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W^OORREBE*

JLfe Werken van JANOKO DOUWAMA , door het Friesch Genootschap uitgegeven?
hebben, helaas! tot heden toe, op eene Inleiding gewacht. De Heeren F. D. FONTEIK*
en H, AMEHSFOORDT , welke zich voornamelijk met de bezorging pan de
uitgave hadden heiast, hadden ook de vervaardiging van eene inleidende
Verhandeling, over JANCICO DOUWAMA en zijne geschriften, op zich genomen.
De eerstgenoemde hield zich vooral bezig met het opmaken van genealogien ?
en verzamelen van bouwstoffen; de laatste zoude, uit de door hem en zijnen
medearbeider verzamelde materialen, de Verhandeling zelve zamenstellen; terwijl
gemeenschappelijke raadpleging strekken zoude, om het geschrift te beschaven,
en aan hetzelve die naauwkeurigheid en volledigheid te verschaffen, welke er
de duurzame waarde van moesten uitmaken. 2,if hebben echter de voltooi/ing
van hunnen arbeid niet beleefd. Onder de nagelatene papieren van den Heer
AMEESFOOSDT
is de Verhandeling, voor de grootste helft afgewerkt, en
overgeschreven zelfs, gevonden; doch van het overige slechts een paar brokken
in klad, een Verslag over de gebezigde Handschriften, en eene menigte losse
aanteekeningen^ op allerhande papieren verspreid.
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De Commissie, benoemd, om dezen afgebrokenen arbeid voort te zetten, en, zoo
mogelijk, te voltooi/en, heeft lang zich bezig moeten houden met het onderzoek
van het voorhandene, ten einde zich op de hoogte van deze taah te stellenf
en te overzien, wat er nog gedaan moest worden, en hoe het ontbrekende zou
hunnen worden aangevuld. Doch hoe meer zij hierin vorderde, des te meer
leerde zij de bezwaren van hare onderneming hennen, en de moeijelijkheid der
uitvoering inzien. De aanwezige aantee keningen bleken haar alleen voor de
Schrijvers van waarde te zijn geweest, die wisten, waartoe zij dit en dat
hadden opgeteehend, en wat zij niet een en ander bedoelden. Doch voor
de latere opvatters van dit werh, die, met deze bedoelingen onbekend, als.
vreemdelingen daarin hwamen, was die gansche voorraad volkomen onbruikbaar.
En toch, zonder eenen uitgebreiden voorraad van bouwstoffen, was de voorgestelde
taak een onbegonnen arbeid, wegens de breede schaal, waarop het werk was
aangelegd, en het voltooide gedeelte behandeld.
Na eene voorafgaande historische schets van den toestand van Friesland, en
de tijden en gebeurtenissen, waarin JANCKO DOUWAMA optrad, zoude de
verhandeling bevatten, in het eerste deel:
f °. Eene aanwijzing van het aanzien der geslachten van DOUWAMA , OBNEMA
en HARCKEMA, waarmede de held der geschiedenis het naast in betrekking
stond. Hieruit zou blijken, dat zij, vooral aan den PFoudkant, de steun
•waren der F'etkooperS) en alzoo reeds van zelven op de staatkundige denkwijze
van hunnen meest beroemden nazaat eenen gewigtigen indruk moesten maken.
3o, Eene uitvoerige beschouwing van den hoofdpersoon zelven. Daarbij
zouden in aanmerking komen, zijne opvoeding en eerste levensjaren, zijn ongezocht
aandeel in de staatsberoeringen zijns vaderlands, zijn huwelijk en daardoor
ontstane betrekkingen met Groningen en Graaf EDZARD van Oostfriesland, Deze
bijkomende omstandigheden moesten vooral daarom in het breede ontwikkeld,
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worden, omdat zij vervolgens, meer dan JANCKO zelf bedoelde, of erkende,
¾frze denkwijze en bedrijven regelden. Tevens zouden uit de verrigtingen van
het Saxisch Bestuur de beweegredenen opgespoord worden, waarom JANCKO
Douw AmA, met behulp des Gelderschen Hertogs, eene omwenteling bewerkte.
3°. Een overzigt van JANCKO DOUWAMÀ'S staats- en krijgsbedrijven, in
die zelfde jaren} aanwijzende de oorzaken van den afkeer, dien hij tegen
KAREL van Gelder opvatte, en van zijn besluit, om tot de zijde van KARBL
van Bourgondië over te gaan, zijne bemoeijingen ook bij deze partij, en zijn
eindelijk gevolgd smartelijk loon. Bij dit gedeelte werd vereischt eene waardering
der met of tegen hem handelende personen, vooral van dezulken, over -welke
hij geheel anders oordeelt, dan zij dus verre in de bekende geschriften werden
aangeduid; en eene onderzoeking van de redenen, waarom hij bij de bevolking
hier ie lande in gunst 7 en bij de grooten, ook aan het Brabandsche Hof?
gehaat was.
Het tweede deel zoude JANCKO DOUWAMA in zijne bijzondere omstandigheden
en eigenschappen leeren kennen, door aan te toonen:
t*. Zijnen verstandelijken aanleg en verworvene kundigheden, blijkbaar uit:
a. Het getuigenis van andere schrijvers dienaangaande,
tijdgenooten, als ook uit zijne eigene geschriften.

vooral zijner

h. Zijne opvoeding, opleiding aan hooge of andere scholen, en kennis van
vreemde talen en de destijds meest gebruikte schrijvers.
c. Zijne natuurlijke gaven, vlugheid van bevatting, geheugen en oordeel,
á. Zijn burgerlijk leven, vooral in zijne betrekking áls huisvader, in zijne
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bemoeyingen met geldzaken en bezittingen, schulden, uitstaande gelden,
geldelijhe overeenkomsten met de Gelderschen en Bourgondiërs, en
beschikkingen over zijne goederen in de gevangenis.

2°. Zijne zedelijke hoedanigheden en gedragingen, of hij eigene grootheid
zocht, dan of onbaatzuchtige vaderlandsliefde het beginsel zijner daden -was?
was zijn veranderen van partij het gevolg eener zucht, om altijd de beste zaak
voor te staan? een gevolg van moed of van zwakheid? Hoe was verder zijne
zielsgesteldheid? welke zijne deugden en gebreken? zijne godsvrucht, gehechtheid
aan de kerk en godsdienstige begrippen van zijnen tijd? zijn oordeel over de
geestelijkheid? zijne opregtheid en gelatenheid? Wie waren zijne vrienden en
vijanden? Was hij te beschuldigen van hebzucht, kwade trouwf dronkenschap
en wreedheid?
3". Zijne geschriften. Hoe werden zij vervaardigd, met of zonder behulp
van boeken? Blijken van partijdigheid, algerneene zucht naar waarheid $
vorm en opgave dier geschriften; wijze van behandeling; taal en stijl.
Uit dit alles zoude eindelijk een geheel oordeel over
worden opgemaakt.

JJNCKO

DOUWAMA

Als toevoegsel zoude eene derde afdeeling noodig wezen, waarin:
1 °. De familiebetrekkingen en derzelver bedrijven kortelp'k moesten opgegeven
worden 7 vooral die zijner nakomelingen, en:
2°. Eenige verdere bijzonderheden medegedeeld worden,
hunner woonplaatsen, hun geslachtswapen enz.

omtrent het lot

Ten slotte zoude eene naauwieurige beschrijving van êe Handschriften der
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werken van JANCKO DOUWAMA, en de opgave der verschillende lezingen, in
dezelve voorkomende, zoo veel deze noodzakelijk was., in eene afzonderlijke
verzameling achter de Inleiding geplaatst worden,
Van dit alles was, gelijk gezegd is, het eerste en belangrijkste gedeelte
bijna afgewerkt, op sfy bladzijden in folio, met aò~ bladzijden noten, en de
beschrijving van de Handschriften, op 3ô~ bladzijden in folio. Wat zoude nu
de Commissie doen, in de bijna volstrekte onmogelijkheid van het geheel te
voltooi/en? Zoude zij het voorhandene, hoewel onvoltooid, in druk geven, en
zoo den arbeid der Schrijvers niet geheel vruchteloos laten blijven? Dit kwam
haar bij den eersten opslag als de meest doelmatige handelwijze voor. Doch
de berekening van de kosten, die hierop zouden loopen, en omstreeks âoo
gulden moesten bedragen, deed haar hiervan afzien, overwegende, dat zij
zoodanig eene uitgaaf van de kas des Genootschps niet mogt vorderen, wanneer
de Leden daarvoor niet meer dan een fragment deelachtig zouden worden. Zij
is daarom tot het besluit gekomen, om van het afgewerkte alleen datgene mede
te deelen, wat voor de bezitters van JANCKO DouwAMA'S geschriften het meest
onontbeerlijk moest worden geacht, opdat, met inachtneming van de som, welke
de kas beschikbaar kan stellen, eenigermate aan de behoefte der lezers en
aan den eisch des werks voldaan worde.
Dien ten gevolge wordt thans uitgegeven:
*°. De Beschrijving
Werken, en:

van de Handschriften

van

JANCKO

DOUWAMA*®-

2°. Als Inleiding voor deze TP'erken P dat gedeelte van de Verhandeling,
hetwelk de afkomst ? opvoeding en het eerste tijdperk van JANCKO DOUWAMA'S
Iepen behelst, tot op den tijd, waarin hij te midden der gebeurtenissen optreedt,
•welke hij zelfheeft beschreven. Hierbij zullen, tot opheldering, de door den
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Meer F, D. FONTEIN opgestelde Genealogi'én van de geslachten
OENEMA gevoegd worden,
Leeuwarden, October /848,

DOUMJ

De Commissie,
J. VAN
LEEUWEN,
M*. / . D1RKS.
D r . J. G. OTTEMA.
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BESCHRIJVING DER HANDSCHRIFTEN?
GEBRUIKT BIJ DE UITGAVE DER WERKEN VAN

DOOR.
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I n mijne Inleiding tot de geschriften van JANCICO DOUWAMA heb ik op mij genomen, eene
volledige beschrijving te geven van de Handschriften, bij derzelver uitgave gebruikt: ik zal dus thans
aan die vrijwillige verpligting voldoen, Ik behoef den lezer wel niet indachlig te maken , dat hem
hier geen zeer aangenaam en afwisselend opstel zal worden aangeboden; liever wil ik hem de
verzekering geven, dat de verveling, die hem bij het doorbladeren van dit stuk kan overvallen,
zich van mij, onder het vergelijken, bijeenzamelen en overzien, meermalen in zeer groote mate heeft
meester gemaakt. Bij de beoordeeîing van mijn werk, zal men misschien na en dan de aanmerking
niet kunnen terug honden, dat ik mij te veel aan kleinigheden gehecht h e b ; evenwel zal e r , bij eenig
nader nadenken, wel niemand zijn, die niet toestemt, dat de opmerking en aanteekening dier kleinigheden,
bij de oordeelkundige uitgave van eenen schrijver, belangrijk mogen heeten. Door het gadeslaan van
de geringste bijzonderheden in de Handschriften is men thans, wat de schrijvers van Oud-Griekenland
en Rome betreft, zoo ver gekomen, dat men een gedeelte derzelve, bevrijd van latere willekeurige
invoegsels, of gebrekkige veranderingen, genoegzaam kan lezen in dezelfde zuivere taal, als waarin zij
weleer zelve hunne onsterfelijke werken hebben te boek gesteld; en zouden wij dan nu de eerwaardigste
overblijfsels van onze eigene voorouders niet dezelfde zorg waardig achten? Om niet te gewagen
van hetgeen de geschiedenis, in hare volle uitgebreidheid, door ssulk eene bemoeijing kan winnen, zoo
wordt door haar ongetwijfeld de kennis der Vaderlandsche taal op de beste wijze bevorderd en
uitgebreid. Zulke nasporingen moeten ons den weg doen vinden, waarop wij die taal, in hare
wording, aanwas en Verdere volmaking, Ieeren kennen; wij zien haar, door de vergelijking van
woegeren en Iateren leeftijd, zich allengskens vormen, uitbreiden, maar ook weder bedwongen worden
Proif, Frieseh GenooUch.

I,

<z
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en inkrimpen. Wij bespeuren alzoo hare strnikelingen, maar ook weder hare herrijzing; wij zien
eindelijk, dat, ofschoon de voorschriften van taalkundige regels grootelijks hun nut kunnen hebben,
evenwel derzelver slaafsche navolging eenen dwang veroorzaakt, die, z o o , als het in alle andere
omstandigheden van slavernij gaat, de innerlijke kracht, en ook de losheid, bevalligheid en vrolijkheid,
verbant. De regel: schrijf zoo als gij spreekt! i s , wanneer zij tot beschaafde lieden gerigt wordt,
die een gekuischt gehoor en zuiver spraakorgaan bezitten, en daarbij niet de spreektaal dier oorden
navolgen, waarin zij verbasterd gebruikt wordt, een gulden regel, die alsdan het eigenaardige, vooral
het smeltende en zoetvloeijende, der Nederlandsche taal voortreffelijk doet uitkomen; doch eene
overdrevene zucht, om dien regel op te volgen, doet hem bij onkundigen, welke in het denkbeeld
verkeeren, dat alle fijne wijzigingen der klanken in de eenzelvige uitspraak onzer 24 lettervormen
vervat zijn, tot onophoudelijke verwrikking en verwringing onzer taal medewerken, waardoor men
veelal de zachtste en smeltende toonen door harde en scherpe geluiden hoort vervangen. Om dit te
keer te gaan, zal dus een krachtig middel kunnen zijn, op de geschriften onzer voorvaderen terug te
wijzen, en ons met derzelver wijze van uitdrukking meer bekend te maken, als welke geheel overtuigd
waren, dat de stelselmatige spraakkunst zich moest schikken naar de taal, niet de taal naar de
spraakkunst. Hiertoe eenigzins mede te werken, zal gedeeltelijk het doel uitmaken mijner volgende opgave.
ïk zal dus in de eerste plaats mij begeven tot de beschrijving der door mij gebruikte Handschriften,
vervolgens de aanteekening mededeelen der onderscheidene wijzen van schrijven, of verschillende
lezingen, welke in die Handschriften voorkomen. Hierbij meen ïk echter nog deze splitsing in acht
te moeten nemen, dat ik mij eerst bepale tot het uitvoerigste werk van JANCKO DOUWAMA, het
Boeck der Partijen,
met het daarbij gevoegde aanhangsel, de Articulen van Foerantwording, en
vervolgens de overige kleinere geschriften zijner hand naga.
Van het eerstgenoemde zijn ons vier Handschriften ten gebruike verstrekt (*), welke wij met de
voîgletters A , B , C , D , zullen onderscheiden. Drie daarvan zijn ons door derzelver eigenaars, allen
Leden van het Friesch Genootschap, met de meeste bereidwilligheid, ten langdarigen gebruike afgestaan.
A.

Het eerste Is het eigendom van den Heer J. M. VAN BÉIJMA THOE KINGMA , Grietman van

Franeheradeel,
Dit Handschrift is zeker verre weg het belangrijkste der vier, en wordt zelfi door sommigen als
het oorspronkelijke Handschrift van JANCKO DOUWAMA zelven beschouwd. Laat ons zien, in boe
verre deze meening voor gegrond mag gehouden worden.

(*)

Zie het Ilde en Illde Verslag van het Friesch Genootschap, b h . 59-62, 89.
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De getuigenissen aangaande dit HS, zijn, zoover mij bekend is, de volgendes
T . GUTEERLET schrijft, in zijne Voorrede voor S. A. GABBEMA'S Verhaal van Leeuwarden, blz.2:
H JANCKO DOUWAMA heeft verscheijdene boekken geschreeven, en voor eerst eene algemeene Historie
H van Friesland, beginnende van 't begin des weerelds, en eindigende in zijne daagen, van welk
fl eenige uittrekzelen onder mij berusten, doch het volkoomen afschrift bij den geleerden Hoogleeraar
K in de wiskunst BERNARDUS FUMÆNIUS, die mij het gebruik van hetzelve beleefdelijk heeft toegestaan;
(i dezes boeks gedenkt ook SUFFRIDUS PÆTRI, dec. 9 , num. 8. Daar aan booven heeft JANKO

« naagelaaten een Instructie aan zijn vrouw, en een Verhandelinge van de Partijschappen in
e Friesland. Van het eerste bezit ik eenige uittoogzelen, en het laatste in 't geheel, en zijn deze
([ beijde gedenkstukken niet bekend geweest aan SUFFRIDUS PETRI ; misschien zal het werk van dien
(I dapperen Frieschen Edelman eens het ligt zien, indien ik verstaa, dat het mijne landsgenooten
« aangenaam zoude zijn, en ik in frisse gezondheid blijve. a
De Baron G. F. TIIOE SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG neemt dit berigt van GTTTBEHLET over,

in de Voorrede van het Ilde deel van het Groot Placaat en Charterhoeh Van Friesland (uitgegeven
in 1773), blz. 7 5 , doch voegt er nog het een en ander belangrijks bij. Van de Algemeene
Geschiedenis fan Friesland, door GUTBEKXET in de eerste plaats genoemd, zegt hij: (f Men stele!
fl in 't algemeen voor vast, dat hij dit werk in de gevangenis te Vilvoorden, uit hel geheugen, en
« sonder behulp van een eenig boek, zamen gebragt heeft; ja wij worden daar in ten vollen bevestigd,
U aangemerkt de Schrijver zelve zulks bij herhaaling ronduit verklaard; BERN, FUIXENIÜS bewaarde
«hetzelve voormaals in sijn geheel, en heeft het GUTEERLET wel eens bijgezet,»— Dezes Handschrifts
gedenkt SUFFRIDUS P E T R I , dec. 9 , N°. 8 : « Het oorspronglijk is thans voorhanden, en door. een
« sonderling toeval, onder verscheidene papieren, die men niet agtede, gelukkig in Vriesland weder
ü gevonden. De opsteller heeft zulks zelve ondertekent, en met sijne hant geheel beschreven, terwijl
« ons het bijsonder genoegen is vergund, om het te mogen doorbladen, en een kortstondig gebruik
0 daar van te maken, en wij kunnen niet anders, overeenkomstig het Welbeoordeeld gevoelen van
(( eenige lievhebberen der Vaderlandsche Oudheidkunde alhier, dan het zelve voor egt en oorspronkelijk
« te verklaaren. « Ten slotte vermeldt SCHWARTZENBERG nog het laatste gedeelte der opgave van
GUTBERLET , betrekkelijk de overige werken van JANCKO DOUWAMA , en de onbekendheid daarmede
van SUFERIDUS PETRI, doch laat omtrent dit laatste voorzigtig volgen, dat GÜTBERIÆT deze onbekendheid
ondersteld heeft, (f welligt om geene andere redenen, als om dat bij (S. PETRI) van dezelve, hoe
« genaamt, geene melding maakt, »
J. A. DE CHALMOT, in zijn BiograpMsch ïftoorderiboek der Nederlanden,
VlIIste deel, blz. 342,
uitgegeven in 1800, verhaalt het volgende: « In — Vilvoorden — heeft DOÜMA de Geschiedenissen
(! van Friesland — bij een gesteld. Het origineele Handschrift van deze Kronjjk of Geschiedenissen
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(I îs voor circa 30 jaren, wel bewaard, in een kist gevonden op Gosliga State, te Halluin, toen
« ter tijd bewoond door den Generaal Majoor Duco MARTENA VAN BURMANIA , die het aan zijn
a schoonvader schonk, wijlen de oud Raadsheer EDUARD MARIUS VAN BURMANIA , te over bekend
« door zijne grote kunde in het vak der geschiedenissen van ons vaderland; van dezen is het gekomen
it op den Heer COEKT LAMEERTUS VAN BEIJMA, door wiens gunst ik een nauwkeurig afschrift van
B dit zeldzame werk bezitle. — Het originele, netjes en compres geschreven, bevat 247 zijden
« in folio. »
Mr. JACOBÜS SCHELTEMA schrijft, in zijn Staatkundig Nederland, deel I (uitgegeven in 1805),
blz. 297: « DOÜWEMA vond in zijne gevangenis bezigheid, door hetgene hij vaa de geschiedenissen
<f van zijnen tijd wiste, ten papiere te brengen. Dit hoogstbelangrijk origineel stuk, hetwelk hij zijn
« Testament noemt, is in eigendon van Mr. C. L. VAN BEIJMA. — Na het, door CHALMOT gedacht
fl afschrift, thans in eigendom van Mi". J. ROMSWINKEL, gelezen te hebben, is mijn. verlangen, om het
« gedrukt te bezitten, toegenomen. »
Beschouwen wij thans deze opgaven een weinig van nader bij, ten einde daaruit, en uit andere
bijkomende bewijzen, genoegzaam blijken moge, of het door ons gebruikte waarlijk het stuk zij, door
J . DOUWAMA'S eigene hand geschreven.
SCHWAHTZENBEKG. en CBAMÆOT hebben hetzelfde Handschrift bedoeld, dat wij voor ons hebben;
dit valt buiten twijfel. Het blijkt nit het opgegevene getal der bladzijden, en is als hetzelfde stuk
erkend, door den tegenwoordigen bezitter. Het is dus alleen voor den lezer dezer Beschrijving, dat
wij hier de volgorde der latere eigenaars aanwijzen. De Generaal Duco MARTESTA VAN BUBMANXA
vond het onder zijne oude papieren. Deze was gehuwd met FOKEL HELENA VAN BITRMANIA, dochter
van den Raadsheer EDUARD MARIUS VAN BUHMANIA, aan welke hij het HS. ten geschenke gaf.
FOKEI. HELENA was vroeger gehuwd geweest aan Jui-ius MATTHIJS VAN B E I I M A , Volmagt ten

Landsdage, en Secretaris der Admiraliteit te Harlingen, bij welke zij 6 kinderen gewonnen had,
onder welke den Heer CUERT LAMEERTUS VAN B E I I M A , vader van den tegenwoordigen bezitter, den
Heer Jtixius MATTHIÏS VAN BEIJMA THOE KINGMA (*). Alzoo is het sedert 1770 bekend, en deszelfs
bezit geregeld van den eersten vinder tot op heden overgegaan. Zien wij nu, of ook iets bepaalds
van deszelfs bewaarplaats vóór 1770 te zeggen is.
Vooreerst komt de vraag o p : Is dit hetzelfde HS. als dat vroeger bezeten werd door FUMÆNIUS?
De woorden van SCHWARTZENBERG zijn, in de volgorde en het verband, waarin zij voorkomen, nieE
(*)

Zie het Adelijk Wapenboek van A. FERWERDA, deel I , Geslachtreg. va» BURMANIA, 14 en 15-,

en yaa B E I I H A , 8. en 9. generatie.
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geheel duidelijk. Willen zij ons de verzekering hiervan geven? of wordt bedoeld, dat SÜFFRIBUS
J¾TKI het HS. gebruikt had, dat later in handen van FULLENIUS was gekomen? of moet eindelijk
de uitdrukking: « dezes Handschrivts gedenkt ook SÜFFR. PETRI , » alleen verstaan worden: Ook
S. PETRI vermeldt het werk van JANCKO DOUWAMA? Ik zoude vermoeden, dat de laatste opvatting
de ware is, en SCHWAHTZENBERG niet ten oogmerk gehad heeft, om de berigten, door hem aangaande
de Handschriften van SUFFRIDTJS PETRI of FULLENIUS overgenomen, in nader verband te brengen
met zijn volgend verhaal, aangaande het hervinden van het oorspronkelijke stuk. Ook levert het
overzigt van het geslacht der FULLENIÜSSEN geene genoegzame hulpmiddelen o p , om hierin eene
beslissende uitspraak te doen.
Te Franeker zijn twee Hoogleeraren van dien naam geweest, beide in de wiskunde, vader en
zoon, beide BËRNARDÜS geheeten. GUTBERLET, die van 1674 of 1675 tot 1703 geleefd heeft (*),
sprak van zijnen tijdgenoot, den zoon, die in 1707 ongehuwd overleed (†). Tot wien is nu de
nalatenschap van dezen BERNARDÜS FBXLENUJS , den zoon, gekomen? Een zijner broeders, FRANS,
was vóór hem, insgelijks ongehuwd, gestorven (§); ook met <¾ra tweeden, SETHÜS , die in Friesland
Predikant is geweest op de dorpen Wier en i¾'edt, was dit het geval, en blijkt het niet, dat ook
hij kroost heeft nagelaten(**); eene zuster, FROUCK, was gehuwd, eerst met IDSARD BLOEMENDAAI. ,
Secretaris te Dohhum, later met den beroemden BALTHASAH BECKER (††), De laatste liet, bij zijn
overlijden, benevens twee dochters, eenen zoon n a , JOANNES HENHICUS, Predikant, eerst te WycTceî,
later te Jelsum, alwaar hij stierf in 1737 (§§). Of nu het Handschrift van FULLEMUS bij zijnen
dood, of later, bij dien van eenen zijner erfgenamen, verkocht, en alzoo in het bezit van deu vader
van den Generaal Duco MARTENA VAN BURMANIA gekomen zij, of ook aan eenen dezer beiden door
schenking zij geworden, is ons volstrekt twijfelachtig; wij rekenen het even aannemelijk, dat dit
Handschrift van FULLENIUS in andere handen is geraakt, of bij eenen der latere nakomelingen van
BECKER in vergetelheid is geraakt, en misschien of alsnog hier of daar schuilt, of ook geheel verloren
is geraakt.

(*) E. L. "VRIEMOET, Athen. Fris., p. 894,
(†) Dezelfde, p. 655.
(§) Dezelfde, p. 256. Addenda, p. 6 en 654.
(**) Dezelfde, p. 256. Add., p. 6. M. LAÜRMAN, Naamlijst der Predikanten- in de classis van
Leeuwarden*, 1751, p. 60. A. GREYDANÜS, Naamlijst d. Predik, in ds cl. v. Franeker, 1761, p. 94.
B. BEKKER, in de opdragt der Betoverde Wereld aan zijnen zwager, FULLENIUS.
(††)

V R I E M O E T , p. 256.

Add.,

p. 6.

(§§) Kort ontwerp van B. BEKKERS leeven, volgens syn eigen HS.,
Betoverde wereld, druk van, 1691. YRIEMOET, p. 256, LAURMAN, p. 41,
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Dit zijn alle dus niets meer dan gissingen. Wij voegen hier eene nieuwe bij, waaraan wij eenige
meerdere waarde, dan aan de vorige, hechten.
SUFFRIDUS PETRI schrijft f. a. pi, van zijn werkje, hetwelk hij in Augustus 1593 aan de Friesehe
Staten opdroeg, « dat hem van Upco VAN BÜRMANIA, te Keulen, een afschrift was toegezonden van
(l een Kort begrip der Friesehe geschiedenissen van JANCKO DOUWAMA, Welke deze zijn Testament
(( noemt, )) De Lalijnsche woorden zijn: JENCO A DOUMA — scripsit Epitome rerum in Frisia
gestarum,
quam vocat Testamentum suum; cuius antigraphum usihus meis ex patria huo misit
u½mpliss. ac Nohiüss. pir, ac Dominus TJPOO A BURMANIA. De Handschriften van SUFFKIDUS
PETRI zijn, na diens overlijden, in het Archief van de Staten van Friesland overgegaan (*).
Het is mogelijk, dat daaronder gevonden werd het, hem geleende of geschonken, afschrift, en dit
vervolgens weder is gekomen in het bezit van den eersten afzender; doch nog meer zoude ik op
hebben met uet vermoeden, dat het eigen Handschrift van Upco VAN BÜRMANIA , waaruit dat
afschrift voor S. PETRI vervaardigd w a s , hetzelfde is als dat, hetwelk thans den Heer VAN BEUMA
toebehoort, en wij voor ons hebben. Deze UPCO was groot liefhebber der letterkunde, en vooral
van de geschiedenis zijns vaderlands. Uit eene zijner 9 kinderen, SIBBAND, die nog voor zijnen vader
overleed, werd hem, onder anderen, een kleinzoon geboren, naamgenoot zijns grootvaders, welke ook
meerdere stukken uit diens letterkundige nalatenschap bekwam, en eigene opstellen zelfs gedeeltelijk
vervolgde; later kwamen die eigene opstellen geheel of gedeeltelijk in het bezit der familie HEEMSTRA,
onder welke zij althans nog moeten gebleven zijn tot het laatst der 18de eeuw (†). Tot deze familie
kwamen zij waarschijnlijk door LUCIA, dochter van UPCO, den kleinzoon, welke dochter aan SCHELTO
VAN HEEMSTRA gehuwd was, van wien zij overgingen op den zoon GEORG SIGISMUND VAN HEEMSTRA,

Lid der Rekenkamer van Friesland.
Wij bespeuren dus, dat die ééne letterkundige verzameling
in groote waarde is gehouden, en mogen dien ten gevolge hetzelfde onderstellen van de overige
geschiedkundige gedenkstukken, welke aan de beide UPCO'S hebben toebehoord. Of zoude men, m
het bezit zijnde van zulk een belangrijk Handschrift, als het onderhavige van JANCKO DOUWAMA,
hetzelve veronachtzaamd hebben? Dit is niet te gelooven; veeleer mogen wij aannçmen, dat ook

(*) De Hoogleeraar G. DE W A L vermeldt, in eene aanteekening op zijne Oratio de Frisiae JCtis,
p. 49, uit EMMIUS, dat S. PETR.1 zijne papieren, tegelijk met zijne schulden, bij testament aan de
Staten van Friesland vermaakt heeft.
(†) Zie FERWERDA, deel I , gesl. BüRMANiA, 10de gener. en vervolgens. SCHELTEMA, StaatTc.
Nederl., d. I , blz. 22, d. I I , blz, 572. S M I N I A , Nieuwe Naamlijst der Grietmannen, blz. 272; doch
vooral TE W A T E R , Verbond der Edelen, d. I I , blz. 312, I I I , 498, IY, 409; welke laatste schrijver,
d. I , blz. 310, ooi. eenige misslagen bij FERWERDA verbetert, onder anderen deze, dat de eerstgenoemde
Upco niet 5, maar 9, kinderen gehad heeft, en SiBRANDniet geweest is Kommandeur van 's Hertogenboschf
maar Houtyester ya¾ Friesland. Vergelijk, verder FERWERDA, op HEEMSTRA, 11de gener.
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dit, sedert het laatste gedeelte der 16de eeuw tot het midden der 18de, met zorg is bewaard gebleven.
Wil men nu nog verder onderzoeken, hoe het of eerst gekomen is in het bezit van den ouden Upco,
of twee eeuwen later in dat van den Generaal Majoor Duco MARTENA, ZOO blijft de beantwoording
zeker geheel raadselachlig. Evenwel mag men, wat het eerste betreft, antwoorden: DOÏÏWE
BURMANIA, de man, bij JANCKO DOUWAMA ZOO zeer gehaat, zal zeker nieuwsgierig geweest zijn, wat
wel zijn groote vijand, zoowel over den geheelen loop der Friesche gebeurtenissen in zijnen leeftijd,
als van hem zelven, te boek gesteld had; veelligt heeft dus deze gezorgd, zoodra daartoe de
mogelijkheid bestond, hiervan een afschrift te krijgen, hetwelk vervolgens, door zijnen zoon HERO,
tot zijnen kleinzoon Upco kan gekomen zijn; doch nog veel waarschijnlijker is het, dat UPCO, als
liefhebber der Friesche geschiedenis, dit, het zij ten geschenke of bij erfenis, bekomen heeft van zijne
volle nicht SAAK VAN BURMANIA, dochter van JEMME BURMANIA, die zoon was uit het tweede

huwelijk van DOUWE, en welke SAAK geene kinderen had bij hare beide echtgenooten, van welke
de eerste was EPE DOUWAMA, zoon van GOFFO, kleinzoon van onzen JANCKO zeîven. Mogt men deze
laatste gissing voor waarheid aannemen, dan zoude Upco's HS., als voormalig eigendom van eenen,
persoon, in zoo naauwe betrekking tot den schrijver staande, reeds vermoed worden eene hooge
waarde te bezitten. Wat nu de tweede vraag betreft, hoe hetzelve vervolgens weder, uit den boedel
van Usco, wiens nakomelingschap, even als die van al de overige takken van het geslacht BURMANIA,
Was uitgestorven, met uitzondering alleen van dien van JEMME, lot welke de Generaal Majoor DÜCO
MAKTENA behoorde, tot deze nakomelingen van JEMME is ierug gekeerd, zoo is dit volstrekt niet aan
te Wijzen; men moet hier tot gissingen van geschenken of erflating de toevlugt nemen, en het daarbij
eenvoudig laten berusten.
Evenwel ik zie ook nog geene noodzakelijkheid, om aan te nemen, dat dit HS. hetzelfde is als d a t ,
hetwelk UPCO VAN BURMANIA eens bezeten heeft. Dezelfde SAAK VAN BURMANIA, echtgenoot van
EPE DOTJWAMA, GOFFE'S zoon, kan het, na haar mans overlijden, zelve geene kinderen nalatende,
geschonken hebben aan haren eigenen broeder, SJUCK VAN BURMANIA , die gehuwd was aan KNIEK.
DOUWAMA, dochter van IDSARD DOUWAMA, van Langweer, uit welke, in de regie lijn, de Gsneraal
Majoor Duco MAKTENA VAN BURMANIA afstamde.
Meerdere aannemelijke gissingen weet ik niet aan te
bezitters vaa dit HS., tot op de vroegste tijden toe.
aeder: Waarschijnlijk is net HS. van FULIÆNIÜS niet
BURMANIA j het laatste is misschien hetzelfde als dat,

voeren, ter aanduiding vaa de volgorde der
Het gevolg dezer redenering kornt dus hierop
hetzelfde als dat van Duco MARTENA VAN
hetwelk vroeger bezeten was door UPCO VAN

BURMANIA, den ouden; ook kan het zijn dat het HS. van Duco MARTENA VAN BURMANIA vroeger

toebehoord hebbe aan JANCKO'S kleinzoon E P E , of zelfs aan diens zoon GOFFE. Voor geene dezer drie
opvattingen bestaat echter zeker bewijs, en het is nog zeer wel mogelijk, dat dit HS. met geene der
genoemde personen, FUHKENIUS, UFCO BÜKMANIA,

of GOWE en E P E DOUWAMA, in betrekking staat
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Wij voegen hier nog met een woord ter herinnering bij,

dat het verschil der benamingen van

Algemeene Historie van Friesland, Ferhandelinge van de Partijschappen in Friesland, Testament,
en andere, hier niet in aanmerking kunnen komen, dewijl door alle hetzelfde werk aangeduid wordt.
Doch al kunnen wij het opvolgende bezit van dit HS. niet aantoonen, zoo is daardoor nog niet
bewezen, dat het niet van JANCKO DOXJWAMA zei ven afkomstig is. Ik zal nog onderzoeken, of er
ook inwendige bewijzen voorhanden zijn, waaruit men dit zoude mogen vaststellen.
SCHWARTZENBERG voert voor echtheid a a n , de onderteekening van het HS. door JANCKO'S eigene
hand; overigens had hij het slechts kortelijk gezien, en beroept zich op het oordeel van andere
kundige mannen, die het voor echt verklaarden. — Wij zien hieruit, dat, behalve de handteekening,
alleen het gezag van anderen des Barons oordeel gevestigd heeft. Door die kundige man nu zal men
wel vooral den toenmaligen bezitter, EDÜARD MARIUS VAN BURMANIA moeten verstaan. Hoezeer ook
ik de uitgebreide kennis van dezen laatste eerbiedig, ik verlang echter nog iets meer, om zijn gevoelen
mede aan te nemen; maar, zooveel ik zie, is het bijgebragte nog niet volledig.
Het Handschrift eindigt in dier voege, als in de uitgaaf is afgedrnkt, blz. 5o4. Ik moet hierbij
evenwel nog het volgende aanstippen.
1°. De letters A. G. W., zoo ook de onderstaande sprenk: Niet voer waldoen, zijn alle hoofdletters,
eenigzins, hoewel niet veel, versierd, hoedanige geene andere in het geheele HS. elders voorkomen.
2°. Bom me genuit is met kleinere eenvoudige hoofdletters.
3°. De beide regels in rijen zijn in het zelfde schrift als het geheele werk.
4°. De naam zelve is met den ouden Duitschen letter, ook geheel onderscheiden van het overige
schrift; voorts heeft achter den voornaam J. nog iets gestaan, naar het schijnt JOHAN; dit
laatste echter is onzeker, daar naderhand eene kleine krul over dien naam gehaald is, waardoor
de letters onleesbaar zijn geworden.
5°. Ofschoon het_ onderscheid in den vorm der letters het eenigzins onzeker konde maken, of dit
onderschrift wel geheel en al van dezelfde hand afkomstig ware, zoo geeft daarentegen de
gelijke kleur van de inkt hiervan genoegzame overtuiging.
Ik voeg hier nog bij de vergelijking van dit slot met de andere Handschriften.
van dit geheele slot voor; C en D hebben het in dezer voege;
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Hoc jam secundum est volumen quod ope autoris est exaratum,

quod hoc modo descriptum.

De laatste regel wordt alleen in D gevonden. Men merkt daarin op de afwijking van A. Zoo als
het hier staat, kan de zin zijn: iViets kan tegen geweld; voor geweld moet alles zwichten. Voorts
komen nog 3 regels schrift voor, welke op de Handschriften C en D zelve, of liever op de
voorschriften, welke zij gevolgd zijn, betrekking hebben: Anno 1566 ipso die Laetare inceptum,
simul ac JDiui JAOOBI preferiis exaratum a JOA2VNA imagistro in Boxum, vale.
Het Lalijnsche onderschrift is gebrekkig, en moet misschien aldus verbeterd worden: Ex opere
autoris, verder preferiis voor praecidaneis ferüs, ten zij hiervan één enkel woord, praeferiae,
vervaardigd is; eindelijk, gelijk van zelve spreekt, JOASTNE en magistro. De zin zal dan hierop
moeten nederkomen: Dit is nu reeds het tweede boekdeel, dat uit het werk van den opsteller
afgeschreven is, hetwelk is geteehend: A. E. W. enz. Begonnen in 1566, den 24 Maart,
en
reeds geëindigd den 24 Julij, door Mr. JOHATSI pan Boxum. vaarwel! Deze beide Handschriften,
C en D , zijn echter niet vervaardigd in 1566, maar na 1599, gelijk ons later blijken zal; zij geven,
dus slechts te kennen, dat zekere Mr. JoHANNES van Boxum, in 1566, twee HS. had vervaardigd
van het werk van JANCKO DUOWAMA, hetwelk op de aangeduide wijze gemerkt was, en dat de
vervaardiger van C en D later het tweede dier beide afschriften bij zijn werk heeft voor zich gehad,
en daarbij ook dit onderschrift heeft overgenomen, zonder dat hij den zin daarvan verstond.
Beschouwen wij nu het geheele slot van A , zoo is mij vooreerst duister, wat beteekenen de letters
letters A. G. W., bij de anderen A. B. W. Ik erken, dat ik hiervan niets weet te maken. De
naamsonderteekening J. DOTJWAMA zoude niet noodzakelijk tot bewijs strekken, dat het Handschrift
door den persoon zei ven, wiens geschiedenis het behelst, vervaardigd is; immers, daar wij uit geene
andere aanwezig zijnde slakken zijne hand kennen, ware hetzelve even goed toe te schrijven aan
een ander gelijknamig

lid

van het geslacht

DOTJWAMA,

namelijk

aan

JANCK.0 DOUWAMA van

Langweer, zoon van IDSARD, kleinzoon van JANCKO DOTJWAMA den ouden; het in C en D gebrekkig
overgenomen bijvoegsel: Born me genuit (Bom is mijne geboorteplaats), dat op den laatsten niet
toepasselijk is, doet evenwel ook deze bedenking weder verdwijnen, en wijst ons alleen op den
eigenlijken man, den vervaardiger van het werk. Doch van veel belang is het, dat in C en D ,
Prov, Friesch Genootsch, I .

A
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welke, blijkens dit oud schrift, of uit HS. A zelf, of uit een ander, daarmede overeenkomstig,
ontleend zijn, den naam van J. DOTJWAMA niet hebben. zoodat daardoor het vermoeden meer schijn
krijgt, dat dit een later bijvoegsel i s , alleen moetende dienen, om den schrijver aan te duiden, wiens
naam aan het begin van het HS. geheel niet, en in den loop des werks zelf slechts spaarzaam
gevonden wordt.
Ik kan dus nog niet dit Handschrift, als van JANCKO DOUWAMA zelven oorspronkelijk, erkennen,
JANCKO DOUWAMA had in de maand (*) des jaars 1526, twee exemplaren van het £oek der Partijen
geschreven; het eene, dat het oorspronkelijke was, moet van zelve hier en daar blijken gedragen
hebben van gedurige verbeteringen en aanvullingen; in een werk van zoo uitgebreiden omvang,
aangelegd volgens een breedvoerig en ingewikkeld plan, geheel doorweven met allerlei tusschenkomende
verhalen en aangebragte redeneringen, dat bovendien alleen moest opgesteld worden uit het geheugen,
konde het niét anders, of hier en daar heeft de schrijver zich moeten vergissen, iets moeten bijvoegen,
iets moeten doorhalen, in het kort, dit moet het voorkomen hebben gehad van een eerste opstel,
een brouillon; — van dat brouillon vervaardigde hij vervolgens een netter afschrift, om het
zijne vrouw te doen toekomen; maar toen bij het doorzoeken van zijne gevangenis, het eerste
opstel gevonden w a s , wierp de persoon, die het tweede in bewaring h a d , dit laatste stuk, uit
vrees, in het heimelijk gemak; ook dit boek kwam vervolgens in handen der oppassers. Vergelijkt
men nn het exemplaar, dat wij voor ons hebben, met den inhoud van dit verhaal, zoo zal
niemand in bedenking, kunnen nemen om hetzelve voor een der beide Handschriften te houden,
waarvan hier gesproken wordt.
Tot meerdere overtuiging van den lezer Iaat ik hier nog eene korte beschrijving van het HS«, den
Heer VAN BEIJMA toebehoorende, volgen.
Het boek heeft den vorm van een klein folio, en bestaat uit 42 bladen of sexternen, deze zijn
ook onder aan de drie eerste zijden van elke sexterne gemerkt met zoogenaamde signaturen, in dezer
voege: a l , a%, a 3 , verder b\, b2, enz.; deze maken dus juist twee volledige aîphabets u i t ,
dewijl de letters j , u, w, y, z, zijn overgeslagen. Die 42 sexternen moesten 252 zijden uitmaken,
of, dewijl, naar het toenmalig algemeen gebruik, de getalmerken alleen aan de regtsche bladzijde
geschreven zijn, volgens onze wijze van tellen, 504; evenwel is de laatste zijde, overeenkomstig de
opgave van CHAIMOT, slechts gemerkt 247, de oorzaak van het verschil ligt daarin, dat er twee
vergissingen in deze getalmerken zijn ingeslopen; als zijnde vooreerst het cijfer 107 overgeslagen,
zoodat men terstond overslaat van blz. 106 tot 108, en hebbende vervolgens de afschrijver vergeten

(*)

Deze naam is niet ingevuld.
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eene geheele sexterne te nummeren. Dit laatste is dan ook door eene latere hand verholpen 5 welke
boven aan den hoek dier opengelatene zijden heeft bijgeschreven, 181A enz. tot 181 F. Overigens
zijn deze getalmerken der bladzijden en de signaturen van dezelfde hand, die het geheele boek
heeft geschreven.
Het Boech der Partyen zelf loopt van blz. 1 tot 220.. Het sluit aan het einde der bladzijde;
de laatste periode: « Hijr endet sich dat tractaetken, enz., » heeft wel het voorkomen , door meerdere
zwartheid van inkt en fijner pen, op verschillenden tijd van het vorige geschreven te zijn; evenwel
kan men hieruit weinig besluiten; ~ terstond op de keerzijde van blz. 220 beginnen, zonder eenig
kenmerk, dat hier eene nieuwe afdeeling of toevoegsel tot het Boech der Partijen aanvangt, de
Articulen van Foerantuording.
De letter is die van het gewone schrift der XVIde eeuw, waarvan de vorm eenigzins den overgang
aanduidt van den gewonen drukletter tot den schrijfletter. Zoo als uit de proeven, straks mede te
deelen, zal gezien worden, is het rijkelijk voorzien van leesteekens, welke echter niet altijd op de
regte plaats gebezigd zijn.
Het geheele HS. is zeer net en zuiver; het draagt, mijns oordeels, alle blijken, dat het een stuk is;
niet voor de eerste reize gesteld, maar met zorg afgeschreven. Slechts zeer enkele doorhalingen,
wanneer men de uitgebreidheid in aanmerking neemt, komen daarin voor; in de geheeîe sexferne n,
van het tweede alphabet, die ik hier onvoorziens opsla, tel ik niet meer dan 10 enkele woorden,
die later waren bijgeschreven of veranderd. Zoodanig iets kan men zich bij een eerste opstel, van
12 digt geschrevene bladzijden in folio, niet verbeelden.
Deze verbeteringen loopen echter van tijd tot tijd door het geheele boek, e n , zoo ik mij verbeeld,
alle van den vervaardiger van het HS. zelven, ofschoon het verschil van inkt en pen genoegzaam
aanwijst, dat dezelve op onderscheidene tijden zijn bijgevoegd. Men moet dus aannemen, dat deze
zijn werk meermalen heeft doorzien, en, zooveel mogelijk, van begane misslagen gezuiverd.
De veranderingen betreffen meestal slechts enkele woorden, gelijk ieder in het schrijven zich
somwijlen vergist; enkele malen schijnen zij het bewijs mede te brengen, dat de ingeslopene feilen
een gevolg waren van het verkeerd afzien van een voorschrift. Zoo b. v. eindigde bladz. 118 van.
het HS, (blz. 194, r. 10 v. o. der uitgave), met de woorden: want de saechen van Godl ako7 en
begon de ommezijde met de woorden, niet andere, die vervolgens zijn doorgestroken, omdat nog
eerst vier andere tusschen beide kwamen; — desgelijks 5 regels later was geschreven: tot sijn eerste
vriheit, in plaats van nature, terwijl vriheit daarna volgt. Iets dergelijks vindt men blz. 141 vso.
(blz, 249, r. 4 der uitgave), Blz. 161 (ia de uitgave blz. 270, in het bekorte gedeelte), zijn bijna
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twee volle regels doorgehaald, dewijl de genoegzaam gelijke bewoordingen van twee achtervolgende
volzinnen, den afschrijver deden dwalen, en het zelfde dubbel schrijven. BI. 13 vso. (uitgave
blz. 12^, volgt, na de woorden jungeste dochter, eene zinsnede, weldra genoegzaam herhaald,
en dus hier vervolgens weder uitgestroken: Den Hartoge JOHAN was dengenen den Limborch —
groter cost. Vooral ook blz. 3 6 , ond. r. (blz. 49 der uitgave, verkorte gedeelte), schijnt dit in het
oog te loopen. Men leest daar: « Daer vmme namen de Fresen verloff an de Keijser, en sint vp
8 de gnade Godtz | nae Boemen ghetoeghen, en doch wenich van den rechten strate. j Ente nae 3
(I daegen is de Keijser met alle den folck vp gebroeken." Met de woorden gnade Godtz eindigde de
bladzijde; de keerzijde begon met: Ende nae. De geheele regel: nae Roemen — straten, was dus
bij het overschrijven vergeten, en is er later bijgevoegd.
Nog teeken ik aan, dat op twee plaatsen in het HS. bij bijzondere spreuken , waarop men bijzonder
de aandacht wilde vestigen, door de hand van den schrijver het teeken iVo, gevoegd is, met
aanhaling van dien opmerkelijken volzin door eene haak. Dit Nota kan men minder van den
oorspronkelijken steller, dan van eenen afschrijver verwachten. De zinsneden, waarbij dit teeken
voorkomt, zijn, blz, 17 (uitgave blz. 15), het rijmpje, uitgesproken door Hertog ALBRECHTS dochter,
en bl. 20 (blz. 22 der uitgave, de beide eerste regels), de gevolgtrekking uit het lot der tijdgenooten
van

NOACH.

Eindelijk zonde ik nog in bedenking geven, of wel JANCKO DOUWAMA zelf, hoewel wij reeds
vroeger erkend hebben, dat zijne kennis van het Lalijn zeer gebrekkig was, echter wel zulke lompe
taalfouten zoude gemaakt hebben, als, b. v., bl. 2 8 , in cresen of cresten, bl. 89 en 415 (zie de straks
volgende lijst der verschillende lezingen), en deze niet veeleer het voorkomen hebben van eenen,
dier taal onkundigen, afschrijver?
Wanneer het gestelde op bl. 672 niet bepaaldelijk sloeg op zijn werk den Handel sedert 1520,
dan zoude daar JANCKO DOUWAMA zelf het volledig bewijs geven, dat hij zelf dit Handschrift
niet vervaardigd had. Hij vermeldt daar, dat hij zijn werk schreef in kolommen, zoo als men
van dien tijd vele Handschriften en gedrukte werken verdeeld ziet, elke bladzijde in twee
kolommen. Nu kan men er niet meer uit opmaken, dan dat hij, even als in andere opstellen,
zulks waarschijnlijk ook in zijn Boech der Partijen zal in acht genomen hebben. Om de beschrijving
van het HS. te voltooijen, wil ik nog berigten, dat hier en daar, vooral in den beginne, vele
woorden, nu eens met roode, dan met zwarte inkt, zijn onderstreept; na bl. 30 houdt dit echter
bijna geheel op.
Nog vindt men van eenen lateren bezitter zeer enkele nootjes aan den rand bijgeschreven. Op de
laatste bl. van het HS., bij het onderschrift, leest men de woorden: » JANCKO DOUWAMA, fol. 104 b.
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Op deze aangehaalde bladzijde, overeenkomende met blz. 246, r. 5 , der uitgave, staat aan den rand
Nomen huius scrlptorls. Indien de aanteekenaar hiermede bedoeld heeft, dat hier voor de eerste
reize de naam des vervaardigers voluit voorkwam, zoo heeft hij zich vergist, daar deze, en misschien
reeds op andere plaatsen, en althans op bl. 235, meermalen gelezen werd. Van denzelfden vindt
men, onzeker om welke reden, bl. 90 vso. (blz, 147 der uitgave, r. 5 v. o.), bij het woord saechen,
aan den rand geschreven: saehen, en nogmaals (blz. 148, r. 2) bij Ghuwernoer, Guvernoer ; zoo
ook is bl. 96 vso. (blz. 160, r. 5 , der uitgave), het jaargetal herhaald, en (r. 16) bij Ewelgunde,
aan den rand bijgeschreven Övelgunne. Meerder aanteekeningen van dien aard vind ik niet. Konde
men nit de hand den schrijver opmaken, zoo ware hieruit veelligt tot eenen vorigen bezitter te
besluiten.
Het Handschrift is gebonden in eenen pergamenten band, op welks rag flaauwelijk te lezen staat:
Geschreven Ckron. Daarbinnen is een pergamenten schutblad, beschreven met fragmenten uit de
Pandecten; dat gedeelte, dat vooraan het boek staat, begint met de woorden: conditionalis venditio,
voorkomende in L. 3, § 5, tit. de Jure dotium (L. XXIII, t. 3), en eindigende met L. 4 0 , si muiier
quae dotem dederat; het schutblad aan het einde van het boek begint L. 5 , tit, de Juris et facti
îgnoranüa (L. XXII, t. 6 , en eindigt L. 7 , de Sponsaühus (L. XXIII, t. 1).
De laatste aanwijzingen hebben hoegenaamd geene belrekking tot het onderzoek, of dit stuk het
eigen Handschrift bevat van JANCKO DOTIWAMA. Wil men hierop nog voor het laatst terugkomen ,
zoo moet ik, als mijn gevoelen, dit ontkennend beantwoorden. Wij hebben gezien, dat in 1526 van
zijn opstel twee exemplaren bestonden; Ket eene daarvan was een brouillon, het laatste was zeker
misvormd door hetgene daarmede gebeurd was; geen dier beide exemplaren kan hetzelfde zijn als
het onderhavige. Heeft JANCKO DOTJWAMA nu later hetzelfde Boech der Partijen, dat hem toen
ontnomen werd, nogmaals opgesteld? Wij vinden hiervan geene de minste aanwijzing. Ook zoude
men alsdan, even als zulks bespeurd wordt in het werk: De 4 Quartieren, waarschijnlijk de
aanwijzingen van sexternen vinden, die, naar mate het opstellen gelukkiger geslaagd was, meer of
minder getal van bladzijden bevatteden, van welke de overige vermoedelijk vernietigd werden; in het
Boech der Partijen bevatten deze daarentegen juist 6 (naar onze telwijze 12) volle bladzijden. Bij
deze zwarigheden komen nog de aangeteekende veranderingen en bijvoegselen, in het Handschrift
opgemerkt, en de gebrekkige schrijfwijze van het Latijn op sommige plaalsen. Dit alles te zamen
noodzaakt mij, in mijnen twijfel te volharden. Het getuigenis van SCHWARTZENBERG is niet
genoegzaam, om mij het tegendeel te doen gelooven; noch minder dat van CHALMOT of SCHELTEMA ,
van welke het zeker is, dat de laatste dit stuk niet, en twijfelachtig, of de eerste het immer wel,
gezien heeft.
Veeleer wil ik dan vermoeden, dat de naauwste betrekkingen van JANCKO DOUWAMA dit werk,
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over de Partijschappen, hetzij door vergunning van degenen, die het in bezit hadden genomen j
of ook buiten hunne bewilliging, de gelegenheid bekomen hebben, om hetzelve in te zien en te
gebruiken; waarop zij dan zullen gezorgd hebben, er de meest naauwkeurige afschriften van te
vervaardigen. Van deze afschriften zal het onderhavige een, misschien wel het eerste, geweest zijn.
Mij kwam in den zin, of men welligt uit het watermerk van het papier zoude mogen besluiten,
waar dit Handschrift vervaardigd ware; in Braband of in Friesland?
Ik vond, als zoodanig merk,
op het eerste papieren schutblad, dat nog achter het pergamenten volgde, een zeer net bewerkt
handje met een gedeelte van den bekleeden onderarm; de vingers zijn geheel uitgestrekt; op den top
van den middelsten vinger is een bloempje met vier bladeren. Dit merk wist ik nergens te huis te
brengen. Overigens is in alle overige sexternen van het eigenlijke HS. zigtbaar eene figuur, zoo als
afgebeeld is in het Supplément au Catalogue des lipres de la Biblloth. de M. C. DE X,A SMRMA
SACTTANDIS , Bruxelles 1803, plaat 3 , N°. 8 1 , hetwelk terug wijst op de drukkerij van JOH. DE
WESTPHALIA, te Leuven, evenwel met uitzondeling van het rondje, hetwelk in het bloempje van
die figuur gezien wordt. Andere figuren, insgelijks hiermede genoegzaam, doch niet geheel, overeenkomstig,
treft men aan onder N°. 33 en 3 4 , en kwamen af van Keulen, Ook hieruit zijn dus geene gevolgen
te trekken, welke eenige beteekenis hebben.
Het onderzoek
het oordeel van
bekomen, of wij
niet bekend w a s ,

naar den wezenlijken vervaardiger van dit HS. heeft ons lang opgehouden, volgens
sommigen misschien te lang. Ik beken het, de begeerte, om eenige zekerheid te
hier de hand van JANCKO DOUWAMA zelven voor ons hadden, die mij van elders
heeft mij hiertoe verlokt; met de overigen zullen wij het korter kunnen afmaken.

B. Het tweede afschrift is thans het eigendom van het Genootschap, voor hetzelve aangekocht
door wijlen deszelfs Lid, den Heer EPKO EPKEMA, Rector der Latijnsche scholen, te Middelburg,
in eene openbare boekenveiling, aldaar gehouden in April 1830. Omtrent deszelfs vroegere bezitters
is het volgende met zekerheid op te geven.
Het is vroeger het eigendom geweest van den beroemden PIETER SCHRIJVER, meer bekend met
den Latijnschen naamsuitgang PETRUS SCRIVERIUS, blijkens zijne eigenhandige naamteekening op de
eerste bladzijde, in deze bewoordingen: Sum PSTRI
SORIVSHII,
en nogmaals, op de laatste
bladzijde: Sum PJETSI SCHIVJBIIII,
nee domlnum muto. Zijne belangstelling in dit HS., blijkbaar
uit het laatste bijschrift, verhinderde hem evenwel niet, zoodra hij hierdoor der wetenschap bevorderlijk
konde zijn, deszelfs gebruik aan anderen, ook voor geruimen tijd, aan anderen af te staan. Hij had
dit vergund aan den Harderwijkschen Burgemeester, ERNSTBRINCK, die liefhebber en beoefenaar
was der geschiedenis (*); doch nu deze het langeren lijd behield, riep hij de hulp in van zijnen
(*)

Zie den brief van PONTANUS, in de Sylloge Epiitolarum,
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vriend JOHANNÉS ISAAC PONTANUS, die destijds aan de Hoogeschool, door het Quartier van de
Peluwe te Harderwijk gesticht, de oude letterkunde onderwees. PONTANTJS bekwam het ook van
BRINCK. terug, maar werd n u , door de inzage zelf, daardoor zoo zeer ingenomen, dat hij den
12, Januari] 1631 den eigenaar, bij eenen brief, verzocht, hetzelve tot in' de aanstaande lente onder
zich te mogen' behouden, ten einde het bij de vervaardiging zijner Geldersche geschiedenis, vooral
over het tijdvak van Hertog KAEEI van Gelder, te kunnen raadplegen (*). Tot dezen Vorst kwam
hij echter niet in zijn opstel voor het midden van dat jaar, toen hij den 20. Julij om verlenging van
JANCKO'S verblijf ten zijnent begeerde (†); wel maande hem SCRIVERITJS kort daarna, den 1. Augustus (§),
weder aan, om, bij de eigene verwachte overkomst van PONTANUS, dezen mede te brengen, dien hij
zelve nog weinig kende, en nu drie jaren lang gemist had; evenwel blijkt het, uit de gedurige
aanhalingen, in het voortreffelijke werk van PONTANTIS , dat deze het nog steeds onder zich heeft
kunnen behouden, ofschoon SCRIVERIUS het toch eindelijk heeft terug bekomen, blijkens het slot der
Voorrede van de Historia Oelrica, die, even als de Opdragt, in 1638 zal geschreven zijn.
Doch den oorsprong van dit Handschrift kan men zelfs nog bijna eene eeuw vroeger, en dus
bijna tot den leeftijd van JANCKO DÒTTWAMA zelven, opvoeren. Op een der eerste schutbladen van
het Handschrift vindt men met de pen een mans wapen geteekend, op een der laatste nogmaals met
de pen twee staande kolommen, met eenige bijsieraden, doch niet geheel voltooid; tusschen die
kolommen is eene liggende knods afgebeeld; aan eene afhangende koorde zijn twee wapens gehecht,
een mans wapen, hetzelfde als dat vooraan in het boek voorkomt, en een vrouwen wapen; onderaan
staan op een lint de drie letters geschreven: D. W. D.; bovenaan, op een ander lint, gedeeltelijk met
Grieksche letter : Siçypvjç ¾ p ç p a .
Het mans wapen is regtstandig in tweeën gedeeld, aan de linkerzijde vertoont zich de zwarte
Friesche halve arend, aan de regter eene staande halve maan {croissant adossé), tusschen wier
hoornen eene lelie; het vrouwen wapen, op dezelfde wijze gedeeld, heeft in de linker helft eene
ALCIATI Tractatus contra vitara Monasticam, bezorgd door ANT. MATTHAEÜS, edit. in 4to, p. 269,
en het berigt van denzelfden PONTANUS, in de Voorrede voor zijnen Hist. Gelrica; ook. den Heer
DE W I N D , Nederd. Geschiedschr., bl. 438.
(*) Zie dezelfde, Sylloge Epistt., p. 253.
(†) Nogmaals p. 259.
(§) SCRIVERII Epiet., ap. A. MATTHAEÜM, in Analect., t. I., p. 367. SCRIVKRIUS herinnerde
zich zelfs niet met zekerheid JANCKO'S naam; « tecum adferens MS. Chronicon DOVWEMAE,
nisi
«fallor. » Later zal hij het met meer zorg doorlezen hebben. Bij wijze van aanmaning tot de
teruggave schrijft hij : « Redeat ad dominum suurn liher, toto triennio desideratus- IJonge minoris
« temporis spatio a capite ad calcem, si eo opus vobis essef, a te BRiUCKiorM nostro describi
» poterat, »

Wumkes.nl

16

BESCHRIJVING DER HANDSCHRIFTEN

regtstandige halve lelie, in de regter een klaverblad. Het is, met vergelijking van de overige bijvoegsels,
niet moeijelijk, deze wapens behoorlijk te huis te brengen.
Het mans wapen komt, met kleine afwijking, voor in de afbeeldingen, gevoegd achter het Stamboek
van ADELEN, als dat van Metsingawier (of liever Metshenwier), van OENAMA ter Caple; het
verschil bestaat alleen daarin, dat ADELEN, op een azuren veld, eene zilveren liggende halve [croissant
montant) maan vertoont, en daarboven, geheel los, eene gouden ster, terwijl de lelie waarschijnlijk
uit het wapen der OENAMA'S is overgenomen. Dit laatste doet ons reeds denken aan eene der
naaste betrekkingen van JANCKO DOUWAMA; doch wij worden geheel ingelicht, wanneer wij letten
op het vrouwen wapen, hetwelk, volgens dezelfde afbeeldingen bij ADELEN , blijkt te zijn dat van het
geslacht ABBINGA, tot Huijum en tot Irnsum. Nu zijn ons de bezitters duidelijk, zij kunnen geene
andere zijn, dan JANCKO'S eigen zoon DOUWE, die gehuwd was aan TIETJE of TIETS ABBINGA;

bewijzen dan ook nog de onderstaande letters, die men zal moeten aanvallen:

Dit

DOUWE WNJEMA

DoTTWAMA.

DOTJWE verwekte bij zijne echtgenoot eene dochter, T E T , later gehuwd aan SYDS VAN BOTNIA;
Men zoude het natuurlijk achten, dat deze ook het Handschrift geërfd had; doch bedenke hierbij,
dat DOUWE'S echtgenoot vroeger was gehuwd geweest aan JCLLE HAEBSMA (of HARINXMAJ van

lJlst,

bij welken zij eenen zoon, SIERCK, had gewonnen. AI wil men nu niet aannemen, dat DOUWE
DOUWAMA meerdere afschriften van zijns vaders opstel hebbe bezeten, zoo kan het nogtans niet
geheel vreemd voorkomen, dat het eenige, hetwelk hij had, welligt eerst bij leening of anderzins, in
handen van den stiefzoon gekomen is, in plaats van die der eigene dochter, en vervolgens in zijn bezit
is gebleven, van welk bezit dan ook de handteekening van SIERK HAERSMA ten bewijze moet strekken.
Wij voegen hier nog bij de verdere beschrijving van dit Handschrift. — Het stuk, in klein folio,
bestaat uit 435 zijden, welke, even als in Handschrift A , alleen op de regtsche zijden, door de hand
van den afschrijver zelven, volgens onze gewoonte het dubbeltal, dus 870, zoude uitmaken. Het
valt dus in het oog, dat dat veel breeder geschreven is dan A; en, inderdaad, men kan hel spoedig
uit de inzage bespeuren, dat dit Handschrift met zorg vervaardigd is, en als een pronkstuk voor
iemand, die in deszelfs goed uiterlijk belang stelde. Niet te bevreemden! want het was voor den
eigen zoon des schrijvers. Evenwel behoeft men hier niet, zooals bij A , in twijfel te staan, of het
ook door JANCKO zelven kan vervaardigd zijn. De bewijzen eener tweede hand zijn hier ontegensprekelijk.
Het stuk is geheel ontbloot van leesteekenen, behalve somwijlen aan het einde eener redenering of
verhaal, wanneer het vervolg met eenen nieuwen regel zal beginnen; bij kortere rustplaatsjes vindt
men wel eens het in de Handschriften niet ongewone etc, gebruikt. De quaternen, sexternen, of wat
het anders zijn mogen, zijn in dit HS. niet van signaturen voorzien; het schrift is duidelijk, en in
gelijkenis als staande tusschen de beide afbeeldingen uit de XVde en XVIde eeuw, N°. 28 en 3 3 ,
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medegedeeld door JAC KONING, in zijne Verklaring der proeven pan oud Letterschrift, in 1818
door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen uitgegeven; de letter van het HS. is echter veel
grooter. De zwartere inkt, en een gering verschil in den vorm van het schrift op bl. 909 vso. van
het HS. (blz. 470 der uitgave), verwekken het vermoeden, dat van hier af tot het einde, zoo al niet
een ander afschrijver, âan toch dezelfde na eenigen tasschentijd', zijn werk heeft vervolgd en voltooid.
Van bl. 1 tot 386 vso. loopt bet Boech der Partijen; alsdan volgt, met eene ruimte, een weinig
grooler dan gewoonlijk wordt open gelaten bij het begin eener nieuwe afdeeling, doch overigens
zonder eenig merkbaar verschil, nog op dezelfde bladzijde, het opschrift der Articulen
van
Foerantwording. Het onderschrift, dat in A achter het vierregelige vers, aan het einde van het werk,
voorkomt, mist hier geheel en al. Aan het hoofd der eerste bladzijde leest men, wel met een oude,
doch echter, naar het mij voorkomt, niet met dezelfde hand als van den vervaardiger van het geheele
Handschrift: « f. 220, JANKO DOUWAMA autor. n Deze aangehaalde folio 220 van het HS. komt
overeen met bl. 325 der uitgave. Een afdoend blijk, dat dit stuk een afschrift i s , levert de uitlating
van enkele woorden op vele plaalsen van het HS., voor welker latere invulling men opzettelijk eenige
ruimte heeft opengelaten, en die ook later door eene tweede hand gedeeltelijk zijn aangevuld. Dit
merkt men vooral op bij eenige uitheemsche of verouderde woorden, die door den afschrijver niet
verstaan werden, ook in gelalmerken, die in eene oudere gedaante waren geschreven. Eenige
voorbeelden volgen. -Bl. 1 der uitgave (HS. bl. 1) is uitgelaten Empireus, en daarvoor later iets
onleesbaars ingevoegd; —in het bekorte gedeelte op bl. 2 erbermes, in de spreekwijze Godterberm.es;—'
bl. 2 , r. 9, heeft A duidelijk schege; bij B is later ingevuld schiede; — vervolgens in het bekorte
gedeelte het woord begnadet; — het getal 32 in de jaren van ADAM; — r. 10 v. o. vnredelijche; —
verder malediceert; —> bl. 3 , r. 2 en 3 , het getal 15; — ald., in het bekorte gedeelte, het woord
frucht voor prees; — r. 21 denarschen, waarvoor men ingevuld heeft dienerschen; — bl. 4 , in
de bekorting, heeft A vnwegsam pat voor onbekende en gevaarlijke weg; B, later, onweechsaem ; —
bl. 6 en later Vrsiners; — r. 7 v. o. is fijnden weggebleven; — bl. 7 , in de bekorting, frouden
voor vreugde, en gaer hefruchlet voor zeer bevreesd; — bl. 8, Gijwelingen en Ghelphen; — bl. 9,
r. 3 , bulle; — bl. 10, r. 4 , vijf leoparden, dan gheloope ; — iets lager, ghedmmert; zoo ook
in de bekorting mandeerde en bewant; — bl. 12, r. 3 v. o., arsten; vervolgens in de bekorting
amfechtum; — bl. 13 ond. Wenceijn, Rijen; — bl. 16, r. 14, is een later gebrekkig invoegsel
hedtrondt; — bl. 17, r. 10 v. o., gruntlijchen betrachten; — bl. 18, r. 4 , jegenoet; — bl. 1 9 ,
Teijsterbant; — bl. 2 1 , r. 6 , sumeden; — bl. 24, r. 7 v. o., is de naam gebrekkig ingevuld
Aichnodach; —"• bl. 29, in 3"., wordt Bornogo uitgelaten; — bi. 33 Tietzierchsterdeel; — bl. 34
Baden; — bl. 42 Ewalden; — bl. 50 SXBOTSMJ ; — bl. 47, r. 2 v. o., waersamheit;
— bl. 49
hestena; — bl. 5 0 , ond. r., serien; — bl. 5 3 , r. 5 v. o., vahen, zoo ook later; — bl. 58 FFOCKO
VCKENS. Andere uitlatingen of latere invoegsels, zal ik in de straks volgende lijst der verschillende
lezingen opteekenen, of opzettelijk voorbijgaan, als van minder belang. Van bl. 58 af beginnen
deze uitlatingen minder in getal voor te komen, hetzij de afschrijver allengskens meer gewende aan
Prov. Friesch Genootsch, I.

o
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schrijfwijze van het voorbeeld, dat hij volgde, of ook den zeggenstrant van JANCKO DOUWAMA zich
meer eigen maakte. Wij willen echter nog sommige vermelden. BI. 8 9 , in de bekorting, zarte
Romeininnen, nogmaals zarte (waarvan C en D Sancte Romeininen maakten) op dezelfde bl., r. 13
v. o.; —• bl. 123, Cis soen; — bl. 146 het Hoogduitsche woord frum; — bl. 480, r. 7 v. o., mist

brutlachts.
Deze uitlatingen, die vooral voorkomen in woorden, bijzonder in Friesland gebruikelijk, of in
Gelderland en Groningen, waar de taal meer overeenkomst behield met hel Hoogduifsch, en in het
algemeen de gedurige verandering van de Friesche spreek- en schrijfwijze in de Hollandsche, wekken
het vermoeden op, dat dit Handschrift niet hier, maar in Holland,
zal vervaardigd zijn, waar
zoodanige uitdrukkingen reeds meer verouderd of onbekend geworden waren. In deze meening worden
wij nog versterkt, door het openlaten van den naam der Grietenij Tietzercksterdeel, op bl. 3 3 ,
hetwelk van eenen Fries niet te verwachten was; zoo ook van Bornego, bl. 2 9 ,
SVDOEKSHA,
bl. 50, en FFOCKO VCKSNS,
bl. 58. De watermerken in het papier, waarop het HS. gesteld is,
komen met geene andere mij bekende overeen, zoodat hieruit geen gevolg te trekken is.
/ Overigens blijkt het ten vollen, dat voor dit HS. niet ten grondslag gelegd heeft het Handschrift A.
Vele van de hier uitgelatene woorden komen daarin zoo duidelijk voor, dat de afschrijver van B
hierdoor bij geene mogelijkheid in eenige verwarring of twijfel kan gebragt zijn. Daarentegen moet
men erkennen, dat, met uitzondering der spelling, welke in B niet opzet, of althans naar eene
onwillekeurige opvolging van de latere schrijfwijze, schijnt gewijzigd te zijn, de zakelijke overeenkomst
der beide Handschriften zeer in het oog loopend is. Behalve de zeer veel afdoende afwijking op
bl. 2 2 1 , r. 8 , waar B te regt de ontkenning niet vertoont, welke in A gemist w e r d , herinner ik
mij niet, dat de vergelijking der HS. eenig verschil in de opvatting van den zin kan opleveren.
De latere bezitters van HS. B hebben met zorg tot deszelfs verbetering en volmaking hunne
pogingen aangewend; hier en daar vindt men aan den rand eenige inhoudsopgaven, hoedanige men
meer gewoon was in vroegere eeuwen bij te schrijven; deze zijn echter niet veelvuldig; elders treft
men korte aanwijzingen, teregtwijzingen of vergelijkingen aan, enkele voorbeelden zal ik hiervan
aanhalen in de Lijst der verschillende lezingen, waarbij men nog kati voegen bl. 8 , omtrent de
afleiding van Ursinus naar den .Z?eer in het wapen, waar aan den kant staat Tahula. —• BL 1 1 ,
waar de namen der dochters van de, ter dier plaatse genoemde, Geldersche Vorsten worden
bijgeschreven; — bl. 14 wordt aandachtig gemaakt op de vergissing in de namen van HEECKEREN en
BRONCKIIOBSTEN ; — bl. 3 2 , r. 6 v. o., bij het ingevoegde, woord Calhedrael, leest men aan den

rand Nugae,forts

voluit dicere ecclesiam matricem\; — bl. 160, r. 10, stond in het HS. 31uijden,

hetwelk aan den rand verbeterd is in Minden.
Nog op enkele plaalsen vindt men dergelijke
aanteekeningen meer, die echter van geen belang zijn. Op bl, 502, r. 2 1 , bij de woorden de
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vnderscheit — ende boenen, is aan den rand de plaats van HORATIUS bijgeschreven, Epist. 1 , 7 , 2 3 ,
Quid disslent aera lupinis. Dat zelfs eene opzettelijke vergelijking van meerdere Handschriften bij
de vervaardiging of het nazien van dit afschrift is te werk gesteld, blijkt uit eene kantteekening,
voorkomende op bl, 26, r. 3 v. o., der uitgave, alwaar bij de 5de onderdeeling aan den rand gelezen

wordt: In aliis exemplis legiiur, ten vierden.
Ten slolte teeken ik nog op, dat op een der Voorste schutbladen is overgeschreven het berigt
aangaande JANCKO DOÜWAMA, gegeven door S. P E T R I , in zijne Scriptores Frisiae, en op datzelfde
blad is geplakt een gedrukt fragment, loopende over JANCKO DOUWAMA, en overgenomen uit het

Vervolg van de Kronijh van Holland, Zeeland en Friesland, fol. 12, waarschijnlijk behoorende
tot de uitgave van JOHAN VELDENAER, door M. S. VAN BOXHORN , Lei}den 1650(*), De band, in
welke het HS. vervat is, heeft de duidelijke kenmerken van veel lateren tijd.
Veel korter zullen wij ons kunnen afmaken van de beschrijving der beide andere Handschriften,
C en D. Deze zijn op zich zelve van veel mindere waarde, dan de beide reeds genoemde; evenwel
hebhen wij de meeste reden gehad, om ons over derzelver aanwezen te verheugen, daar juist de
bezitter van het eerste, de Heer Mi'. GERARDTO ASSUERUS AVENHORN VAN NATJTA, destijds Secretaris

cfer Grietenij lîauwerderhem, thans Grielman van Hemelumer OZdepkaert en Noordwolde. reeds
voor de oprigting van het Genootschap, wijlen den Heer H. W. C. A. VISSER en mij het gebruik
daarvan voor eenen geruimen tijd afstond, en alzoo ons in staat stelde, om ons met de hooge waarde
van des schrijvers opsiel van nabij bekend te maken; het tweede, hoewel veel later, en toen reeds
het grootste deel van den druk voltooid was, is ons even bereidwillig verleend door den Heer M r .
WIBO BERNHARDUS BUMA, Grietman van Maarderadeel, thans Lid van de Tweede Kamer der Staten
Generaal.
Men kan deze beide Handschriften geheel en al als tweelingbroeders beschouwen. Zij hebben
uiterlijk hetzelfde voorkomen, inwendig dezelfde hoedanigheden, deugden en gebreken; zij hebben
denzelfden vader; beide willen zij zich ouder vertoonen dan zij zijn; doch zij zijn niet behendig
genoeg om ons te bedriegen; integendeel, bij de eerste kennismaking leert men hen als grootsprekers
kennen, en zet hen op hunne regie plaats.
Het zijn twee Handschriften in folio formaat, die zeer zeker uit hetzelfde voorbeeld zijn vervaardigd,
waarschijnlijk zoodanig, dat men eerst het eene, b. v. C , daaruit heeft afgeschreven, en vervolgens
D uit C, of omgekeerd; want de gelijkheid is te treffend, dat men zelfs zoude aannemen, dat beide

(*) D E W I N D , Nederl. Geschiedschr., bl. 84,
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terstond uit hetzelfde oudere voorbeeld zouden zijn overgenomen; het onduidelijker schrift van zulk
een ouder stuk zoude alsdan nog aanleiding tot meerder verschil gegeven hebben. In deze Handschriften
is niet alleen de spelling geheel vernieuwd, maar ook met de verouderde en niet meer verstane
woorden, zonderling omgesprongen. Men treft hier niet aan uitlatingen van enkele niet begrepen
woorden of volzinnen, maar opzettelijke bekortingen, zoo zelfs, dat aan het slot van het werk
somwijlen geheele bladzijden in weinige volzinnen zijn zamengedrongen, en hierdoor, j a , wel dikwijls
de wijdloopigheid van den schrijver meermalen is vermeden, doch ook niet zelden daaraan zijne
eigene wijze van beschouwing en beoordeeling van zaken, ook vele malen de zin, is opgeofferd.
Voorbeelden hiervan bij te brengen ware overbodig; de enkele proeven in de Lijst der verschillende
lezingen, die ik in het oneindige had kunnen vermenigvuldigen, zullen voldoende overtuiging verschaffen.
Het blijkt geheel een aangenomen werk te zijn, waarvan de vervaardiger zeker blijde was, toen hij
het einde zag en het bedongen loon ontving. Dezelfde heeft ook twee afschriften gemaakt van de
Chronijk van WORP VAN THAEOR. Zie De vrije Fries, I I I , 2 , bl. 116.
Het uiterlijke van het schrift is zeer net; de afschrijver heeft de oplettendheid gebruikt, om bij
eiken volzin of halve volzin eenen nieuwen regel te beginnen. Van het Latijn verstond hij niets,
dit is op de gedrochtelijkste wijze overgebragt.
Het onderschrift, reeds boven medegedeeld(*), zoude ons in de gedachten brengen, dat deze HSS.
vervaardigd waren in het jaar 1566; doch na dit onderschrift volgt nog een stuk van 1599, geheel
door dezelfde hand afgeschreven, zijnde het plakkaat der Aarlshertogin ISABELLA , inhoudende het
verbod van alle gemeenschap en handel tusschen de Zuid-Nederlandsche gewesten en de Vereenigde
Provinciën, gedagteekend 9 Februarij 1599, e n , volgens bijstaande opgave, eerst gedrucht tot
udnbwerpen, in de Latijnsche druckerie, bij JAN MORENTORFP,
1599. Voorts wordt dit plakkaat
kortelijk vermeld bij WAGENAAR, Vaderlandsche Historie, deel IX, bl. 56, geheel opgegeven bij BOR,
in het door WAGENAAR aangehaalde XXXVIste boek, bl. 5 (523), en bij CAU, Groot Plakhaaiboek,
deel
. Men ziet dus, dat deze beide stukken, welke door denzelfden persoon zijn geschreven,
afschriften zijn van een ander stuk van 1566, toen vervaardigd door zekeren Meester JOHANNES, in.
Boxwn, terwijl de onkunde van den laatsten afschrijver in het Latijn heeft te weeg gebragt, dat ook
in zijn werk het onderschrift van dien Meester JOHANNES, hoezeer op dezen persoonlijk betrekkelijk,
woordelijk, doch met vele fouten, herhaald is.
Handschrift C bevat in het geheel 712, D 711, bladzijden. Van deze bevatten in C de 598, in
D de 593, eerste bladzijden het Boech der Partyen;
op eene nieuwe bladzijde volgen, bij C van
594 tot 675, in D van 594 tot 673, de Articulen van Foerantuording.
Van bl. 677 tot 690 in C ,
(*)

Bl. 9.
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van 675 lot 690 in D , leest men het Plakkaat van ISJBELZA ; eindelijk komt in deze stukken nog
voor, in C van bl. 693 tot 712, in D van 691 tot 7 1 1 , een Index der geschriften van JANCKO
DOÜWAMA. Hoe uitvoerig dit laatste geschrift ook is, geeft het echter niet genoeg kenmerkend ets
duidelijk den inhoud van JANCKO'S verhaal o p , en is, te meer daar het zeker niet van den schrijver
zelven afkomstig is, door ons in de uitgave niet mede opgenomen.
Het schijnt mij toe, dat twee broeders, of althans leden van eene zelfde familie, verlangd hebben,
elk een Handschrift van JANCKO DOUWAMA te bezitten. Zij lieten dus twee geheel gelijke afschriften
vervaardigen, en dit ook in denzelfden zoogenaamden Franschen band inbinden, met zoo groote
gelijkenis, dat men dikwijls, bij vergissing, het eene voor het andere in handen neemt.
Over het voorbeeld, dat de vervaardiger dezer beide afschriften gevolgd heeft, kunnen wij ook
geene gissingen maken. Die Meester JOHANNES is ons onbekend. Zeker heeft hij, blijkens het
onderschrift, zijn werk met zeer grooten, waarschijnlijk met al te grooten, spoed afgemaakt, en.
moeten veelligt daardoor de veelvuldige feilen en bekortingen, in C en D opgemerkt, grootendeels voor
zijne rekening komen. Waarschijnlijk evenwel is het, dat dezelfde M1'. JOHANNES gevolgd is Handschrift
A , of een ander, dat daaruit ontleend was, daar men moet onderstellen, dat op deze wijze ook
het onderschrift Bom me genuit enz., in C en D is gekomen, hetwelk mist in B.
Ten einde den lezer in staat te stellen, op de gemakkelijkste wijze zelve eenige vergelijkingen te
maken lusschen de vier Handschriften, zal ik hier, in letterlijke navolging, drie staaltjes uit dezelve
naast elkander plaatsen. Ik zal daarbij de lezingen van de Handschriften C en D , die genoegzaam
geheel gelijk zijn, vereenigen, en alleen de afwijkingen, die in D aanwezig zijn, tusschen twee haakjes
er bijvoegen.
Het eerste voorbeeld zal zijn de Inleiding, daar ik, nu het geheele werk is uitgegeven, niet behoef
îe vreezen, dat ook op mij, even als op den Heer DE CHALMOT, het oordeel van den Heer JACOBUS
SOHELTEMA zal toegepast worden, dat deze proef slecht gekozen is.
Handschrift A.
In de name Godtz ame | Hijr
anhewet en begint een cleijne tractatken | daer in dat begrepen en
woerclaert wort | waer contranersie. discordie often partije ]
then ersten gefunden. anhewen.

Handschrift B.

Handschriften C en D.

In de name godtz amen hier
In den Name Gods Amen.
anheuet en begint een cleijne tracHier aen kent en [ende] begint
taetken daer in dat begrepen ende
verclaert wordt waer contrauersie een klein Tractatien, waar in dat
discordie ofte partije ten eersten begrepen en verclaert wert, waer
gevonden anheuen ende vp ge- contraversiae, discordiae ende
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en vp gbesfanden is | en wat sick
daer inne begewen hefth [ bis vp
desen hudighen dach to | en met
name van frleslant [ dat ick hijr
to scrifth stelt heb | nae mij voerslant (dat leider cleijn is) vant
tgene | dat ick thander tijden daer
aff gelesen en gehoert hebbe | en
in mij memorie vnthalden hebbe
1 daer moet ick mij (Godt betert)
vp dit pas mede behelpe | angeseen ick vp dit pas | anders gene
boecke noch behulp hebben mach
j daer vm stelle ick dit tot correctie van de gene | de sulckes
bet | dan ick doe [ kentenisse dragen en weten.

staen is ende wat sich daer inne
begeuen heeft tot vp desen huydigen dach toe ende met namen
van vrieslant dat ick hier te
scrift gesteld heb nae mijn verslant dat (leider) cleijn is van
Igene dat ick tander tijden daer
aff gelesen ende gehoert hebbe
ende in mijn memorie onthouden
hebbe daer moet ick mij godt betert vp dit pas mede behelpen
angezien ick vp dit pas anders
ghene boecken noch behulp hebben mach daer om stelle ick dit
tot correctie vande ghene die
sulcks bet dan ick doen kennisse
dragen en weten.

parthie is geweest, ende ten eersten gesonden, ergeven en opgestanden is, ende wat sich daer
in begeven heeft, tot op desen
huidigen dach toe, ende met namen van, Frieslandt, dat leider
klein is, dat ick hier toe schrift
gestelt heb [hebbe.] nae mijn verslant, van 't gene, dat ick 't ander tijden daer aff gelezen heb en
[ende] gehoort, en [ende] in mijn
memorie ontholden hebbe.
Daer moet ick mij, God betert,
op dit pas mede behelpen, aengesien ick op dit pas [,] geen boecken anders, noch behulp hebben
mach.
Daerom stel ick dit tot correctie van die gene, die sulx bet
dan ick doen, kennisse dragen
en [ende] weten.

Het tweede staaltje kies ik uit bl. 2 4 , dewijl van alle bijverhalen, welke JANCKO DOUWAMA in
zijne geschiedenis heeft ingemengd, juist dit het eenige is, hetwelk niet in de bekortingen is opgenomen,
Het is hier dus eene geschikte gelegenheid, dit verzuim nog goed te maken. Na het berigt, dat
slechts vier van AIÆXANDERS opvolgers bij de heerschappij bleven, gaat JANCKO DOUWAMA aldus voort:
Als nv

AMXANDER MANGNUS

doet was qua daer een pliylosoeph
J en screefi op sijn graff j Ghister
weer dese alle de werlt to cleijn
] siet nv moet he hem lijden
met eene plaetz van 7 foeten®
een ander screeff daer bij | Siet
gister was dese Here van gans

Als nv

ALEXANDER MANGNUS

doet was quain daer een philosoeph ende screeff an zijn grafi
gbister waer dese alle de werlt
te cleijn siet nv moet hij hem
lijden met eene plaets van 7 voelen etc. een ander screeff daer
bij siet gister was dese heere van
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Als

nu

AIÆXANDER MAGNUS

dood was, quam daer een Philosooph en schreeff aen sijn graff, gister was desen de gantsche werelt
te klein, nu moet hij hem laten genoegen met een plaels van 7 voeten.
Eea ander schreeff daer bij.

Asien j nv is he niet Here van het
cleinste huis datter inne is® lek
gelowe cerlein wolden de grole
here | dese Ephitaffie Iesen | en
gratlich betrachten | se solden so
groten arbeit niet doen | om dat
gene se wal wele daîse dat niet
mogen beholden | Eij Godt wat
is doch de werlt®
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gans asien nv is hij nijet heere
van het cleinste huijs dalier inne
is etc. lek geloue certeijn wolden de groote heeren dese ephitaflîe Iesen ende gruntlick berachten zij solden zoe grooten arbeijt
nijet doen om dat ghene zij wel
weten datse niet mogen beholden
Eij Godt wat is doch de werlt
etc.

Siet gister was dese Heere van
gansch Asien, nu i¾ hij een Heere
[Here] van 't kleinste huijs datter
iiine is.
lek gelove certejn, [certein,]
wouden de grote Heeren dese
Epitaphia [Epilhaphia] Iesen en
grandlijken [gruntlijken] betragten, sij souden soo groten arbeit
niet doen, om dat gene, dat sij
wel weten, dat sij niet mogen
behouden, Ej Godt! [God!] wat
is doch de werelt!

Op bl. 112, wordt bij gelegenheid van de nederlaag der Friezen op Stanialand,
in 1500, gewag
gemaakt van de zonderlinge verwonding en onlkoming van zekeren RENICH POPPIS. In het verkorte
berigt daarvan is opzettelijk, als misschien te dier plaatse minder voegende, eene bijzonderheid
overgeslagen, die wij echter geene zwarigheid maken, in dit dorre betoog over de verschillende
lezingen op te nemen. De heelkundigen mogen dan verder hunne gedachten over de mogelijkheid of
de gevolgen van zulk eene verwonding laten gaan.
en RENICK hadden niet waer met
he hem voerweren mochten [
dan so voele dj he sij caproen
often bonet vant hoeft in de hant
hadden waer met he de spies af
sloech then besten he mochten
Int sluten | de knecht de stack
hem doer sij beide bene | en d¾
was boewe | alss | dattz doer sijn
manlijcke Kt meden ginck also |
als RENICK hem voelden in de~

ser gestalt | wolden he niet toewe
| want so langen | dat de knecht
hadden de spies weder vth moge
hale | dan met groter snelheit liep

ende RENICK hadde niet waer
met hij hem verweren mochle
dan soevele dat hij zijn caproen
ofte bonet vanl hooft inde handt
hadde waer met hij de spies aff
slouch ten besten hij mochte int
sluijten de knecht stack hem doer
beijde zijn benen en dat was bo»
uen alsoe dattet doer zijn manlicke lit mede ghinck alsoe als
RENICK hem voelde in deser gestalt wolde hij niet touen went
zoe lange dat de knecht hadde
de spies weder vuijt mogen halen
dan met grooter snelheijt liep hij
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RIENCK hadde niet, waer mede
hij hem verweren rnogte, dan
slegt sijn Bajoneth [Boneth] in
sijn hand, waer mede hij fijn de
spiesse [spiese] aff sloeg, ten besten hij vermogle.
In 't sluiten (D vervolgt hier
op denzelfden regel) de knegt
stack hem door beide sijn benen,
alsoo dat het mede door sijn mannelijke [mannelike] lid mede gingh.
Als hij RIENCK hem voelde in

deser gestalte, woude

hij niet
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he foert doer de spies | went an
de knecht [ en ruckte de knecht
sij mes often deghe vander zijde
J en gaff hem een fleer in de
backe met sij egen mes | bij de
welcke dat de knecht Godt dancle
] dat he daer van queme | R E NicK toech doen de spies vth de
bene ] en brachten beide spies en
mes to born daer he hem helen
liet ®

voert doer de spies went an de
knecht en ruckte de knecht zijn
mes ofte degen vander zijde ende
gaff hem een fleer in de bachuijs met zijn eijgen mes bijde
welcke dat de knecht Godt dancte
dat hij daer van qaeme RENICK
toech toe de spies vuijte been en
brachte beijde spies ende mes te
born daer he hem helen liet etc.

vertoeven soo langh, dat de knegt
de spiesse [spiese] weder mogle
uithalen, dan met groter snelheit, liep hij voort door de spies,
tot in den knegt, en ruckle, en

ruckle (in D is deze herhaling
vermeden) den knegl sijn degen
van sijn sijde, en gaff hem een
fleet in sijn backen, met sijn eigen mes, dat de knegt God
danckte, dat hij daer van quam.
RIENCK tooch doe de spies uit
sijn benen, en bracht beide mes
en spies tot Boom en liet hem
daer helpen.

Op deze doorloopende proeven, die behulpzaam kunnen zijn om de Handschriften in het algemeen
te waarderen, laat ik volgen de Lijst der verschillende lezingen, die de Handschriften in dit geheele
werk van JANCKO DOTJWAMA aanbieden. Ik heb deze met veel zorg opgemaakt, zoover ik begreep,
dat hierdoor of de inhoud van het geschrift, of de taal, daardoor slechts eenige aanwinst konde
bekomen; evenwel heb ik mij moeten onthouden van het opschrijven van elke ongelijkheid in spelling;
daar toch de afschrijvers van B , en van C met D , hierin hunne eigene gewoonte of regels
opzettelijk gevolgd hebben. Men houde hierbij steeds in het oog, dat Handschrift A , als verre weg
het beste der vier, en zeker een alleruitmuntendst stuk in allen opzigte, tot grondslag der uitgave
heeft gestrekt, en de overige niet dan tot vergelijking, slechts op zeer enkele plaatsen tot geringe
verbetering, hebben kunnen dienen (*). Uit deze breede Lijst zal men zonder verdere aanwijzing kunnen
opmaken, onze wijze van behandeling bij dit werk van JANCKO DOUWAMA. Ik behoef er dan ook
niets meer bij te voegen, dan dat men in da uitgave de vrijheid genomen heeft, de verkortingen in
de schrijfwijze meestal aan te vullen, en de hoofdletters en Ieesleekenen naar verkiezing te plaatsen.
Eene naauwkeurige opvolging van de Handschriften, in deze opziglen, had niet anders dan verwarring
kunnen veroorzaken,
(*) Deze Lijst berust op het Archief van het Friesch Genootschap. Zij beslaat 28 bladzijden in
groot octavo, klein geschreven, doch de wetenschappelijke waarde staat in geene verhouding tot den
daaraan besteedden tijd en vlijt» juist omdat de HSS. B, C en D, verre achter staan bij het gezag
van HS. A.
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Ik laat nu nog de beschrijving volgen van het Handschrift, waarin de overige uitgegevene opstellen
van JANCKO DOTJWAMA vervat zijn.

Dit Handschrift was vroeger in het bezit van den kundigen beoefenaar der Latijnsche Letterkunde >
en tevens van de JFriesche Geschiedenis, den Heer Mi'. JOHAN FREDEKIK MAURITS HERBELI, , laatstelijk

President der Regtbank van Eersten Aanleg te Sneelc, en aldaar ia 1819 overleden (*), Op de
Catalogus zijner boeken, die te Leeuwarden, in September 1819, in het openbaar verkocht zijn,
kwam hel bl. 73 voor, onder den zeer onbeduidendeii titel: JANKE DOVMA,
Verhaal.
Door
tusscheiikomst van wij'en den Heer Predikant VISSEH, is het toeu voor het Rijk aangekocht, en sedert
geplaatst in de Koninklijke Bibliotheek te ',9 Gravenhage, uit welke ons echter bij herhaling het
langdurig gebruik daarvan vergund is. De lieer HURBEIIL geeft, in eens eigenhandige aanteekening op
een der schutbladen, het volgende berigt: « Dit Handschrift, waarin JANCKO DOÏÏWA¾A, een Vriesch
(I Edelman, een gedeelte zijner nootiloltigheden beschrijft, wierd mij te liarlingen door den Heer
({ Mi'. II. J. Wr.sTRA, den 12. Maij I790> geschonken. HERBEKL. 3 — Het verdere, door àen Heer
HERBELI, hier bijgevoegd, is van geene beduidenis. Omtrent de vroegere bezitters is mij niets gebleken,
de Heet1 "WESTRA had hetzelve van zijnen grootvader JARIG- WESTRA, Lid van de Vroedschap der stad
Marlïngen; zoo ik mij niet bedrieg, dan staat deze aanteekening van den Heer HEHB.EI.II in het
Handschrift in klein 4lo.
Het Handschrift in klein 4to is zeer net geschreven en bewaard gebleven. Het is in eenen
zonderlingen schrijftrant, de letters veelal met strepen aan elkander gehecht, zoo als men meermalen
aantreft op het einde der 16de of het begin der 17de eeuw. Het begint niet het werk, bevattende
den Handel sedert 1520; daarop vo'gl, op een e nieuwe bladzijde, de Instructie, en alle verdere
kleine stukken, in de nilgave voorkomende van bl. 505 tot 553, zonder eenige tusschenruimte, of
blijk, dat eenig nieuw opstel aanvangt; welke nalatigheid ons dan ook op bl. 534 in verwarring gebragt
heeft. De volgorde dezer onderscheidene stukken is door ons zoodanig veranderd, dat daarbij de
tijd van derzelver vervaardiging werd in het oog gehouden.
Het geheele Handschrift beslaat 550 bladzijden. De afschrijver heeft zelf de bladzijden boven aan
met cLJferlelters voorzien, en bovendien aan derzelver voet de quaterns gemerkt met de signaturen
A 1, 2 , 3 , 4, B enz. In den Handel sedert 1520 begint ieder Quarlier met eene nieuwe bladzijde
en met nieuwe signaturen; het 1ste loopt tot K , bl. 79, het 2de tot D d , bl. 2 7 1 , het 3de tot M,

(*) Eene levensschets van den Heer HERBEXI, heb ik geplaatst ia den Konst- en Letterbode van
1819, W«. 37 en 38,
Prop. Friesch Genootsch. I.
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bl. 364, het 4de tot N , bl. 4 6 1 ; doch dan îoopen voor de Instructie en verdere opstellen de
signaturen onafgebroken door, van N 2 ; tot C c , of bl. 550. In dit laatste gedeelte bevat de Instructie
op zich zelve de signaturen N 2 tot V 1 , bl. 463 tot 517 (bl. 534 der uitgave).
Dat dit Handschrift niet een oorspronkelijk stuk van JANCKO DOTTWAMA is, maar een afschrift,
blijkt ontegenzeggelijk nit de groote uitlating, voorkomende (bl. 648' der Uitgave) bl. 276 van het HS.,
alwaar hij midden in den regel opzettelijk ophoudt, e n , na ruim 11 bladzijden, mede bovenaan door
hem genummerd, te hebben opengelaten, weder midden in den zin, boven aan bl. 285 aanvangt,
ten bewijze, dat in het stuk, hetwelk hij volgde, evenzoo deze bladen misten, en hij hoopte later,
uit eenig ander vollediger exemplaar, deze te kunnen aanvullen, welke hoop evenwel, tot ons
leedwezen, niet tot vervulling is gekomen. Deza gaping maakt alle verder betoog overtollig, ofschoon
wij anders nog de opengelatene plaatsen voor enkele woorden, die de schrijver in zijn voorbeeld
konde lezen, tot bevestiging konden aanvoeren; deze komen voor op bl. 653.
De schrijver heeft zijne taak met zorg voltooid; evenwel hier en daar dwaalde hij; vooral ook
in het overnemen van Lalijnsche plaatsen, daar hij die taal niet verstond. Zulke vergissingen, ook
uitlatingen, zijn aan den rand, of somwijlen in het HS., door hem zelven, of ook wel door eene
latere hand, verbeterd en aangevuld. Voorts heeft de afschrijver de oplettendheid gehad, om de
letters, waarmede JANCKO D°UWAMA de sexternen merkte, die hij bij tusschenpozen uit de gevangenis
wist te doen verzenden, aan den rand bij te schrijven; de eerste daarvan komt voor bl. 574; evenwel
heeft hij zich hierin enkele reizen vergist, gelijk ik straks zal opgeven bij de verschillende lezingen
van bl. 689. Nu en dan maakt hij ook gebruik van bekortingen ia het schrijven, zoo als bl. 306,
r. 4 , pperhium. Dewijl men hier geene keuze te doen had onder verschillende Handschriften, zoo
heb ik mij hier steeds aan het voorbeeld gehouden; alleen heb ik mij veroorloofd, van de verbeteriugen
aan den rand gebruik te maken, voor zoo verre het ongetwijfeld verbeteringen waren. Het gebruik
van hoofdletters en leesteekens, ook het beginnen van nieuwe regels, heb ik naar eigen goedvinden
gewijzigd. Overigens was hier naauwkeurige getrouwheid zoo veel te meer aan te bevelen, daar het
op vele plaatsen genoegzaam zigtbaar is, dat de afschrijver, na de voltooijing van zijn werk, hetzelve
nogmaals zorgvuldig met zijn voorbeeld heeft vergeleken, en daaruit verbeterd.
Eene meer naauwkeurige kennis kan nu nog verkregen worden uit de doorloopende opgave van
mijne afwijkingen, en de bijvoegsels in het HS. aanwezig, die ik hier laat volgen.
Bl. 505, r. 2 , denjolgen.
D

»

r. 6 , den werlt.
is dit vereenigd

Vroeger had hier gestaan: dat folgen.

Dit is later verbeterd.

Dit woord was in twee opeenvolgende regels verdeeld: we rit.
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BI. 506, r. 10, hebbende. Door mij veranderd in hebbense.
n

»

r. 1 6 , SEGEMON MELTES.

Aan den rand SIGISMUND VON MILTITZ.

» 506, r. 8 V. o., daer se. Ik schrijf: daer te.
»

»

r. 7 v. o. Aan den rand is deze Latijnsche noot geschreven:

« dicta f uit FOOCKSL, filia Jtizrr
« soror, dicta TZIETS , uxor f uit

HOTTINOANI
TIARDI

et

HISSAM

BVRMANIAE.))

« Vxor

Ivzri

BOTNIA

cuiu$ BISSAE
D. i.: De vrouw van Juw
DE USIA,

BOTNIA heette FOOCKEL , zijnde de dochter van J u w HOTTINGA en Hfis U N I A Ï T Z I Ë T S , de
zuster van deze His, was de vrouw van TJAARD BURMANIA.

Î)

J>

r. 6 v. o., dat he hit «pil. He is door mij ingevoegd.

» 509, r. 7. Misschien konde men verbeteren:
geit en sparen.
»

»

Wilt daer geen gelt an sparen;

r. 17. Zoo ook konde men hier voorstellen: Jolcomenlijchen

of: Wilt

geen

naefolgen.

n 510, r. 14, foergeesch. In het HS. stond foergeefh; doch dit is eene kennelijke schrijffout; zoo
op andere plaatsen, bl. 584, r. 6 v. o., woldat voor woldet; bl. 602., r. 7 v* o., darman
voor daermen; bl. 612, r. 6 , hadde voor hadden; bl. 667, ïv 1 3 , jae he druwet he
mij ; bl. 667, r. 15, dusetich voor dusentich enz.
a 511, r. 2 v. o., foerleweste.

Misschien oeuerleweste.

» 515, r. 8. v. o , corrent gulden. In het HS. leest men aren gulden, doch ligt hier eene vlak
op. Op bl. 550 spreekt hij weder van gulden corrent. Misschien zoude iemand ter dezer
plaatse denken aan ARNOLDUS of ARACH guldens (zie SCHWARTZENBERG, dl. I l , bl. 3 9 2 ,

509 en elders); doch deze muntsoort wordt door JANCKO DOUWAMA nergens anders
vermeld.
» 517, r. 1. In het HS. is Gheerwort.
» 523. Broeder heb ik veranderd in broeders.
% 530, r. 8 , an gewest, kwam in het HS. als een enkel woord voor.
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BI. 5 3 1 , r. 7, hit good. ZOO vindt men in dit HS. het lidwoord het op zeer vele plaatsen gespeld,
waarom ik het ook zoo heb laten drukken. Zie bl. 593, r. 6 ; bl. 597, r. 5 v. o.; bl. 676,
r. 1 1 ; bl. 677, r. 5 v. o., enz. Evenwel is mij dit somwijlen ontgaan, en het gedrukt,
b. v. bl. 557, r. 2.
» 533, r. 11. Het woord np wordt achter rogge herhaald.
B 534, r. 17, wetsach den to Munster.
n 5 3 9 , ond. r.

Ik heb dera doorgehaald.

Men zal moeten lezen: ende vp sodane

n 545, r. 6 v. o., an hem.

contracten.

Dus verbeterd aan den rand van het HS. voor in hem.

» 548, ond. r., waerom ick dat, is door mij overgezet voor: waerom dat ich.
» 549, r. 10 v. o.
het HS.

Men solde deselue doerîoepen.

j) 556, r. 6 , alst ander.

Deze woorden staan aan den rand van

Het HS. heeft ölst tander.

))

»

r. 17, suldij. DUS is door ons, als meer overeenkomende met het vorige geschreven.
het HS. is suldu.

»

«

r. 5 v. o. In het HS. leest men: fan

In

end wiste.

a 558, r. 13, ons. Lees: vns.
j) 559, r. 11. Hier stond in het H S : scichen solde.
» 561, r. 1, glieshnnen. Dus leest men in het HS. voor zenden, zoo als JANCKO DOUWAMA
meermalen spreekt. De afschrijver verstond het niet, en giste daarom aan den rand:
Forte; gescripen. Soortgelijke verkeerde lezing vermeldde ik bij bl. 34.
»

j)

r. 1 1 , spreien.
Veelligt moet hier chonden ingevoegd worden. Aan den rand van
het HS. wordt de inlassching wolden voorgeslagen. Ook het woord spreken is slechts
van den rand ingevoegd. — Het eerste woord op dezen regel luidt in het HS. ook
wolde.
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Tusschen deze beide woorden leest men in het HS. wz,

r. 20, al pnse bagaedgen. In het HS. is als ; zoo ook foerteren voor foeteren,
bi. 570, r. 5 , herhaald wordt, en daar zoo ook gedrukt is.

dat

hetwelk

» 562, r. (5, salinen, veranderd voor salme.
D

i)

r. 19, dattet voor datter,

» 563, r. 10 v. o,, dat M hegeerden,

Hi heb ik ingevoegd.

» 564, r. 4. Men zal door eene geringe omzetting en verandering beter lezen: nae den daoh
geleid mogen hebben, om pns to bet to chonnen foersien,
a 565, r. 12, den to foerstaen. Het eerste woord komt in het HS. niet voor. Ik heb door
mijne invoeging bedoeld, dat de Priester zijnen naam (den) aan JANCKO DOUWAMA opgaf.
» 566, r. 4 v. o., also volgens het HS. Misschien las men beter al s o of allet so.
)) 567, r. 13, ende mj¾ wij ff. In het HS. stond: ende tmijne wij'ff, doch de t. is later
doorgehaald; dit had ook met de e moeten geschieden.
a 568, r. 16, gelijch he. In het HS. staat g. so.
)) 572, r. 5. Ook leest men aldaar: ad grados,
Parbijen, bl. 100, proponat, disponat.

en bl. 573, gelijk vroeger in het Boeck der

» 575, r. 6 , en dre often 4 jaer. Dus staat geschreven volgens de verhaaste uitspraak, voor
een drie of 4 jaer, d. i. ongeveer. Nogmaals vindt men die bekorting bl. 603, r. 1 4 ,
en XXV buschutten.
» 579, aan den rand staat C, lees E.
a 584, r. 9 , to Hoewe. Het woord to, in het HS. doorgehaald, is er door mij weder ingevoegd.
Bij alinea 2 moest door mij, aan den rand, eene Â bijgeschreven zijn, overeenkomstig
het HS.
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BI. 585, r. 13, to en hadden, is door mij gesteld voor to en hadde.
» 588, r. 8, perschulden. In het HS. staat wolden; doch verschulden komt in gelijken zin voor bl.
a 590, r. 12. Dww ; drukfout voor Dw.
» 591, r. 6 v. o., is in het HS. ie gespeld, dat somwijlen gevolgd is, zie bl.
n 593, r. 5, becomen heb ik gesteld voor benomen.
« 593 , ond. r. De aanhalingsteekens zijn hier bij vergissing weggelaten.
» 594, r. 10, doet hen «lso. In het HS. leest men doet hem also.
» 605, r. 16,

WIJ

BB JANSS.

Aan den rand is tot verklaring bijgevoegd: zoon.

» 607, r. 11 v.o. Hier leest men

JJSUJ,

hoewel elders steeds Jezus

of

JEZÏS

gespeld wordt.

!) 608, r. 14, hen te verrassen. Lees: hem.
»

i)

Aant. v. Lees bl. 306, 315; welk laatst getal in Aant. * moet doorgehaald wordera.

» r. 14, ad caiitelas. Zoo hier als elders heeft het HS. steeds cautellas, gelijk ik ook meestal
heb laten drukken.
a 615, r. 8. Lees: ten Hope; zoo ook bl. 617, ond. v,, dier voege.
» 618, r. 13, ich is door mij ingevoegd; zoo ook bl. 620, r. 2, des, in de woorden: report
des ich.
» 620, r. 6. Ffillifort.
men bl. 398.
»

»

Dus heb ik geschreven voor Mechelen. Eene gelijke plaats leest

r. 11, om. Lees: dat.

» 621, r. 11. Men zal hier moeten invoegen: gewen of gawe t, pr. van de K,; r. & v, o., heb
ik was geschreven, bij de woorden: daer so was.
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BI. 622, r. 7 v. o., PIJSMACXIS. Aan den kant is geschreven dus, vermoedelijk om aan te duiden
dat de naam REMACIAJS was; r. 4 v. o. zal men welligt moeten invullen: pertellen, of
aenlanghen, of iets dergelijks.
)) 625, r. 15, bef el gegeven hadden.
inij voor wij geschreven.
« 634, r. 14, fangenen

Het laatste woord is door mij aangevuld; —• r. 17 heb ik

weet ik niet, dat elders zoo voorkomt, dus misschien te veranderen

in fangen.
» 635, r. 9 v. o., hegeerde zoude beter verwisseld geweest zijn met begeerden; — r. 3 v. o.,
se ne weren hijr niet. Voor het laatste woord stond in het HS. mede, hetwelk aan
den rand in niet verbeterd is; althans ik houd het voor eene verbetering, ofschoon
ook de vroegere lezing konde verklaard worden: Zij waren hier niet mede onder de
gevolmagtigden, enz.
» 636, r. 8 v. o. Achter noet were had een leesteeken moeten staan : de landen hadden begeerd,
dat, zoo dikwijls dit noodzakelijk ware, zij zelve eenen Gouverneur mogten kiezen, dien
dan ter goedkeuring zouden voorstellen.
» 638, v. 8 , BRABANT SOJSN. Deze spelling is waarschijnlijk van den schrijver zelven, of althans
van het HS., doch aan den rand wordt de naam duidelijker en naauwkeuriger herhaald:
BARBAJUÇON.

639, r. 19. Mors enz. Het HS. had: Mors oim limium rerum est. Het tweede woord, waar
boven een streepje geplaatst was, scheen eene bekorting te zijn voor omnium; het derde
was aan den rand verbeterd. Ik heb de geheele plaats zonder fouten laten afdrukken.
n 641, r. 20, galetijn.

In het HS. stond galetijn.

» 643, r. 7 v. o., ad talionis poenam.
talconem poenam.

Zie de Aanteekeningen.

Dit was aan den rand verbeterd, vroeger stond er:

» 644, r. 10, dat mij gesteld in plaats van dat mijn.
» 650, r. 10, hijV complet — olde wij ff. Veelligt moest hier nog op volgen: fan
I)

»

r, 10 V. o., de groete grauwe stenen.

Hier konde de uitgestroken worden.
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BI. 653, r. 14. Aan den rand wordt eene gissing voorgesteld tot aanvulling dezer gaping; bedt krege.
» 658, r. 7 v. o., aldaer.

Men zal moeten lezen alhier.

1) r. 7 v. o. Wel loopt het HS. hier zonder opening door; echter ontbreken zeker eenige woorden,
zoo als ook in eene Latijnsche randteekening wordt opgemerkt. Men konde quamt tot
aanvulling voorstellen, wanneer de zin wel niet geregeld ten einde liep, maar echter niet
vreemd was van den siijl van JANCKO DOTJWAMA, die wel meer eene zinsnede anders
aanving, dan hij die sloot. Misschien echter zal er meer gemist worden, zoodat men
zich moet voorstellen, dat het antwoord nog doorloopt aan BBRGEN'S Secretaris, en
JANCKO DOTJWAMA zal gezegd hebben : « Omdat men mij zoo slecht behandelde, en de
« houding aannam van mij ter dood te willen brengen; daarom ben ik ontvlugt; na
K dien tijd ben ik geheel verzwakt door kwelling, pijniging en ziekte, ook veel van de
« ijzers; voorts door slecht voedsel, waardoor ik geheel afnam."
» 660, r. 1 , gefangcn,

eene drukfout voor gefangen.

I) 6 6 1 , r. 12, dat Jie oech stellen sijn lij ff ep.de goei foer mij t pande selten. Dus las men in
het HS., docli aan den kant eene latere verbetering selven voor stellen. Men konde dit
behouden, alleen met de geringe verandering van setien in sette; ik heb echter liever
stellen met solden verwisseld. — In r. 13 is aan den rand noch hersteld voor het
bedorvene mach,
8 662, r. 13, pan de Ghuwernoer.

De miste in het HS»

a 665, r« 3 v. o., desgelijks hem, in de woorden men hem solde mogen nemen,
i) 668, r. 11 v. o. Het woord ick is in het drukken bij vergissing herhaald; — r. 7 v. o , de
ich mij scame doer. Zie over deze uitdrukking de Aanteeken.
» 6 7 1 , r. î,

Voor praejudiciael leze men prej.f — r. 10 v. o,, stond in het HS. foerdorwens*

» 672, r. 18. Zoo hier JfizzEvt,
wal mij de K. mij gel. h.

in plaats van WILLBM

; en werd r. 3 v. o. nog herhaald?

59 673, r. 1 5 , en mach, is door mij verbeterd voor ende m. ; — r, 4 v. o , stond schut} jk heb
gekozen schiet, in den zin van geschiedt.
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BI. 674, r. 2. Beter ware hier mij, in de woorden mij moeten vprichten, ook door mij doorgehaald.
» 675, r. 1 8 , present.
»

j)

In het HS. stond eerst prisant,

later veranderd in presant.

r. 2 1 , et. Beter konde etet geschreven zijn; zie echter de Aanteekening op bl. 575, waar
en voor een voorkomt. Evenwel dit komt hiermede niet geheel overeen.

» 676, r. 18, mogen lesen. Het HS. heeft mogen late lesen,
den. Zie de Aanteekeningen.
B

»

hetwelk ik had kannen behotu.

r, 2 1 , biddende, heb ik hersteld voor bidden.

o 678, r. 4 , danfan. Men verbetere deze drukfout: dan fan;
lees: vnschult,

zoo ook bl. 679, r. 7 , onschull^

» 679, r. 9 v. o. In het HS. stond dat icht; daarentegen bl. 680, r. 5 , dan eèn pont.
» 682, r. 1, dese, verkeerd gedrukt voor dese;

— r. 5 v. o., mij oeck fan,

verbeterd voor

wij o. f.
B 683, r. 5 v. o., is erade door mij ingevoegd.
» 689, r. 9 v. o. In het HS. las men: in darde quartier. In den vorigen regel las men: int
anderde quartier getehent met B, doch was dit reeds aan den rand verbeterd in Z •
evenwel was deze verbetering bij vergissing geplaatst bij het volgende: int darde q. gel.
met B. Nogmaals treft men eenige verwarring aan in deze aanhalingen, bl. 695, r. 8 ,
waar B stond in plaats van R, hoewel ook deze R , die ongeveer bl. 618 moest staan,
in het HS. niet bijgeschreven is; en bl. 698, r. 10 v. o., waar £ gelezen werd in plaats
van C; bl. 700 vond ik P , hetwelk weder Q of R moet zijn; bovendien had ik darde
kunnen veranderen in anderde.
8 690, r. 1, de dat seggen sal.

Ik heb de ingevoegd.

B 692, r. 9 , fijnden heb ik geschreven voor fijnde.

•

» 693, r. 3 , Heere.
niet als titel.

Men leze: heere. i¾er staat hier in den zin van meester,

ProVt Friesch Genootsch. I.

eigenaar,

«
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£]. 694, r. 12, warachtig.

Lees: warachtich.

T) 697 , e. 5 V. o., in attet gene.
a

Het HS. had int allet gene.

706, r. 4 , golt heb ik hersteld voor gelt.

B

»

r. 13, In het HS. is ende worde ne.

»

»

r. 15. De
bl. 632.)

opengelatene aanhaling zal men

moeten

aanvullen

met Aa.

(Vergelijk

» 709, r. 4 , ende 4 pont pepers. Het HS. heeft: ende waer 4 p. p. Waarschijnlijk is in hef,
stuk, dat de afschrijver gevolgd heeft, het getal met letters geschreven, en is hierdoor
herhaling en verdere vergissing veroorzaakt. Het verschil tusschen waer en vier is gering.
1)

B

T. 8 , guldens.

Dit woord, in het HS. zelf uitgelaten, was er aan den rand bijgevoegd.

»

»

r. 8 v. o. Bij de teekens X en >J< stond aan den rand bijgeschreven:
cruijs. i— Francozsche crups ofte de Geldersche partije.

» 710, r. 1 5 , Hinsahusum.
dckrum en Terhorne,

Burgundische

Zeker wordt hier bedoeld het gebuurte Henshuize.n, tusschen
in de nabijheid der state te Metshenwier, In het HS. vindt men

Huisahusum.
» 716, r. 6 v. o. Lees, alt tgene,
ö

gelijk het ook in het HS. in twee regels gevonden wordt.

719, r. 9 v. o. Beter had ik hier bewaerde in bewaerden;
in al, en bl. 722, r. 17, wolde in wolden.

zoo ook bl. 720, r. 2 v. o., ais

» 7 2 1 , r. 1 , ende is door mij ingevoegd.
» 722, r. 11 v. o., desgelijks v in de woorden v to holden,
» 724, r. 6 , sint, is een bijvoegsel aan den rand van het HS.
Zeker heeft de opgave dezer afwijkingen, vooral in het laatstgemelde Handschrift, geene zeer
belangrijke uitkomsten opgeleverd; ik mogt dezelve echter niet achterwege laten, daar eene oordeelkundige
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uitgave der geschriften van JANCKO DOITWAMA door het Genootschap beloofd w a s , e n , tot de
volvoering van dit voornemen, de gedane vergelijking een onmisbaar vereischte moest heeten.
Mij blijft thans nog alleen over, de vermelding van de overige Handschriften, wier bestaan ons
bekend is, of van welke wij hier of daar gewag gemaakt vinden.
Zeker bekend zijn bij ons alleen de beide Handschriften van het Boeck der Partijen, thans aanwezig
op de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage ; het eene is dat, hetwelk vroeger bezeten werd door
den Heer DE CHALMOT, later door den Heer ROMSWINKELC); het andere w a s , door tusschenkomst
van den Heer Predikant VISSER, met weglating van de exempelen en vele betoogen, afgeschreven.
Dat van DE CHALMOT was eene kopij van A, het tweede van C; geen van beiden bezitten thans
meer eenige waarde.
Hoewel niet volkomen zeker, meenen wij echter ook met genoegzaam vertrouwen te kunnen
aanwijzen het Handschrift, waarvan melding gemaakt was in het Handschrift der Chronp'k Pan
PIMTSR YATs TiiABon. Zoo als ik reeds in de uitgave dier Chronijh, I stuk, Aant., bl. 1 7 , gemeld
heb, stond op een der schutbladen geschreven : <; Jonker PIELOE en WIGBOLD VAN EUSUM , gebroders
(I JANCK DOUMA, p. 104. !) De aanhaling kan volstrekt op geene andere plaats betrekking hebben,
dan op die, welke in de uitgave voorkomt op bl. 102; en juist vindt men in HS. B, dat van
ScRiviînius, die plaats we! niet op bl. 104, maar op 103 vso. Ik twijfel dus geen oogenblik, of de
persoon , die dit in het exemplaar van P. THABORITA bijschreef, heelt dit Handschrift B bedoeld, en
niet aangehaald bl. 103 vso., maar 104, welk getalmerk hij voor zijne oogen zag.
In het onzekere zijn wij gebleven (†), of HS. A het zelfde is als dat, hetwelk bezeten is door Vpco
VAN BURMANIA, den ouden, of het afschrift, daarvan verschaft aan STIFFBIDUS P E T R I , of ook dat

van FULLENIUS, of eindelijk dat van GUTBERLETH. Men zal in allen gevalle toch moeten aannemen,
dat een of meer dezer afschriften hier of daar nog verborgen zijn. Het is evenwel ook niet geheel
onmogelijk, dat door d« Handschriften van FULLENITJS en GUTBERIÆTH een der overige, door ons
gebruikte, B, C of D , zijn bedoeld.
Nog worden gemist de beide HSS., welke vervaardigd waren in 1566,. door Mr. JOHANNES van
Boxum, welke vermeld worden in de onderschriften C en D.
(*) Zie het Tweede Verslag van het Genootschap, bl. 60. De Heer Archivarius DE JoNGHE heeft
ons naderhand de bevestiging verschaft van het vermoeden, dat het HS. op de Koninklijke Bibliotheek
het «elfde was als dat van DB CHALMOT.

(†) Zie boven bl. 5.
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De hier aangehaalde stukken hadden alle betrekking tot het Boeck der Partijen. Onzeker is het ,
of hierop ook sloeg eene losse aanteekening, zeker na het jaar 1750 geschreven, en vermoedelijk van
den Baron VAN SCHWARTZENBERG afkomstig, van dezen inhoud: « En heeft de Oud Capitein
8 NiEUWENHtris te Harlingen een M.S. van de Chronijk van J. D., waarin presumtijf vele notabele
« zaken. »
Eindelijk beroept zich de afschrijver of latere bezitter van het HS. B op andere, door hem
vergelekene, Handschriften (*).
Waar deze overblijfselen van onzen schrijver, indien zij niet door achteloosheid of onkunde tbans
reeds vernietigd zijn, mogen schuilen, heb ik niet te weten kunnen komen.
En hiermede hond ik deze mijne taak voor afgedaan, den lezer verschooning verzoekende voor de
uitgebreidheid van dit Aanhangsel, hetwelk misschien zal geoordeeld worden geen belang te bezitten,
overeenkomstig met den omvang. Veelligt zal er dit nut van overblijven, dat geen ander de moeite
eener nieuwe vergelijking zal behoeven aan te wenden} althans ik vlei mij, dat hij geringe belooning
voor zijnen arbeid zoude bekomen.

Zie boven M, 21,
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JANCKO

DOUWAMA'S

FAMILIE,
AFKOMST EN EERSTE LEVENSJAREN.

I. JANCKO DotrwAMA was de zoon van DOUWE DOUWAMA, die de zoon was van TJEPKB
OENEMA of VNEMA, doch den geslachtnaam zijner moeder RINTZ of RINCK DOUWAMA, TJEPKO'S

vrouw, had aangenomen (*). DOUWE'S echtgenool, de moeder van JANCKO, behoorde te huis te
Oldeboorn. Haar familienaam wordt opgegeven als HARCKEMA of HAERCKAMA. Haar vader, FOCKO
EESCKES, schijnt wel niet tot den adelstand gerekend te zijn , doch was echter bekend als aanzienlijk
bezitter of eigenerfde van vele goederen, en dus ook niet weinig betrokken in de familietwisten,
welke gedurende zijnen leeftijd voorvielen, tusschen de aanzienlijkste adelijke geslachten van den
omtrek (†). Houden wij ons bij die drie genoemde geslachten een weinig op.
Van de OENEMA'S vindt men aangeteekend (§), dat zij van onds hebben gehad « het ius

patronatus,

(*) De naamsverwisseling, vooral in dier voege, dat men dien der moeder in plaats van den vaderlijken
naam aannam, -was in Friesland niet ongewoon. Zeer bekend zijn, omstreeks het einde der 15de eenw,
de namen van Jw JDWINGA en TJERK W A L T A ; beide waren broeders, zoons van TJERK JUWINGA,

den ouden, WALTA genaamd. Deze laatste had tot moeder eene W A L T A , wier geslachtsnaam vervolgens
door den eenen harer kleinzoons werd aangenomen. KEMPO ABBEMA, die omtrent een tijdgenoot vau
JANCKO DOUWAMA moet geweest zijn, trouwde HILCK VAN HARINXMA (ADELEN, bl. 582, F E R W E R D A ,

d> I , bl. 58, 6de gener.) ; hij zelf nam den naam zijner vrouw aan, gelijk ook al zijne kinderen, met
uitzondering van eenen zoon, HESSEL, die ABBEMA bleef heeten.
(†) Zie de tafel A, der naaste betrekkingen van JANCKO DOUWAMA, met de daarbij gevoegde
ophelderingen, achter deze Inleiding geplaatst.
(§) Genealogie van ADELEN-, HS., bl. 599. F . SJOERDS, Beschr. v. FriesL, å, I , bl. 56, noemt
bij vergissing alleen de drie eerste dorpen, als tot de Legewolden behoorende. De Patroon had niet
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(( om in de 4 dorpen van de Legewolden, als ter Caple, ter Horne, dchnarijp en Goingarijp,
(f de Paslorijën en andere kerkelijke leenen en beneficiën aldaar te vergeven; zoo als blijkt bij hunne
« oude brieven en attestatiën vaa zes Pastoors, eertijds residentie aldaar gehad hebbende. » De
waarheid dezer opgave wordt gestaafd door de blijken, die voorhanden zijn van de vele goederen,
welke aan elk der leden van dit geslacht, in de verschillende dorpen van dien omtrek, ten deele
vielen. Ook wordt TJEPKO OENAMA, JANCKO'S grootvader, in een charter van 1466 (*), inhoudende
de vestiging eener weekrnarkt op de Joure, ons aangeduid als een der voornaamste Hovelingen uit
dat oord, wiens zegel en naam tot bevestiging dier acte dienden. Van andere publieke handelingen
dier familie vinden wij , wel is waar, weinig vermeld, behalve dat zij mede voorkomen in den
zoogenaamden DoNiA-oorlog, waarover straks nog nader; doch is het evenwel zeker, dat zij, in
overeenstemming met de overige Zevenwolden, zich geheel aan de Vetkooperspartij aansloot. Dit
was vooral in latere tijden zigtbaar, toen, ten gevolge der Bolswarder twisten, vreemde krijgslieden,
onder NYTERT FOX en anderen, ten behoeve van GOSLICK JUWINGA, in het land waren gekomen.
Immers, wij vinden aangeteekend, dat de beide broeders van JANCKO'S vader, KEMPO en VLCKE,
die zich, na deszelfs dood, zijner weezen bijzonder aantrokken, en hen zelfs, ter verdere opvoeding,
in hunne eigene huizen opnamen, in 1490, terwijl zij YGO GALAMA hadden willen te hulp komen,
door de Schieringgezinde Sneekers werden gevangen genomen, maar, ten gevolge van eenen getroffen
zoen, weder ontslagen werden (†). VILCKE was zelfs zoo zeer in aanzien, dat hij, bij de benoeming
van J\v DEKEMA tot Poiestaat, in 1494, benoemd werd onder de 24 RegSers of Hoofden, welke
dezen, als Bijzitters of Raadslieden, werden toegevoegd. Weinig nut bragt evenwel deze handeling te
weeg, die, naar het heeten moest, was aangevangen, om een einde aan de inlandsche twisten te
maken (§). En zelfs bij het hernieuwen van den oorlog, in 1496, toen deWoudlieden aanstalte maakten,
slechts het regt om eenen Priester, maar ook om eenen Persona, voor te stellen ; de Persona kon dit
alleen eenen Priester of Vicaris doen, De Persona was een bestuurder der kerk, dien een gedeelte der
offergaven werd toegekend ; hij had het opzigt over de heilige dienst, doch liet die door eenen anderen
waarnemen. Ook dit was eene zeer aanzienlijke betrekking. Zie A. MATTHAEI, Anal., I I I , p. 464,
514, V, p. 10, et ad inedita Testamenta, editioni A. ALCIATI, De vita Monast. adiecta, p. 345. D.
GEHDES, in zijne Ilist, Evangelii in Belgio renovati, p. 191, beschrijft de betrekking van den Persona
als eeneii zekeren voorrang zonder regtsgeding, welke titel aan eenen geestelijke, als den meest waardijen,
geschonken werd. Het verschil tusschen Personatus en Patronatus was dus zeer groot. Over het
laatste zie men ook H. VAN RIJN op H. VAN HEUSSEN, Batavia Sacra, d. I I , bl. 592, N°. 5 en 6,
Over het patronaatregt in Friesland heeft nog opzettelijk en uitvoerig geschreven de Hoogleeraar
A, Y P E Y .

(*)

ScHWARTZENBERGH, Charterboel, d. I, bl. 616.

(†)

P. THABORITA, st. I, bl.

53.

(§) Volgens het getuigenis van SCHOTANUS, bl, 402, Van waar echter dit berigt ontleend zij, is
mij niet gebleken.
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om Sloten te overweldigen, en daarom, op het ijs, bij Tf'oudsend, in een hevig gevecht geraakten
met Fox en de soldaten van GOSUCK JONGAMA , kwamen VILCKE en zijn broeder, de zelfde partij
voorstaande, beide om het leven, en lieten alzoo aan hunne bloedverwanten, behalve den spijt der
geledene nederlaag, tevens de bloedwraak achter, die bij de oude Friezen op zich zelve genoegzaam
was, om de veete van ouders op kinderen en latere geslachten te doen overgaan (*}.
Gelijk de OENAMA'S , zoo waren ook de DOTJWAMA'S , beslendig der Vetkooperspartij toegedaan
geweest. Zij hadden zich eveneens in verschillende grietenijen der Zevenwolden gevestigd. De meest
vermaarde in het midden der XVde eeuw was geweest JANCKO of JENTJB DOUWAMA , die woonachtig
was te Langweer, e n , in tegenstelling van onzen schrijver, veelal de Oude genoemd wordt. Hij
was waarschijnlijk de broeder van JANCKO DOUWAMA'S grootmoeder. Deszelfs voornaamste bedrijven
lallen voor in den tijd van den reeds genoemden DOTNGHA-oorlog, van 1458 tot 1463, in welken
mede gemengd was JANCKO'S grootvader van moeders zijde,

FOCKO EESCKES (†).

AGGE DON I A ,

eigenlijk tot de familie HARINXMA , en dus tot de Schieringers, behoorende, had zich, uit heerschzucht,
tot hunne tegenpartij gewend, en zich verbonden met JAMCKO DOUWAMA, welke vroeger in een
gevecht, in het belang der GALAMA'S geleverd, was gewond en gevangen, en zich, ter bevestiging
des daarop volgenden vredes, even als drie andere Vetkoopers, in den echt verbonden had met eene
dochter van DOÜWE HARINXMA , te i¾eg. JANCKO DOUWAMA , de Jonge, schrijft, dat deze
verwantschap aanleiding gaf tot het bondgenootschap met AGGE DONIA , als hebbende hij (JANCKO

de Oude), « sijnre (dat i s , niet AGGO) compassie; » doch meer geloofclijk is het, dat bij deze
gelegenheid de wel gesmoorde, maar niet vernietigde, partijzucht weder bij den Ouden JANCKO
opkwam, en bij, de kans schoon achtende, om zijn voordeel te doen, zich nu met AGGE verbond.
Hoe dit zijn moge, de uitslag beantwoordde in den beginne slecht aan de verwachting der ondernemers.
Bij eene poging, om de HABINXMA'S uil Sloten te verdrijven, moesten zij beide zich des nachts door
de vlugt redden. Ook de overige broeders DONIA, die nu mede deel in den oorlog namen, slaagden
in het eerst niet gelukkig; wat AGGE in het bijzonder betrof, deze werd nog zoo veel geholpen, dat
h i j , door medewerking van JANCRO DOUWAMA en TJEPKO OENAMA, in het bezit gesteld werd der

stins te uîkmarijp, toebehoorende aan JOUCKE GALAMA. Hij vergold hun echter deze vriendschapsdienst
zeer slecht, als pogende, zoodra hij zijne nieuwe woning versterkt had, vriend en vijand, ja zelfs
bij voorkeur zijnen vrienden, JANCKO en TJEPKO, leed te doen. Ook zijne broeders roofden en
(*) Oyer deze bloedwraak of veede zie vooral de Aanteel, op de O. Friesche Wetten, bl. 267.
(†) D« voorvallen van dien oorlog worden opgegeven door JANCKO DOUWAMA, bl. 77, 472, 523,
als ook door P. THABORITA, st. I, bl. 16, alwaar ik meerdere ophelderingen heb bijgevoegd, die
echter later, zoowel door den Heer Mr. A. VAN HALMAEL als door mij zelven, aanmerkelijk zijn
aangevuld en verbeterd, in het Mengelwerk op de Leeuwarder Courant van 1831, N°. 47, 49; 1832,
H». 27, 29, 31, 35.
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plunderden rondom, vooral met behulp van vreemd krijgsvolk, met schietgeweer gewapend, en uit
dien hoofde door het gemeen, hetwelk destijds voor het eerst met dit moordtuig bekend w e r d ,
Droezen geheelen.
In de omstreken van Utingeradeel was gelijktijdig nog eene andere twist ontstaan. WYBE JELCKAMA
woonde op de sierlijke stins Metskenwier, bij Akhrutn; hij had drie zonen en drie dochters. Bij
zijn sterven moest de hoofdstins, volgens het Fiiesche erfregt, op den jongsten zoon overgaan (*).
Toen evenwel de rmdsfe zoon, JARÏCH, in het huwelijk trad met SYOUCK WYAERDA, kwam men
onderling overeen, dat hij, allhans bij voorraad, in het bezit van het huis zoude gesteld worden.
Overeenkomstig zijne gedane belofien, gaf hij het ook naderhand terug, op den bestemden tijd. Later
stierven zijne jongere broeders, zonder nakomelingschap, weshalve nu ook de zusters, evenzeer als
JABICH, aanspraak op het bezit van dit huis maakten. Na vele onderhandelingen verkochten deze
zusters hare aanspraken aan den man van de jongste zuster, FOCKO EESCK.ES , den grootvader van
onzen JANCKO DOUWAMA , den Jongen.

De dood van JARÏCH JELCKAMA had ten gevolge, dat FOCKO

ook in het dadelijk bezit kwam, hoewel JAUICHS weduwe, in het belang haars zoons WYBE, zich
hierlegen verzetle. Deze weduwe hertrouwde later aan RIENCK DOYTSES ABBINUA, ABEEMA of liever
ALBADA, van Flaersum, een Schieringer, en meende, door behulp van dien strijdhaftigen man, weldra
tot haren wensch te zullen geraken. De omstandigheid, dat het nieuw gehuwde paar verwant werd
aan TJEPKO O E N A M A ( † ) , bragt te weeg, dat deze, ofschoon een Vetkooper, zich, in dit bijzonder
geval, deszelfs belangen aantrok. Immers, uit PETRUS THABOKITA (§) zien wij, dat FOCKO EESCKES
gesterkt bleef door de hulp der Vetkoopersgezinde Woudlieden, doch tevens van de Schieringsgezinde
Sneekers; terwijl de Schieringsgezinde ALBADA'S ondersteuning erlangden van JANCKO DOUWAMA en
TJEPKO OE-NAMA. Ofschoon nu FOCKO, in den beginne van dezen krijg, aanmerkelijke voordeden
behaalde , was hij echier op den duur tegen de overmagt zijner vijanden niet bestand.
Dit moet men allhans hieruit opmaken, dewijl het blijkt, dat reeds in 1459, door de Regeerders
der stad Bolsward, tusschen de twistende partijen, eene baar of uitspraak werd gedaan ( w ) , die men

(*) J. D-, bl. 523.
(†) J. D., t. a. pi,, « Mijn groetfader faders halwen [ ï i . OENAMA] sustineerde den partije fan
« RENICK, sijn newe; RENICK was sijn moeije soen. »
($) BI- 17.
(**) In de geslachtlijsten, vervaardigd door E. M. VAN BURMANIA, thans gedeeltelijk berustende
onder den Heer i. M. VAN BEIJMA THOE KINGMA, vindt men onder de Toevoegsels of Additamenta
tot de lijst van DOUWAMA, onder !NC. 10, dit aangeteekend : cc A'. 1459, op den avond Assumtionis
« M.ARIAE (dus den 14 Augustus), is er een baar gemaakt van Burgemeesters, Schepenen en Raadslieden
a yan Bolsward, binnen Franeker, tusschen RIENCK DOYTHIES en SioucK, zijn wijf, ter eenre, en
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kan vermoeden, dat voor hem zeer ongunstig is geweest, zoodat hij veelligt, dien ten gevolge, zich
gedrongen zag, om zich zeven jaren lang van zijne goederen in Friesland te verwijderen, en zich te
Oldebert (of Tolhert), in Gronlngerland, onder Vredewold, met der woon te vestigen. Bij eene
nieuwe uitspraak van de drie steden, Sneeh, Bolsward en Franeker, werd de zaak in dezer voege
geschikt, dat het huis twaaif jaren lang door geene der beide partijen zonde bezeten worden, mei bijvoeging
van eenige andere voorwaarden, welke echter door SYOUCK en de haren slecht werden nagekomen.
In welk jaar deze laatste schikking is tot stand gekomen, is niet zeker; doch kan dezelve wel niet
vroeger dagteekenen, dan van 1466 (*). Ook zoude men zich in den eersten oogopslag verwonderen,
dat de voorwaarden voor FOCKO niet gunstiger uitvielen, daar toch JANCKO DOUWAMA, de Oude,
vervolgens ook weder met RIENCK in vijandschap was geraakt, en in den geheelen DoNiA-oorlog,
welke daarmede in verband stond, overwinnaar bleef; doch zal men hiertegen moeten stellen den
invloed en het overwigt der drie steden, die alle afkeerig waren van de Velkoopers. In allen gevalle
moeten wij het daarvoor houden, dat niet alleen FOCKO deze partij bestendig is getrouw gebleven,
maar dat hij zich ook, na zijne terugkomst in het land, hartelijk met de OENAMA'S en DOUWAMA'S
heeft verzoend, en de vorige oneenigheid, die alleen het gevolg was geweest van bijzondere
omstandigheden , niet alleen geheel uit het geheugen is geraakt, maar zelfs eene nieuwe verbindtenis
hen ten naanwste verknocht heeft, daar toch FOCKO's jongste dochter ten huwelijk gegeven werd
aan den zoon van TJEPKO OENAMA, welke zoon den naam van DOUWAMA, den geslachtsnaam zijner

K FFOCKA EESKAZ en zijn wijf, ter andere zijde ; waarin van Metsingawier,• — met 2 uithangende
« zegels. —- » Deze Additamenta schijnen eene lijst of catalogus uit te maken van stukken, behoorende
tot de familie van JANCKO DOÜWAMA en deszelfs echtgenoot T E T LUERSMA, en vermoedelijk bewaard
geweest door eenen hunner nakomelingen, doch sedert verloren geraakt. Vergelijk met deze overeenkomst
J. D., bl. 524.
(*) Wij moeten hier eenigzins gissen, en door aanvulling de zaak ophelderen. De gebeurtenissen worden
door J. D., bl. 534 volg., in deze orde ver-haald: FOCKO EESKES wijkt naar 't Oldebert; het verschil
wordt gezoend; R.IENCK AI/BADA sterft; J. DOUWAMA'S vader treedt in het huwelijk; zijn grootvader,
FOCKO EESKES, overlijdt; SYOUCK WYAERDA neemt het huis te Metskenwier, langen tijd voordat de
bedoDgene twaalf jaren om waren, weder in bezit.—• Nemen wij nu hierbij in aanmerking, dat K.IENCK
ALBADA nog leefde in 1474 (zie SCHWARTZENBERG, d, I, bl. 659), in welk jaar hij echter ook gedood
werd door HESSEL AEDES JONGAMA ; dat voorts J. DOUWAMA'S vader eene dochter naliet, die in
1496 gehuwd was, waaruit men zal moeten besluiten, dat haar vader voor ongeveer 20 jaren in den
eelt zal getreden zijn; en eindelijk, dat nog na 's vaders huwelijk FOCKO EESKES is gestorven, en
vervolgens het huis te Metskenwzer is ingenomen, zoo zal het jaar 1466 wel het laatste moeten zijn,
dat men mag stellen als dit bevredigingsjaar, maar blijkt tevens, dat de zoen van 1459, in de vorige
aanteekening vermeld, hierop niet toepasselijk kan zijn. Er moeten dus twee zoodanige verdragen
gemaakt zijn.
Prov. Friesch Genootsch, I.

f
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moeder, had aangenomen. Dit huwelijk zal wel niet later tot stand gekomen zijn, dan omstreeks
1475 of 1476, en wij vermoeden, dat FOCKO EESKES korten tijd daarna zal zijn overleden(*).
Doch, om tot den ouden JANCKO DOUWAMA nogmaals terug te keeren, dien wij in strijd gelaten
hebben met AGGE DONYA, ZOO vinden wij omtrent hem aangeteekend, dat hij gernimen tijd eenen
harden oorlog met dezen en deszelfs broeders moest uitstaan ; zoodat hij wel is waar eenen derzelven,
SYRICK, in 1463 gevangen kreeg, maar ook bijna gelijkelijk zijn huis te Irnsum , door eenen anderen
broeder, HARING, zag afbranden, zijne Iandzaten berooven, en zich geheel uit dien oord verjagen.
Er bleef dus niets overig, dan om zich, even als zijne vijanden reeds bevorens gedaan hadden, ook
van de hulp van gehuurde vreemde knechten te bedienen. Dit, anders zoo gevaarlijk middel, had
hier echter een gunstig gevolg; men won AGGE'S huis te Ahmargp, kreeg RIENCK ALBADA gevangen,
en nam vervolgens mede de stins in van KEMPO DONYA, te Hemelum; en toen eindelijk, in 1464,
HARING DONYA, met zijne helpers en eene aanzienlijke magt, in een beslissend gevecht, met eene
aanzienlijke overmagt een einde aan den krijg wilde maken, wist JANCKO , zoo door zijn beleid
in de keuze van het slagveld, nabij het klooster Aalsum,
als door dapperheid, zich hiertegen in
dier voege te kanten t dat hij volkomen overwinnaar werd, het hoofd der vijanden , en meer andere
aanzienlijken, doodde of gevangen nam, en, ten gevolge zijner zege, de sloten, door zijne vijanden
bezeten of overweldigd, weder in zijne magt kreeg.
Na dien tijd vinden wij weinig gewag meer gemaakt van JANCKO DOUWAMA, den Ouden.
is het, dat hij evenwel nog leefde in 1472 (†).

Zeker

Uit het gemelde mogen wij opmaken, dat, ofschoon de Jonge JANCKO DOUWAMA wel niet door

(*) Zijn naam komt nog voor in eene afrekening in 1472, bij SCHWARTZENBERG, d. I, bl. 651;
in dat zelfde jaar, op St. Martens avond, werd nog, volgens de Toevoegsels op de geslachtlijst van
DoUWAMA, zie boven bl. 40, aangehaalde Aant.(**), «door J. D. eene baar gemaakt, tusschen FocKÖ
« EESKES, TJAERD en JABICH ANDRINGA en Ï J A E R D W A L T H I A Z . , voor alle hunne schelingen en

« misdaden; » met een opgedrukt zegel.
Hij is, zeggen wij, vermoedelijk in, of kort na, 1476 overleden. Wij maken dit op, niet zoo zeer uit
het stilzwijgen, dat verder omtrent hem wordt in acht genomen, als wel, omdat in de verdere Toevoegsels,
boven aangehaald, reeds in dat jaar 1476 niet hij, maar zijn behuwdzoon, DouWE DOTJWAMA, voorkomt,
als in onderhandeling met W Y B E JARICHS JELCKAMA, die hunne partij was, met betrekking tot het

huis te Metshenwier, en dit zelfde huis reeds in 1480 door de Leeuwarders vernield werd, nadat
W Y B E reeds eenen tijd lang van daar geroofd had, en dit alles na FOCKQ'S overlijden was voorgevallen.
Zie de vorige aanteek., en P. Ï'HABORITA, bl. 24.
(†) Zie de baar, aangehaald in de vorige aant.
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den persoonlijken invloed van zijnen oudoom JANCKO , of van zijnen grootvader FOCKO EESKES , zijne
innige gezindheid voor de Vetkooperspartij kan hebben opgedaan, evenwel de gezamentlijke familiegeest
hem naar dien kant moest doen overhellen; doch bovenal werkte hiertoe mede, dat zijne eerste
opvoeding werd opgedragen aan zijnen oom van vaders zijde, ULOKE OENAMA, die, even als voorheen
zijn vader, zich als een ijverig voorstander der Vetkoopers betoonde, e n , zoo als reeds vroeger
gezegd is (*), met meerdere leden van zijn geslacht, in de verdediging der vrijheid tegen den Schieringer
aanhang en de vreerade soldaten, bij Woudsend,
op het ijs, het leven liet; en toen de jeugdige
knaap, na dit voorval, geene nieuwe voogden of verzorgers bekwam, bleef hij evenwel aanhoudend
met lieden dier zelfde parlij verkeeren. Wij zullen alzoo ook in het vervolg den man, wiens lotgevallen
en geschriften wij opzettelijk wenschen te overwegen, bestendig in dien geest zien werken, en gaan
nu eindelijk, zonder verdere voorafspraak, tot den hoofdpersoon JANCKO DOUWAMA zelven over.
II. JANCKO DOUWAMA werd geboren op de ouderlijke state te Oldeboorn, omstreeks het jaar
1482 (†). Zijne ouders waren, zoo als reeds boven gemeld is, DOTJWE DOUWAMA , eigenlijk OENAMA
of VNAMA, en JIIENCK BAERCKEMA (Cj. Van Douw JE vinden wij niet veel bijzonders aangeteekend;

{*) BI. 36.
(†) J. D. wijst ons zelf zijne geboorteplaats wel genoegzaam aan, doch noemt die evenwel niet.
BI. 20 zegt hij van het dorp Grou of Grouw: « ende is het naetste dorp, daer ick geboren ben; »
Zijn vriend, SICKE BENINGA, bl. 269, zegt uitdrukkelijk « dat J. D. geboren was tot Oldeboorne. »
BI. 521, alwaar meerdere berigten omtrent de naaste bloedverwanten yan 3. D. voorkomen, vermeldt
hij ook, dat hij, tijdens het sneuvelen van zijnen oom, in 1496, 14 jaren oud was; alsmede dat hij,
dit schrijvende, reeds voor 40 jaren zijnen vader had verloren. Wij zullen in het vervolg aantoonen,
dat het opstel, waarin dit te boek gesteld is, vervaardigd is in het jaar 1528.
(§) DOUWAMA wordt in het Handschrift, door ons met A aangeduid, dat zeier verre weg ¾oven
de andere in deugdelijkheid uitmunt, altijd geschreven, zooveel ik. mij herinneren kan, slechts met
eene enkele uitzondering op bl. 235; ook de overige HSS. houden zelfs aldaar DOUWAMA. Waanneer
dus, volgens opgave in het Staatkundig Nederland, van wijlen den Heer J A C SCHELTEMA, d. I ,
bl. 298, gezegd wordt, dat in het HS., thans op de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage aanwezig,
steeds DOXTWEMA gelezen wordt, zoo kan men dit niet anders beschouwen, dan als eene doorgaande fout
van den afschrijver. Overigens maakt het in de zaal. zelve weinig verschil. De voormalige Friezen
waren zoo zeer niet gehecht op de letterlijke eenvormigheid hunner namen ; zij schreven onverschillig,
b. v. SJAERDAMA of SJAARDEMA, MINNAMA en MINNEMA, enz.;

zoo ook DOUWAMA en D O Ü W I M A ,

of bij verkorting DouwMA of DoïïHå ; ja zelfs lieten zij vele andere verkortingen of wijzingen toe,
die de aanwijzing der leden van enkele geslachten voor ons zeer bemoeijelijken, maar zeker alles voor
ons tot den onredbaarsten warboedel zouden maken, indien wij ons hiei'bij de opvolging wilden
Voorstellen van zoodanige naauwkeurigheid, als hedendaags verlangd, hoewel veelligt niet altijd in acht
genomen, wordt bij de opmaking der akten van den burgerlijken stand.
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veelligt dewijl hij, zoo lang diens eigen, zeer bedrijvige, vader, T/EPKE OENEMA, leefde, meer in
ondergeschikten rang voorkwam, en deze de oppervoogdijschap, als het ware, over al zijne kinderen
bleef behouden; terwijl de weinige jaren, welke DOUWE zijnen vader overleefde, van 1485 tot 1488,
geene genoegzame gelegenheid aanboden, om hem bijzonderen naam te doen krijgen, te doen uitmunten
in de destijds bestaande onlusten zijns vaderlands. De tijd der huwelijksvereeniging zijner ouders is
niet met volkomene juistheid aan te wijzen, maar moet toch zeker omstreeks het jaar 1476 gesteld
worden C). Toen de echt ook van kroost niet ongezegend bleef, betoonde men op den duur zoo
groote achting te behouden voor den beroemden oudoom van Langweer, ofschoon deze waarschijnlijk
destijds reeds gestorven was, dat den zoon, in 1482 geboren, diens naam, JANCKO, werd gegeven.
Buitendien waren er meerdere kinderen. Onze schrijver zelf noemt er vijf, die, tijdens 's vaders
overlijden in 1488, weezen bleven, als eene zuster, destijds reeds beraden, dat is, verloofd; voorts
eenen broeder, THIEPKO, en nog twee zusters, BAUCK en JEYCK , terwijl de vader bovendien eenen
onechten zoon had nagelaten, hetwelk destijds even min ongewoon was bij de Friesche Edelen, als
men zalks en toen en later, bij de aanzienlijken in de overige Nederlandsche gewesten, als iels vreemds
beschouwde, of zulks tot eenigen blaam gerekend werd; ook in de geslachten der OENAMA'S en
DOUWAMA'S waren de bastaardkinderen geene zeldzaame verschijnselen. Deze onechte zoon vaa
JANCKO'S vader mogen wij echter besluiten , dat reeds voor diens huwelijk zal geboren zijn, dewijl
wij lezen, dat hij reeds in 1496 met zijnen oom te velde konde trekken, en alstoen mede, voor de
vrijheid strijdende, gesneuveld is (†). De moeder van JANCKO w a s , tijdens het overlijden van haren
echtgenoot, hoewel reeds verscheidene jaren met deze verbonden geweest zijnde, nog jeugdig genoeg,
om in eenen nieuwen echt te treden. Zij huwde, zoo het schijnt, niet zeer tot genoegen der naaste
betrekkingen van haren vorigen man, maar toch zoo, dat de goede verstandhouding niet geheel
gestoord werd, met een jong Edelman, POPICE YARLE of JAERLA, uit Dongeradeel, wien zij ook
nog vijf kinderen schonk, allen, met uitzondering van ééne dochter, jong overleden. Zij zelve stierf
mede in 1496, haar tweede echtgenoot in het jaar 1503 of 1504(§).
Van welke zijde wel de meeste aanleiding gegeven zij tot de bekoeling der vriendschap fusschen
DOUWE DOUWAMA'S weduwe en diens naaste bloedverwanten, is niet wel op te maken; gerusteüjk
mag men het evenwel daarvoor houden, dat de beschikkingen, terstond na haars mans dood gemaakt,

(*) Zie mijne Aant. hiervoor bl. 41 (*).
(†) Zie dit alles, als ook ge&eltelijk het volgende, bl. 521. De bedenking, hoe JANCKO'S oudste
zuster reeds in 1488, dus 12 of 13 jaren na haars vaders huwelijk, tonde beraden, zijn, hopen wij nader
op te lossen, bij de opgave der familiebetrekkingen van onzen schrijver.
{§) Dit laatste blijkt uit hetgene voorkomt hieronder bl. 49; zie verder de ophelderingen bij de
geslachtlijst van J» 13., bl. 42.
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om hare vier, nog jeugdige kinderen, haar af te nemen, en die onder het onmiddelijk toezigt hunner
beide ooms en voogden, VLCKE en TJEPKO OENAMA, te stellen, haar niet anders dan hoogst onaangenaam
konden zijn, te meer nog, daar deze broeders van wijlen haren man niet geheel onbaatzuchtig Ie
werk gingen j en sommige eigendommen der kinderen, of althans zulke goederen, over welker bezitter
eenigen twijfel bestond, voor zich namen, hoezeer ook de weduwe haar ongenoegen hierover
betoonde. Zeker is het, dat JANCKO over deze handelingen reeds vroegtijdig niet ongevoelig was,
en misschien wel daarom zich nader aansloot aan de YAERLA'S, door welke hij vervolgens meermalen
als vertrouwde vriend en raadsman gebruikt werd. Aanvankelijk evenwel had hij, als kind, hier
geen begrip van, en moest wel het onregt lijden. Men zond hem na 's vaders dood ter school;
waar? vinden wij nergens opgegeven, en kunnen dus niet eens bepalen, of dit eene leerschool in
Friesland, dan wel elders, ook in vreemde oorden, misschien Duitschland,
geweest zij. Ook de
soort van school wordt niet vermeld. Vermoedelijk was in de eerste plaats eene school in de eene
of andere Friesche stad voor hem gekozen, om aldaar de eerste beginselen van lezen, schrijven enz.
te leereu, doch werd hij vervolgens op eene andere school overgeplaatst, waar hij eene meer
letterkundige, en voor zijnen stand voegende, opleiding verkreeg. Want ofschoon wij gaarne gelooven,
dat JANCKO DOTJWAMA eerst in latere jaren, door eigene liefhebberij en inspanning, zijne wetenschap
grootendeels verworven heeft, zoo mogen wij evenwel het vermoeden niet terug houden, dat hij ook
in zijne jeugd een zeer goed onderrigt, voor dien tijd, heeft bekomen, en dit veelligt heeft opgedaan
in de scholen der Broeders van het Gemeene Leven, welke destijds nog in grooten bloei waren.
Hiertoe geven ons aanleiding, zoo wel zijne onbekrompene denkwijze in het godsdienstige, als zijn
blijkbare afkeer van een groot deel der geestelijkheid, welke met deze broeders gedurig in strijd
stond. Als zoodanige scholen waren toen, in dezen omtrek, bijzonder bekend die in de stad
Groningen, terwijl ook de kloosters Thabor, bij Sneek, en te Bergumt waarschijnlijk niet van
dergelijke inrigtingen van onderwijs onlbloot waren. Inzonderheid muntte ook in dit opzigt uit de
abdij Aduward, in Groningerland, op de Friesche grenzen gelegen, ofschoon deze tot de Bernardijnsche
orde behoorde, en niet in betrekking stond met de stichtingen van genoemde Broeders (*). Doch, al
houdt men zich ook niet zoo streng aan de benaming van school, zoo kan hij bij eenen of anderen
Priester, die zijne opleiding in de stichtingen der genoemde Broeders ontvangen had, zijne kundigheden
hebben opgedaan. Dat hij later nog deze of gene universiteit buiten 's Iands zoude bezocht hebben ,
is niet te denken; hij zelf noemt Keulen, Leuven en Rostoch, als de plaatsen, werwaarts, bij
voorkeur, zich de jonge lieden uit Friesland ter leerîng begaven ( † ) ; doch de berigten, door h e m ,
(*) Zie het werk van den Heer G. H. M. DELPRAT, Verhandel, over de Broederschap van GERT
GROETE, en de Fraterhuizen, 1830 (in de Werlen van het Utrechtsch Genootschap), bl. 112, 235, 176,
291; op welke laatste plaats echter, zoo als ik elders hoop aan te toonen, misschien wat te laag yan
het klooster Thabor gesproken wordt.
(†) Bl. 508.
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ofschoon slechts in het voorbijgaan, omtrent zijnen eerstvolgenden leeftijd medegedeeld, doen dit, hem
aangaande, niet vermoeden.
In 1496 overleden zijne beide ooms en voogden, zoo ook zijne moeder en andere betrekkingen,
a en, » zegt hij , a ick worde fan der schoele gehaelt, ende was omtrent xiiij jaer olt; wat wijsheijt
« an mij w a s , heft ijder man wal to denken. » Dit begin liet dus niet zeer Veel overleg of
voorzigtigheid van de zijde zijner opvolgende verzorgers, voor de volgende opvoeding, verwachten;
evenwel ware dit zoo veel te noodiger geweest, daar men van JANCKO'S vluggen en levendigen aard
mogt vermoeden, dat, bij gebrek van welwillende zorg en teregtwijzing, zijne jeugd niet van
misstappen zoude bevrijd blijven. En inderdaad werd deze vrees ook eenigermate vervuld. De
ledigheid en gebrek aan eene vaste bestemming bragten hier de gewone gevolgen voort; in lateren
tijd raadt hij zelf aan, dat men zijnen zoon steeds ter school houde, want, zelfs al leerde hij niet
veel, het zoude toch altijd beter voor hem zijn, (( dan dat he een straetridder solden worden, ende
« gaen vp den bierbanck sitten, ende leren spoelen ende ander luskerije, so ick in mijn joget gedaen
K hebbe, dat mij nv niet to foele berouwen mach. » Te meer moest hij tot zulke uitspattingen
vervallen, daar hij niet alleen geene nieuwe voogden bekwam, maar zelfs in handen verviel van de
zoodanigen, die zich zijne jeugdige onkunde ten nutte maakten, en zelfs diegenen, die hem nog in
den nood verîigting wilden bezorgen, zulks niet deden, zonder hunne bijzondere belangen hierbij
gsootelijks in het oog te houden. « Het is geboert, » dus zijn zijne woorden, « als ick metten eersten
« fan der schoeien qnam, alle mijn frunden weren leider foersturwen; ende worden regiert fan hoeren,
(i ende boewen, dat ick niet to foele beclagen mach; ende bij quaet regiment quam ick in gebreck fan
« geit; » en nogmaals: « Ick wiste, woe ick regiert worden in mijn joeget; ick mochten mijn lant
a niet beholden; het worden mij benomen, etc, ( ¥ ). »
Aldus verliepen dan de eerste jongelingsjaren van JANCKO DOTTWAMA niet alleen voor hem op
eene nuttelooze, maar zelfs op eene schadelijke, wijze. De toestand, waarin de algemeene Iandszaken
verkeerden, werkte mede, om hem van een bedaard en rustig leven terug te houden. In 1498 was
Hertog AiiBBECHT van Saksen er door list in geslaagd, om zich het hoog gezag over Friesland te
verwerven; bij zijn vertrek liet hij daar, als zijnen plaatsvervanger, zijnen zoon HENDRIK, wiens
harde en onverstandige maatregelen het weldra zoo ver bragten, dat hij in eenen volksopstand, in
1500, binnen Franeker belegerd werd. Met moeite werden de bewoners der Zevenwolden, waartoe
(*) Zie nogmaals bl. 508, voorts 472, 518 en 520, en over de niet van eigenbelang vrij zijnde
deelneming zijner vrienden, het geval met GOSSE ANDRINGA, aldaar vermeld. Dat ook in dezen tijd,
en nog later, dikwijls het verzuim plaats had, om aan de weezen voogden te geven, en deze hierdoor
dikwijls van hunne goederen beroofd werden, blijkt mede uit de afkondiging van den Graaf van
STOLBERG, in 1507,

bij MARTENA, bl.

71.
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Oldeboorn en JANCKO'S bezittingen behoorden, overgehaald, zich bij het leger te voegen (*); doch,
eens daartoe gebragt zijnde, mogt men ook aannemen, dat JANCKO DOTIWAMA niet zoude te huis
blijven. Ofschoon zijne jeugdige jaren nog weinig geschikt schenen, om hem van veel dienst in het
leger te doen zijn, zoo konde men evenwel het bijzijn van hem, als hel hoofd van het aanzienlijk
geslacht der DOUWAMA'S en OENAMA'S, beschouwen als een krachtig hulpmiddel, om de menigte tot
deelneming te bewegen, te meer daar u vth de Sewen wolden al de Ridderscop (dit is genoegzaam
(I al de Adelijken) foerstorwen were (†). )) Zijne eigene berigten, hoewel vrij duister, geven mede
aanleiding, om ons te overtuigen, dat hij zich met de overigen aldaar bevonden heeft, en vervolgens,
dewijl de wraakzucht van den overwinnaar zich weldra, ook vooral van de bewoners der Zevenwolden,
voldoening zocht te verschaffen, hoewel deze de laatste, en slechts schoorvoetende, tot den opstand
waren toegetreden, het voor zich raadzaam heeft geacht, eenen lijd lang uit het land te wijken, en
zells deel nam in eene nieuwe poging, om derwaarts met de wapenen terug te keeren, die echter
zonder gevolg bleef. Immers, dit alles meenen wij te mogen opmaken uit zijne voortdurende
schroomvalîigheid, om den Hertog van Saksen als Landsheer den eed te doen, uit eene uitdrukking,
voorkomende in een verhaal van dien ontworpen inval, en uit het bestendig gemis zijner inkomsten ,
Welke bij voortduring door den Sax ontvangen werden (§).
Deze toestand konde evenwel niet duurzaam zijn. Hij zelf gevoelde het bezwaarlijke, orn door
allerlei kunstgrepen zich de noôdige middelen tot onderstand te verschaffen, en was veelligt bij
zich zelven niet treurig, dat hem eene ongezochte gelegenheid lot terugkeer gegeven werd. Zijn
bestendige vriend en makker, TACO MOCKAMA, deed aanzoek, om weder in het land te mogen keeren.
Dit werd hem niet vergund, ten zij door JAKCKO DOUWAMA , ofschoon op nadeelige voorwaarden ,
dat zelfde verlof gevraagd werd. Waarschijnlijk verlangde de Sax, dat de rust, ook door de terugkomst

(*) Bi. 107-110.
(†) BI. 107. Ook in de lijst der Edelen (bij WINSEMIUS, Chron., bl. 403), opgemaakt door het
Saxisch bestuur, in 1505j komen slechts zeer weinige Edelen voor in de Zevenwolden.
($) Bl. 129 spreekt hij wel van eenen « eedt, dien hij kiiechtsgewijze (d. i. als krijgsman) de Heren
« gedaen hadden, de he der tijdt gedenet hadden, » hetwelk niet wel anders, dan van den togt voor
Fráriekèr kan verstaan worden; doch had anders « de Ffurste van Sassen, ooct geen mensche vp
« eerden, hulden gedaen. » Bl. 124 verhaalt hij, dat in 1500, na het opbreken van het beleg van
Groningen^ de àfgetroklene belegeraars door de uitgewekene Friezen werden aangezocht, om met hen
eenen nieuwen inval in Friesland te doen; het ontwerp mislukte, door de schuld der oversten; doch
de knechten zelve, leest men: « hadden geerne weder met pns int landt ghetogen. » Deze woorden
met fnSf duiden genoegzaam aan, dat J. D. zelf zich bij deze uitgewekenen bevond. Het innen zijner
inkomsten vindt men op de zelfde bladzijde, alwaar blijkt, dát dit geduurd had van 1500, dus het jaar
yan den opstand, tot 1502. Zie ook bh 518.
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der uitgewekenen, zoude bevestigd worden, als welke terugkomst eensdeels de vrees voor hernieuwden
aanval van buiten konde verminderen, anderdeels de gemoederen der ingezetenen tot bedaren brengen.
DOUWAMA daarentegen zal meer en meer begrepen hebben, dat hij, en de weinigen van zijne partij,
op den duur tegen den stroom niet konden oproeijen, en gaf toe; in 1502 keerde hij in Friesland
terug (*). Of hij zich in den beginne evenwel nog niet zeer veilig rekende, en uit dien hoofde zich
nogmaals verwijderde, dan of eene verdere afwezigheid aan andere redenen is toe te schrijven, is
niet duidelijk; wel dat hij in 1503 nogmaals van elders moest worden terug ontboden(†). Weldra
scheen het eehter, dat de zaken eenen anderen keer namen, en DOUWAMA niet alleen zich meer
bestendig in zijn eigenlijk vaderland ophield, maar aldaar ook deel begon te nemen in de overweging
der algemeene belangen. Reeds in 1504 was hij een van de onderteekenaars van den Reversaalbrief,
bij welke, ofschoon niet zeer goedwillig(§), nieuwe vergunningen aan Hertog GEORG, als Landsheer,
werden toegestaan, en in het volgende jaar vindt men zijnen naam vermeld onder d e , door het
Saxisch bewind erkende, Edelen van Utingeradeel(**_).
Reeds voor dien tijd had hij gelegenheid gehad, om zich uit eene netelige zaak te redden, die
evenwel alleen zijne huiselijke belangen betrof. Omstreeks het jaar 1503 werd hij in eene regtzaak
gewikkeld (††). Tijdens den inlandschen oorlog tusschen de gebroeders ALBADA en zijnen grootvader
van moeders zijde, FOCKO EESKES, was gesneuveld zekere landman WATSE, die eenen zoon,
RIDSEBT, naliet. Het is overbekend, dat het volgens de oude Friesche regtsbedeeling voor genoegzaam
gehouden werd, wanneer een doodslag met de betaling van zekere gelden geboet werd; eene
gewoonte, die zoo sterk was ingedrongen, dat Hertog GEORG, bij zijne nieuwe Regts-Ordonnantie,
van Julij 1504, het nog ondoenlijk achtte, haar geheel uit te delgen, en het den Regter moest
overlaten, zulk eene misdaad, hetzij aan den lijve te straffen, of met eene boete van « anderhalff
(I hondert guldens (§§)• » Ofschoon sedert den dood van WATSE ongeveer 40 jaren verloopen waren,
was nimmer eenige vergoeding daarvoor gevraagd, althans dezelve nimmer gegeven, WATSES zoon
(*) BI. 129.
(†) BI. 472; het verhaal, daar voorkomende, zal aanstonds door mij breeder vermeld worden,
(0)

(**)

BI. 130,

156 j MARTENA, Annael,

bl. 3, 30, 31, 73.

SCHWARTZ.,

d. I I ,

bl. 272.

Reversaalbrief, W^INSEM., bl. 393; SCHOT., bl. 496, waar zijn naam voorkomt als JANKE

DOÜWES ; Lijst van Edelen, ald. bl. 403, waar hij heet Jonghe JANCKE DOUMA; ZOO ook bij SCHOT,,

bl. 526.
(††) Omstreeks 1503. Namelijk uit bl. 473 blijkt, dat dit geschiedde vier jaren nadat Leeuwarden
door den Sax bedwongen was, en aldaar eene regtbank was ingesteld. Dit brengt ons dus terug op
1499.

Zie P I E T E R VAN THABOR, dl. I I , bl. 141,

{§§) Saxische ordonnantie, art. 63. Zie voorts O. Fr. Wetten, d. I I I , § 16; d. IX, § 1 ; d. X,
§ 23, en aldaar de aanteekeningen, en vele andere plaatsen en stukken. Bij (CANNAERT) Strafregt in
België, bl. 80
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maakte daarop thans aanspraak; hij daagde dus de kleinkinderen van FOCKO EESKES, en zulks in den
persoon van POPICE YAERI-A, als vader en weüige voogd der kinderen uit het tweede huwelijk met
FOCKO'S dochter, RIENCK HAEHCKAMA. Er was zeker een geschikt middel bij de hand, om de zaak
te ontduiken, daar de Sax, korten tijd na zijne inkomst, tot vermindering der veelvuldige onderlinge
veeten, een stilstand van regtshandel gelast had, gedurende tien jaren, omtrent alle ontvangen leed
wegens staalkundige redenen; doch POPKE was niet schrander genoeg om hiervan gebruik te maken,
en werd eindelijk, na herhaalde vervolgingen, genoodzaakt de boete te betalen. Nu wilde men ook
de kinderen uit den eersten echt, de DOUWAMA'S, tot de voldoening van een gedeelte der boete
dwingen; maar JANCKO, destijds de oudste der broeders en zusters, bragt, op raad zijner vrienden,
drie exceptiën voor: ten eersten de boven aangeduide; vervolgens dat zijne partij den eisch niet
wettig konde doen, als zijnde hierióe niet geregligd door zijne drie zusters ; eindelijk , dat hij en de
zijnen, minderjarig en zonder voogden zijnde, niet voor het geregt konden verschijnen ( y ). Wat de
hoofdzaak betrof, zoo beweerde hij, dat de gedoodde uit eigene beweging in dienst zijns grootvaders
was getreden, en alzoo niet door diens toedoen , maar door deszelfs vijanden, het leven verloren had.
De verdediging kwam den Regier zoo gegrond voor, dat de DOUWAMA'S van de betaling werden
vrijgesproken. Ofschoon JANCKO in dit geval meestal op raad van anderen handelde, toonde hij
echter reeds nu, zoo als laler meermalen, dat hij gezind was zijn wezenlijk regt, of gemeend regt,
naar behooren te verdedigen,
Nadat Hertog GÜORG de inlandsche zaken eenigzins geregeld had, begreep hij eene nieuwe kans op
het weerbarstige Groningen te mogen wagen. Hij maakte hierbij evenwel slechts spaarzaam gebruik
van de Friezen, als op wier trouw hij zich te weinig durfde verlaten, en die voor eenen geregelden
krijg, en bijzonder voor eene belegering, weinig geschikt geacht werden (†). De vorderingen waren
(*) J. D, was destijds ongeveer 21 jaren oud. In het Romeinsche regt was de volwassen leeftijd
voor de mans bepaald op 14, voor de vrouwen op 12 jaren. Zie Institutt.,
lib. I, tit. X X I I ; tot
zoo lang hadden zij eenen voogd, tutor, tit. XX, § 6; vervolgens werd hun, tot hun 25ste jaar, als
nog niet in staat geheel en al hunne belangen behoorlijk te behartigen, een verzorger, curator,
toegevoegd, tit. XXIII. Dat dit geheel en al in Friesland is nagevolgd, toont U. HüBER aan, Nederd.
Regtsgel., I, c. 14, p. 63, en c. 20, p. 83. Vreemd komt het echter, naar onze tegenwoordige-wijze
van handelen, voor, dat 3. D., ofschoon nog minderjarig, reeds in landszaien eene stem had, en wel
eene zoo gewigtige, als de toekenning van nieuwe regten aan den Vorst, in 1504. Voor het overige
stel ik mij voor, dat J. D., wat zijne onbevoegdheid als minderjarige betrof, om in dezen Voor het
geregt te verschijnen, zich heeft kunnen beroepen op het 17de Landregt in de Oude Friesclie Wetten,
d. IV, inhoudende : « Dat dio vedue, ner her kind, ne thoren anderda om land, ner om letar, ner om
« meetiteel, eer dat kind jerich is; » alwaar de aanteekenaars dit rneenteel verklaren voor het aandeel
in het zoengeld, voor eenen verslagene.
(†)

WINSEMIÜS, bl. 400, noemt 1000 man.

*

Prov, Friesch Genootsch. I.

g
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zeer langzaam. Eerst was Graaf EDSARD, van Oost-Friesland, Opperbevelhebber van het leger;
later bewerkte een ongenoegen tusschen hem en den nieuwen Saxischen veldheer, V U T VAN
DRAAKSDORF , dat hij zich met zijne benden geheel terug trok. Eindelijk evenwel was Groningen op
het punt, om zich over te geven, toen V U T , door zijne wreedheid, aan eenige gevangenen gepleegd,
de gemoederen der burgers zoo afkeerig maakte, dat zij besloten elk ander middel van uilkomst aan
te grijpen. Twijfelachtig was het, of niet Graaf EDSARD , ten "gevolge der giftbrieven, door Keizer
MAXIMILJAAN verleend aan den Saxischen Hertog, mede een leenman van den laatsten geworden
was. Gedurende het leven van Hertog AIÆRECHT had zulks echter geenen wezentlijken, althans geenen
openbaren, afkeer tusschen beiden veroorzaakt^). Later begon men elkander meer te wantrouwen;
de twist tusschen EDSARD en V U T werkte niet ten goede. Thans stond voor den Graaf de gelegenheid
schoon, om zich op dezen te wreken. Terwijl V U T ieder uur de overgaaf van Groningen verwachtte,
trad de stad in geheime onderhandeling met den Oost-Fries, ontving van hem de noodige levens- en
krijgsbehoeflen, en toezegging van verdere hulp; aan EDSARD werd daarentegen door de stad, mits
behoudende hare privilegiën, het hoog gezag over dezelve en over de Ommelanden, opgedragen.
Toen de Sax de reden vroeg van zulk eene handelwijze, kreeg hij ten antwoord, dat EDSARD haar,
tot aan de afdoening der geschillen, de stad betreffende, lusschen den Bisschop van Utrecht, en den
Hertog, in naam van het H. Roomsche Rijk, als sequesler had in bezit genomen. Ofschoon onwillig,
moesten toch de gelastigden van Hertog GEORG in deze ontwijkende verklaring genoegen nemen, en
het zelfs voor goed aanzien, dat, toen men bij nadere afspraak was overeengekomen, dat EDSARD
in de Ommelanden het gezag, als Stadhouder of Gouverneur, voor hunnen Heer zoude uitoefenen,
de ingezetenen, waarschijnlijk niet zonder onderhandsche aanmoediging des Graven, weigerachtig
bleven, zich naar deze voorwaarde te schikken. EDSABD zelf vermeed weldra zoo weinig den
schijn, dat hij, ten blijke zijner volle magt, te Groningen geld liet slaan, met zijn wapen en beeld
voorzien (†). De Saksers, na EDSARDS afval, van troepen en geld te veel ontbloot, hadden nu wel
het beleg moeten opbreken; hun eenige schrale troost w a s , dat zij het gebruik der geldspeciën van
EDSARD, binnen Friesland, verboden; (t voor het overige droegen zij zorg, EDSARD geene aanleiding
<l tot het plegen van vijandschap te geven, of hem in het rustig bezit van Groningen Ie storen,
(t dewijl zij zich zelve, aan deze zijde der Lauwerts, nog geenszins veilig rekenden (§). n Evenwel
(*)

VoN LANGENN, Herzog ALBREGT

der Beherzte, S. 256.

(†) Deze moeten van verschillenden stempel geweest zijn. De schrijvers, aangehaald bij WrARDA,
Gesch. Don Ost-Friesland, Buch VI, Abth, IV, § 7, als ook J. I. HARKENROTH, Oostfriesche
Oorspronkelijlçheden, d, I, bl. 333, vermelden eene munt, waarop 's Graven beeldtenis, met het
omschrift t EDSAEDUS, Comes, Conservator Groningae; de zelfde HARKENROTH, d. I I , bl. 706, zegt
eenen penning gezien te hebben, aan welker eene zijde een arend, houdende onder den regter poot het
grafelijk wapen van EDSARB, onder den linker dat van Groningen,, met het opschrift: Mo' no* Comit*
et Senat. Groning.; en de andere een kruis, waarom eene bijbelplaats.
(§) WlARDA, t. a. pi.
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bleef de wrok in stilte voortduren, en wachtte slechts op eene gunstige gelegenheid, om in felle vlam
uil te barsten; tot zoo lang moest men, ofschoon aan weerszijden wantrouwen en afgunst de
gemoederen vervulden, in schijn elkander welmeenend en vriendelijk behandelen.
Niet onwaarschijnlijk komt het mij voor, dat onder het gering aantal hnlpbenden, die uit Friesland
mede tegen Groningen waren opgetrokken, zich onze JANCKO DOUWAMA, die daartoe, zoo wel wegens
zijne jaren en karakter, als zijnen stand, zeer geschikt scheen, hetzij dan vrijwillig of meer gedwongen,
kan hebben bevonden; en, is deze gissing niet ongegrond, zoo kan zijn verblijf in het leger, in
vereeniging met eene vroegere omstandigheid, op zijn volgend leven eenen gewigligen invloed hebben
uitgeoefend. De Friesche hulpbenden hadden zich meestal nedergeslagen in of nabij de aanzienlijke
abdij Aduward, in dat gedeelte van het Westerlwarlier, hetwelk den naam draagt van Middagten.
Ongeveer twee uren ten noorden van daar lag het dorp Feerwerd{"), van hetwelk, alsmede van het
naburige Ezinge, Erfvrouw was TETH LUERSMA, waarschijnlijk het eenig nagelaten kind van REMPT
LUERSMA en TiiETii
Veelligt was JANCKO DOUWAMA reeds vroeger met haar eenigzins bekend
geworden, in 1498 of 1499, toen haar behnvvdzoon, ALGER BRTOINGA ( † ) , met andere Edelen uit
dien omtrek, voor de Groningers, naar Friesland, en bepaaldelijk naar JANCICO'S geboorteplaats,
Oldeboorn, geweken was. In allen gevalle mogen wij als zeker aannemen, dat, indien de niterlijke
bevalligheid der jeugdige maagd hare zielshoedanigheden eenigzins geëvenaard hebben, zij bij metiigea
jongeling het verlangen naar haar bezit zal hebben opgewekt; terwijl ook haar aanzienlijke rang, en
het dadelijk bezit van een uitgebreid vermogen, haar nog meer tot aanbeveling strekten. JANCKO'S
oponthoud, in de omstreken barer woonplaals, kan dus veelligt bij hem de vorige bekendheid met
haar tot liefde verhoogd, of ook de eerste genegenheid veroorzaakt, hebben, welke weldra met eene
echtverbindtenis bekroond werd, die zeker niet later dan in 1506, uiterlijk in den beginne van het
jaar 1507, gesloten is($). Ofschoon dan ook de nieuwe Saxische Gouverneur in Friesland) Graaf
(*) Zie Tegenivoord. staat van Stad en Lande, d. I I , bl. 391 Tolgg. Op de kaart, bij dat werk
gevoegd, wordt het aangeduid : Ferwed, oudtijds
, en zoo wordt liet ook. bij onzen Schrijver,
bl. 516, Beswert gespeld.
(†) Zie bl. 102, vergeleken met bl. 511 ; over de uitwijking der Hovelingen uit de Ommelanden,
voor het geweld der Groningers, ook E. BENINGA, b. I I I , § 26.
(§) 3. D. en THETTE JLUERSMA worden gezanientlijk voor de eerste maal genoemd onder de
stukken, gevoegd bij de geslachtlijsten van BÜRMANNIA, N3. 27, op S. Andries avond (8 Mei), Ván
het jaar 1507
üit bl. 134 volgg., en bepaaldelijk uit MARTENA, bl. 67, blijkt, dat de Graaf van
STOLBERG in 1506 als Gouverneur van Friesland is aangesteld; hij bleef in leven tot 1508 of 1509.
Gedurende die jaren, zegt J. D. zelf, bl. 137, had hij hem nimmer gesproken, « angeseen ick der tijdt
e woenden in de landen bij Groningen, daer ick gehillicket were. » Zoo ook op bl. 140 î « Ghij hebt
« hijr befoeren gehoert, woe de Graewe (Graaf EDSARD) worden Ghuwernoer van de landen bij omtrent
E Groningen. — So ick der tijdt ia de landen woenden, » enz.
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HENDRIK van Stolberg, het bewind aldaar, met het meeste beleid en gematigdheid, voerde, zoo zelfs,.
dat ieder zich met zulk eene regering geluk begon te wenschen, en van elke verandering afkeerig
begon te worden (*), had echter voor JANCKO DOUWAMA zijn nieuw gesloten huwelijk, en de
daardoor aangeknoopte betrekkingen, zoo veel aantrekkelijks, dat hij met genoegen zijn vast verblijf
op de goederen zijner echtgenoot, bij Feerwerd, vestigde. Weldra ook had het meer geregeld huisselijk
leven, gevoegd bij den welmeenenden en vriendelijken raad zijner huisvrouw , zoo grooten invloed
op hem, dal hij zijne vorige wildere manieren begon ter zijde te siellen , en zich tot regeling der
zaken te begeven, zoowel die betrekking hadden tot zijnen eigenen boedel, als tot dien zijner
echtgenoot (†J. De laatste hadden dit zoo veel te meer noodig, daar de bloedverwanten van THETH
mede geene lieden schijnen geweest te zijn, die er gewetenzaak van gemaakt hadden, om, ten hunnen
eigenen voordeele, de regten der jonge dochter te na te treden. Haar man wist evenwel de zaken
met zoo veel bedaardheid aan te vatten, dat, ook bij de verschillende inzigten dienaangaande, de,
eensgezindheid tusschen de bloedverwanten bleef voortduren.
Behalve de bezigheden, verknocht aan het bezit van uilgebreide goederen, en de moeiten , die
verschillende familiebelangen te weeg brengen (waarover ik in het vervolg nog bieeder zal gewagen),
scheen dus voor JANCKO DOUWAMA thans alles geheel vour den wind te gaan (§). Immers, zijn
huisselijk geluk konde tegen deze geringe bezwaren rijkelijk opwegen, te meer nog, daar hetzelve,
(*) J. D., bl. 136 volgg.
(†) Bl. 519, « Als ick dij nu getrout hadden, so begosten ick te dencken vp dese dinghen. » Wel
is waar spreekt de schrijver hier slechts van een ei>kel voorval; doch zoowel dit enkele, als het overzigt
van de lijst der verschillende accoorden, in de üjst van BURMANNIA, tusschen 1507 en 1513, door hem,
aangegaan, stelt het boven gezegde geheel buiten twijfel.
($) W¾ willen hier met een woord gewagen van eenige stukken, in het Ilde dl, van het Charterboek.
Aldaar zijn verscheidene sententiën, door of namens Graaf EDSARD geslagen, omtrent het onderhoud
der Munnikenzijl, gelegen aan de uitwatering der oude Lauwers, op de scheiding van Friesland en
Groningen. VNEMA, in. die sententiën gedurig genoemd, had bezittingen in de Ruigewaard, eene
streek kleilands, ten oosten der Lauwerts, en na de verzanding van dien stroom uit zee aangewassen.
Hij, met andere eigenerfden, beweerden, dat zij niet verpligt waren tot het onderhoud van die zijl,
maar zulks alleen ten laste kwam van den Abt van Gerkesklooster. Verschillende vonnissen vielen
hierover, alle in 1510 (zie SCHWARTZENB., d. I I , bl. 267, 268, 269, 271), bij welke de Abt, althans
gedeeltelijk, in het gelijk gesteld werd. Verder hebben tot deze zaak eenige betrekking de stukken,
van 1512 en 1513, voorkomende bl. 295, 297 en latere. Men konde vermoeden, dat J. DOUWAMA,
bij tusscheïipozen, den naam van OENAMA had aangenomen, en hij zelf dus de hier bedoelde persoon
was; daar wij echter uit zijne geschriften, bl. 246, 256, genoegzaam gewaar worden, dat zijn vriend
en lotgenoot, JANCKO OENEMA, ook bezittingen in Groningerland had, wiüen wij dit alles liever op
dezen laatsten te huis brengen.
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niet lang daarna, nog door het bezit van kroost verhoogd werd. Allengskens mogt het bezit van ten
minste een vijftal kinderen het ouderhart met vreugde en dankbaarheid vervallen, waarvan
waarschijnlijk de oudste 2oon, die ons bekend is, naar den moederlijken grootvader, REMPT , een
volgende naar den vaderlijken, DOUWE, genoemd werd. Ook buiten zijn huisgezin zocht, hij onder
omgezetenen, goedwilligheid en vrede te bevorderen. Bij het opbrengen der belastingen in het dorp
zijner woning, was hij den mingegoeden dikwijls, door het doen van voorschotten , behulpzaam, en
zocht ook, door raadgevingen en voorspraak, hunne belangen te behartigen, en bestaande moeijelijkhedeu
nit den weg te ruimen (*).
Evenwel noodzaakte hem, in die zelfde tijden, een zonderling voorval in zijne familie een uilstapje
naar Friesland te doen, hetwelk hij, somwijlen om eigene huishoudelijke aangelegenheden, bleef
bezoeken (†). Zijne eenige overgeblevene zuster, uit het tweede huwelijk zijner moeder, die destijds
niet veel ouder kan geweest zijn dan 17 jaren, ALIJDT geheelen, had zich, na den dood van haren
vader, POPKE JAERLA , in een Nonnenklooster, bij Dohhum, begeven, Sion genaamd. Ofschoon
men vermoeden mag, dat in den beginne het doel dezer plaatsing alleen geweest zal zijn, om de
opvoeding der jonge dochter te beter te kunnen verzorgen, gelijk destijds de kloosters voor meisjes
van hoogeren stand hiertoe veelal gebruikt werden, en Sion hiertoe te meer geschikt scheen, dewijl
ook haar vaders moeder en zuster, zich in hetzelve ophielden, zoo schijnt evenwel de bestendige
inwoning bij de geestelijke dochters mede toegebragt te hebben, om haar tot het Nonnenleven uit te
lokken. Doch zulk eene gezindheid behaagde niet aan zekeren jongeling, GERBRAND MENNEMA, die,
naar hare hand dingende, eindelijk, om haar door eenigen drang in zijn aanzoek te doen bewilligen,
openlijk verklaarde, dat tusschen hen trouwbelofte bestond, en, ten bewijze hiervan, haar, in het
bijzijn van anderen, een zeker pand deed toekomen. Deze loosheid had echter eene geheel verkeerde
uitwerking. ALIJDT,. nu nog meer afkeerig van hem geworden zijnde, verklaarde duidelijk het
kloosterleven te verkiezen. Hare vaderlijke bloedverwanten meenden, ter beslissing der zaak, ook
JANCKO , als haren half broeder, hierin te moeten raadplegen, die, op de gedane uitnoodiging, naar
Friesland overkwam, en , na alle omstandigheden gehoord (e hebben, hare keuze mede inwilligde.
De minnaar was hiermede zoo weinig tevreden, dat hij zelfs bij den Gouverneur, den Graaf van
STOMŒEG , JANCKO aanklaagde, als die zijne zuster gedwongen had, het reeds gesloten huwelijk te
verbreken, en zich in een klooster te begeven; de Gouverneur was echter zoo billijk, dat h i j , in het
afwezen der partijen , de zaak liet onderzoeken, en dien ten gevolge JANCKO'S toestemming billijkte.
Het geheele voorval is door den schrijver, in eenen zeer eenvoudigen en bevalligen trant, medegedeeld (§),

(*) BI. 140.
(†) BI. 519.
($) BL 137, volgg.
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ea hebben zelfs de daarin vermelde bijzonderheden aanleiding gegeven, om hetzelve, in eenen nieuwen
dos opgetooid, aan de hedendaagsche lezeressen eenige aangename oogenblikken te doen verschaffen (*).
Zoodanig enkel tooneeltje kon in den geheelen loop van JANCKO'S leven en bedrijf geene stoornis
van genoegen te weeg brengen. Jammer slechts, dat andere gebeurtenissen volgden, die van meer
Eorgvollen aard waren, en JANCICO weldra stortten in eenen maalstroom van verschillende bemoeijingen,
welke hem en zijn huisgezin in gestadige onzekerheid en onregt deden verkeeren, en eindelijk hem
sselven geheel in het ongeluk medesleepten.

{*)

A L I I D J A R L A , een verhaal uit de geschiedenis des vaderlands, door Mr. A. rAH HALMA**, Jr, t

'm de Friesche Volksalmanak voor de jaren 1837 en 1838.
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UIT DE ONDERSCHEIDENE

GENEALOGIE']»,

EN INZONDERHEID UIT DE

STAGEIiATEST GESCHRIFTESf,

VAN

JANCKO DOÜWAMA, VAN O LB EBO O E IV ,
OPGEMAAKT, TOT BETER VERSTAND VAN ZIJN LEVEN EN BEDRIJF.

Eerste Generatie.
OENE KEMPENA of OENES KEMPESZOON, te Ter Caple, heeft geleefd A°. 1400. Hij was
zeer magtig in goederen, gelegen in de Leege Wouden, de familie had van ouds het Jus Patronatus
in de vier dorpen van Leeghe Wolden, als Ter Capple, Herne, uîckmarijp en Goinga Rijp.
Gehuwd met
Tweede Generatie.
Eene dochter, BAUCK, als geblijkt uit het testament van

TJEPKE OENEMA ,

te Ter Caple.

TJEPKE OENEMA te Ter Caple, die omstreeks 1489 overleden is. Hij was gehuwd met RIENCK
of RINTS DotrwAMA, obiit St. Gregorius dag, te Ter Capple, 1485. Waaruit geboren zijn vijl
kinderen.
Derde G e n e r a t i e .
TJEPKE OENEMA

te Ter Caple en

RIENCK

of

RINTS DOUWAMA

hebben verwekt %

FOCK of FECK OENEMA, eene dochter; andere noemen haar HYLCK.
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DOUWE OENEMA, te Goinga Rijp, gehuwd met RIEME DOUWAMA, welke twee jaren na den
dood van haren eersten man, DOUWB OENEMA, is hertrouwd aan eenen jongen Edelman, genaamd:
POPKE JAERLA, waarbij zij vijf kinderen heeft gehad, die kort hebben geleefd, met uitzondering
van eene doch Ier,
ALIJDT JAERLA, die, na den dood van haren vader en moeder, zich begaf in het klooster
Sijon, bij Dohhum, waar haar vaders moeder en zijne zusters ook woonden; zie het
Eoeck der Partijen, blz. 137, waar van deze A I I J D T meer te vinden is (ALIJDT, 4de
generatie). — Hare liefdesgeschiedenis met GERBRAND MINNEMA is opmerkelijk.
RIEME DOUWAMA, moeder van JANCKO, is, acht jaren na den dood van POPKE JAERLA, op het ijs

dood gebleven.
FOCKO EESKES was de vader van RIEME DOUWAMA (Boeck der Partijen,

blz. 472).

KEMPO OENEMA, te Ter Caple , getrouwd, in 1483, met ID GALAMA; tweede vrouw TRIJN
HARINXMA, die in 1496 nog leefde.

UILKE OENEMA P O S T ,

gehuwd 1°. met SJOXJCK DOUWAMA,

2de vrouw TETH E P I N G H A ,

andere zeggen GAERI.AND EPIKGHA. Hij was Heer van het schoone kasteel Metsingaweer, gelegen in
de nabuurschap van Oldeborn, het was het slamhuis der OENEMA'S , en als jongste zoon, volgens
Friescue erfregt, hem ten deele gevallen; en
Eene dochter, HYLCK.
Buiten deze echte kinderen, vindt men nog vermeld zekere SIPKE, die zich ook OENEMA schreef;
hij wordt genoemd een W a a l s o o n van TJEPICE OENEMA, ex matre TIAÂS, wonende te Goingarijp,
Vierde ¾eneratie.
Uit DOTJWE OENEMA te Goingarijp en RIEME DOUWAMA, zijn geboren vijf kinderen, twee zonen
en drie dochters, als:
JANCKO DOUWAMA, welke den naam van zijne moeder aannam. Hij komt in de meeste
aanteekeningen voor onder den naam van JANTJE of JENCKE DOUWMA (de Jonge), van Oldeborn,
hij is geboren in of omtrent 1482, en overleden in den kerker te Vilvoorden, anno 1529 (OCKO
SCHAHLF.NSIS , f. 453), oud 47 jaren,

gehuwd

met TETH LIEÜRSMA , Erfvrouwe

tot

Ferwerd

[Groningerland),
Esingha en tot Bruininga,
in Hemsterland.
Zij leefde nog in 1544, en is
vermoedelijk in dat jaar, dus 14 à 15 jaren na haren echtgenoot, overleden, op hare goederen in
Groningerland,
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AELCK. OENEMA (zuster van JANCKO) , gehuwd met ROUKE OBBES. Hij toog met zijn zwager
JANCKO, in 1514, naar Rome, doch keerde in tijds onderweg terug.
BAUCK OENEMA, zuster van JANCKO, met hem door hunnen oom UILKE OENEMA POST opgevoed:
want JANCKO was zes jaren oud, toen zijn vader DOUWE OENEMA stierf.
TINCO of TJEPKE OENEMA, was verloofd aan UICKA E H S M A ; in 1522 of daaromtrent was
hij reeds overleden (JANCKO DODWEMA, Instructie an sijn wij ff, blz. 521}. — In 1505 niet op
de lijst der Edelen gevonden wordende, zoo is het meer dan waarschijnlijk, dat hij in 1496, met
zijne beide oomen, KEMPO en UILKE , te Sloten, op het ijs, verslagen is. Zie onder JEIJE,
JEIJE OENEMA (eene dochter}. Deze JEIJE vind ik op geene geslachtlijst, het blijkt nogtans
uit JANCKO DOUWAMA'S Instructie an sijn wij ff, blz. 521. Zij werd door haren oom KEMPO
OENEMA, met haren broeder TIEPKE, bij het overlijden van haren vader DOUWE, opgevoed. Ook
moeten er, volgens die Instructie, vijf kinderen geweest zijn, als drie zusters en twee broeders. Op
meergemelde blz. 521 leest men: « Omtrent viij jaer hijr na (1496), so bleven mijn saligen moeder,
« mijn suster, de ghehijlijckt was (dit was AEICK), en mijn bastert broeder, de genoech foerstandel
« was(*), ende beide mijn ooms (KEMPO en UILKE OENEMA), doet, ende alletsamen in een jaer;
« ende noch Joel meer newen, den met saligen KEMPO, mijn oom ende m'gn broeder (TJEPKEJ, vp
« het ijs foerslagen worden; en ick worden fan der schoele gehaelt, ende was omtrent xiiij jaer
« olt, » enz.
Vijfde
JANCKO DOUWAMA en TETH LIEURSMA
dochters, als:
ANNA VAN DOUWAMA, non in het
blijkens het testament van haren broeder,
vinden, alsmede een uitvoerig register van
met verschillende andere omstandigheden,
Zij genoot bij dat testament eene « lijfrenthe

(*)

Generatie.

hebben nagelaten vijf kinderen,

drie zoons en twee

klooster te Smullen Ee (1572). In 1562 leefde zij nog 5
DOUWE VAN DOUWAMA (bij de gen. B in zijn geheel te
eigendommen van de familie DOUWMA, van Oldeboorn,
die de Instructie an sijn wij ff hier en daar ophelderen.
van 80 daelders jaerlijx). »

Foerstandel is verstandig, wordende door DouWAMA meermalen in die beteekenis gebruikt,

Zie KILIAAN.
Prov> Friesch Genootsch^

!.

ft
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REMPT VAN DOUWAMA(*), de oudste zoon, tot Haerlem (in 1539 was hij al overleden,
gen. B ) , gehuwd met GIISBERTA VAN SCHOOTEN (in 1555 was zij nog weduwe, gen. B), zijnde de
dochter van GUSBERT VAN SCHOOIEN, Houtvester van Holland,
en JOBANNA VAN SCHAGEN. — Na
den dood van REMPT, trouwde GIJSBERTA met JACOB CATZ, uit Zeeland (volgens FERWERDA was
hij JACOB VAN CATS, zie het geslacht van VAN C A T Z , 14de generatie). REMPT woonde 1553 in

Haarlem,
en werd hem, onder stads zegel, vrijdom vergund (i in Excijns van bier, wijn, brood
« en vleijsch en anders, zoo lang hij daar woonde. » Hij had in 1551 in Haarlem,
drie huizen
gekocht aan eikanderen, met de erven, gelegen op de oude gracht. Gen. B.

De aanteekening gen. B, zie hier boven, is dus fautief,

en spreekt zich zelve tegen.

TETH of T1ETKE VAN DOUWAMA, tot Oldeborn, Erfvrouwe thoe Ferwert en Esingha en
Madergerland, daarna van Abbingha-State te Huizum,
haar eerste echtgenoot was DOTJWE JOUSMA,
te Warrega,
haar tweede HESSEL VAN ROORDA , zoon van RUUHD (FERWERDA zegt kleinzoon, f. 95,
zijn vader was JOHAN , die aan ANNA TIETEMA gehuwd was), te Cubaerd,

en ANNA TIETEMA. —

De genealogie van ROORDA, uitgaaf BEIIMA, heeft deze TETH niet. doch uit het meer genoemde
testament van DOUWE VAN DOUWAMA blijkt het, dat zij zijne zuster w a s , die ook tweemaal gehuwd
hadde, zij wordt, bij gemis van zijne eenige dochter, die ook TETH heette, als erfgename geïnstitueerd.
Zij is het, wie door hara vader verboden werd, om met den zoon van TJAARD BUKMANIA te huwen.
Zie FERWERDA, W. C. ROORDA, au Lambel,

zij wordt aldaar, pag. 9 5 , TIED genoemd.

DOUWE VAN DOUWAMA (tweede zoon van JANCKO), zijn testament van den 11 Maart 1562
is voorhanden; in 1570 leefde hij nog, blijkens eene geschrevene absolutie, door Yvo JOHANNIS,
Pastoor en Decanus te Leeuwarden,
aan hem verleend; hij was gehuwd met TIETS of THIETKE
ABBINGHA,

Erfvrouw

tot Esingha,

Wed. van TJERK VAN HAERSMA (andere JELLE HAEHSMA, zie

de Leeuwarder Courant van 8 October 1833), welke twee kinderen had, doch gewan DOUWE bij
haar eene dochter
T I E T K E (zesde generatie), die huwde met SIEDS BOTNIA, Hoveling op Nieuwland.
De afbeeldingen van DOITWE VAN DOUWAMA en TIETS ABBINGHA waren op Hottinga-huis,

Nieuwland,

te

waar vele schilderijen gevonden werden.

GOFFE VAN DOUWAMA VAN OENEMA Ter Caple (derde zoon van JANCKO), gehuwd met
W I C K ABBINGHA (VAN HALMAEL,

(*)

Hic (RMMPT)

Leeuwarder

Courant,

reliquit filiam illegitimam MEHNTJEN,

8 October 1833, zegt, dat het TIETS of

JELLE SYBES vrouw, van S/zeek. Het

blijkt ook uit het testament van zijn broeder DoïïWl, dat REMPT eene onechte dochter heeft nagelaten,
zij wordt aldaar MARIJKE genoemd, en ontying een legaat van ƒ 800 gulden (genealogie B). Zij woonde
te Smallen JSe-
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TIETKE ABEINGA, de Wed. van DOTTWE DOUWAMA, broeder van GOFFE, geweest is); deze hebben
nagelaten:
EPO DOUWAMA (zesde generatie), tot Huijsum, die getrouwd geweest is met SAECK VAN
BURMANIA, de dochter van JEMME BUKMANIA, te Ferwerdt in Friesland, en hebben Epo en
SAECK geene kinderen nagelaten. (EEO DOTTWAMA, zie TE WATEB, Verbond der
Edelen,
2de stuk, f. 140, 3de stuk, f. 462.)
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R I T S K E en JANTIEN DOOTÎA, gebroeders, hebben geleefd anno 931. Deze zijn, met SYDS DONIA

en JouKE YGES GALAMA, buitenlands, om te studeren, getrokken, en in anno 993, nevens andere
Edellieden, uit Friesland naar Jtaliën gereisd, ook tot Romen en Tenetiën, alwaar zij den Hertog
twee jaren hebben gediend, van meening, om naar het Heilige Land te gaan. Doch JOHANNES
(vermoedelijk de boven gemelde JANTIEN) DOUWAMA is met SIXTUS DONIA van daar naar Engeland
gereisd, om zich in den oorlog te oefenen. Zie WINSEMIUS, boek III, f. 118.
Eerste

Generatie.

DOUWE DOUMA, die ook bij zijn leven VAN OCKEMA genoemd werd, pixit 1397, gehuwd met
JFUECK FOKKEMA, dochter van JANKE FOKKEMA, in Langweer,

en

BEIKA,

of volgens

anderen BEIHA. — De kinderen van deze waren:
Tweede Cfeneratie.
JANKE of JANTIE DOUMA (de Oude), op Langweer, welke stins en goederen bij erfenis en
scheiding op hem gekomen zijn, alzoo de staten op Langweer, Old Ockema staten zijn geweest, en
alzoo geheeten. Deze JANTIE is een dapper voorvechter geweest van de Vetkoopers partij, gehuwd
met . . . . . . . . . HARINXMA , anno 1430. — Hunne twee kinderen zie derde generatie.
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UILKE DOUMA, alias OCKEMA, gehuwd met SOUKE ÈPES of EPONIS, ex Hapha
Rauwert fdia. — Deze hebben nagelaten twee kinderen, zie derde generatie.
DOUWE DOUMA bewoonde de stins te Eernsum,
twee of drie kinderen; — Zie derde generatie.

getrouwd met

in Hemster

, en heeft nagelaten

SAEPCK. DOUMA (pixit 1420), gehuwd aan DOOITZE ABBINGHA of ABBEMA, die hem ook VAN
ALBADA schreef, blijkens zijn testament.
RINTS DOUMA, trouwde met BAUE HAEHSMA , tot idsegaJiuisen. Anderen (BEIJMA, gen.) dat
zij gehuwd was aan TJEPKE OENEMA, te Tercapple, hetgeen hoogst waarschijnlijk is. Zie geneal.
OENEMA. —

NB.

Het is twijfelachtig, of SAEPCIC en RINTS wel zusters van JANKE DOUMA,

den

Ouden, geweest zijn.
HARMEN DOUMA, pixit 1420, heeft de pacificatie tusschen SICKE SJAERDEMA en die van
Groningen en Opereems mede geleekend. — NB, Volgens ROORDA was hij een broeder van JANKE
DOUMA, den Ouden, doch het is onzeker, of hij niet een broeder van diens vader geweest is.
Derde Generatie.
Kinderen van JANKE DOUMA, d<?n Ouden, en

HARINXMA.

IDZARDT DOUMA, bewoonde zijns vaders stins op Langweer, heeft tot eerste vrouw gehad
GAETS POPMA , en tot tweede vrouw MARIJ OENEMA. — Hunne kinderen zie vierde generatie.
TRIJN DOUMA, gehuwd aan FEIJE VAN OENEMA, tot Blija. — Hun zoon zie vierde generatie.
Kinderen van UILKE DOUMA en SOUKE EPES.

SIKKE DOUMA, in den Hem.
RIENK of RINSKE DOUMA, obiit 1485, gehuwd aan TJEPKE OENEMA, te Tercapple,
1489. — Derzelver afstammelingen zie genealogie OENEMA.

obiit

Kinderen van DOUWJÎ DOUMA.

DOUWE DOUWESZ. DOUMA., gehuwd met BAUCIC R Y N I A ,

£YSKE

— Hunne kinderen zie vierde generatie.
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JAIJ DOUMA, tweede vrouw van TJAAHD MOCKEMA (getrouwd omstreeks anno 1500). — Zonder
kinderen.
JANTIE DOUMA, tot Ernsum. — Zie Bijlage.

Tierde Generatie.
Kinderen van IDZART DOUMA, bij de eerste vrouw:
UILK DOUMA, gehuwd aan olde SYBHAND BONGA, olde DOYTZE BONGA zoon.
JANTIE DOUMA, op Langweer,

getrouwd met MARIA BURMANIA, dochter van HEBE BUHMANIA

en FROTTCK STINSTRA. — Vijf kinderen, zie vijfde generatie.
En bij de tweede vrouw:
SJOUCK. DOUMA, getrouwd met ANNA TIERKS SOLKEMA Ter Oele, waarbij kinderen.
Zoon van FEIJE VAN OENEMA en TRYN DOUMA:

JANTIE OENEMA, tot Blija, getrouwd met TETH WYBEMA of WYB¾NGA, gestorven 1540. —
Vier dochters, zie vijfde generatie.
Kinderen van DOUWE DOUWESZ DOÏÏMA en BAUCK R Y N I A :

EPO DOUMA, tot Ernsum,

gehuwd met SIEDS HERINGA VAN CAMSIBA, van Wirdum,

de zuster van ABE SASKERS HERINGA VAN CAMSTRA, die te gelijk met Epo DOUMA , in

Harlingen,

door de burgers onthoofd is. — Twee kinderen, zie vijfde generatie.

PIETER DOUMA, ongehuwd.
IDSART DOUMA, getrouwd met ANNA
TIED DOUMA, gehuwd aan ONNE JUWSMA, te

Wirdum.

Vijfde Generatie,
Kinderen van JANTIE DOUMA en MARIA BURKANÏAÏ
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ERASMUS DOUMA, getrouwd met ATH BURMANIA, dochter van HEEO BURMANIA en FROÜCK

STINSTRA (dus zijne tante?). —- Twee kinderen, zie zesde generatie.
LAAS DOUMA, getrouwd met BERBER HOTTINGA,
FOPE DOÜMA.
ATH DOUMA, gehuwd aan EGBERT K L A N T , van Scharnier.
IDZERT DOUMA, getrouwd met HELENA BUNAU , tot Britzum.
generatie.

— Drie kinderen, zie zesde

Dochters van JANTIE OENEMA en TETH WYBEMA :

DOYTSEN OENEMA, gehuwd aan Dr. RIENCK BURMANIA, Raadsheer.
JOUCK, gehuwd aan IDZERT GROVESTINS.
TRIJN, gehawd aan DUWKE MARTENA.
GRAETS, gehawd aan TJAARD HOIAINGA.
Kinderen van EPO DOTJMA en SIEDS HERINGA VAN CAMSTRA:

EPO DOUMA, tot Ernsum,

getrouwd eerst met SAAPKE FEYTSMA, waarbij twee zoons. — Zie

zesde generatie. — Later met T I E T STARKENBORG BARTELS.

BAUCK, getrouwd aan ABBE LIEUWES HANNIA. — Een zoon, zie zesde generatie.
Zesde Generatie.
Kinderen van ERASMUS DOUMA en ATH BURMANIA :

SAEPCK DOUMA, gehuwd aan BARTIÆ DOUMA, te Hallum.
FOUCK DOUMA, gehuwd aan HESSEL TEYTSMA, te Hallum.
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Kinderen van IDZAHT DOUMA en H E M N A BUNAU:

JANTJE DOUMA. — Ongehuwd.
K N I E R , gehuwd aan SJUCK BURMANIA.

BARBER, tweede vrouw van TAEKO AYLVA. — Zonder kinderen.
Kinderen van EPO DOUMA en SAAPKE FEYTSMA:

BARTLE DOUMA, tot Ernsum en Hallum,
getrouwd met SAEPCK DOÜMA, ERASMUS dochter s
van Langweer. — V"ier kinderen, zie zevende generatie.
IDZERT DOUMA, ongehuwd in den oorlog overleden.
Zevende Generatie.
Kinderen van BARTLE DOUMA en SAEPCK DOUMA:

EPO DOUMA, tot Hallum,
waarbij een zoon, ERASMTO.

Grietman van Ferwerderadeel,

getrouwd met SJOUCK HIDDAMA;

TIED DOUMA, gehuwd aan GEROLT SUCKEMA, van Cambuurt.
FRAU (FROUCK?) DOUMA, gehuwd met TJEPKE AYLVA, te
ERASMUS DOÜMA.
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JDOUWE Dot MA, te Ersum,
volgens de geslachtlijst van ROORDA. De hoofdstate was siabij
Ërnsumerzij'l, nabij het klooster Aahum,
Deze komt mij voor het hoofd geweest te zijn van het
stamhuis der familie te Erzum,

terwijl DOUWE

DOUJIA, van Langweer,

de vader

van JANCKE

DOXTMA, den Ouden, die een geslacht vroeger leefde, het hoofd van het huis te Langweer geweest
ia, zoo ver de berigten dit uitwijzen. JANCKE DOUMA, de Jonge, komt mij voor, het hoofd
geweest te zijn der stam van Oldeboorn. Ik onderscheid dus drie stamhuizen. Doch vind in de
genealogie van den Heer ROORDA nog vermeld,

een JANTIE DOTJWMA, van Yrnsum

zijnde een broeder van DOTJWE DOUWESZ DOUMA en JAY DOUMA.

Deze JANTIE DOUWMA, te Ernsiim,

getrouwd

roet

of

Emsum,

Zie de Geslachtlijst.

, heeft nagelaten twee kinderen t

JANTIE DOUMA, zonder kinderen gestorven,
DOUWE DOUMA, getrouwd met CATHARINA FBITTEMA , van

Deze DoTHVE was geliefd bij JdNoKo DOVWAMA,

Sneek.

zie Instructie, 1494,

De Geslachtlijst van den Heer VAN BEIIMA TOOE KINGMA, voegt er nog twee kinderen bij:

DOUTSEN DOUMA,

gehuwd aan WIGER EELSMA, van Sexbierwn,

waarbij twee dochters,

TRTJY en ANNA.

TJIARDKE DOUMA, tweede vrouw van FRANS DEKÁMA, zonder kinderen-

Prov. Frieseh Grenootscfi,

I.

Wumkes.nl

<a§

H O ü D«

OECK

DEK

PARTIJEN

.

.

,

.

.

.

»

.

.

.

,

„

«

.

.

.

,

ARTIf!UI.EN VAN FoERAKTUORDING
INSTRUCTIE

AN

T K A C T A E T

PAM

SIJN

W I Î P F

STTNEH

HANDEI. SEDERT 102O.

.

.

Bladz.
i
43g

.

EEKEKSCOP

•

.
.

.
.

IN I V QuARTIEREN

Wumkes.nl

,
,

.

.

t

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

,

5o5
547

.

.

.

.

,

,

555

JJJf€KÚ
B O E C K

DOUWAMA'S

D E R

P A R T

I J E JV.

>¾¾®=©¾«

IN DE NAME GODTZ.

AMEN.

Jtxijr anhewet ende begint een cleijne tractatken, daer in dat begrepen ende
woerciaert wort, waer contrauersie, discordie, often partije, tlien ersten gefunden,
anhewen ende vp ghestanden i s , ende wat sick daer inne begewen hefth, bis vp
dessen hudighen dach to, ende met namen van Frieslant, dat ick hijr to scrifth
stelt heb, nae mijn voerstant, (dat leider cleijn is,) van tgene, dat ick thander
tijden daer aff gelesen en gehoert hebbe, ende in mijn memorie vnthalden hebbe.
Daer moet ick mij (God betert) vp dit pas mede behelpen, angesien ick vp dit
pas anders gene boecken noch behulp hebben mach, Daer vm stelle ick dit tot
correctie van de gene, de sulckes bet, dan ick doen, kentenisse dragen en
weten.
{«In de begin maecte CJödt (in ewicheit gebenedijdt) de Hemel ende de Aerde. De Hemel wort
« hijr genoempt Empireus, (dat is de Hemel, daer Dengelen hoer begin in namen,) en de Aerde
« wort genoempt de Werlt, 1) enz.
Het begin moet men verstaan van « tgene, daer de menschen kennisse aff hebben. » Want God
jfrov. Friesch Genootsch. I.

ï
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heeft geen begin gehad. Ook van al, wat voor de schepping der Aarde moge gebeurd zijn,
weet geen mensch tè schrijven.
In den Hemel was LUCIFER onder de Engelen de schoonste; doch Nidicheit, dat is, Afgunst,deed
hem in opstand komen tegen zijnen Schepper; tot zijne straf werd hij uit den Hemel verstooten.
« Aldus concludere ick, dat Partije sijn anfanck ende begin genomen heft in de Hemel, daer de
moeder aff gewest is Nidicheit. )) Na dit alles vervulde God de Aarde niet alles, wat schoon
en goed was; doch de zonde der menschen bragt te weeg, dat zij vervolgens slechts « de
f sewenden part J) van hare vruchtbaarheid behield. « £ n Godt maecte daer ADAM van slijm
« often dreck der Aerde. Ende dit schege in Ebron, in de acker van Damas; weîcke acker
(I dat ABRAHAM naderhant cochte van MAMBRES kijnderen, doer de lieflh, dat ADAM ende
(t E W A daer begrawen waren. )) Voorts had God, in het oosten der Wereld, het Paradijs
ADAM ter woonplaats gegeven. Hier gaf hij ook al de dieren hunne namen « vp de Hebreusche
(t sprake; want alle de Werlt sprack men gene andere spraeke, van ADAMS tijden, tot dat se
(i vnderstunden (nae het diluuium) den toern van Babilonijen to maecken, welke werck dat
« Godt niet behaegden noch angeneme were. !) Hierom stelde God daarvoor twee en zeventig
andere spraken in de plaats. Alleen HEBER behield de oorspronkelijke taal, dewijl hij in den
torenbouw niet had toegestemd. —. Als God vervolgens ADAM eene gezellin wilde geven, zoo
« vmbefljnck ADAM een soet slaep; en Godt nam een rib vth ADAMS zijde, ende maecte daer
fi één wijff aff in folmaecte scoenheden, in den older van 32 ijaren, als ADAM was. En als
« ADAM hoer sach voer hem staenden, noembde he hoer VIRAGO , om dat he bekenden, dat
« se was gecomen van een man, enz. — Dan als Godt ADAM vth den Paradise jaegden, doen
« gaff ADAM sijn gesellinne enen anderen name, to weten, E W A , dat is een moder van voele
ff kijnderen, often een moeder van alle flees. God almechtich maecte ADAM in Ebron, van
« drecfc der Aerden, ende maecte E W A int Paradijs, van ADAMS fieis ende been. » Bij de
groote gift, die God, met betrekking tot het geheele Paradijs, aan ADAM' gedaan h a d , was
echter één boom uitgezonderd, van welks vrucht de mensch niet mogt eten. « Nv behoert
« v to weten, dat vnder alle de andere vnredelijcke creaturen, de Godt gemaect hadden, en was
ff daer gene so gelijck de menschen, als het serpent was; het hadden een aengesicht gelijck de
« menschen, ende het ginck recht op, als de menschen doen, ende het sprack gelijck de menschen,
(( ende oeck was het meer wijs ende scalck, dan de andere creaturen. » Als nu LUCIFER,
dien het wel bewust was, dat de mensch eenmaal de plaats, door hem zelven in den Hemel
verloren, zoude bekleeden, diens groóten gelukstaat benijdde, « is he gegangen int serpent; »
<en zoo heeft hij E V A , en door deze ook ADAM, verleid, om van de vrucht des verboden booms
te eten, doch ontving hiervoor zelf Gods geduchte vervloeking, terwijl mede de menschen
zwaarlijk gestraft werden. Uit dit aües blijkt, dat alle rampen, en ook de dood, door de
K nijdt des Duwels •» zijn op de Aarde gekomen,
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ADAM , na uit het Paradijs te zijn verdreven, zocht nu de plaats weder o p , waar hij was
geschapen, en werd, na verloop van vijftien jaren, vader van eenen zoon, CHAIIN , en van
eene dochter, CHALMANA. Na andere vijftien jaren kreeg hij nog eenen zoon, ABEL , en eene
dochter, DELBORA. Ook de doodslag, dien CAÏN vervolgens aan zijnen broeder pleegde, zijnde
ADAM en EVA toen honderd dertig jaren oud, had zijnen grond in Nidicheit. — Wat nit
CAÏHS verontschuldiging bij God betreft: « ben ick een bewaerder van mijn broeder ? » zoo
behoorden « wal alle Ffursten en Heren een exempel to nemen, den heerscapije draegen en
, (f besiüen, dat se voer Godt sculdich sint antwort to gewen voer hoer vndersaten, den hoer
8 bevoelen sint in bewaring, en woe se (sunder kentlijcke ende noetlijcke oersaeck) verslaen
% often, laten verslaen, se sullen niet moeghen antwort gewen met CHAIJN ; dan Godt wort
« vngetwijwelt zeer hart ende hoech eyschen van hoer het bloet van hoer scaepkens, den He
K hoer belast ende befoelen heft to bewaren. Dan God nam CHAUNS autwort ende vnscult nijet
«voer quaet, dan straffeden sijn boesheit, seggenden: CHAIJN! dat vnsculdigen bloet dijn
« broders dat lecht vp der Aerden, en roept wraeck in den Hemel ouer dij.
K Alle Cristen menschen, ende roet namen Ffursten en Heren, de van Godt daer to foerkoereu
(I sint, dat se den "Werlt sullen regeren, de mogen wal met foerscricken an dese woerden
g dencken, wo,-Jhet vnscnldigen bloet wraeck roept in de Hemel, wat antwort solen se dan moegen
«gewen, de daer lp raeden in verwoesting der landen, waer bij dat katijuelick verslagen
.«worden de gene, de hoer beibelen sint to bewaren. Hoer goeden worden spoliert, de husen
:Kverbrant, den fronwen worden scoffert, de dochters violert, en Godtz deneren ende
(f denarschen worden zeer quelijcken tracteert, ende tgene, waer aff se behoerden to lewen,
«wort hoer vntoegen en benomen; en wat al meer quaetz in sulcken handel geboert, dat
« weet Godt, de daer reden aff vntfangen sal, en dat vp sijn tijdt. Ffacientes et consentientes
« eadem pena puniendi sunt. Qui sentit onus, senlire debet commodum; et contra, l)
Het blijkt dus nit al het verhaalde, dat Nidicheit alle kwaad veroorzaakt heeft; want SATHANAS
« heft se then ersten in de Hemel bedacht, en heft se int Paradijs to werck gestelt (doer het
« serpent), en dede execucie vp de Aerden (doer CHAIJN). Daer vm ist oeck waer, dat fan
B hem géscrewen is, dat sijn wijn meer bitter is, dan galle. In de Hemel heft discordie ende
K strijdt gemaect, int Paradijs bedroch, nijdt vnder den erste gebroederen. En is noch alle
M daegen aaiende in vnse wercken niet dan krock en vncrut; want in eten en drincken saijet
« i e gulsicheit; in generacie vnkusheit; in rusten traecheit; in foerkering nidicheit; in regiment
« houerdie. He temptert de zielen; he anfecht den lichamen; wakenden moueert hese to boese
« wercken; slapenden to vnreijne droemen; deii frolijcke harten den beroert he tot dissolucie
K often vngelempertheit; den bedroefden met wanhopen often desperacie; int cort, alle boesheit
(i js he vol. »]
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So ick dan voer mij genomen h e b , to maecken dit tractaet, vm daer m
mogen to bescrijwen den manier van Partije; bij de welcke dat icker aff gescrewen
hebbe, is wal to marken, waer Parlije sijnen anfanck often begin genomen hefth.
En wes daer foert in ende doer den Partije gedaen i s , dat sal ick to scrifth
stellen, ijdelijck vp sijn tijdt; en met name van Ffrieslant, en dat in so voele 5
als ick vntliolden hebbe van tgene ick hij r to foeren daer fan gelesen, gesien
ende gehoert hebbe, en fan dat sulfden in mijn memorie heb mogen vntliolden.
[Volgens het verhaal van SAXO Grammaticus , regeerde, ten tijde van PIPIJN , in Denemarken,
hetwelk destijds nog de afgodendienst aankleefde, een maglig Koning, wiens rijk zich tol den
Hellespont uitstrekte. Een oud hoveling, die in groot aanzien slond, afgunstig zijnde op eenen
jongeren heer, die, wegens zijne deugd, bij den Vorst en iedereen zeer bemind was, deze n a
wist zijnen meester te overreden, dat de pligt der dankbaarheid vereischte, om een gezantschap
aan den oppersten God, JUPITER, af te vaardigen, welke zijn verblijf nabij Denemarken had,
ten einde dien voor zijne groote weldaden de verschuldigde hulde te bewijzen. Tot dezen
gevaarlijken last wist hij zijnen jongeren mededinger te doen verkiezen. Doch deze, wel begrijpende,
door wiens toedoen hij in dit ongeval was gewikkeld, en tevens van de onmogelijkheid bewust,
om des Konings besluit vernietigd te krijgen, nam een voorwendsel, om den ouden hoveling in
hetzelfde gevaar te doen deelen. Hij zeide, dat voor zulk eenen gewigtigen last zijne jaren en
kunde veelligt niet voldoende zouden zijn; de oude Raadsman behoorde hem op den togt te
vergezellen en behulpzaam te wezen. Ook hierin bewilligde de Vorst. Zij togen dan op de reis,
en kwamen, na velerlei avonturen, aan een eiland, (( daer de Here des Iandc3 was een Duwel
« often sijn broeder, )) hetwelk zij door tusschenkomende tooverij niet voorbij konden varen.
De jongste dan ging aan land met eenige dienaren, die hij verbood, op het eiland eenige spijs
te nuttigen. Weldra werden zij voor den Vorst gebragt, die ras toonde, reeds bekend te zijn
met de geheele aanleiding en oorzaak van de reis , en hem tevens vrijheid gaf, om weder te
vertrekken, indien hij hem wist te zeggen « dre ware woerden, daer geen logen in gemengt
ü were. » De gezant slaagde in zijnen wensch, door te betuigen, dat hij alleen door nijdigheid
was gedrongen, om op reis te gaan, en dit eiland te bezoeken; dat hij nimmer ergens was
geweest, waar hij minder genoegen had genoten, dan op deze plaats; en dat hij na zijn vertrek
nooit derwaarts zoude terugkeeren. De Duivel nam genoegen in zijne redenen, en liet hem
niet zijne reisgenooten weder scheep gaan, met uitzondering van sommigen, die het gebod
van hunnen meester hadden overtreden. Want in eene zekere hofzaal hadden eenigen zich
laten verleiden, om kostelijke spijs te gebruiken; anderen hadden « gefrouweerd met den
a zarte jufferen; )) eenigen eindelijk hadden kleinodien opgezameld, die op den vloer verspreid
lagen.
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(( Nidicheit, ende oeck nement anders, heft mij hijr ghebracht. Wordet mij oeck gelaten vp dre'
« waere woerden to seggen, vm mij daer mede to mogen vrijen ende ledich to maeken, ick
« solde mij oeck inder waerheit behelpen niet dese dre woerden, en geen ander hulp begeren;
(i dat weet Godt.
« Ick wil dit exempel moraliseren nae mijti verstandt, dat leider cleijn is; doch tot correctie van
a de gene, de bet weten, dan ick doe. »
Even zoo is het met den mensch. Aanvankelijk was hij in een Konings hof, het Paradijs; doch
de oude heer, SATHANAS, heeft ons door nijdigheid daaruit gebragt. Nu zijn wij scheep gegaan,.
om God weder te zoeken. Wij kunnen Hem wedervitiden door het gebruik van drie woorden ,
in het begin, midden en einde van ons leven; namelijk, wij moeten den Heiligen doop aannemen:
(( qui crediderit et baptisatus fueril, saluus erit; )) wij moeten hebben « een starck geloeff,
, « warachtighe hoepe ende pure liefthe: fides, spes et caritas: caritas earurn major est; » het
derde is « een berouwich bijcht,met leetwesen van vnse simden; daer to restitucio ensatisfactio,
« waer des noet zij, confessio, contricio en satisfactio. Wel dan van dese dre woerden ene
(1 misset, het sal grote sorge wesen, dat he niet meden sal mogen to scepe gaen , vm de grote
tt Godt to lijnden. Want Sanctus AUGTJSTINUS de scrift int boeck van de Stadt Godtz also: Ick
(( heb gelesen, en weder doer gelesen, al de Heiligen Scrifthuer, en mach niet fijnden, dat e¾n
.8 man, de sijn lewent lanck in sunden geoffert heft, en daer bij blijfth, als bij een gewoente,1.
B dat sulcken menschen vp het laest is saluert often beholden worden, vthgenomen alleen de
K modenaer anl Cruce. Dan dat is een claer argument; willen wij mede to scepe gaen , vm
(I de grote Godt to fijnden, wij behoeren met gehoersamheit de geboeden Godtz to holden.
(I Qui perseuerauerit vsque ad finem, Mc saluus erit. Dan dese dre sunden, to weten
« giricheit, vnkusheit en gulsicheit, doen daer een groet belet a n ; en dat maect eijgen wille:
« want wille en heft geen weth, dat de scamele goeden menschen then meesten bekoepen
« moeten. Beati, qui persequuntur propter iusticiam; quippe ipsorum est regnum celorum, ))]

Nu mochten mij jemant fraegen, so ich anhewen liel) dit tractaet to rnaeken
angaenden PartLje , wat mij dan noet i s , alsulcke dingen daer in to trecken?
Daer vp so antworden ick also: This wel waer, dat ick wenicli van materije
getreden hen; dan dre oersaecken hebben mij dat laten doen, dat ick dit exempel
mede daer in getoegen heb.
i°.

Frleslant,

daer in dat ie gehoeren ben, was van anbegin frij,
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enich Here, went vp dese dacli t o , so iele dencke vp sijn tijdt dat to foerclaeren.
Dan dese grote Coninck ghewan Frieslant, en maecte daer een Coninckrijck aff,
ende gafF dat sijn jungesten sone, RATBODTJS, also genoempt; -want he hem
meest beminden, boewe alle sijne andere kijnderen. 2°. So ick hijr to foereft
gescrewen hebbe, dat Nidicheit een moder is van Partije, so oeck nidicheit al daer
regerden, so oeck nidicheit mij liijr in dese grote elende gebracht heft, als dat
hijr nae bet foerclaert sal worden. To liewer heb ick dit exempel hijr mede to
propositum willen brengen; van dese groete, machtigen Coninck sint de Egmondtse
Heren gesproten, ende ther rechter linie aff gedaelt. So dan oeck hijr nae sal
fallen to scrijwen van de Egmondschen Heren, dat heft mij doen scrijwen dit
exempel. En dese dre articulen sal ick hijr nae, alst pas gefth, heth declareren 5
en sunder dese dre articulen solden ick niet wal folbrengen mogen, tgene ick
anliewen ende begonnen hebbe. Dese oersaecken hebben mij dit exempel hijr
mede doen scrijwen.
Nu wil ick foert foerfolgen mijn materije aengaenden Partije, in wat schijn
datse hijr to landen vpgeslanden sint, ende wat daer bij gedaen is. So suldij
weten, dat to Roem vndérholden worden twe partijen, den genoempt worden

Columpniers ende Vrsiners,
Nu mochten mij gefraget worden: dw vnderstaetste to scrijwen van de Partije,»
gifF vns ten ersten to foerstaen, wat Partije i s ; — antworden ick, dat, na mijn
alre beste verstant, Partije niet en is dan Duwelie; want se hoer anfanck genomen
heft van de Duwel, alst foerscrewen i s , doch tot grote preiudicie van hoer
fijnders. En also moten se faren, de hoer daer mede behelpen.
Angesien
waer vrede ende eendrachticheït i s , daer mach gene Partije wesen. So ist
certein, dat de Duwel een benijder ende hater is van vrede, eendrachticheit
ende alle goede wereken; daer vm saijet he vnder de luden hat, nijt ende
twijdracht ; daer vth compt Partije. Den dan van den freden fallen, ende
soecken crijg, oerloch ende ander foerwoesting der landen, dat sint Belials
kijnderen.
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[De poëten verhalen, dat in de dagen, toen MERCURIUS op de Aarde leefde en regeerde, overal
groote vreugde en eensgezindheid woonden; doch bovenal onder drie schoone vrouwen, VIENUS ,
JoNO en PALLAS , zijnde de vrouw, de zuster en de dochter van MERCURIUS, DISCORDIA, het
geluk dezer drie vrouwen benijdende, wierp op eenen tijd, dat zij bijeen waren, eenen appel
van fijn goud, met een Grieksch opschrift, waarin deze aan de Schoonste werd toegekend, in
den schoot van JÜNO. Toen de vrouwen scheiden zouden, viel de appel uit haren schoot, en
er ontstond twist over deszelfs bezit.]

Aldus concludere ick, dat SATHANAS is een anhewer van Partije, als de gene }
de se then ersten gefunden beft; en waer he niet coemen mach , daer sendet he
sijn denersche, Discordia; de compt met hoer benenden kunst, en werpet een
appel vnder de hoep. En doer eigen baet en begeerJicheit van regiment, so
compt dan Partije, de met hoer brengt al vngefal en boesheit, alst wal blijcken
zal va» tgene, datter van desen hijr nae verclaerl zal warden.
Als ick hijr to foeren gescrewen hebbe van de twe partijen to Roem, to
weten. Columpr^iers ende VTsiners, de namen hoeren begin ende anfang in deser
gestalt.
[Korten tijd voor CHRISTUS geboorte had zich te Rome, boven anderen, MARITJS beroemd
gemaakt, door zijne loffelijke bedrijven. Zijne erfgenamen en vrienden lieten ter zijner gedachtenis
twee columnen of zuilen vervaardigen, waarop zijne bedrijven waren beschreven.
Doch
POMPJEJUS, die kort daarna aan het hoofd van den staat kwam, en niet wilde, dat van iemand,
buiten hem zelven, eenige roemrijke gedachtenis zoude wezen, wierp deze zuilen ter neder, en
begroef ze in den grond. CAESAR , een jong Romein, dus genoemd, dewijl hij uit het ligchaam
zijner moeder was gesneden, en behoorende tot het geslacht van MARIUS , liet, om de eer van
zijnen bloedverwant te wreken, twee andere, uog veel schooner, zuilen vervaardigen, en deze
bij lichten dag oprigten. POMPEJUS , hoezeer over deze zaak ten uiterste misnoegd, durfde,
wegens de gunst, in welke CAESAR bij het volk stond, zulks niet beletten. Integendeel veinsde
hij groote genegenheid tot zijne partij, en nam 'zelfs zijne dochter JULIA tot echtgenoot. Om
zich echter van hem te ontdoen, wist hij te bewerken, dat het beleid over eenen krijgstogt
tegen de Galliërs aan CAESAR werd opgedragen. Ligtelijk vermoedde hij , dat CAESAR in den
krijg tegen die volken, welke den Romeinen menigmaal groot nadeel hadden toegebragl, zoude
omkomen. Doch de zaak viel geheel anders uit, daar CAESAH niet alleen geheel Gallle
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veroverde, maar ook oostwaarts doordrong tot in DuitscJiland en deze landen. Geduren¾
CAESABS afwezigheid trachtte POMPEJUS, wiens echtgenoot inmiddels was overleden, het bestuur
weder in handen te krijgen, en wierp de zuilen van MARIUS nogmaals omver. CAESAR, door
zijne vrienden naar Rome terug ontboden, kon daar den triumf niet verwerven, die gewoonlijk
aan zulke loffelijke bedrijven werd toegekend. Hij gaf dan nu de twee legioenen, die POMPEJUS
hem te voren geschonken had, terug; maar verzamelde uit Duitschland eene ongeloofelijk
groote menigte volks, met welke hij op nieuw naar Rome toog. In dezen krijg, welke aan
5oo,ooo menschen het leven koslte, kreeg POMPEJUS de nederlaag, en werd door den Egyptischen
Koning, tot wien hij zijne toevlugt had genomen, gedood. Wel wreekte CAESAR, die, na
eenen moeijelijken kamp, ook POMPEJUS zoon had overwonnen, zijnen dood, en verwierf nn
den zoo lang betwisten triumf; doch moest, na eene regering van drie jaren en zes maanden,
echter op het Capilool het leven laten, gedood zijnde door BRUTUS en CASSIUS.
Bevreemdt het veelligt iemand, waarom CAESAR ZOO zeer op eenen triumf gesteld was, zoo moge
hij dienaangaande het volgende vernemen. Het was te Rome de gewoonte, dat, wanneer een
veldheer, overeenkomstig den last, hem door den Raad gegeven, gehandeld, en de vijanden van
den staat overwonnen had, hij zich met zija leger voor de stad begaf, en, door tusschenkomst
van eenigen zijner vrienden, bij den Raad aanzoek deed om eenen triumf, Werd hem deze
toegestaan, zoo trok de overwinnende veldheer, onder het gejuich des volks, binnen de stad.
Zijn wagen werd voorafgegaan en gevolgd door eene menigte gevangenen, en den gemaakten
buit droeg men Ier vertooning rond Dewijl dit nu steeds voor eene groote eer werd gehouden,
zoo bragt de nijd te weeg, dat men CAESARS verzoek afsloeg, daarbij tot voorwendsel gebruikende,
dat hij langer tijd, dan de hem toegestane vijfjaren, had besleed, om zijne overwinningen te
voltooijen.
Deze twist bleef ook na den dood der beide hoofdaanleggers , ja zelfs tot op heden, voortduren.
CAESARS aanhangelingen noemde men Columniers, naar de zuilen van MARIUS; de volgelingen
van POMPEJUS heetten Frsiners, naar den Beer, dien POMPEJUS, als wapen, in zijn schik!
plag te voeren.]

VAN DE PARTIJEN IN LUMBERDIJEN

EN

IJTALIJEN.

In Lumherdij'en, in IJtahjen, sint Partijen, de worden genoempt Gijwelingen
ende Ghelphen. Wat den woerden beduden, mach ick niet weten. Dan de Partije
is then ersten gefunden en anhewen doer twe gebroeders, dat Dutschen weren, vth
het lant fan Francken geboeren; ende is gesciet in deser manieren, so hijr fblget.
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[Drie Keizers hebben in Duitschland geregeerd, welke den naam droegen van FREDERIK. De
eerste was een Hertog van Franken,
de tweede een Hertog van Zwaben,
toegenaamd
Barbarossa,
en vervaardiger van de gouden bulle; de derde was de vader van Keizer
MAXIMILIAAN. De eerste van deze overwon geheel Lombardije, en sloeg voor Milaan het
beleg. Na een vertoef van zeven jaren beniagtigde hij de stad, en liet haar van alle muren en
poorten berooven. De inwoners mogten zelfs geen geld gebruiken, maar werden gedwongen,
zich, in de plaats hiervan, te bedienen van stukjes leder, in welke des Keizers wapen was
ingedrukt. B De Biscop van Coelen crege daer de lewe dre Coningen ende Hemelfursten,
(I JASPER, MELCHIOR ende BAI/THASAR; en de Biscop van Vtrecht crege daer Sancten PONCIAN
« en Sancta ANGNETA, en also voert an van andere: Knusquisque parlem et tunicam. ))
Voor deze stad lag mede Hertog HENDRIK van Brunswijh,
toegenaamd « de Lew, een recht
« oem van de Keijser, » een Vorst, wegens zijne strijdbaarheid bij allen grootelijks ontzien.
Eenigen zijn dan ook van meening, dat hij den naam van Leeuw bekomen bad wegens zijnen
groolen moed; doch andere boeken verhalen, dat hij, op eenen togt naar het Heilige land van
den regten koers geraakt, gekomen was in de Lewer zee, alwaar zijn schip, hetwelk met ijzeren,
nagelen voorzien was, in deszelfs voortgang werd verhinderd door het daar liggend gebergte
van (( adamanten often magneten. » Terwijl dus de overigen elkander van honger verteerden,
werd de Vorst uit het schip gered door den vogel grijp, die hem zijne jongen tot spijs bragt.
Hierop in de wildernissen omdolende, ontmoette hij eenen leeuw, strijdende met eenen lintworm.
De Vorst, die den benaauwden leeuw ontzette, werd door dezen in de woestijn van allen
nooddruft voorzien, en kwam eindelijk behouden te huis. Het gevoelen dergenen, dat dit
voorval aanleiding tol den naam heeft gegeven, kan reeds hierom niet als geldig worden geacht,
dewijl, zoo al deze historie waar is, zij lang voor des Vorsten tijd moet geschied zijn.
Doch de regte oorzaak van den toenaam is deze: De Milanezen, door den Keizer tot het uiterste
gebragt, wisten, door het aanbod van eene groote som dukaten, den Hertog van Brunswijh
te overreden, om of zijne pogingen bij den Keizer aan te wenden, dat het beleg wierde
opgebroken, of, indien hij dit niet mogte verwerven, ten minsten met de zijnen te vertrekken.
Het laatste gebeurde dan ook werkelijk. Doch toen de Keizer later de oorzaak van dezen
afval was gewaar geworden, beroofde hij den Hertog van al zijn land, welke daarop de vlugt
nam naar Engeland, a!s hebbende hij eene dochter van Engeland tot echtgenoot.
Engeland
nu was van ouds Albanijen geheeten; doch toen, na de verwoesting van Troye, een der
aanzienlijken uit die stad, BRUTUS genaamd, dit eiland had ingenomen, weken de inwoners
naar Schotland, en noemde hij zijn nieuw rijk Bertanijen. Later echter werden de Britonen
op nieuw verjaagd door twee Friesche gebroeders, en weken naar Klein-B ar tanij en, terwijl
nog in volgende tijden, onder Paus GREGORIUS , het Christelijk geloof aldaar werd ingevoerd .
Pro», Friesch Genootsch. I.

2
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en het land den naam ontving van Engeland. — Het wapen was Engeland verschuldigd
aan den Koning van Denemarhen, die, na Friesland en Engeland te hebben ingenomen,
zijnen oudsten zoon dit laatste land ten geschenk gaf, en daarbij toestond het geheele Deensche
wapen te voeren, zijnde « vijf leoparden; dan gelowe n v , dat al leeuwen geworden sint. »
De Brunswijksche Vorsten daarentegen hadden steeds een wit paard in hun wapen gevoerd;
doch toen, na des Keizers dood, Hertog HENDRIK in zijn land terugkeerde, ontving hij van,
zijnen schoonvader twee leeuwen in zijn wapen, welke zijne nakomelingen sedert altijd hebben
behouden. « En het olde wapen, dat witte peert, dat holden se voer hoer ghetimmert often
« helmteken. )) Bij zijne terugkomst werd hij overal met genegenheid ontvangen; slechfs ééne
stad, Bardwgk,
verzette zich tegen hem, maar werd verwoest, en tot een dorp vernederd;
de inwoners vertrokken naar elders , en stichtten de stad Lubek; echter bleven op de plaats
zelve nog zeven collegiën, en andere rijke kloosteren, aanwezig. Naar aanleiding van dit
vermeerderde wapen meenen sommigen, dat de Hertog genaamd is HENDRIK met den Leeuw,
of HENDRIK mei de Leeuwen.
Wat nu verder den Keizer betreft, zoo stelde hij, na zijne overwinning, twee Frankische
gebroeders als Gouverneurs aan over Lombardije en Italië; doch in later gevolgde onlusten,
•vooral met de Heilige Kerk, geraakte hij eindelijk in den ban van den Paus, die de Rijksvorsten
van den eed aan FREDEKJK ontsloeg, en hen aanspoorde, om eenen nieuwen Keizer te verkiezen.
Onder deze allen wist hij, deels door geld, deels door andere redenen, den eenen Frankischen
broeder op zijne zijde te krijgen. « En wel nv met dese bij de Keijser staenden blewen, den
K noembden sick Ghyweüngen; de andere, den hoer ere ende eedt vergeten hadden, ende
H adhererden den Paus, den noembden hoer Gelpîien. Wat nv dese woerden menen often
ö beduden, daer mach ick niet sekerlich aff scrijwen; dan daer is to mael foei quaetz aiï
H gecomen, ende is noch vp desen hutigen dach in gueder memorien van den landen, doch tof
(( hoer aller cleijnen prophijdt. «]

VAN DEN PARTIJEN IN ENGELANT.
In Engelant worden vnderholden twe Partijen , den noemt men den Roden Roese
ende den Witten Rose, daer wal genoech voele aff to scrijwen were; dan tliis
niet van noet, lang vp de materije to staen, dan so voele, dat den Witte Roese
wil nv in Engelant an edtsondt niet genoempt wesen, en is wal genoech Roet
gemaect met ouer geten van vnsculdig en vnnosel bloet? dat alle gesciet is
noch in menschen lewen.
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GELDERLANT.

Nu valt hijr to scrijwen van de Partijen in Ghelderlant, wo daer then ersten
gefundën sint.
[De laatste Graaf van Gelderland, die naderhand tot de Hertoglijke waardigheid werd bevorderd,
REINOLD genaamd, had bij zijne eerste gemalin, SOPHIA , dochler van Fixmis BARTRAM, die
Heer was van Mechelen, vier dochters gewonnen; van welke de oudste eerst in den echt trad
met den zoon van den Graaf van Kleef, en, na diens kinderloos overlijden, met den Graaf
van Loon. De tweede huwde met den zoon van den Markgraaf van Oulih; ook de beide
andere (l werden wel beraden ; )) echter behoeft van deze hier geen gewag te worden gemaakt.
BJEINOLD, die zijne groote schulden door de gelden zijner gemalin wist te vernietigen, kreeg, na
den dood zijns schoonvaders, het halve bezit van Mechelen, doch verkocht het aan den Graaf
-vso. Holland.— In eenen tweeden echt, met ELEONORA , eene Konings dochter Van Engeland,
verwekte hij twee zonen, den oudsten, REINOLD, den jongsten, EDUAHD. In weerwil der
voortreffelijke hoedanigheden zijner echtgenoot, vatte hij eenen grooten afkeer tegen haar o p ,
« also dat lie hoer vplaehten, dat se was besmet met meselerije often lazerije, « en zich geheel
van haar afscheidde. Daar zij te vergeefs pogingen aanwendde, om zich te verantwoorden,
nam zij eindelijk het volgende middel te baat: « Eenstijdt als den Ffurst met alle zijn Heren
(f ther tafel weren geseten, siet! so had hoer dese gueden frouwe vntblotet ende naect gemaect,
« ende had niet a n , dan alleen een heemt van dat alder subtijlste linwaet, dat se wiste to
(( fijnden; ende hoer twe soens weren oeck also habitueert; doer welcke datmen hoer fieis
« vant ganse lichaem so folcomelijck bescouwen mochten , recht oflen se niet an gehadt hadden.
(! En is also hen gestreken in de sael, daer de Ffurst met den Edelen van. den landen saten,
« ende had an ijdelijcker hant een junghe soen, en hieff a n , ende sprack, seggenden: Siet
(( aiijn liewe duchtigen Here ende werden man! den logeners hebben mij bedrogen voer v , dat
« ick solden besmet wesen met enighe crancheit, doer den welcke ghij uwe indignacie vp mij
(( gestort hebben, bij den welcke ghij mij foerachten, ende holden mij niet anders dan
« vnsuwer. Godt wetet wal, dat se mij, sulckes faîschelijck hebben oeuer gelogen. Siet wal
« acarp to, often ghij edlwes an mij mogen bekennen, dan so voel alst betamet an een frow
« to wesen. Niet, to weniger, ick mach mij wal vntholden sunder man; dan den gehele
ft laadtscap sullen noch dese vnwille moeten bewenen; hoer sal noch Geldera bloet vntbreken,
& dat ghij an mij wal hadden (bij den gnad Godtz) to foerwecken; dat foerblijwen moet, woe
« ghij v niet willen laten vnder wijsen int goeden, ende proberen den saecke to recht.— Dan
« dese gueden Furstinne wiste noch mochten so wal niet spreken, dat se audiencie mochten
K hebbeu, en sint also versceiden geblewen ther doet to. Se ginck wonen to Dewenter, daer
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u se funderden het Graew broeder cloesler, ende deden maecken Vnse Liewe Frouwe kercke;
« oeck so funderden se in Gelderlanb het cloester Marie waert; ende is also met voele goeden
8 wercken in Godt foerstorwen, ende licht to Dewenler begrawen, in den sulwe kercke, den se
U hadden laete maecken.— Hartogen REIJNOI/T fFanderden dát Chertrosen cloester voer Aernhem,
« genoempt Monickhusen, en is oeck in een eerlijcke older gewandelt den wech des gemene
« llais, ende worden met eren to Monickhusen in den kercke begrawen, nae Ffurstelijcker wijse,
(( en worden van alle den landen zeer beclaget.
« En sijn oltste soen , REIJNOLT , worden van alle den Staten en landen angenomen en gehuldet
« als Hartogen van Ghelre en Grawe van Zutphelen, en nam voer sijne gesellinne en echtsehap
II Hartogen JOHAN van Brabant jungeste dochter.
« Nu behoert v to weten, datter in Brabant dre Fursten nae en ander residerden en regnerden.
(t Den ersten was genoempt van Couwenburch, ende was den gene, den Limburch an Brabant
U brachten met groter cost, daer he voele crijg ende oerloch van hadden, dan he triumpherden,
(t also dat he hem screeff Hartogen van Brabant ende Limburch. He was modich, straff,
!t daer bij victorioes. He hadden voer sijn echtschaff een dochter van Franckrijck, en den
« Coninck van Franckrijck hadden weder om sijn suster voer sijn Coninckinne. n Onder de
begunstigde hovelingen van dezen Koning bevond zich een PÆTBR VAN DJÎN ROETSEN, die, met
zijnen gelukstaat nog niet vergenoegd, pogingen aanwendde, om de Koningin tot onkuischheid
te verleiden. Toen h i j , hierin niet slagende, begon te duchten, dat zijn slechte handel zoude
openbaar worden, wist hij door valsche beschuldiging het zoo ver te brengen, dat de Koningin,
als of zij getracht hadde hem tot overspel te verleiden, in de gevangenis werd gezet, zonder
dat iemand met haar spreken of haar naderen mogt. « Eenstijdt sach se vth to fenster, daer
<I se als gefangen sat, een van hoer tronste denerschen. Se nam een sulwer schael; daer
« screeff se met hoer eigen bloet in; want se geen andere instrumenten hadden often mochten
«I hebben; ende de scael worpse to fensler vth. Ende, alst Godt wolden, so worden he
« gefunden van hoer denarsche, de hoer wille daer bij wiste, en sanden van stunden an een
(( boeden tot hoer broeder, den Hartogen van Brabant: wolden he sijn suster bij den lijwe
(l holden, so moste hem sunder toewen fijnden laten to Parijs. De Hartoge hadden liewer
« beter tijdingen van sijn suster gehoert, dan heft hem van stunden an daer gemaeckt nae
51 Parijs; want het was so nae gecomen, dat he moste in 24 vren daer wesen; ende sadt aüene
« vp ene gelubden mere; ende hem volgden een laqueij en een haeshont. Den mere ende den
« hunt sturwen beiden, en den laqueij worden in peerden ïnis begrawen, 3 dagen lanck, ende
0 behilt also sijn lewent bij hulp van Godt en goeden arsten. )) De Hertog kwam juist aan het
hof des daags voordat zijne zuster zoude verbrand worden, doch wist, door tusschenkomst van
een groot heer, die zijn vriend w a s , de medewerking te bekomen van twee « Graw broders. »
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Het kleed van den eenen trok hij aan over zijn eigen harnas, en begaf zich alzoo onbekend, met
den anderen geestelijken, om de biecht der Koningin af te nemen. Aldus met de ware toedragt der
zaak bekend geworden, wist hij toegang te bekomen in des Konings raad, alwaar hij alles openlijk
bekend maakte, PETER VAN DEN ROETSEN daarbij een verrader noemende, en bovendien aanbiedende,
dat hij hem dit alles wilde « ouerbringen in een camp. )) Alle aanwezigen verwonderden zich
over de stoutheid van den monnik; alleen PETER scheen zich des weinig te bekreunen; tot dat
eindelijk de Vorst zijne kap afwierp, en zich bekend maakte. Nu gaf hij nog meerdere
verzekering van de onschuld zijner zuster, en deed daarbij de verklaring, dat hij thans niet
meer alleen uit hoofde zijner bloedverwantschap, maar ook ter eere van alle edele vrouwen ,
haar in eenen kamp wilde verdedigen. Doch loen de Koning, die niet wilde toelaten , dat een
zoo vermogend Vorst met een gering Edelman in den strijd zoude treden, deze zaak aan anderen
uit zijne hovelingen opdroeg, heeft de Hertog dienzelfden Edelman zijne belangen aanbevolen,
die hem in de ontdekking der waarheid was behulpzaam geweest. En als nn PETER dit zocht
te ontduiken en schuld bekende, is hij, tot loon zijner euveldaden, « to Montefaucon »
opgehangen, en de Koningin in hare eer hersteld.
« Dese Furst liet nae hem een soen, oeck genoernpt JOHAN; den was oeck een victorioes Forsten,
« en hadden in sijner tijdt voele crighes om het landt van Falchenburg, dat he meest aï
n gewan. Ende he liet nae hem oeck een soen, genoempt JOHAN, dat oeck een strijdtbar
« Fursten was, ende daer bij zeer victorioes, ende hadden voele kijnderen; dan se sturwen.
« hem alletsatnen aff bij sijn lewent, op dre dochteren nae. De oltste dochter, genoempt
(( JOHANNA, dede he trouwen Heer WILHELM, Grawe van Hollant, Henegouwen ende Zelant;
« ende doer sijn edelheit ende vroemheit worden he gecoren voer Roemschen Coninck; dan he
(( worden in Frieslant verslagen, also dat he gene kijnderen nae hem liet. Daer vmme worden
(( dese JOHANNE vertrout des Conincks soen van Beent, Hartogen van Lutzenburch;
he was
« to mael edel, lieflijck en liberael, dan he was niet victorioes; he worden vth zijn moders
(( lichaeme gesneden, doch so en starff zijn moder niet daer an; sijn vader was Coninck van
<l Beein, en worden van den Engelschen verslagen in Franchrijclc, als he al blijnt was van
(( older; Keiser KAERL de 4de was sijn broder; den Coninck van Ffranckrijch hadden sijn
« suster.— Den anderden dochter van Brabant, ende was genoempt MARGAHETEN, ende worden
« to man gegewen den ouer modigen Here LODEWICH, Grawe van Flanderen ende Artoijs ,« den nam dese WANCELIJN then ersten Mechelen, daer nae BruseL, Loewen, met andere
« voele steden, also datter in ghesproeken worden, dat den Grawe van Flanderen solden
« weder oeuer gewen tgene he in Brabant genomen hadden, vth genomen Mechelen met
U het lant solde sijn erflijck blijwen, ende Antwerpen., met het lant van Rijen, solden he to
«leen vntfangen van den Ffursten van Brabant.
Den darden was genoempt MAHIA, en
K hadden getrout den junge REIINOLT, Hartogen van Ghelder en Grawe van Zutphelen; en
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ü se hadden voer hoer part Turnout,
« liggenden. i)

met den landen ende herlicheden, daer vmtrent

Toen nu Hertog REINOLD aan het bewind was gekomen, wilde zijn broeder EDUARD
daar mede deel aan hebben; hieruit ontstond verschil, en weldra parlij; EDUARDS aanhang
noemde zich Heechorst, die van REINOLD Bruneihorsten.
Het gevolg was, dat, toen de stad.
Thiel in handen van EDUARD was gevallen, REINOLD dezelve belegerde; doch in dit beleg,
niettegenstaande zijne groote overmagt, van zijnen broeder geheel verslagen, en zelf gegrepen,
werd hij, gedurende al den tijd van zijn broeders leven, gevangen gehouden op het huis te
Nijenbeke. EDITARD, alzoo in het bewind gevestigd, verkreeg tot « echtschap » de dochter van
Hertog ALBRECHT van Beijeren. a Nv suldij weten, wo Hartogen WENCELIJN, den daer was
(l Hartogen van Luxsenburg,
Brabant en Limburch,
den had vnwille cregen met den
8 Merckgraeff van Gulich, doer de welcke he getoegen were met aller macht, ia den landen
« van Ghulich, en had vast groten Heren in sijn hulp. » Dit geschiedde juist op den tijd,
dat EDUAKD in Holland was, om zijn huwelijk te voltrekken. Waarom dan ook de Markgraaf,
als voor den krijg geheel niet voorbereid, den Hertog WENCELIJN liet verzoeken, dat men
eenen vasten dag bepalen zoude, om slag te leveren, ten einde alzoo de landzaten niet geheel
mogten verdorven worden. Dit werd hem toegestaan, evenwel met zeer gering uitstel, zoodat
de Markgraaf ten spoedigste zijne vrienden, en met name Hertog EDUARD , ter hulp moest
ontbieden. Deze maakte zich ook in aller ijl tot deelneming in den strijd gereed, als « wal
« bekennenden, wo Hartogen WENCELIJN ghetreumphert hadden in den landen van Ghulich, he
u weer dan vngetwijwelt foert getogen in den lande van Ghelre., om sijn zwager, Hartogen
(( REIJNOLT , to erlosen, dat he lichielijck gedaen solden hebben, angesien Hartogen REIJNOLT
tt was een gerechten Here van den landen; daer vmme so hadden he in den landen oeck groten
«gunst ende anhanck; dan bij den nederlagen, dat Hartogen REUNOI/E gefangen worden, so
(1 weren daer oeck voele gefangen en doet blewen, den treffelichste, de hem adhererden;
tt. den anderen den mochten noch dorsten hoer niet mareke laeten, den wijle nv Hartogen
e EDÜWERT triumpherden en Here was. J) Desniettemin kwam EDUARD te laat op bet slagveld.
De slag was reeds door zijne vrienden verloren; vele aanzienlijken gedood; onder de gevangenen
bevonden zich de Markgraaf van Gulik en de Hertog « van dera Berch. )) Echter bespeurde
hij, dat de overwinnende Brabanders zich zeer ordeloos gedroegen, en wijd en zijd verspreid
waren; hieruit schepte hij moed, om de verlorene zaken nog weder te hersteJlea, hervatte den
aanval, versloeg de vijanden, en kreeg Hertog WENCELIJN zei ven in zijne vaagt, terwijl de
Graaf « van Santpol n gedood werd. De Graaf van Namen ontreed het gevaar, hetwelk hem
tot schande werd gerekend. Toen nu EDUARD , na de behaalde overwinning, uit vermoeijenis
van zijn paard was gestegen, en op eenen steen, midden in het veld, was gaan zitten, zoo
sloeg hij, om zich eeuigzins te verkoelen, het vizier van zijnen helm op; een zijner eigene
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dienaars, dit bespeurende, en tevens opmerkende, dat niemand op den Vorst acht sloeg, « nam
« een pijl voert snoer, ende dructe den Hartogen voer in sijn sterne, also dat he daer doet
« bleeff. » De oorzaak van dezen moord was hierin gelegen, dat deze edelman, welke te voren
REINOLDS partij had gehouden, doch sedert diens gevangenis in EDUAHDS dienst was getreden,
gedwongen was te gedoogen, dat de Hertog zich in eenen oneerlijken omgang met zijne
huisvrouw te buiten ging, hetwelk hij thans op eene bloedige wijze wreekte.
Na EDUARDS dood besloten de Staten, van weêrzijden al het bedrevene in het vergeetboek te
stellen, en hebben Hertog REIJSOLD, dien zij uit zijne gevangenis haalden, op deze voorwaarde
weder tot hunnen Heer aangenomen. (( Dese Hartogen REIJNOLT was to mael een groet,
(( corpelent man; en so he nv lang in> der fangenisse gewest were, sunder enigen arbeit, was
([ he vngelofiijcke veth ende zwaer van licham worden; en met dat he entlediget was, ende
(t begunste hem to halden na Furstelijcker wijse, so is dat fet voerwandelt in water, ende
H is zeer cortz daer na gesturwen sunder kijnder. Daer volquaai het woert, dat Frow
K ALIONORA seiden en sprack, dat den landen noch bewenen solden den scheidingen tusschen
(( hoer beiden; want hoer noch dat Ghellersche bloet vntbreken solden, dat he an hoer noch
(! wal to voerwecken hadden.
« Als nv Hartogen AIÆRECHTZ dochter hoerden, dat hoer tocomenden Here en brudegom doet
« were, was se des niet wal to freden; doen liet se al hoer dener en denarsen met
« rowclederen cleeden, ende lietse vp den mouwen besticken met dese woerden: Dat moet
(( Godt zijn geclaget, Dat ick ben wewe ende maget; ende zwoer, dat se nummer here noch
(( man wolde hebben , dan van sijn bloet; dat volquam; se crege noch Hartogen EDUWERTZ
« suster soen, to weten den junge Marckgraeff, ende worden een Furstinne van Ghelre en
a Ghulich, ende Grawinne van Zutphelen.
B So nv beiden den gebroeders, REIJNOLT en EDUWERT, Hartogen to Ghelre, doet weren,
(( sunder kijnderen achter to laten; so quatn daer den Graewe van Loen} ende begerden hoer
« Here to wesen, angeseen he der beijder Ftirsten ollste suster had voer een wijff, daer om
« were den successie van beiden Ffursten an sijn echtscap gecomen; daer vmtne begerede des
« se hem vntfangen wolden, he wolden hoer een genedich Here wesen. De Marckgraeff van
« Ghulich den begeerden an den Staten van den landen, datse in den peticie van den Graewe
(( van Loen niet consenteren wolden, angesien het niet behoerlijck were, datmen frouwen
« vntfangen solden als Here, daer mans persoen were; datse wolden an mareken, dat den
8 Frouwe van i o e n geen kijnderen hadt hadden, noch hadden; daer vmme waer het niet to
« presumeren, dat se oeck nae hoer older enigen kijnderen solden moegen crijgen; en. daer bij
« solden se wal bedencken, al weher sijn frouwe den tweden dochter van Hartogen R-EUNOM,
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« so had se een soen, wal genoech olt, sufficiant en acceptabel den landen to regeren; met
« andere woerden, denende tot sijn behulp. Wat daer schegen! Den oltsle dochter worden
K daer vnterfth, en se vntfmgen daer den jimgen Marckgraeff van Gulich, ende worden
« gemaect Hai togen van Ghelre en Grawe van Zutphelen; ende nae den doet van sijn vader
o worden he oeck Hartogen van Gulich, ende nam voer sijn echtscap Hartogen ALBRECHT
({ van Beijerens dochter, alst voerscrewen is.
« Bij desen hebdij genoech verstanden, woe den partijen vp gestanden is in Gelderlant, daer
« voel quaetz aff quam ; en is noch vp desen dach wal in gedechtenisse, also datse lichtelijcfc
fl solden wesen to foerwecken, des certein waer is. »]

VAN DEN PARTIJEN IN

HOLLANT.

In Hollant hebben ouer lang twe Partijen gewest, en gelowe certein, datter
noch wal gedechtenisse aff is; ende worden genoempt Hoecken ende Cabellauwen.
Ende dat ick v dat solden scrijwen, in wat tijde , often vnder wat Here dat
dese partije vp gestanden sint, dat mach ick idtzont niet doen, bij gebreck dat
ick gene boecken hebbe, noch hebben mach; dan sal sulckes wal weten to
scrijwen, wo mij Godt so gnedich sij , dat ick to recht ende billicheit mach
comen ; dan wil daer aff scrijwen , tgene dat ick in mijn memorie daer aff
vntholden hebbe, van tgene ick to andere tijden daer aff gelesen hebbe.
Ower langen ijaren ist also gewest, en behoert noch also to wesen , also dat
de arme luden behoeren hoer to generen ende behelpen vnder de rijeken. In
dese tijt foerdroet dat de arme luden, datse mosten slawen ende arbeiden voer
de rijeken , ende murmurerden daer vast zeer v p , e n d e maecten conspiracien ende
to hoepe swering vnder en ander; ende hoer menongen were, het guet van den
landen to gelijcke to parten ende delen ; ende dat vnderstunden se an hoer
nabuers-, dan se deelden niet to gelijck; se lieten niet blijwen, waer se quemen;
ende wel also spoüert worden , den was dan den aller quaetste; he was den
arbeit noch den artnoet vngewoen, daer om rusteden he niet, he hadden wat weder
genomen. De rijeke luden van de steden, ende oeck vp het lant, de stelden hoer

Wumkes.nl

BOECK DER PARTIJEN.

17

tlier weer, ende wolden dat voert meer niet lijden, dan wolden hoer goet met
recht ende met der hant beschermen, bij de welcke datter voele vpîopen ,
gewaltz en bloetstortingen dagelichs int lant gedaen worden. En so dat arme
yaesel altijdt in meerder getal i s , dan den rijcke sint, so hadden de rijeken vast
voele to lijden, Ende de arme luden gaewen hoer sulwest een name, ende
îioembden hoer Tioecken, so se meest vischkers weren, ende met den hoecken
mosten generen; daer vmme so noembden se den rijcke luden met gene anderen
name, dan Cabeliauwen, angemerct den kabeliaus eteren weren den gene , daert
hoer vp deerden; dat weren den gene, den daegelichs vp aten hoer arbeit, ende
mosten alle dagen in groet perijckel van hoer lewent arbeiden, om also to
sadigen met wallust den Kabeliauwen, dat weren de rijcke luden; dat dachten se
niet meer to doen, dan wolden met se to gelijcke parten en delen, alst
voerscrewen is.. De goeden frome luden, den met hoer eigen wal to freden gewest
hadden, den weren des gans quelijcken to freden; se sagent dagelichs wal, waer
se guemen,se lieten niet blijwen; daer bij voerstunden se wal, dat dese commocie
ende vploep niet cesseren solden. Daer worden dan so wal met macht als met
wijsheit daer to gedaen, bij den welcke dat se getemmet mochten worden; ende
des sagen se bij hoer selwen niet to doen; want hoer macht worden van dage
to dage grpter, meerder ende stareker, also dat den rijeken luden van den landen
in grote angst ende noet quemen. Daer om worden se to raeden, ende vellen
an enigen Heren van den landen , biddenden , dat se den saecke wolden acht ende
sorge dragen , ende wolden wal gruntlijcken betrachten, wat den saeck vp sick
hadde; wo se tot hoer menongen mochten comen , se solden hoer dan in hoer
ouermoet niet weten to halden; se solden Frou noch Here kennen. Tot foersoeck
yan de rijeke luden , den genoempt worden Cabeliauwen, oeck doer sorgen , dat
den Heren hadden, wo dese geselscops menongen enen voertganck hadden, dat se
îiper dan niet solden weten to dragen in hoer geluck ende foerspoet, daer vmme
namen voele grote Heren den saecke meden vm handen, ende deden so voele met
wijsheit als met macht, also datse dit volck niet vorder leten comen. De
Hoecken, dit sienden , dat den CabeLiaus grote Heren in hulp erlanget hadden
voer capiteinen, den se wisten to stellen ende ordineren, doer den welcke se vast
Prov, Friesch Genooïsch. I.
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xnarckelijcke groten scaden vntfangen hadden, dachten se wal, dat hoer dingen
daer met gedaen were, het were dan saecke, dat se oeck enigen grote Heren vp
hoer partij e mochten brengen; dat se oeck deden. Enigen Heren, geseten in den
ijegenoet, daer se vast regerden, drungen se daer to, dat se mosten zweren,
hoer assistencie, hulp ende bijstant to doen; andere den cochten se met groet geit
daer to van tgene, dat se genomen hadden ; andere quemen van hoer sulwest,
de ene, om dat sijne Heren, vrunden en magen daer bij weren, dander vp hoep,
dat he daer bij rijck, machtig ende vntseenden solden worden. En wo wal dat
den partije voert an bij den name blewen Hoecken ende Kabeliauwen, nochtant
vserden se den manere niet voert an, nae dat den Heren den saecke meden vm
handen hadden, to weten, waar om se then erstèn anhewen worden; dan metter
tijdt feilen voele gueder steden an den Hoecken, doer gunst, den se droegen tot
de Heren, de hoer nv helden an den partije der Hoecken ; welcker partije voele
quaetz in den landen gedaen hebben, ende were wal goet, dat men des voersekert
weren van Godt, dat allet quaet daer van gedaen were.
Nv valt hijr to scrijwen, wat de Heren weren, den then ersten in hulp quemen
van de Cabeliaus; oeck de gene, wel se weren, den hoer foegden bij den
Hoecken. So suldij weten, dat Mijn Here van Egmont, Mijn Here van Arckel
ende Mijn Here van Wassener weren den hoefden ván de Heren, de daer
weren sustirierèhdeh de partije der Cabeliaus; en dit weren alletsamerï grote,
hoechgeboertîgen Heren ; angeseen den Egmontschen Heren certeijn gesproten
sint vth de Crone van Frieslani; dat ick mij wal dorren solden to vermeten,
sulckes to proberen ende doceren , van de grote Coninck van Denemercken, den
Frieslant then ersten gewan, tot an desen Here van Egmont, van name tot
name, woe ick dat beholden hebbe, dat ick daer aff plach to hebben ,• niet to
min this geen noet, hoer stam forder to soecken , dan van de laetsten RATBOET,
Coninck van Frieslant. Voele luden weten niet anders, dan datter niet dan
ene Coninck in Frieslant residert hebben, den met namen genoempt weren
RADTBOET; dan scrijwe hijr voer den waerheit, datter 3 Coningen resideert
en regert hebben, met namen genoempt HATBOETJ dat ick v met desen bewijsen
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wil. In Brabant hebben daer regert 3 Ffursten en Hartogen, alle 3 met namen
genoempt PUPPIJN ; ende den laeste van den 3 worden gemaect Coninck van
Frànchrîjch, niet tegenstaendèn, dat den rechten Coninck in goeden lewenden
lijwe were. Bij alle dese 3 PUPPIJNEN hebhen vmtrent der tijden een Coninck
in Frieslant residert, genoempt R A D B O E T ; dan daer is wenich gebreck an bij
den laetste POPPIJN ; want den groten K A E R L , den daer was een soen van den
laetsten P U P P I J N , ende Keijser van Roem, ende Coninck van Franckri/ck,
de
foerwan de laetste RATBOET. Bij den ersten P U P P I J N S tijden so gewan den
mogenden Coninck der Denen Frieslant,
ende gaff dat sijn jungeste soen,
genoempt RATBOET. Den anderden P U P P I J N den gewan VtrecJii^ met alle dat
ïant, en met den Graefscap van Tijsterbant,
den Coninck der Friesen aff,
genoempt RATBOET , en brachten Sanctum Wl^liiBRORDUM met sijne gesellen
in Frieslant, to predijcken, en maecte hem Aertzbiscop van T^trecht, den so
voele deden, des he der Vriesen Coninck in der vonten brachten, genoempt
RADBOËT. Den darden RADBOT worden bij Keijser K A E R L foerwonnen. Aldus
hebdij lichtelijck to bekennen, dattz niet een R A T B O E T gewest i s , den in
Frieslant residert heft; want den tijdt scheelt ende verlopt meer dan twe hundert
ijaren, dat meer dan een menschen lewen is. Dan hijr nae vp sijn tijdt, als dat
beter pas geft, so sal ick van desen handel meer ende expreslijcker van scrijwen,
so voele ich dan wete. De Heren weren oeck groeten mogenden Heren, alst
wal blijeket bij dat gene, dat ick daer aff scrijwen sal vp sijn tijdt. •
De
Heren van TFassener sint olden Heren, ende hebben menich ijaer Burchgrawen
van Lei/den gewest, voer dat den Grawen in Hollant quemen; ende gelowe
*wal, dat den erste Here aldaer ordinert ende gestelt worden van CES AR ; ende
wo wal, dat den landen rebellerden menichmael, doer wredicheit en twijdracht
der Romeijners, so stelden hoer dese Heren van Wassener en sijne nasaten also
an, dat se altijdt lieflijck lefden met boer vndersaten , also dat hoef vndersaten
niet begerden hoer quijt to worden; dan helden se bij het regiment.
Ván den Heren, de nv gefallen weren an den Hoechen, daer so weren de
oeuerste aiF Mijn Here váu Bredere/den^ Miju Here vau dLtnUel^ Mijn Here van
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"Naeldwijck, en andere voele grote, treffelijcke Heren. Want den eerste Here
van Brederoeden was certeijn een junger broder van Hollant, ende quam in
vngenaden van sijn Heer fader, also dat he den fluclit nam vth sijn f'aders hoff,
ende quam in PFesterlant to wonen, met den Potestaet van den landen , in een
dorp, genoempt Grow; ende is het naetste dorp, daer ick geboeren ben; ende
daer nam he ther e den dochter van den Potestaet. En nae dat sijn vader betaelt
liadde den scult der naturen, so is he weder to landen gekeert, ende eischeden
part en deel van den landen an sijn broder. Den Graewe nam sijn raet daer
•yp, ende ordineerden hem enigen landen, de he hebben solden voer sijn deel
ende part. Ende alsmen hem dal solden vthwijsen ende oeuerdragen, so spracfc
den Grawe tot sijne Raeden, den dat doen solden: Metet mijn broeder een brede
Toede to ; off he had willen seggen : Wij sint voerdragen, woe foele he hebben
sal ; ende dat sulfden metet hem to met enen brede roeden ; becrimpet hem niet.
Ende andere voele, grote, machtige Heren , beiden vth Hollant ende Zelant,
tfuemen met der tijdt bij de Hoechen, ende fouerden den partije. Doer sulcken
slechten, armen saecke heft de Duwel so voele quaetz gedaen in de landen y
dattz niet wal to scrijwen solden wesen.
VAN DEN ANFANCK DER FALSCHE PARTIJE VAN

FRIESLANT.

Als in Hollant then ersten alsulcke commocie anfanckelijcken vp gestanden
were, bij de welcke dattz vast in de landen al misselijck to ginck, se funden
then ersten geen groet wederstant, so begosten daer in Frieslant oeck voel volcx
îiae to lusteren ; ende dat concept, in Hollant an gehewen, dochten hoer to maeî
goet ende wijslijck gedaen to wesen ; doer de welcke dat voele armen luden bij
en ander voergadderden. Dan se wolden niet worden genoempt Hoechen, angeseen
àatse gene fiskers weren; oeck so dochten hoer dat to wesen een smaetlijcke
name; en oeclc wolden se dat so gewaltlijcken niet doen, álst in Hollant
angehewen were; dan vnderstunden den rijcke luden met goede woerden to
ynderwijsen, dattz also voer Godt ende de Werlt behoerden: Wel bet dan de
ander in goet vermochten., dat he sculdich were to helpen ende to bate îo
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fcomen den armen, om sijn armoet to verlioeden. Dan de rijcke luden wolden
daer niet nae hoeren, doer de welcke dat de arme vast met de rijcke in de kiste
begosten to tasten. Doen het daer hen quam, dat se de rijcke begosten in der
taske to tasten, doen funden se hulp genoech ; want daer voel Herscapen an de
landen weren, den gewoentlijcken weren met hoer nalmeren to to tasten ; als se
nv alsulcken oersaecke ende hulp hadden, doen sumeden se hoer niet de tijdt,
dattz hoer gheboeren mochten. Ende den rijeken luden worden genoempt
Fetcopers, endé dat daer vmme, dat se wal hadden, en fette waer vermochten
to koepen; en dan gaewen den rijcke luden de arme weder een naeme , en
noembden se Scirongen, ende dat daer vmme, dat se erst met goeden woerden
vnderstanden hadden to doen, datse nae met gewalt deden ; want Schijven is vp
de Friescke spraeke so voele gesecht als spreken; Scirong is so voele als een
relaes; Scirongen is so voele gesecht als voele groten woerden. Nv ist waer,
he behoert oeck wal to konnen spreken, de een anders goet wil hebben, sunder
daer wat willen weder tegen gewen, dan allene woerden.
WO ENDE WAT TIJDEN DAT FRIESLANT
SIJN BEGIN GENOEMEN
H E F T , MET ANDERE DINGHEN.
[Het geheele menschelijk geslacht, uit ADAM en EVA voortgesproten, is tot zoo groote zonden
vervallen, dat de Almagtige eene uitspraak deed: Het berouwt mij, dat ik den mensch gemaakt
heb. Onder al deze menschen heeft God nogtans « een goet getrew man gefunden, genoempt
(( NOE, de welcke was van alle sunden vnbesmet. En Godt den gaff hem to verstaen, dat He
(i de ganse Werlt wolden laten vergaen metten water, Daer om geboedt He hem, dat he een
(1 scip solden maecken in der gestalt, als he van Godt geleert worden, vm hem ende sijn gesin
(I daer inne to salweren; dat NOE zeer geerne deden, ende arbeiden hundert ijaer daer oeuer,
e voer he de areke mochte to vollen rede maecken. En de wijle dat NOE hem vnledich maecte
K met dat scip to maecken, den girigen vergadderden scat; de vnkuske schone frouwen; de
U nijdigen zijn wederpart om ere ende goet to brengen; de gulsigen plaisant van eten ende
H drincken to hebben; de houerdigen leien grote sloten ende burgen maecken, vp dat se voer
K een ander geëret mochten worden. En woe wenich dachten se vp de gritnme dach des
8 Heren!
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a Dit behoerden vns waî een exempel to wesen; woë wal wij dat weten, dat hoer der tijdt
0 vnbekant w a s , so achten wij dat leider wenich, dan wij folgen hoer, en Noë niet. Wij
« vengadderen met groter vlijdt, tgene wij niet mogen holden; wij soecken tg¾ne, dat wij
!( niet mogen hebben; wij bouwen oflen timmeren tgene wij niet mogen besitten, wij planten
K tgene wij niet moegen gebrucken; wij haten, tgene wij behoerden lieff to hebben; wij hebben
(( lieff tgene wij solden ende behoerden to halen; wij begeren tgene wij solden schouwen often
a fleen; wij Heen tgene des wij met alle mogelijcke flijdt solden begeren; wij doen tgene wij
v. solden laten; wij laten tgene, dat wij behoerden to doen. Recht contrarie ist idtzont in de
« Werlt. Dar vm ist, datter also gaet. Wel dat nae de geboeden ende geselten Godtz niet en
« leefth, ende de Werlt in allen folget, dat is de man, den wort voert getogen ende ther hoge
« ere gebracht, so wal bij den gheestelijcke als de wertlijcke. ))]

Off ick nv gefraget worden : Dw hebsten angehewen van Frieslant to scrijwen ;
so weer het tamelijclcen, dattu to scrifth steltste, wat begin dat Frieslant gehadt
heft; én ist een Coninckrijck gewest, so moetet ijae groter gewest hebben , dan
het nv. gerelcent worden; daer van so soldestu scrijwen, in sò voele dw dan
weetste; — antworden ick , datt wij , als alle landen, een begin gehadt hebben.
[« Daer om ist, dat ick hijr to foeren gescrewen hebbe, dat ADAM vnse eersten ende 'aller 'vader
« gewest is. )) Voorts had NOACH , dien men als onzen (( anderden vader J) kan aanmerken,
drie zonen, die de Aarde onder elkander verdeelden: « CHAM de nam Affrica,
SEM nam
(i Asia, JAPHET nam Europa; r> daarom mag men aannemen, (! dat w i j . als de andere
« vmliggenden landen, van JAPHET , NOES soen, ghetelet endé geboeren sint. Nochtant heb ick
ö in mijn juncheit gelesen in een òlt boeck, dat wij Fresen gecomen ende geboeren weren van
(! SEM, NOES anderden soen, daer oeck van geboeren was ABRAHAM, MOEIJSES , D A W I T ende
« den schone Maget ende Moeder vns Heren, MARIA.; ende dat dochten mij der tijdt, als icket
H las, (doer vnbekentheit,) niet anders dan gelogen to wesen; angemerct Chaldea, daer wij
«geboeren solden wesen, licht wal to middel in Asia, ende wij liggen w a l t o middel in
« Europa, dat to veer' van een ander gesceiden were; bij de welcke dattz in mijn oeren niet
(t gehoert wolden wesen, dattz waer mochten wesen. Dan nae der tijdt, dát ick andere
« crótiricken ende boeken gelesen hebbe, so fijnden ick, dat wij de gene niet allene sint, de
« van SEM geboren, ende hijr to landen gecomen sint; daer in so roepe ick to tugen de
(! Cronijcke van Tn'er ende de Cronijcke van Sassen; daer om so wil ick hijr aff to scrifth
«stellen, wat icker aff gelesen hebbe; ende is oeck certeijn het aller sekerste ende het
K waerachiichste, dat ick daer aff gelesen often gehoert hebbe, ende conclndert Uètn- wal mei
K voele andere scrifth. »
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In het boek HESTER leest men, dat de Koningin VASTHI , die het gebod van haren gemaal
ASSUERTJS niet wilde gehoorzamen:, op raad van MAMUCA van de kroon is beroofd. Hierdoor
ter neder • geslagen, heeft zij het besluit opgevat, al hare goederen in schepen te laden , en is
daarmede in deze landen gekomen, «dat nv Frieslant genoempt wordt, ende daer woenden
(1 geen menschen iiàe often bij. !) Zij zetten zich hier neder, en bebouwden het land, terwijl
:
VASTHI zeven Heerén aanstelde, die regt deden naar de Perzische wijze. Het land werd bok,
,•<••>• naar de Koningin, « het landt pan FFasda oflen Khastenlandt )) geheeten. Later ontving
,,
het den naam van Neder-Sassen; eindelijk heette men de bewoners Friezen. De redenen van
deze verwisselingen zullen nader worden aangewezen.]

En nae de doet van V H À S T I SO bonden se hoer een tempel, ende aeribaeden
hoer voer een Godinne, nae de Heidensche wijse; en dit was int landt, daer nv
den Grawe van Oest-Frleslant Here aff is. En met der tijdt , dat se starcker
woerden van volck, ende meer landen hoer to eigenden, so maecten se ene nije
ordinancie: to weten , in de plaetz van den 7 Heren often mannen , de VJHASTIJ
gestelt ende ordinert hadden, so stelden se i4 mannen int landt, den recht
spraecken. Etidé so het landt vndér den soewen Heren gedeelt weren, so worde
het genoempt: de Soewen Zelanden van Vhaslenlcmt, ende dat daer vmme, dattz
vp den oeuer van den zee lagen. Dan de luden vruchteden, datdese 7 Rechters
ofteo mannen het landt hoer eigenen solden; daer vm so koeren se in ijdtlijcke
Zelant 2 mannen; ende den i4 den foergadderden alle ijaren vp ene genoemten
plaetz in Vhastilatit; dat were dat lant, daer V H A S T I selwen plach to resideren,
Wo nv alle den landen int generael Vhastilant genoempt were, so hadden
npchtant ijdtlijcke landt int particulaer eenen sunderlingeiï namen, alst hijr nae
bet verclaert sal worden. En als hoer crijg ende oerloch to stunden, so koeren
de i4 een man; den weren se ghehoersani, recht often he hoer Coninck gewest
were; ende de man mochten niet wesen ene van de i4 mannen, noch mochten
oeck sowal niet,. doen, dat he langer regeren mochten dan allene een ijaer ; en
woe in dat ijaer de crijg niet geendet worde, siet, so koeren se enen nijen
Hopman» den in der olde stede ginck.
Nv sint yoele luden van der opinie, dat wij vnsen anfanck
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vntfangen hebben van enen, genoempt F F R I S O ; de nv der opinie sint, se dwalen
certein , dat ick bewisen wil met datgene, dat hijr nae folget; ende solden nocli
•wal beter besceit daer fan weten to scrijwen , woe iele were, daer ick behoerden
to. wesen Dan de der opinie sint, den seggen also: datter 3 gebroders sinnen
gewest, met namen genoempt S A X O , BRUNO , F F R I S O . Van dese SAXO hadden
de Sassens hoer name vntfangen ; van der BRUNO hadden de Brunswijckers hoer
name vntfangen; en van der F F R I S O hadden wij Fresen de name vntfangen.
Woe dit nv also waer were, dat wij fan dre gebroders vnse name vntfangen
hadden, so folgden daer nae, dat dese 3 landen oeck gelijcke olt mosten wesen;
ende dat mach nemant doceren often waer maecken;; dan dat wij Fresen also
foele older sint dan de Sassens, ende dat de Sassens also foele older sinnen
gewest dan de Brunswijcksche, dat wil ick wal waer maecken. Nv wil ick mij
behelpen met de Cronijcke van Sassen, ende oeck in voele andere boecken, daer
ick dat sulfden also in fijnden.
•
[Toen ALEXANDER de Groote, door zijne eigene znster vergeven zijnde, niet meer in staat w a s ,
om te spreken, verdeelde hij bij geschrifte al zijne landen onder twaalf van zijne Heeren. Van
dezen , in onderlingen twist geraakt, bleven slechts vier overig. Onder de anderen waren er
velen , die te scheep gingen , om avontuur te zoeken, en in Vaslhiland aankwamen. Dewijl
zij daar lieden aantroffen, wier taal zij verstonden, zoo zijn zij (( met groter fruntscap Van
K se gesceiden, ende sint âs.Elwe voert vp gefaeren tot an Duringen ende Franchen, end«
(I hebben hoer daer selwen een plaelz gemaect, doch niet sunder groten sorgen, arbeit ende
« pijnlickheit. Ende om dat dese luden hart weren, ende voele arbeitz vermochten, so
ü wordense genoempt van hoer nabuers Saxones, bij welckë naem dat se blewen; ende namen
<r oeck een regiment an hoer, gelijck wij hadden, doch met sulcke differencie: VHASTI was
« vth Chaldeën often daer vmtrent geboeren, vngetwijwelt een der grootste Heren dochter,
« den in alle de landen west is. — So lesen gbij dat in DANJJELS boeck: J) Gedurende de
krankzinnigheid van NAEITGODONOSOR , in welke hij zich voorstelde, « dat he foer een osse
H was , ende achler een Iew, » nam zijn zoon EUILMERODACII het rijksbestuur waar. Ofschoon
nu ook, op D A S I M S bede, de vooraf bestemde lijd zijner tuchliging van zeven jaren tot zeven
niáamlen verkort werd, wilde JNEJÎUCADNEZAR in dien tusschentijd echter den troon niet weder
bestijgen; maar verkoor, in de plaals van zijnen zoon, die zich slecht van zijnen, post gekweten
h a d , en door hem bij de Koningen van Judea in den kerker werd geworpen, zeven
tnsschenregenten aan. (( En so dan VJIASTIÏ daer geboren ende een Coninginne w a s , so liet
ff se oeck vp de wijse hoer landt regeren. »]
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Dan de Saxones de koeren twalefF mannen , de lioer lant regeren solden , als
ALEXANDER dede, van wels gesin dat se waren. Oeck wast in hoer ordinancie,
als hoer crijg ende oerloch vp quam, so maecten se ene van de twalefF, often
de 12 koeren enen vnder hoer, de was hoer Coninck ende leitsman, alst was hij
tijden van de groete K A E R I , ; doen hadden se enen vp geworpen tegen K A E R L ,
«enoempt WEDEKIJN.
En de Brunswijcksche landen hebben altijdt Sassen gewest ende noch sint,
Ende lange daer nae stunden edtlijcke husen bij en ander vp een water, ende
de behoerden een Edelman, genoempt BRUNO. Ende he vnder stunden de
husen to hevesten, in gestalt van een clein steetken; so dan vp de Sassenscher
spraecke een clein steetken wal genoempt wordt een W^ij'ch, anders oeck wal
een Bleek, oeck anders een Fleck; so spotten de luden sijner, seggenden:
Siet doch an Bruneswijck; bij dese woerden so verloer de plaetz hoer eerste
name, ende worden genoempt Bruneswijck,
en is met der tijdt geworden
een zeer hoechberoempten koepstat ende een zeer edel Ffurstendom.
Dan
gij suJtet weten, dat Brunswifck geen eigen Furstendom geworden is in de
erste sewen hundert ijaren, dat se daer to landen quemen.
Is dat dan
waer, so ist een claer argument, dat SAXO ende BRUNO gene broders gewest
hebben.
Sint se dan geen broders gewest, so gelowe ick w a l , datter geen man gewest
i s , FRISO gênant, in dese tijden; want doer dese oersaecke wij verloeren vnse

name, to weten, Vhasli volch, often Vhaste landt,

often het Landt

van

ff^asda; en wij worden in deser lijdt, ende lang to voeren, eer dat JBrunswyeh
getimmert worden, niet anders genoempt dan Neder Sassen, ende dat daer
vmme, dat wij hoer an alle saecken groten hulp deden, ende hoer zeer gelijck
weren in den spraeck ende in alle handelingen, ende leefden meest al vnder een
regiment, als dat voer gescrewen is. So worden wij bij fremden nacijen niet
anders genoempt, dan Neder Sassen, ende blewen oeck wal 6 often sewen
hundert ijaren bij de name. Ende daer nae quemen wij an de name, dat wij
Prov. Friesch Genootsch. I,

4
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Fresen genoempt worden, daer ick vp sijn tijdt v meer besceitz aff scrijwen saJ 5
in so voele ick daer afF wete,
Om dan beter voerstant van dese dingen to mogen hebben, so wil ick bijt
an hewen to scrijwen de gestalt van Frieslant, ijdtüjck en ander folgenden,

secundum ordinem.
i°. Woe groet dat Frieslant
delen.

was, ende waer de Zelanden sick sceiden en

2°. Dat wij langen ijaren genoempt worden Neder Sassen, ende bij de name
sijnden, gewonnen wij Engelant,
dat der tijdt Berbanijen genoempt was, doer
2 gebroders, genoempt ENGISTUS ende HORSES.
3°. Woe w i j ,
de groetmechtigen
een Coninckrijck,
de Sassens ; ende
Goningen.

nae voele oerlogen ende wederspoet, bedwongen worden van
Coninck van Denemercken,
en maecten van de 7 Selanden
waer bij dat voele van de Frieske landen hoer gawen vnder
wij blewen wal meer dan 200 ijaer vnder den regerung der

4°. Ende woe wij de name verloeren van de Neder Sassen, ende worden
Fresen genoempt.
5°.

Woe wij ende bij wel wij then Heiligen Gristen geloewe bracht worden»

6°.

Wo wij weder tot vnse olde friheit quemen, woe, waer, ende bij wel»

70.

Wo dat Frieslant met der tijdt fast participert worden bij diuerse Heren,

8°. Van de falsche Partije; wat se al quaet in vnse landen gedaen hebben 5
en met van tgene bij vnse tijden gesciet, dwelck noch in frischer memorie is.
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INT-ERSTEN, WO GROET FRIESLANT
WAS, ENDE DE DIÜERSIE
OFTEN SGEIDONGEN VAN DE SOEWEN ZELANDEN
VAN FRIESLANT.
Ffrieslant was vast groet, als ENEAS SILÜIUS , oeck BARTHOLOMEUS , de
Pfoprietatibus rerum, en voele ander dat bescrijwen; dan het was ende bad
meer in de lenckte dan in de breite. Het streckte vth Denemarken tot an de
Bartanschen zee. Daer vmme wil ick de Sowen landen nomen, ende ijdtlijck
sijn part gewen, nae de wijse, so ick dat gelesen ende vntholden heb.
r°. Het ersten Zelant was Eijderstadt, Holtstadt, met den landen vmtrent.
•¾Q. Was Strantlant, Liedlngerlant, Worsterlant, Delmersch^ het Olde lant,
met alle de landen daer vmtrent.
3°. Dat is het lant, dat nv de Graflicheit van Oest Frieslant is, en was het
edelste, beste ende rijchste, ende oeck het gröesteh; want Munster hoerde Mjr
mede vnder, ende andere voele landen, de nv al bij andere Heren regert worden,
gerekent en gans van Frieslant al foerfreemt sint.
4°. Was het länt van de Emse tot an Haéchen, daer Drentlant mede in
was, ende tlandt van Vollenhoe.
5°. Dat was het Oeuer Sticht, to weten, Dewenter, Zwol, Campen, met de
Graeflicheit van Zutphelen, Twentlant, en Zallant, en andere landen, dáèr
omtrent liggende.
'6°. Dat wás F'trecht, Amzuort,
Bommel, went an Neumagen.
7°. Was Hollant ende Zelant,

PFifch, Aernhem,

met de Velwe,

Tïel,

met voele landes, dat nv an Brabant
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EEN ANDER MANERE VAN DE SOEWEN SELANDEN, NAE DER
WIJSE ALS SE STAEN INT LANDTRECHT.
This geleden hij vmtrent anderhalff hundert ijaren , often wenich meer, doexs
weer Frieslant vast al van en ander gescoert; ijdtlijck bij Jiggenden Here
hadden daer van genomen, dat hem geboeren mochten, so dat hijr nae bet
Toeiclaert sal worden, alst pas geft. Dan de landen deden so voeJe vp dat maeî,
datse enen dach beraemden , om bij een ander to comen, to weten, de gene de
noch vrij ende vnbeheert weren , ende datse malcander daer solden to seggen
hulp ende troest, so alst bij oldes plach to wesen ; so conden se hoer niet
Yoerdragen de plaelz, waer se bij en ander solden comen. Enigen woldent to
Bremen hebben; dander to Emden; de darde to Groningen; dan de meesten
stemmen seiden : men solden gene nije plaetz beramen, dan men solden comen.
daer men van Vpstalles boeme plegen to vergadderen. Nv steet in de plaetz een
boem ; daer vmme menen summigen luden , dat de plaetz van de boem de name
heft. De dat menen, de foelen (juehek ; dat is de plaetz, daer to geordinerÊ
•worden van de aller erste, datmen daer vergadderen solden; to weten, vam
V H A S T I I often hoer Raet, en op de plaetz is van anbegin aldaer altijdt de
foergadderingen gewest. Daer om wast, dat de oiden spraecken , datmen genen
plaetz beramen solden, dan solden comen ende bij en ander foergadderen theF
plaetzen , de van Vpstalles boeme daer to ordineert ende beraempt were; dat
Hiso daer gedaen worden ; en daer worde vrede ende eendrachticheit gemaect,
waer dat so partije often discordie were. Insgelijcken worde daer voele
articulen fan rechtfordunge gemaect, daer inne dat de olde landtrechten, de
ol>schuer en duster weren, voerclaert en foerbetert worden; de welke articulen
noch vp desen hudigen dach genoempt worden de articulen van Vpstalles boem.
Ende daer worden noch de landen, de der tijdt vrij en vnbeheert weren, in
soewen parten gedelet, nae de olde wijse. Dan dese parten weren al to voeîe
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cleijner; dan ick stellese hijr to scrift, gelijck se int Friesche lantrecht gescreweti
staen.
1°. Het erste Zelant was van Harlem tot an de Zuder zee, daer inne
begrepen was Alckmar, Hom, Enchusen , Edarn, ÆTedenblifck , Monij'ckedam,
met alle landen, daer vmtrent liggenden ; oeck voele eijlanden , als Tessel,
Wz/rongen, Husdunen.
2°. Was van de Zuder zee went an de Zwetten, daer inne dat begrepen
waeren Harlingen, PPoldrijcum, Hindlopen, Staweren, Sloten, der JJldtz,
Sneeck, Boldzwert en Ffranijcher, met alle de landen daer vnder behoerenden.
3°. Dat was het lant van der Zwette tot an de Lauwers,
begrepen is Lewerden, Docfatrn, Bornogo, met alle de landen.

daer inne d»l

4°. Dat was het landt van F~ollenhoe , daer inne dat gherekent is J^ollenhoe,
Steenwi/ch, de Cunere ende Stellingwerff, met alle de landen daer vmtrent
liggenden.
5°. Dat was het landt van de Lauwers tot an de Emse , daer inne dat
Groningen ende den Dam gelegen sint, met alle de landen daer vmtrent
liggenden, als met namen Langwolt, Ffrewolt, Humercke, Middach, Marnet
het Halwe Ambocht, Ffijwelingenlandt, Hunsingenlant ende is et Olde Ambocht.
6°. Dat was het landt ouer de Emse, to weten, Rei)'derlant, Fplungerlandt?
Emderlant, Aurij'ckerlant, Broeckmerlant, Dolcnoerderlanb; dat was de plaetz-,
daer VHASÏIJ plach to wonen; Esens, IJ ewerden, Butjanterlant, en andere
landen, daer liggenden, dat nv is vnder de Graeflicheit van Oestfrieslant.
7°, Dat was Detmersche, Westerlant,
andere landen, daer vmtrent liggenden.

Halingerlanb en Liedingeriant,
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EN DESE VOERSCREWEN LANDEN WORDEN, ALSO HIJR FOLGET,
GENOEMPT INT GENERAEL, IJDTLIJCK FOERSCEIJDEN
VAN DE ANDER:
1°.

Wat landt dat oeuer Emse licht, dat worden genoempt Oeslfrieslanl.

2°.

Het landt van de Emse tot de Lauwers wordt genoempt Oesterlant.

3°. Het landt van
W esterlandt,

de Lauwers

tot an de Zuder

zee wort

genoeœpt

r

4°, Ende van de Zuder zee tot an Haerlem wort genoempt
to zarnen wordt het genoempt Frieslant.

Westfrieslant;

VAN WESTERLANT, W O HET VAN OLDES PLACH GEDEELT
TO WESEN, ENDE W O HET NV GEDEELT IS.
Van oldes plach Tf^esterlant 'm twe gedeeît to wesen, to weten Oeistbergen en
TVestbergen. To Wordum plach een cl oester to liggen, daer nv Barger huis
stéet, ende dat cloester worde Lij de landen daer to fundeert ? dat de luden dáer
solden vergaederen, tracteren ende handelen het welfaeren van de lande; en daer
laegen alle de priuilegien, brewen en ander chaerten, betreffenden de walfaert van
de lande. Ende so dan dit cloester genoech vp de sceidongen van de landen,
ende oeck to middel int landt lach, so worde de landen daer nae genoempt:
watter an de oestside lach, dat worde genoempt Oestbergen, ende watter an den
westsiden lach, worde genoempt PFestbergen. Dan so dit cloester voele costen
en wenich prophiten bij dese foergadderingen hadden, so studerden se, woe se
mochten van dese handelongen vntladen worden. So quam het int landt met de
partije also, dat de gemene luden also fruntlick niet bij en ander quemen, noeli
mochten coemen , oeuermiddelst van enigen bòese menschen van macht, de frede
ende eendracht niet lijden mochten; welcke eendrachticheit ende vrede, mede
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andere articulen, beroerenden de gemene walfaert, worde altijdt vp de lantdaegen
accordert ende voerdragen. So dan in langen tijden gene landsdagen geholden
weren, doer gebreck van summighen, alst foer gescrewen is, so dachten de
cloester luden, des se niet beters mochten vntlastet worden van dat gene, waer
vp se fundeert weren, dan nv in tijdt de partije regeerde. Oeck bekanden se
wal, woe bet nv oerlocn en twijdracht int lant were , bij de boese partije, bij
de welcke se gene grote costen hadden van de landtdagen , het mochten worden
en in sulcker gestalt coemen, alst van eersten gewest were. Oeck bekanden se
wal, dat se nimmer van de last ende bezuaring geheel vntïaden mochten worden,
se mosten daer vpbreken, ende anderswaer weder timmeren, dat geheel vngelegen
were an sulcken handel, dat se oeck deden. Se maecten fruntscip met de
Edelluden daer vmtrent wonenden , ende erlangeden oerloff, ende braecken daer
v p , ende timmerden weder achter Lewerden,
in de Wolden.
En nae desen
mochten de landen niet meer genoempt worden Oestbergen ende
Westbergen,
so Bergen daer niet meer lach; dan worden genoempt Oestergo ende Westergo7
also datse noch vp desen hutigen dach genoempt worden. Dan so gluj gehoert
hebben, datter grote contrauersie, discordije ende partije int landt vp gestanden
were, doer enigen verkeerden menschen van Belials kijnderen, de liewer twe
gebroeken hadden, dan een geheel, doer de welcke dat vnloflijcke voele siintlijcke
ende scantlijcke feijten int landt gedaen, ende daegelich scege; deser oersaecke
soe foergadderden bij een ander vnse oert landes (daer den mijnen ende ick
geboeren ben), vm maneren to fijnden , bij de welcke se mochten hebben frede
eii eendrachticheit, en wolden met de foerfloecte partije geen doen hebben* En
dese landen maecten summigen articulen vnder en ander, waer bij dat se lange
tijdt in goede frede blewen sitten, ende hadden met gene partije to doen. En
se noembden hoer de Soewen -wolden, om datter soewen landen boer in dese
oeuercompste niede verdragen hadden. En bij desen ist, dat de landen boer va»
Westerlant in 3 parten gedelet hebben, to weten Oestergo, Westergo ende
Sewen wolden, dat van oldes niet meer plach to wesen dan Ostergo en Westergo *
so alst voer gescrewen is.
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VAN WAT ZELANDEN DAT DE ZOETTEN PFOLDEN HOER BIJ
EN ANDER GEFOEGET ENDE VERGADDERT HEBBEN.
Ghij sult weten, dat de Sewen wolden vergaddert sint van 3 Zelanden ; to
weten, als de Zelanden vp de laetste reise to Vpstalles boeme bescrewen worden,
ende alst in het Friescke landtrecht verclaert staet, so suldij weten , dat van het
anderde Zelant, to weten van de Zuder zee tot an de Zwette, genoempt
Westergo, daer is een part an de Soewen wolden gecomen, to weten Donife
waerstal, de Drijgaen endc Oestersegerlant / de weren mede gerekent in
Wf^esterlant; Bornego plagen to hoeren an liet darde Zelant, to weten van de
Zwette tot an de Lauwers, genoempt Ostergo. En Stellingwerff den behoerden
mede an het vierden Zelant, to weten, daer J^ollenhoe^ Steenwych ende den
Cwiere in gelegen sint. Aldus sint de Soewenwolden bij en ander gecomen van
3 Selanden , alst hijr to foeren verclaert is.
WAT DAT BORNOGO

IS.

Born is een olt dorp, ende groet gewest, ende this zeer vergangen; ende daer
lyorden de eerste kercke gemaect, den in Westerlant gemaect worden, ende
voele luden, de hijr al vnder to kercke hoerden ; ende nae des de menschen
metter tijdt meer denocijen cregen, so timmerden se voele kercken in de jegenoet,
de al plegen to gaen to Born to kercke, also datter nv wal staen vmme den
4o kercken, oeck cloesteren, daer Born aff is de chatedrael kercke; daer
om holt het landt noch de name, ende wordt to samen genoempt Bornogo,
daer in gerekent is J^lhlngerdeel, Smalingeriant, Vpsterlant,
Scoteriant,
\Aenwerum, Hasherwolden ende Rawerderhem; en woe wal Rawerderhem mede
is gerekent vnder Bornogo, so wast nochtant niet mede vnder den Soewenwolden
gerekent.
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GELEGEN

Wynbritzerdeel , Ghesterlant , Ighewolb, Hemeloldfart,
Wondserdeel,
Barredeel, Mehamdemadëel, Ffranzfcfcerdeel, Hijnarderdeel, JBaerderdeel, ende
Sneker vijff dorpen. Doch van oldesolt plach daer niet to wesen dan 3 delen,
to weten Wynbritzerdeel, Wondzerdeel en Ffranycherdeel / daer sint de ander
yth gesproten.
HIJR FOLGEN ALLE DE GRETENIJEN, IN OSTERGO
IJDTLIJCK NAE EN ANDER.

GELEGEN,

Lewerderdeel, Fferwerderdeel, Dungerdeel an de westerzyde van de Pasens^
Dongerdeel an de oestersifde van de Pasens, Oestbroeckmerkxnt, dLchthaspel,
Dantumadeel, Tietziercksterdeel, IJdarderdeel. Oeck plach Oester go in dre
part gedeeJt to wesen, to weten, Oestbroechmerlant, Lewerderdeel ende Bornogo >
daer sint alle dander vth gesproten.
WOE DAT STELLIGGWERFP
BIJ DESE LANDEN BLEWEN SINT,
ENDE ALLE DE ANDERE LANDEN VAN HET FIERDEN
ZELANT FTRECHTZ
GEWORDEN SINT.
Dat Sticht van Vtrecht hadden grote oerlogen tegen een Here van Couerden%
also dat daer voer doet bleeff een Biscop, genoempt OTTO , met voeîe Heren
en Edelen. Daer nae cregen se een Biscop, genoempt FFREDEMJCK van
Blanckenhem, dat to mael een strithaer Ffurste was. He liet hem niet genoegen,
dat he Couerden, met het gehele landt van Drent, weder an het Sticht brachten,
dan he gewan oeck Ffollenhoe ende Steenwych, met alle de landen.
Vp der tijdt was in de Cunere geseten een Edelman, de to mael lieflijck ende
fruntlijck were, ende leefden met sijne naburen also, dat se hem niet weniger
Proi'. Friesch Genootsch. I.

5
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beminden en oeck vntsaegen, dan often he hoer naturlijcke Here gewest were.
Dese oersaecke so toecli he an de Keijser, ende Beleenden dat landt bij de Cunere,
met de Cuner en de borcli, van de Keiser, ende liet hem een Grawe maecken van
de Cuner. lek heb wal geit. sien,. den he hadden doen maecken. Als nv Biscop
FFREDERIJCK Vollenhoeff en Steenwi/ch genoemen hadden, befant he een nabuer
to hebben, de he niet wal wiste wederstant to doen; oeck hadden he gene
prophiten meer van de landen, dan se wolden; en het meeste, he fant hem
sunder kijnder. Doer dese oersaken liet he hem seggen , ende gaff .met willen
de Biscop in de handen de Gunere, voer 23oo older scilden; doch op condicie,
dat sijnë erfgenamen, often de landen, mochten dat tot alle tijden weder loesen
voer aîsulcke pennongen; en daer worden tamelijcke brewen aff gemaect, En
met namen de Cunere vntfingen daer ene van de brewen, daer se hoer waenden
mede to behelpen tegen énigen abusie en vngewoentlicheden, de salige BischofF
FFREDERITCK van Baden tegen hoer voer nam. Doen he de copie van den brieff
gelesen hadden, dranck he hoer daer to, dat se den principaele brieff moste
brengen in sijne handen, ende gewen noch daer to 3ooo golden gulden; dan
daer sint autentique copien genoech, met Notarisen vnderscriheert, ende gelowe,
dat ick oeck noch wal ene daer van hebbe.
Siet, als Biscop FFREDERIJCK van Blanckerihem nv de Kunere in hadden,
ende bevant in de belenongen van de Kunere, de hem nv vpdragen were, alst
foerscrewen is, dat Stellingwerff daer mede in specificeert stunden, liet he anse
gesinnen, dat se comen solden, en vntfangen hem als Here, vth oersaecke alst
foergeschrewen i's. De van Stellingwerff den wolden daer niet nae hoeren, dan
gaewen voer een antwort: het mochte wal waer wesen, datse in de belenongen
mede nominert ende specificeert stunden; dan woe sulckes gesciet were, dat
mochten hoer in gene preiudicie comen, angemerct se daer inne niet consenteert
hadden; dan het were geschiet alles an hoer danck, wille, weten ende consent;
en se kanten gene Heren vp eertrijck, dan allene de Keijser, de se gefrijet
hadden doer hoer verdiensten; daer dachten se oeck niet van to sceiden, wes se
daer van solden moeten lijden. Biscop FFREDÈRIICK de was dat antuort niet to
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freden, ende maecte hem to vp liet alder -sterckste, en is int landt gliefallen, en.
dede int corste allet quaet, dat he mochte. Ende so se sijn macht geen wederstant
mochten doen, so mosten se dat also laten ghescien, ende tganse lant is verbrant
ende foerdorwen ; ende daer met is de Biscop weder vthe lande getogen. Dese
arme wichters, de nv also verdorwen weren., de verdroet dat to mael zeer, en.
deden in des Biscops lant twe mael so voele scaeden weder, als hoer gesciet
were. Ende dit Heeff een wijle tijdt also staenden, allet to cleijne prophite
van de Biscop ; want he moste de steden met groter cost holden, ende daer to
worden sijne vndersaten also bedorwen in der ijegenoet, also dat he daer gene
prophiten aff mochte hehhen. En daer were gene voerhael an de Ffresen , se
weren al voerdorwen; doer dit sochten de Biscop maneren, wo he mochten
comen tot een compositie met de Stellingwerwers ? daer inne gésproeken worden
bij geestelijcke luden ? dat se oer scelinge stelden an goede luden, dat also
gedaen worden; ende daer is een vthsprake van gedaen, wal to wille van de
•Stellingwerwers, waeriniiehe hoer quijdt scolt van alle recht ende bewantenissej
de he en sijne naesaten an Steïlingwerff mochten hehben; oeck dat he de van
Groningen niet forder notigen solden, om an het Sticht to brengen ; oeck solden
se Couerden niet starcker maecken, met Steenwifck, often anders; en geen
Drossart vp Couerden to stellen, sunder consent van de Stellingwerwers; met
andere articulen, in de briefF begrepen. En an de brieff hangen dese segelen : des
Biscops segel, het segel vant Capitel van de Doem, en van de 5 Godtz husen,
ende den 5 hoeftsteden, to weten Vtrecht, Amzuort, Dewenter, Swol ende Campen.
HIJR VOLGET, WOE WIJ AN DE NAME GECOMEN SINNEN,
DAT WIJ FRIESEN GENOEMPT WORDEN.
•

[Hier voor is reeds de oorzaak opgegeven, waarom wij eerst « Wasda 'often Vastlwnlandt Ü
èijn geheeten, waarover ik later nog verder zal uitwijden. Lang daarna gaf men ons den naam
van (f Neder Sassens, » waarvan de oorsprong mede reeds vroeger is opgegeven.
Ook is te voren verhaald, dat CAHTS JÜMTJS CAESAR de Gallen had onderworpen; « dan he liet
« hem der ere niet genoegen, dan is met sijner macht voert getogen, ende brachten alle dese

Wumkes.nl

36

JANCKO

DOUPFJMA'S

ü landen vnder de gewalt der Romeijners, ende quatn oeck in Frieslant, ende gewan de
(f Friesen een groten slach aff, daer inne dat hoer macht vast gebroeken worden, ende nam
(1 also voele landes van de Friesen; doch quam he niet int landt ouer de Zuder zee; dan de
K Slawen en Wilten hadden he gaer vnder gewalt, en met sijne befelhebbers bestelt. En s o ,
« nae zijn doet, Godt Almechtich de menschelijcke natuer vntbarmen wolden, en sanden sijne
B enigen geboeren Sone in dit elende dal der tranen, vns arme crancke mensclien to troest,
« de quam neder met also groten vrede, dat van anbegin alsulcken vrede in der Werlt
(t niet gewest is. Doer dese oersaeck de Friesen, de noch der tijdt vnbedwongen weren, de
(t gaewen hoer willentlijck in de gewalt en macht van OCTAOTAEN; vnder welcke OCIAUIAEN
« dat soete ende alder begeerlichsten kijnt JESU geboeren worden, in sijn xlijste ijaer van sijn
B regering. Nae de doet van OCTAUIAEN regerden TIBERIUS, daer nae GAJUS, daer nae
ff CLAUDIUS , daer nae

NEHO. »

In NERO'S tijden is het gebeurd, K als COKNELIUS TACITÜS scrijwet, » dat eenige Friesche
afgezanten te Rome op het Capitool eenige plaatsen gingen bezetten, welke voor de getrouwste
vrienden van het Romeinsche volk bestemd waren, als zijnde zij hetzelve behulpzaam geweest,
om hunne naburen in gehoorzaamheid te houden. H Als NERO ansach tot sulcher plaetz
« vreemden, vnbekanden luden sitten, liet he fragen, van wat nacie se waren, bij de welcke
ö des se hoer weerdich kenden, tot der plaetz to sitten. Als nv NERO het antuort vntfangen
(( hadden, liet he haelen het boeck, daer alle landen in gescrewen standen, ende woe ende doer
« wel se ghebracht weren vnder der gewalt vant Rijck, en woe se hoer daer in gehaldèn
ti hadden; so bevant he daer tgene en meer, dan se voer een antuort gegewen hadden; bij de
(I welcke he bekenden, dat se met namen weerdich weren de plaetze to besitten. » Hij heeft
hen dus, rijkelijk met geschenken voorzien, weder naar huis gezonden, K Dan in dese tijdf,
« ende voel ijaren to voeren, weren wij niet anders genoempt dan Neder Sassen, en blewen
« noch langen tijdt nae bij der namen. »
SENECA, NERO'S leermeester, verhaalt, dat deze Keizer aanvankelijk zeer deugdzaam was. Later
werd hij een zoo geweldig tiran, dat vele rijken van hem afvielen, en aanzienlijke Romeinen
hun vaderland verlieten. « In deser gestalt is oeck een edel Romeijn gecomen in Ffrieslant,
B genoempt ANTHONIUS , en liet maecken een groet, machtich slot vp een water, en noembdea
tl tsulfden slot nae hem selwen ^inthonina.
Eerst regeerden he de landen, recht off he befèl
« hadden van de Romeijners; op het laesth gaff he des genoech to verstaen, dat he sulckes
« dede voer hem selwen. 1) Het Zeeland, waarin Jlntorùna lag, werd Wilten genaamd. Dewijl
dit slot nu meermalen tot hunne verdrukking gebruikt werd, hebben de inwoners het, met
behulp der overige Zeelanden, ingenomen en verwoest. Later bouwden zij het weder o p , en
noemden het a Wiltenhurch, a
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Toen, na eenen geweldigen twist om de Keizerlijke waardigheid, eindelijk VOLUSIAAN Keizer
was geworden, bragt hij de afgevallene ingezetenen dezer landen weder onder bedwang. Hij
wilde dus zijn volk den winter in deze gewesten houden, ten einde de inwoners in liet
volgende voorjaar te straffen. <i Dan bij dattz in de landen so rechten kolt were, ende datter
« so stareken ijs worden, dat se niet gewoen weren, noch voer de dach gesien hadden, so
« mochten he sijn volck daer int landt bij de winter niet holden , dan liet hem genoegen met
tl dat gene, dat he gewonnen hadde, en he noembde het landt, om de grote kolden ende om
« het stareke ijs, datt in de landen was, Ffrieslant. » Zoo is hij dan bij zijne terugkomst te
Rome, waar men den naam van Friesland niet kende, met groote eer ontvangen. Ook bleven
zijne hoofdlieden, die hij hier had achtergelaten, het land dien naam geven, ofschoon ook bij
de inwoners zelve en bij de naburige volken de naam van Neder Sassen aanwezig bleef.
« Vmtrent de ijaeren nae de geboerte CHRISTI !) waren deze landen zeer bevolkt. Uit dien
hoofde heeft zeker Edelman, ENGISTUS genaamd, die tot een talrijk kroost behoorde, zijne
broeders vermaand, om eene andere woonplaats op te zoeken. Hij ging dan scheep, vergezeld
van zijnen broeder HORSES, en vele andere deelgenooten, en landde in Berthanp'en,
dat na
•Engeland genoemd wordt. Zijne dochter gaf hij den Koning ten huwelijk, hoewel deze reeds
tot het Christendom behoorde. In het kort, hij kreeg overal de overhand, en verjoeg zelfs de
Britonen, die naar Bertanijen weken, dat als nog den naam naar hen draagt. ENGISTUS bragt
.in ¾unne plaats vele Neder Sassen over, die thans Friesen genoemd worden. Zijne lieden
bleven nu niet langer Neder Sassen heeten, maar bekwamen den naam van Engistus Sassen,
welken zij behielden tot aan den tijd van Paus GREGORIUS den Grooten. « De sach 3 kijnderen
n vp het mareket sitten to koep; he sach an de scoenheit van de kijnderkens, ende fragden de
' ü koepman, vth wat landen dat de kijnderen geroeft weren ? want he bekanden w a l , datse
« Heijdenen weren, angemerct, men solden to Roem gene Kerstene kijnderen hebben mogen
(I voerkoepen. De koepman antuorden: se weren geroeft vth Engistus landt.
De goeden,
« heiligen.man sprack: Dat sal niet meer genoempt worden Engistus landt, dan Engelant/
« want de kijnderkens hebben engelsche angesichten. He vraechde voert, woe de Coninck des
• (l landes geriöempt Weré ? Hem worde geantuort: E I J I L E . GREGORIUS sprack: Dat is recht;
•: « men aal daer cortelinghe singen Alleluia; ende sant daer geleerden ende deuote mannen hen,
H de der gelowe CHRISTI' predicten, ende haelden dat folek vth de gewalt des Duwels; dat vns
i oeck tot groter salicheit cotnen is; want wij doer dese Engelschen, de vnse sprake kenden
B ende wisten, then Heiligen Cristen gelowe gecomen sint, so als dat bijr cortz nae bescrewen
« sal worden. »
.
Niet lang na VOXUSIAANS dood zijn, door nieuwe tweedragt in het Romeinsche rijk, nogmaals
vele volken van hen afgevallen. Toen dus de rust eenigermate hersteld w a s , trachtte me»
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deze weder te onderwerpen; doch onder dezelve was een, (( web name ick nv niet wete to
(( nomen, !> hetwelk zij niet weder konden bedwingen. De Keizer riep dus tot zijne hulp een
strijdbaar volk uit (f Pannonijen,
(ick gelowe dattz Vngarien is,) de mede vth Troeijen
« verdrewen weren, « hetwelk hij beloofde, bij goeden bijstand, in geene tien jaren schatting
te zullen afvorderen. Zij lieten zich hiertoe overhalen; doch toen de Keizer, na de tien jaren,
weder de schatting eischte, hebben zij ook deze geweigerd, en zijn noch door reden, noch door
geweld, weder kunnen bedwongen worden. Zij braken dus niet lang daarna o p , « ende toegen
(f vp de Ptijn, en namen daer landen ende luden, en deden al dat se wolden, ende gewonnen
« alle dagen meer landes van hoer; en se noembden hoer Ffrancken, nae hoer Ffttrste, de
K FPHANCKO genoempt werde, doer de welcke dé Ffrancken noch hoer naeme hebben; ende
B leten hoer hijr an niet genogen. » Zij gehoorzaamden ten laatsten volstrekt niet nïeér eenigen
Keizer of Koning; en hunne Vorsten lieten zich noemen H Coninck der Ffransosen; ende se
« voerden in hoer wapen 3 padden. En vrat an de westside van Parijs lach, dat worde
(t genoempt West Franckrijch; ende wat an de oesfsijde lach, worden genoempt OestFranckrijch,
« daer Brabant, Hollant, Ludiek, Lothrijch, en alle de Furstendom mede an gerekent were. »
Hún eerste Christen Koning heette CLODEUEUS. Hij werd door toedoen zijner vrouw bekeerd.
« Woe de Engel hem een cleet vth de Hemel brachten, besaiet met Ielijen, dat se langen ijaren
ü voer hoer wapen hadden; woe doer ene witte duwe bracht worden een ampulle van golden,
K vol met ciïsme, daer de Coninck mede gesalwet worden van Sancth REMIGIUS, daer men
(1 oeck noch alle de Coningen mede salwet; dese dingen Iaet ick om de cortheit wilîe vnder de
(I wech; want se comen hijr niet to propositum. !)]

WOE FFR1ESLANT
GAER EN GEHEEL VNDER HET EEDWANCK
DER DENEN QUAM, ENDE WORDE EEN CONINCKRIJCK.
In olde tijden hebben in Brabant regeert 3 Hartogen, de alle dre met namen
genoempt weren PUPPIJN. In de tijden als de ersten PUPPITN int bloeijen was,
doen were gans Frieslant noch frij ende vnbedwongen, vth genomen de Slawen
ende Wüten; dat weren de Hollanders en het Nedersticht.
Oeclc wast vmtrent dese tijdt van dese PUPPIJN , dat de groet mogenden
Goninclc der Denen in sijn bloeijen was. Nae dat he vntallijcke voele landen
conquesteert hadden, so gewan he Oeck gans Frieslant, ende öeck Engelant.
Ende van Frieslant maecte he een Goninckrijck, ende gaff dés sijn jungeste soen,
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geaoempt R A B B O E T , de he to mael zeer beminde. Ende de Denen foerden
5 leoparden voer hoer wapen; so nam he daer van 2 leoparden, ende gaff de
RADBOET voer sijn wapen; en de Fresen hadden altijdt gefoert j spanen van
goldt in een velt van lasur, ende dat daer vmme, datse in soeven parten gedeelt
weren, dese RABTBODUS nam het wapen van sijn fader,ende stelden dat int wapen
der Fresen, dat he ende de sijnen gefoert hebben, so langen se Coningen weren.
En dese'RADBODUS gewan weder an Frieslant, dat de Romeijners lo foeren,
entîe Fransosen naderhant, de Fresen aff ghewonnen hadden.
Hij r lang na regeerden een Ffurst in Brabant, oeck genoempt P U P P I J N , ende
was de anderde van den namen, ende was al to voele machtiger, dan emant van
de sijnen voer hem gewest were; want he hadden de Coninck van Ffranckryck
ganselijck to regeren ende in sijner hant. Oeck in der sulfden tijdt so regeerden
een Goninck in Frieslant, genoempt RADBOET. Dese P U P P I J N dachte dat niet
allene to wreken vp de Coninck der Fresen, dat he ende sijn foerolders de
Oest Franckea" wal tó schade gedaen hadden, dan dachte dat landt oeck weder
to »emeh> dat de sijnen de Oest Francken genomen hadden; ende is met alle der
Frànsosche macht getogen in Frieslant, ende gewan eene grote slach. En daer
mede so gewan he al het landt, dat oeuer de Rijn lach, to weten Bommel ende
Tielf went an Newmaghen; ende daer van maecte he een Graefscop, en noembden
dat Tijsterbant; van welcke Grawen oeck geboren worden D E R C K , de der erste
Grawe van Hottant worden. Des anderen ijaers toech he weder int landt, en
gewan WiUenburch, met al dat Nedersticht, daer de Welue mede in gerekent
Were; ende daer nae gewan he enen groten slach, bij de welcke he voele landes
in Hollant ghewan.
WOE FFRIESLANT
THEN ERSTEN BEKEERT WORDE
HEILIGEN CRISTEN GELOWE, EN BIJ WEN.

THEN

Als nv de Ptrppiiu wal genoech gewroecken hadden de scaden, de he ende de
zijnen van de Friesen ;oeuer langen ijaren vaecken geleden hadden, so sorgde he
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dit lant niet to mogen holden, dan met to maele grote costen; daer vmme worden
Iie to raeden maneren to vijnden, datse mochten comen then Heiligen Cristen
geloewe; ende woe he dat mochte to wech brengen, so were dat lant met clene
costen wal to holden ende to bewaren voer de Coninck der Fresen. Dan so
nemant de spraecke wiste, so was daer quelijcken to predijcken; daer vmme sant
PUPPIÏN tamelijcke ambassiaten in Engelant, de nv goede Cristen weren , dat se
doch wolden enige deuote mannen hem senden, om de Fresen to haelen vth de
gewalt der Duwelen, dat bij nemant anders gedaen mochten worden, om des
wille, dat se de spraeck van de landen kunden ; angesien se van oldes oeclc
vthe landen geboeren weren. En Godt heft beroert het harte van een deuoet,
helich, geleert man, WiiiiiEBRORDUs genoempt; de is met xoele discipulen in
Frieslant gecomen, ende heft daer an hewen het woert Godtz zeer furichlijck
to predigen, ende dede voele fruchten int lant; doer de welcke dat dese
PtrppiJN de gaff Wiltenburch, met al het landt daer vmtrent, in handen van
WJXÏÆBRORDCTS, ende maecte hem Ertschebiscop van T^trecht; dan doer armoet,
so vermochten sijne nacomelingen niet het pallium van Romen to haelen; so
worden de cathedrael stoel to Collen gestalt, en sijn nasaten hlewen suffraganen
van Collen. En nae dese WixiiiBRORDUS so quemen noch i5 Biscoppen, dat
alle seer heiligen mannen gewest sinnen, to Utrecht, en Fresen geboeren sint;
ende met namen twe, den to mael voele guetz ende doegden gedaen hebben, to
weten Sanctus RADBODÜS , de mede van de Conincklijcke geslacht were, en
Sanctus FFREDERICUS van Petersberum, van thuis to Adelen geboeren. He
starff een helich marteler, van JUDITH de-Keijserinne, om dat he de Keijser
berispet hadden, dat he een wijfF genomen hadden, de hem nae de wet niet
georlowet was.
Dese walsaligen WII-LEBRORDUS de ginck al Frieslant doer predijcken, ende
dede voele guetz int lant, en met namen ginck he tot de Coninek , en
vermaenden hem sijn salicheit wal genoech hart, wal denckenden, woe de
Coninek het gelowe an genomen hadden, to bet solde, he tot sijne saligen wille
ende menongen gecomen hebben; daer vmme spaerden he hem niet, en instruerden
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ende leerde hem so lang ende so voele, tot dat he folcomelijcken geloefde, ende
is ther funten gegangen , daer he de Heiligge doepe vntfangen solde. Als he nv
stunde met de ene foet in de funte, om de doepe to vntfangen, so gaff de Duwel
hem dat in, de een henijder van alle goet i s , dat he fragen solde, waer sijn
voer olders en Heren weren , in de Hemel often in de Helle ? De heiligen fader
antuorden, dat daer geen twijwel an were; de niet gedoept, dan vngelowich
gesturwen were, en Godt niet gek ent hadden, de were in der Helle hegraewen.
Als de Coninck dese woerden hoerde , toech he sijn foet often been weder vther
fonten, seggenden : So hebhe ick liewer met mijne Heren, vrunden ende magen
in der Helle to wesen, dan met dijne arme bedelers in de Hemel. An de derde
dach was he doet; ende gelowe certeijn , dat he hij sijn Heren en magen niet
een dach gewest is, he had hem wal willen hegewen, woe het hem hadde mogen
geboeren, dan wenich to laet is voele to laet.
Dese goede, heiligen Godtz campioen quemen int Vhastenlandt;
dat were het
ïandt, daer VHASTE plach to resideren , en daer hoer tempel stunden; daer were
het beste Jant, daer gingen de alder vetste ossen, daermen V H A S T I J mede
sacraficije plach to doen, nae der Heidensche wijse. Siet, dese goede, heiligen
fader de ginck stoltelijck daer an, ende nam dat beelt, dat in hoer ere gemaect
were, ende heftet in stucken gebroecken. Als dit gesien worden bij de papen ,
de hoer prophiten daer fan plaegen to hebben , de foerwecten het gemene folck
tot wraecke; en se sint to hoepe gelopen ; met groet gescreij hebbense hoer
handen geslagen an dese heiligen fader en sijne discipulen, ende hebbense gebracht
met grote dachten tot voer de Coninck, ende wolden , men soldese alletsamen
doet slaen. Nv hadde dese heiligen fader der tijdt bij hem 18 discipulen, daer
ynder was daer ene, de altijdt Godt plach to bidden, dat he weerdich moehte
Worden, martelaer to starwen. De Coninck de hoerde de dachten, en na dat he
genoech daer van informeert were, gaff he de sentencie, dat ene fan hoer allen
daer foer sterwen solde. Ende se gingen daer om loeten, wel de gene wesen
solden, de Godt een heiligen ziele offeren solde. Siet, dre mael nae en ander
ist lot gefallen vp de discipel, de dat van Godt menichmael gebeden h a d , ende
Prov. Friesch Genootsch. I.

6
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is also voer liet gelowe CHRISTT een heilich martelaer ghesturwen. Ende dit
schede vmtrent de ijaeren nae de geboerte vns Heren , vmtrent 600 ijaeren. Dit
conforteert oeck wal genoecli mijn opinie, dat wij vnse oerspronck en anfanck
genomen hebben van VHASTU, alst voerscrewen is, ende dat wij langen ijareu het
lant van Wasda often Vhastenlant genoempt sinnen gewest. Al ist waer, datter
in de legenden van Sancte WILMBRORT claerlijck ende expresselijck specificeert
staet, dat he 18 discipulen hadde , als dese dingen scegen; dan gij behoeren dat
to verstaan, dat he niet meer bij hem hadden; dan he hadden in diuerse plaetzen
gesant voele vermaerden, heiligen, wijse mannen, in diuerse plaetzen van
Frieslant, om het woert Godtz to predigen. Wij weten to nomen, dat to
Dewenter Sancte LEBUIJN residerden ; ende voert int vterste van Frieslant daer
weren de Heilige twe EWALDEN ; to Staweren resideerden Sánctus ODULPHUS 5
in W'est Frieslant Sancten GEROEN ende Sanctus ALARDUS ; en in dese tijdt quam
San eten WII/LIBRORT in hulp de heiligen Biscop, Sanctus BONIFACIUS , met
52 discipulen; daer vnder so was mede een Conincks soen van Engelant, de
worden met alle discipulen martelaers to Dochum.
Soe de Friesche Coningen sagen het verlies van de landen, de de Pfursfe van
Brabant genomen hadden, dachten he dat landt weder to brengen vnder sijn
gewalt, dat he waenden lichtelijck to doen. Dan als he daer quara, fant he alle
saken contrarie ; he waende hulp gefunden to hebben bij de vndersaten ; dan de
weren bereit liewer to sterwen, clan se hoer weder vnder sijne gehoersamheit
solden willen hegewen; dat de oersaeck meest was, datse alle gedoept ende
gelowich weren; daer om wolden se gene Heijden obedieren. Als he dat mercte,
worde de Coninck vntsteken tot nijdt ende toern , ende maecte hem vp het aller
sterekste to, en is also met groter gewalt en macht int landt gefalîen, ende
heftet al foerdorwen en foerbrant, dat he belangen mochte, ende heft to maeî
voel quaetz int lant gedaen , en menich heilich martelaer gemaect j en dit is also
een redende oerloch geblewen, een langen tijdt durenden.
En dese

PÜPPIJN

liet gene echten kijnderen nae hem j dan he boelden bij een
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edel froirwe, ende daer gewan he een soen an, genoempt K A E R L M A R T E E X , , dat
to mael een stritbar Furste worde. En dese K A E B X hadde een soen, genoempt
PuPPiJN de Cleijne. Wo wal he met sijn to name genoempt worden de Clei/ne,
so was he nochtant alto voele groter in mogentheit, dan emant voer hem
gewest were; want de Fransosen de voerlieten hoer rechten Coninck, ende
vntfingen dese PUPPIJN voer hoer Coninck ; ende worde also een mogenden
Coninck van Franchrijck, ende regeerden gheweltlijck, oeuer al triumpherenden *,
en liet nae hem, vnder andere kijnderen, een soen , genoempt K A E B X , ende
worde doer sijne scijnenden werken genoempt K A E R L de Grote, en worden nocti
KeLjser van Romen; ende wort wal hoechlijck getelt, mede to wesen van de
besten, de gelewet hebben. En bij dese tijden resideerden oeck een Coninck an
Frieslant, genoempt RADBODUS , alst hijr folget.
Nae de doet van PUPPIÏN is sijn soen KAERL. de Grote vntfangen voer een
Coninck van Franckrifck ende van alle dese Nederlanden.
Ende als he int
regiment was, so hoerde he grote dachten van sijne vndersaten, woe se dagelichs
trauelgeert ende bescadiget worden van de Friesen; so dachten he dat to remedieren
ende beteren; en met namen so sijn Heren ende voerolders een groet part des
landes tot gehoersamheit ende then Heiligen Cristen gelowe ghebracht hadden, so
dachten he in dat gode werck to procederen, en is met alle sijn macht int landt
getogen in eigener persoen ; en RATBOT , der Frieschen Coninck , heft alle sijn
macht getoent; en sint voergaddert in PFesterlandl, bij vmtrent
Ffranycher)
om malcander een slach to leweren. Dan RADTBOET de seiden : Wat ist noet,
datter so voele goede luden sterwen sollen, om vns beijden allene? Siet, ick
Legere met v daer om to vechten, wel het landt behoeren sal. Dat behaegden
Coninck KAERL ; dan daer worden in ghesproken, dat beijde Coningen solden
jiiet fechten, dan bij malkander recht vp staen, sunder eten often drincken, often
to boeken ther eerde, tot dat dene dandere foerwonnen hadden; ende dat worde
an beiden wal genoech befestigetto holden. En nae datse vast een lange tijdt
gestanden hadden, liet Coninck K A E R I , sijn hantscho fallen ; en R A T B O E T de
neech hem ther eerden vth hoewesheit, om "hem sijn handtschoe weder to langen.
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Doen sprack Coninck KAEBX : Hach, ghij zijdt mijn dener geworden. Coninek
antuorden: Wach, dat is ijo niet geschiet vth modicheit often
flauheit, dan vth. rechter hoefsheit. Noch vp dese hudigen dach so worden de
plaetzen genoempt, daer KAERXS batalije lach, Iiachsens, van dat woert Hach,
dat KAEKX sprack; ende de plaetz, daer de ander bataelge lach, wordt genoempt
Tf^achsens, van dat woert Wach, dat RADTBOET sprack.
RADTBOET

Als lïv dese RADTBOET aldus foerwonnen were in deser gestalt, alst voerscrewen
is, nam he het landt in sijner hant, ende wel niet gedoept were, de dede he
doepen, en wolden een oerdentlijck regiment int lant stellen, na de Cristenlijcke
wijse; daer vmme so koer he 12 mannen van de wijste, edelste ende notahelste
yan de Friesen, hoer last ende befel gewenden, dat se ene ordinancie solden
maken van recht to spreken, in allen saecken waert van doen were. Dan se
wolden plat vth blijwen bij hoer olden rechten, doer de welcke dat Coninck
KAEBX gans vp hoer voertoernt were, ende gaf ho&r van dre dingen de koer ;
ende het beste ginck hoer lewent an, to weten: Men dede hoer setten in een
scip, sunder mast ende sunder roder, sunder eten en drincken, en lieten hoer
also drijwen met de ebbe in de Noert zee, vp Godtz geleiden. Als dese 12 hoer
funden in sulcken staet, alst voerscrewen is, en hadden niet voer oegen dan
de bitter doet, doen sprack daer ene van SIJBOETSME geslacht, seggenden : Wij
hebben hoeren predijcken ende verkundigen, woe dat JESUS CHRISTUS , de
Voerloser der Werlt, als He menschelijcke nature an genomen hadde, tot heijl
ende salicheit van alle de Werlt, de in Hem willen geloewen ; He is voer vns
gecruist, gesturwen , begrawen , ende weder van de doet verresen , ende hadden
vnder alle andere 12 voercoren, de genoempt worden sijn boeden often Apostelen,
ende is menichmael met beslotener doeren, nae sijne voerrisenisse, gecomen bij
sijne discipulen ende vrunden, en heft se troestenden geleert, ende wijsgemaect,
woe ende in wat schijn se dat woert Godtz solden predijcken oeuer alle de
Werlt. Siet, wij sijnt oeck in tgetal van 12; laten wij fallen vp vnse kneen,
oetmoedelijck biddende an de Voerloser der Werlt, dat He vnse arme, bedroefde
rnenschen wil senden de i 3 , de vns wü troesten, ende brengen vns to landen,
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ende leren vns Godtlijck recht. Wat is daer gesciet! De wijle se nv vp hoer
kneen lagen, en repen met clegelijcker stemmen an Godt, siet, se saegen daer
enen staen an het roeder, en hadden in sijner handt een axe often bijle, ende
stuerden het scip tegen wijnt ende stroem an landt. Ende nemant fraegden
hem, wane he gecomen were? want se wisten wal, dat Godt hem gesant
hadden, hoer t,o troest. En als he hoer an landt gebracht hadde , so worp he
sijn axe vp het landt, ende daer vntspranck een fonteijne; en se noembden de
plaetz to Axsborn;•,, ende se gingen daer sitten om de fonteijne. Ende de hoer
to lande bracht hadde, de leerden hoer daer Godtlijck recht, dat se to scriftli
stelden.: Ende sint met ene vrolijcke geest getogen tot Coninck K A E R L , de der
tljdt noch in Westerlandt was; ende he heft se met groet foerwunderen vntfangen;
ende hebben daer an gegewen, wat se van hoer saligen meister geleert hadden,
dwelck Coninck K A E R L auctoriseerden en confîrmeerden. En doer dese ende
andere wunderlijcke dingen, de he int lant geseen hadden, bekenden he wal, dat
Godt j met de luden were.; daer ymme was he hoer to mael gnadich, ende dede
alle dingen ganselijck nae hoer eigen wille.
Waer dese RADTBOET bleeff, daer wete ick v niet aff to scrijwen, dan so
voele, dattz to presumeren is, dat Coninck K A E R L hem mede vthe landen
genomen heft. Dan dese RATBOET hadde 5 sonen ende ene dochter. De oltste
soen was genoempt EUSTACHIUS often E S T U L P H I U S , ende bleeff mede doet vp de
Ronceval, ende starff also met vntellijcke voele Edelen; ija geloefüjck bleeiF
daer doet de blome van Cristenheit, als martalaren voert Gristen gelowe.
Alle historijen, de van dese droeflijcke strijdt mencie maken, de concorderen
wal, ende scrijwen dat genoech expresselijck, dat de Coninck der Fresen daer
mede doet bleeff; dan se gewen hem enen anderen name, ende nomen hem
GANDEI/BÒDUS; wo dat nv waer zij, so motet een sone van dese EUSTACIUS
gewest hebben; want het verliep wal ouer de 3o ijaren, van der tijdt dat
Coninck K A E R L in Frieslant was, tot dat de slach van Roncefal schegen. De
anderde sone was genoempt D O D A , ende was dat mael al doet, als Coninck
KAERL int lant <juam, dan hadde voele kijnderen nae hem gelaten; daer sint de
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Egmonsche Heren aff gedaelt, dat iele 'wal solden mogen doceren, wo ick dat
Beholden liebbe, dat ick plach to hebben, van. name to name, fan de grote
Göninck der Denen tot an dese Here van Egmont,
met geloeflijck besceit.
Nochtaiit were het niet van noeden, hoer stamme forder to soecken, dan van
dese D O D A , een sone van de laetste R A D T B O E T , de bij Coninck KAERX,
foerwonnen worden, alst foerscrewen is. En de oltste sone van dese DODA
worde een Biscop van Coelen y ende he liet oeck een dochter nae hem y de een
soen gewan, de Biscop van Vtrècht worden , genoempt Sanctüs RADBODTTS.
Ende bij dat Coninck K A E R L alle de gene vthe lande foerde, de van de
Goninges bloede weren, so dorsten se hoer niet openbaren, en woenden int landt
gelijck andere Edellut. Ende het verliep wal vmtrent 200 ijaren., datter ene
was van de stamme, oeck genoempt D O D A , ende was de erste Here van Egmont.
En wo het daer to queme , daer solden ick wal voele aff weten to scrijwen, dan
het solden mij to voele letten in mijn begonnen materije; doch wil ick vp
het aller corste wenich van scrijwen vp sijner tijdt, alst beter pas geft. De
jîingeste sone van Goninck R A D B O E T was genoempt JOHAN , en was der tijdt in

Denemercken.
K Nu hebdij gehoert, int aller eerste, van de grote Coninck der Denen, woe he 2 Heren vtli
8 sanden , om de grote Godt J Ü P I T M to soecken, de welcke dat voele fortunen hadden vp de
<( wech; dan de olde Here is daer vpt water ghesturwen, en de junge Here quam to Hamhurch,
« daer he Cristen worden, Ende nae dat he int gelowe wal fundeert w a s , is he getogen in
« JDenemarchen, en heft daer seer furichlijck het woert Godtz geprediget, bij de welcke dat
« voele Denen bekeert worden; en altijdt worden daer goede luden gefunden, de alle dagen
« meer guetz deden, also dat Denemérchen vp dese lijdt al Cristen weren. En boer Coninck
« was genoempt OGIJER; de is met groter macht getogen in Asijen, went in Groet IJndijen,
ü dat he meest al gewan; ende daer slelden he sijn newe JOHAN , een sone van RADTBOT , een
K Coninck der Friesen, als Here ende Coninck van i n d i e n ; ende twalefF Heren vth Frieslant
« gaff he daer oeck landt, ende macte se Baenre Heren , de daer denen solden hoeren Coninck.
8 Dese ia hebben metter tijdt àlso voele lartdtz an gewonnen, dalse oeck Coiiingen geworden
(I sint; en se denen hoer Here, to weten, ijdllijck de dient een naaent to hoewe. En dese
0 JOHÀN de foerde een so Cristentlijck lewen, dat he genoempt worde van de sijvien Paep JOHAN;
« want het scheen bet, dat he de religie en tlewen van een Paep gefoert hadden, dan van enen
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: K Coninck. Daer: vmme ist-, dat alle, de van heni gedaelt sint, hoer altijdt hebben laten
«nomen Paep JOHAN, went vp desen hudigen dach.
« Hijr mit wil ick mij vp dit pas genoegen laten an Coninck RADBOET en sijne kijnderen ; dan
« bij desen hebdij lichtelijck to bekennen, datter meer dan een RADTJJOET int landt als Coninck
• (f regeert hebben.
i H'En ,als OGIERy' Coninck der Denen, in Indien de dingen nae sijne wille vth gericht hadde, is
(I he weder to lande gecomen, ende quam bij Keijser KAERL ; want he vp der tijdt al Keijser
• 's « was'; en worde» met de sijnenmede vp de Pwncepal, met ROLANT, O M U I E R , GANDDLBODUS.,

' <( èn andere' vntellijcke voele Godtz campioens, doer foerraet van GUILIOEN, vp de Honsevai
u verslagen. J)
[Nadat Koning KAREX de zaken in Friesland had geregeld, wilde hij eenen kans niet de Sassen
beproeven. Tenlaatsten heeft hij hen ondergebragt, en hun hoofd, hetwelk zij naar hunne
<>V. oade wijze verkoren hadden, genaamd WEDEKIJN, in genade opgenomen. Deze bekeerde zich
tot het Christen geloof, waarop KAREL hem een « oert lándes gaff vp de vterste paelen,
« genoempt fingeren, en maecte hem daer Hartogen van. J) Te vergeefs trachtten de Sassen,
• ' na WSDEKSIJNS dood, zich van.'het juk te ontslaan; en toen KAREL vervolgens in den
- - -öjoeijett/ken• >krijg .in. Spanje- was, gewikkeld, rebelleerden zij nogmaals, en doodden alle
.^geestelijken, benevens des Vorsten bevelhebbers. Deze moest zulks op dat pas aanzien; doch
. tóen hij in Spanje een weinig adem begon te scheppen, heeft hij op nieuw al zijne magt
willen beproeven, « om, de Sassen weder to brengen an het gelowe. Daer vmme sant he
• a oeck tamelijcke ambassiaten in Frieslant, dat wij solden comen in sijn hulp, en beteijkenden
• ; « vns daer dach ende plaetz. Als de Friesen daer quemen, so funden se de Keijser daer niet,
« so alst hoer beloeft were, daer se een foerwonderen in hadden; daer vmme santen se
«tamelijcke gescicten an de Coninck, om de oersaecke to weten, often waer he hoer wolden
« hebben. De wijle se daer stil lagen, ende verwachteden antuort van de Coninck, so worden
,« de,leitsman van de Sassens to rade, se wolden de Fresen versoken en slaen, de wijle sij
. i a daer allene sunder hulp lagen; dat solde de sijnen moet gewen, en des Conincks luden
8 versaget .maecken. Daer vmme sint de Sassens met alle hoer macht gefallen an de Friesen.
« De- Friesen de stelden hoer ther were, en Godt gaff hoer victorie, also dat se het velt
;'« òéhelden, ende vingen daer de leitsman van de Sassen, also dat Coninck KAERL dat landt
• «weder crege sunder stoet often slach, dat hem niet to voele foerwunderen mochten. He
« danckede de Fresen, en liefse weder in hoer waersenheit trecken, en stelden een nij regiment
« int landt, en is also doer de Fresen victorioes to lande getogen, n
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In dezen lijd bedreef de Koning der Longobardén in Italië zoo grooten moedwil, vooral aan den
Paus van Rome, dat, op diens verzoek, KAREii derwaarts toog, den Koning gevangen nam,
en Rome bevrijdde, waarop hij Patricius lîomae werd genoemd, naardien de Keizers destijds
zich te Constantinopel ophielden, « In dese oerloch blewen doet de 2 trouwe gesellen AMELIUS
(! ende AMICUS, en quemen bij mirakel van Godt bij en ander to liggen in een graff often sarck. »
Niet lang daarna is KAREL, ter bede van den Patriarch van Jeruzalem, naar het Heilige land
getogen, en heeft dit van de Ongeloovigen bevrijd. « Int weder keren is he gecomen to
« Constantinopolen, daer he van de Keijser der Griecken erlich ende lieflich vntfangen worde;
'
« endewolde hem grote gawen en clenoden gewen, dat he niet wolden vntfangen, dan begeerden
H reliquien to hebben , ende vntfinck daer de helfthe van de doerne crone, de to Parijs is,
« ende Vnse Liewe Soete Frouwe hemd, JOSEPS hoesen, de to Aken sint, en andere voele
tt costelijcke reliquien; en is met groter ere en victorie also weder to landen gekeert. a
Gedurende zijn afwezen heeft de Koning der Longobardén den krijg hervat, waarop KAREL den
Paus nogmaals te hulp gekomen i s , den Koning met vrouw en kinderen heeft gevangen
genomen, en naar Frankrijk gevoerd. Tot vergelding heeft de Paus hem als Keizer van Rome
gekroond, doch is zelf kort daarna overleden.
In zijne plaats heeft de Keizer, met bewilliging der Kardinalen, een (t geleert en deuoet, zeer hoech
« geboertich » man tot Pans gekoren, die « genoempt was BKTJNO , ende worde daer genoempt
(I LEO. En als alle de saken bij de Keijser, angaende het rijck en anders, zeer loflijck vth
K gericht weren, is he weder met eren to lande getogen. )) Als nu de Keizer meende, alles
Maar behooren geregeld te hebben, ontving hij tijding van Rome, dat men den Paus niet alleen
had verdreven, « dan se hadden hem sijn oegen vthgesteken ende sijn tonge aff gesneden; dan
tt bij mirakel van Godt so verloer he sijn gesicht noch sijn spraecke niet daer bij, bij de welcke
K dattz to presumeren is, dattz een heilich man gewest is. » De bewerker hiervan was geweest
een vermogend Romein , die niet wilde dulden , dat het Roomsche rijk aan de (f Almanen l)
was gekomen, of er een Paus was uit deze Nederlanden;
« al weert also, dat KAERL een
« Coninck fan Franckrqck was, so weer nochtant sijn geboerte ende stam Lothrijck en
« Brabant. » Veel ligt heeft de Keizer van Grieken hier wel mede in gewerkt, op hoop van
alzoo het Rijk weder in zijne magt te krijgen. Zeker is het, dat deze Romein zijn eigen zoon
als Paus heeft aangesteld. — De Keizer was dus gedwongen, een groot leger te verzamelen;
nimmer had hij zulk eene magt bijeen gehad; hij liet zelfs de gevangenen los, om hen in den
oorlog te gebruiken; (f en doen worde he gedencken an de manheit der Friesen, wat groter
K denst se waleer de Roemsche Keijseren in noetlijcken saecken gedaen hadden, ende met
(î naemen, wat se bij hem in Sassen gedaen hadden; daer vmme sant he tamelijcke ambassiatoers
H an de Fresen, hoer hulp begerenden, en wolden oeck niet geweigert wesen. »]
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WOE DE FRESEN WEDER TOT HOER EERSTE FREIJHEIT GECOMEN
SINNEN, DWELCK SE AN DE ROMEUNERS WORWEN.
[De Friezen, aan deze oproeping gehoorzamende, vonden op den bestemden dag zoo vele lieden
in liet leger, dat zij, wegens gebrek aan victualie, zich, drie dagen voor den optogt des
Keizers, een weinig van den regten weg af van den grooten hoop verwijderden, en naar Rome
optrokken. Het gezamenlijk leger ging dus in drie afdeelingen voort. Doch de Romeinen , die
liever met elk afzonderlijk wilden slaan, hebben de Friezen aangevallen, de slag werd geleverd,
en, na groot verlies aan weerszijden, door de Friezen gewonnen. De Friezen hebben hunne
zege zoodanig vervolgd, dat zij, gelijkelijk met de vlugtelingen, binnen Rome kwamen.
Op denze'fden dag, dat deze slag werd geleverd, had juist de Keizer besloten, met hen te
raadplegen, op wat wijze men den vijand zoude aanvallen, (f En als de Keiser vp de
(! walstadt quam, sach he wal, watier ghedaen were. » Ook vernam hij van de gewonden ,
dat de Friezen de zege hadden behaald Hij begon dus nu te overleggen, hoe hij de stad zoude
belegeren, en was , toen hij voor de poorten kwam, wel grootelijks verwonderd, dat Rome
reeds was bemagtigd. « Daer vmme maecte de Keiser hem rede, om sijn Iosement in Romen
« to maecken; dan de Friesen de helden de poerten toe, ende wolden hem niet in laten, se
fl weren dan geloent hoer arbeit, dese gedaen hadden. Andere boecken holden, dat ick oecfc
« then besten gelowe, se gaewen Romen in handen van de Keiser, om dat he met de sijnen
« hoer Iosement nae betamen daer in mochle nemen; dan se behelden die Engelburch in hoer
ff handen; de wolden se niet oeuer gewen, voer dat se gelonet weren na betamen voer het
(I gene, dal se gedaen hadden. »
De Keizer, door dankbaarheid aangespoord, besloot hun eene behoorlijke belooning toe te staan,
ter hunner keuze, en nadat de Friezen hierover onderling hadden beraadslaagd, « so heft daer
<( MAONUS , vlh befel van de andere, gebeden friheit to hebben, in der ghestalt, so se van
(( oldes plegen to wesen. Ende om goet regiment to hebben int landt, van recht to spreken,
K so eijscheden he 7 koeren, 17 kesthen, 25 landtrechten, 3a seentrecht. »J

Als de Keljser tiv voei nomen hadden, dat de Friesen niet begeerden gout often
silwer voer loen, dan vribeit, nae grote deliberacie van rade, heft de Keiiser
consenteert in de peticie, de MAGNUS van wegen der Fresen gedaen hadden.
Ende de Keijser gaff daer vp sijn groet hangenden segei, nae vermogen en inholt
der bulle, de he daer vp gaff. Dan daer lewet nv niemant in Frieslant, de dese
principael bulle gesien heft; want der gemene spraecke i s , dat se verbrande to
Sneeck, vp GRUTERSME huis; dan ick heb wal autentique copie geseen; oeck
Prof. Friesch Genootsch, I.
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heb ick SIGISMÜNDUS principael bulle wal gelesen, de insereert CAROX,TTS bulle
van woert to wort, gelijck concorderenden met de copien , den vth de principael
geschrewen sint; welcke bulle bij SIGISMUNDUS is auctorizeert, approbeert en
confirmeert. En KAKOIJUS de Keijser stelt in zijn bulle dese 2 oersaecken, waer
vmme he de Friesen so hoechlijck priuilegeert heft: om datse de Hartogen
van Sassen hadden gefangen, ende hem gelewert hadden, en om datse Romen
gewonnen en hem in handen gestelt hadden. En boewen dit so leide de
Keiser, vth Keijserlijcke souereiniteit, alle Heren en Fursten, de der tijdt
weren, en nae comen solden, en vnderstunden to infrangeren de donacie , de he
nae verdenste der Friesen gegewen hadde, in acht en oeuer acht des Heiligen
Roemschen Rijck. En so de Paus bekanden, dattz Godt also beliefden, so gaff
Jie de ewigen maledictie vp alle de gene, de met raet often daet daer tegen
deden, bij de welcke dat de donacie en priuilegien, de der Keijser gegewe»
hadden , mochten infrangeert en toe nete worden.
a MAGNTJS dat was een Edel Heren zoen van Benihum, ende droech die Friesen standert, vpt
« Ffriesch genoempt Ffane. Van de scoenheit ende costelicheit van dese fane daer heb ick foeï
(I aff gelesen, en noch meer van gehoert; en oeck sechttnen, datter weder gefunden sal worden,
tt en daer sal voele wunders mede bedrewen worden. Ende VIIASTIJ heft hem mede vth
« Æijen gebracht. Ende he worde bewaert van anbegin als ene dat costelichste pant, datmen
(I mochten hebben; en niemant wiste de plaetz, dan de soewen, de van VHASTE daer to
K ordineert worden, om recht in de landen to spreken ; en als daer ene sturwe , so worde dan
(f een ander gecoeren; de worden alsdan de plaetz wijs gemaect, waer he lach. En dit duerden
(( went der tijdt, dat dit regiment voerandert worde, also dat sie 14 coeren, de hoer recht
B solden nae noturfth spreken; welcke mutacie en schege niet bij consent van de olden; daer
U xmme so wolden se de nije often junge raet de plaetz, waer dese fane lach, niet wijs
{( maecken. Bij lancheden van tijden so worden de plaetz voerborgen, also datter nemarit aff
(! wiste to seggen, waer he was; alsrnen nv oeck niet en weten, waer he is; men wetet wal,
({ dat he in een kercke bemuert is; dan men weet niet warachtich, in wat kercke. Vp der
K tijdt, als de Friesen in Sassen toegen, worden he bij mirakel gefunden; so secbtmen, dat
H he nv oeck gefunden sal worden, als de tijdt van gnaden comen sal. Wat daer an is , mach
« Godt weten! Nv heftz voele ijaren een spraeck gewest, dat he bemuert were to Æmenum .
« in de kercke; ende an de noert sijde van de karcke was een plaetz, geteijkent in grote, off
« daer een screen lach; daer vmme presumerden de luden, dat he daer lach; doer welcke
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H presumcie leten de Sassensche dat doer houwen; en so daer niet gefunden worden, so lieten
« se daer een glas in maecken.
« De oersaecke, dat de luden wanen, dat de fane bemuert solden wesen to Æmenum, is dese:
« Daer staet screwen in vns Ffries Landtrecht: Als der lijdt, als Coninck KAERI, Coninck
(I RATBOET foerwan, so was to dlmenum een kercke, gemaect van holten raemen, ende
({ gedeckt met zeijl, dat is linwaet, dat der tijdt niet meniger in Frieslant were; daer vmme
« waenen summigen, datter der tijdt geen ander kercke in Frieslant were. De dat wanen,
« de dwalen. Daer vmme menen se, so daer gene andere kercke w e r e , so were het oeck een
« claer argument, dat he oeck daer bemuert moste wesen. Dan dat mach men also niet
(I voerstaen: so daer gescrewen staet, datter niet meniger in Frieslant anders weren; daer bij
« ist wal to voerstaen, datter al meer kercken gewest hebben, al was het getal niet groet. Nv
t! ist claerlijck, dat de kercke to Bom alto voele langer gestanden hadden voer dese tijdt, dat
(I Coninck KAERL in de lande quam; want se fundeert ende ghewijet worden van BONIFACIUS,
(i de daer nae to Dockum, met sijne discipulen, martelaers sturwen, dat lang voer dese lijdt
(l gesciet were. Nv heb ick wal dusent mael gehoert, dat he to Bom in de kercke bemuert
« solden wesen; oeck is mij de plaelz wal gewesen van olden luden. Insgelijcken heb icket wal
« gehoert, dat he solden bemuert wesen to Fernewolu Dan this niet dan een presumpcie van
(t de Inden, om dat dat de erste kercke in de lande gewest hebben; dan bij starcker redenen
«weer het moegelijcker, dat he in een junger kercke bemuert were, dan dese olde; en
(( namelijck deser oersaecke: So lang wij weren vnder gewalt van RADTBOET, SO dorste hem
« niet opentlijck wal tonen Cristen to wesen; watter gedaen worden, dat was fast al hemelijcken.
«Dan nae dat wij vnder Coninck KAERL quemen, de wolden, des wij Cristen solden
8 worden; daer vmme hadden alle luden en^a vrijen to ganck, om de luden to instrueren ende
(f leren de wech der salicheit, bij de welck dat de karcken int landt zeer multiplicerden.
(( Merct nv! En van de tijdt, dat Coninck KAERL int landt was, tot de tijdt, dat de Fresen
« hoer frijheit to Romen erlangeden, daer were wal voerlopen vmtrent 25 ijaren often langer;
« daer vmme weer het wal mogelijcker, dat se de fane, bij raet van de wijsen, bemuert hebben.
« in ene kercke, de der tijdt to bouwen often maecken were, dan se een van olde kercken een.
([ gat solden hebben laten maecken, waer in dat se de fane gelecht solden hebben; dwelck
(t niet wal gesciet mochten hebben, often het solde voele luden geweten hebben. Waller aa
« zeij, Godt ist, de al weet. Ick wil dat laten staen, en keren mij voert tot mijn angehewen
H materij.
(( Keiser KAERL de toech in spullen en in Cecilien, en stràffeden de 2 Coninghen, om datse de
•« Romeijiiers tegen hem hadden ghestarcket, eiide is met victorie weder to Romen gecomen,
(( Often nv MAGJSUS daer mede voerslaegen worde, dan often he bij hem selwen starff, daer
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« mach ick geen waerheit van scrijwen, dan so voele, dat he in Apulien doet blewe. En de
« andere Friesen wolden hem foeren to Roem, om bij de andere voerslaegen Friesen to
« begraewen, en brachten hem vp 5 mijlen nae an Roem, in een clein steetken, daer wolden
(( he rusten; forder mochten se hem niet brengen; dan se braecken hem sijn rechter arm aff,
« ende brachten de to Roem bij de andere Friesen; en lieten daer een kercke maecken vp de
« plaetz, daer de voerslagen Friesen begrawen lagen, in de ere van de Archangel Sanctea
fl MICHAEL. Ende steet noch in de kercke een marmeren steen, wal en schoen pollistet, in åe
(f grote van 10 voeten int fierkant, daer in is gescrewen often graweert met JJtaliaenscbe
« letteren, ijdtlijck letter groet wesenden een halwen finger, dat drie Ridders vtb Friealant de
K kercke hebben doen funderen, en doteren met 23 dusent ducaten, op datmen solden bidden
K voer de Friesen, de vp dese faert dcet blewen weren; en de plaetz solden allijdt wesen een
B Iosement der Friesen, de vth deuocien quemen voersoecken Sancten PETER en Sancien PAUWEI. ;
(i de rijcke om geit, ende de arme om Godtz wille. En de ene Ridder was de SchlUngia,
« dat ick en voele andere niet anders mogen fijnden, often het zij de Scelingen gewest; de
« anderde was de Stauria; de darde was de Groninga. En nae datse daer int landt gedaea
(I hadden, sint se weder to lande gekeert; ijdtlijck is van de sijnen frnntlijck vntfkngen.
« Nv heb ick wal gelesen, dat enigen van de Friesen, de to huis niet voele to foersumen hadden,
H de hadden van de Keiser begeert een oert landes , liggenden in de geberchLen , en des weer
« hoer van de Keiser consenteert, en hadden hoer daer neder geslagen in een plaetz, genoempï
« Zwijtz ; en multiplicerden to mael zeer, en vnlfingen hoer naeme nae de plaetz, en worden
(l genoempt Zwitsers; dan ick holde dit niet anders dan foer boeseling; en oeck heb ick mes
(( namen, daer vmme de waerheit to weten, de Cronijcke van Zwilzers gelesen; dan de maeckeis
« daer gene mencie aff; se nemen hoer affcompste, often dalse vth Pannonijen gecomen sint.

WO DE FRIESEN SO GEMEENLIJCK ENEN HALWEN AERNT IN
HOER WAPEN HEBBEN EN FOEREN.
Vnder alle andere priuilegien brachten de Fresen mede van Roemen, daer
se de Keijser mede bij gnadet hadden, datse mochten tot hoer rechten •wapen
nemen enen halwen aernt, in een teken, dat se hoer vrijheit van de Keiser
vntfangen hadden. Ende dat wort nv zeer misbruict; want se seggen , dattz
alle Fresen gegewen worden ; dan this to presumeren, dattz de gene gegewen
worden, en hoer nafolgers, de sulckes met manheit voerdient hadden, vp datmen
hoer afcompste in ewicheit solden mogen kennen»
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K Coninck KAERII worden Keiser van Romen gemaect als he omtrent 43 ijaren Coninck van
« Franckrijck gewest were. En nae dat he meende, sijn tijdt voert in freden to Iewen, so
(l qnatn hem de tijdongen, wo datter vntallijcke voele Heijdenen, Barbaren en Zarasenen vtli
« Affnca gecomen weren in Spangen, om dat weder to nemen vtli sijn ghewalt; daer toecïs
K he hen met groter heren cracht; en bij foerraet van GNILLOEN SO worde vp de Ronceval
<! voerslagen ROLANT, O I I U I E R , GANDELBODDS, OGIER, GALLERAEN, met vntallijcke voele andere

(( Carslene campioens. Daer bleefF certeijn de blome van Cristenheit; ende nae datse hoer wal
« geiioech hoech ende duer foercocht hadden, sint se al martelers gesturwen. En nae de dach
B hadden de Keijser ne vrolijcken dach, allijdt bewenenden de doet van de edele Heren, de
« daer foerslagen worden, ende met namen en insunderheit ROLANT. En de heiligen Keiser is
(! hijr nae zeer curtz ghesturwen, vol goeder wercken, in sijn pallaes to Aken, int ijaer nae
«de geboerte vns Heren 814, vp de 5 kalenden Februarij, ende worde met grote rouwe
« begrawen in Vnse Liewe Froawe kercke, de he sulwest hadden doen rnaecken met groter
« kosten. In de gulden kamer van der sulfden kercke worden sijn gebeenten getoenl voer alle
(I de gene, de daer comen, en dat begeren. En he instelde oeck de pelgiïmagije, de alle
« soewen ijaren gedaen worden vmtrent MARGARETEN joncfrow. En daer so toenden de goede
(( Keijser de grote gunst, de he tot de Friesen droech, en gaff hoer daer een eigen plaetz, daer
(I se mogen staen in de tijdt, alsmen het helichdom toent, also dat hoer nemant dat beletteiî
B mach; oeck mach daer nemant in der tijdt vp comen, sunder consent der Fresen. n

Wo wal de Fresen nv frij weren, alst fòerscrewen i s , se weren vth de
gewoente comen van dat olde regiment, also dat se niet weder bij en ander
quemen alle ijaren, so se van oldes plegen ; datter oeck voele Lij to q u a m ,
dattz water hoer voele gesceijden hadden bij lancheden van de tijden; dan
ijdtlijck oert landes de koeren ene Potestaet en andere Rechters , bij de welcke
dat se een rustich lant mochten hebben. Dan na dat de laetste Coninck der
Friesen vp de Roncefal doet blewen were, en oeck Keijser K A E B X doet were,
so pretenderden de Denen recht an Frieslant, en fragden niet nae de donacie,
den wij van Keiser K A E R I . vntfangen hadden , en quemen faeken int landt, ende
deden to voele tijden vnfoerwintlijcke grote schaden; oeck ledense wal grote
schaden j en des schege meest vp de oert, naest liggenden an Denemarken.
In de tijden als K A E R L de Calwe regerden, so quemen de Denen en Normans
met groter macht in Frieslant, om dat to brengen vnder hoer subiectie; dan
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als se dat foernamen, dat se bereit weren alletsamen liewer to sterwen, dan
lioer friheit aff to gaen , so deden se so voele quaetz int lant als se mochten , en
sint voert getogen tot in Franchrijck, daer se oeck to mael grote scaeden deden j
men moclite se niet foerwinnen , noch weder vthe landen brengen , also datter vp
het lest een composicie gemaect worde, dat se een part landes in Ffranckrijch
solden hebben en holden, genoempt Neustrum, dat bij dese sijne name voerloer,
en worde genoempt Normandijen, alst noch genoempt wordt.
WO HOLLANT

EEN GRAEFSCHAP GEWORDEN IS.

« Dese Keijser KAEKI, de Calwe de hadden een dener, genoempt DIRCK, en was een Graewo
« soen van Tester-bant; en de Keiserin, genoempt GEWA , was sijn nichte. De Keiser gafF
(! hem een part van Ffrieslant, genoempt Slauia, nv Hottant. En he quam daer int landt in
« der schijn, dat he het lant bescermen solden voer de Denen en Normans; der oersaecke
« vntfingen se hem goetlijck, en deden a l , dat hem lieff was; en he ginck to mael genedich
« met hoer om, en maecte voele frunden int lant. Als hem des lijdt gaff, doen liet he
ö sijne menonghe to kennen gewen. Voele Iuden hadden hem doen wal quijdt gewest; dan he
« hadde voele vrunden int landt gemaect; oeck hadden he voele vesten ende sloeten doen
« maecken; oeck was he hoer to mael genedich; ende talder meeste, he bescermede hoer wal
«voer de, Denen ende Normans, de in der tijdt Frieslant zeer lastich waeren; des to weniger
« wederstant hadden he. Niet to min , doen he sijne menongen eerst to kennen gafi', he hadde
ö marckelijcke daer om to lijden; dan he dede so voele met wijsheit als met macht, 3at he sijn
K lewent lanck een geweldich Here bleeff. En als he nv in rustelijcke possessie was , liet he
f! hem hijr mede niet genoegen, dan soliciteerden an de Keijser, dat he hem sijn landt wolde
(! voermeerderen; dorch bede van GEWA , de Keijserinne, heft de Keijser deze Grawe DJÎRCK
(! sijn landt voermeerdert, ende gafi'hem West Frieslant, went an de Zuder zee. En in de
« donacie staet also gheschrewen , wo de Keijser (to weten KAERI. de Calwe) heft gegewen,
u doer bede van GEWA, de Keijserinne, DEBCK het landt van Wasda,
dat nv Ffrleslant
« genoempt wordt, van sijn landt aff tot in de Zuder zee, met marsene, hoeijlandt, büsch
ö ende braem, also alst daer liggenden were. »

Bij dese ist oeck to mareken, dattz waer is, dat VHASTI vnse landt then
ersten gefunden ende bew o ent heft; en conforteert oeck zeer wal tgene , dat ick
daer aff gheschrewen hebbe. Wo wal wij vnse namen vöerloeren hadden, then
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ersten tij de conversacie, de wij hadden met de Sassen, daer nae bij VOIATCI AEN ?
deKeijser,so ist noch in deser tijdt in goeder memorijen gewest, alst wal blijcket
bij de donacie brieff van de Keijser, oeck bij de legenden van Sancten W I L M B R O R T .
Nv suldij weten, all wast waer, dat de freemden nacien vns niet noembden dan
Neder Sassen, nochtant vnder vns eigen luden, in vnse landt, blewen wij bij vnse
eigen name 5 en al wast waer, des VoiiUCiAEN vns de naeme gafF, en noembden
vns Friesen, nochtant worden wij bij vnse nabuers niet anders genoempt dan
Neder Sassen, en in vns eigen landt blewen wij bij vnse eigen naeme; dan nae
der tijdt, dat wij (juemen vnder de gewalt der Denen, so wolden de Coninclc
niet anders genoempt worden dan Coninck der Ffresen, ende dat daer vmme,
dat wij in de Roemsche tafelen also genoempt worden en gescrewen stunden;
dan nae der tijdt, dat wij vnse freijheit to Romen erlanget hadden, so wolden.
wij niet anders genoempt worden, angemerct in vnse priuilegien stunden wij met
namen Friesen genoempt; daer vmme wolden se genen anderen naeme hebben,
en dat daer ynime, datt wij in de bulle genoempt weren Friesen.
Nv hebdij gehoert het hescheit en waerheit, de ie hijr wete to scrijwen , dat
wij then ersten genoempt weren (doer V H A S T H I J , als een vijndersche des landtz)
Wasda,, daer nae Neder Sassen, ende daer nae Friesen; dat ick alletsamen,
buten dit, dat ick hijr daer van gescrewen hebbe, wal bewijsen mach, dat wij
dese voersceijden namen gehadt hebben. Dan SAXO , BRTJNO ende F R I S O , dat
dese 3 gebroders weren, dat is plat niet waer.
[Men moet hier opmerken, dat de drie eerste Hollandsche Graven DIRK genoemd zijn. De
eerste, zoon van eenen Graaf van Teijsterbant, kwam herwaarts met den giftbrief, en zocht
de West Friesen, door zachte en harde middelen , onder bedwang te krijgen. Ten dien einde
bouwde bij Haarlem, en hield daar zijn hof. Sommigen meenen dan ook, dat Haarlem
geheel op West-Friesehen grond staat; anderen bevestigen dit van de eene helft; « waer bij
(( dattz gesproecken wort: Wel to Haerlem steit vp het sant, He worp wal met een koe in
« Frieslant; dat were. so voele to seggen, dat de grunt an Frieslant behoerden; daer niet
« foele werkes aff to maecken is.» Evenwel noch hij, noch zijne nakomelingen, mogten
in 5oo jaren het rustig bezit van Frieslant bekomen. DIRK de derde bleef in Friesland
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Verslagen, en over het geheel mag men aannemen: « daer is certeijn meer luden in Friesland
ff voerslagen , dan daer menschen in woenen; oeck sint daer meer Fresen voerslagen , om de
(t friheit to bewaren, ija twemael meer, dan daer idtsont menschen in Frieslant wonen; daer
K vmme were het nutter gewest, dat sulcke gifth vngegewen were geblewen, bij de welcke
tt datter so vntallijcke voele quaetz gesciet is. o De opgave, dat deze twisten wel 5oo jaren
geduurd hebben, wordt bevestigd door de opmerking, dat in i345 Graaf W I L L E M , Roomsch
Koning, te (( Hoechtwolde, )) een dorp, liggende bij Winkel en Schagen, door de Friesen is
dood geslagen, terwijl deze giftbrief in 863 verleend was. Waaruit men mag opmaken, dat dit
K certeiti met grote cost, scaden ende bloetfoergeten gedaen is. Godt de troeste alle gelouigen
«zielen! Amen. — Dan this certeijn waer: alle de gene, de vns Ffriesen trauelgeren en
« moeijlijck sint boewen recht, se sint voer Godt voer maledijdt. »
Nogtans mag men hem gelukkig achten, die hier op Aarde zijn loon ontvangt, daar toch niemand,
twee pijnen zal lijden voor eene misdaad. Zoo begreep het ook Keizer MAURICIUS , die, in
een gezigt, van God de keuze kreeg, of hij in dit, of in het toekomende leven voor zijn misdrijf
•wilde boelen. Toen hij het eerste verkoos, werd hij, door Gods beschikking, overgegeven « in
« de handen van FFOEKO , sijn dener. » De Keizer, die zich aan den (( Heiligen Paus GREGORIUS
« Magnus j) had misgrepen, schreef hem dit visioen, en verzocht hem om vergiffenis. En niet
lang daarna werd hij door genoemden FOCKO met vrouw en kinderen verslagen.

:

« En datse foer de ogen Godtz voer maledijdt sint, de de Friesen molesteren boewen recht ende
8 reden; woe ick were, daer- ick behoerden to wesen, ick wolden v daer so voele exempelen
« aff weten to scrijwen, dat nemant so hart van harten solden mogen wesen, often he solden
(( daer een foerscricken van hebben; dat ick nv wil laten faeren. Dan wil hijr een wnnderlijcfc
(( dinck to scrift stellen van dese Grawe WILIÆM , de doer sijn edelheit en froemheilz wille
« Eoemsche Coninck ghemaect were en Keijser Elect; en he was voertrout Ffrow JOHANNA
(( van Brabant, de daer nae nam WENCELIJN , alst voerscrewen is; en also was he Harlogen

(t van Brabant ende Limburch,

Grawe van Hennegouiven, Hollant en Zelandt,

en

« Marckgraeff des Heiligen Rijcks, en Here to Mechelen.
K Nae de doet van dese Edele Here, Coninck van Æmanijen,
quemen de Beijersche Heren in
« Hollant; want hoer moeder MARGARETEN was suster tot dese Coninck, en de oltsle soen
« was oeck WILHEM genoenipt, en de brachten West Frieslant vnder de subiectie van de
« Graeflicheit van Hollant. Siet, doen liet dese Hartogen WILHELM een costelijck stenen cruis
it maecken, ther plaetzen daer Coninck WILHELM, sijn oem, voerslaegen were; ende in de darde
H dach was dat cruis foerswunden; nemant wiste to seggen, waer het geblewen were. Harlogen
(l WILLEM waenden, dat de luden van der plecke dat gedaen hadden, en liet noch een ander
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n daer setten, dat beier was; ende het voer wech gelijck het eersten. Darde mael liet he daer
H een cruis niaecken, en liet dat bewaeken met wapenden Inden; het was to foergewes
K gewaecket; vp de darde nacht wast bij de ersle twe. Eenstijdt quam mij dit to maleiij, dat
« ick voerlelden, wat ick fan dit wunder gelesen hadden ; ende dit sche'ge in presencie van
(1 EDZARDDS GBAUIÜS, Laureatus Poeta; de sede mij, he hadden dat lo Romen gelesen in een
« cloesler, also foele perfecter, dant van mij voerlogen worde. Naderhant quam ick weder van
« dat anlfden to spreken, in presencie van AUGUSTINUS AGGF.US , Doctor in Medicinen; de
K sede mij, tsulfden gelesen to hebben lo Parijs in een cloesler; en de anclor van dat boeck,
«daer in he dat gelesen hadden, de were der lijdt, als dit schege, een dener gewest van
« Hartogen WILHEM van Beijeren, Grawe van Hollant, de dit cruis daer geslelt hadden. En
« beide gaewen se mij in gescrift de namen van de cloesters ende de namen van de boecken.
« Dese WILLEM bleeff oeck niet vngeloent vant grote quaet, dat he in Ffrieslant gedaen hadden;
K then erslen quam he to strijde met-sijn eigen moeder, ende nam hoer alle de 3 Graefscappen,
K als met namen Hottanb, Henegouwen ende Zelant; doen weren sijne simden vo.'daen; dan
K he was weerdich punicie vp Eertiijck daer voer lo vnlfangen; en Godt de sloech hem met
(I vnsinnicheit, also dat he wal 18 ij'aren sijn sinnen berowet were, en stai'ff in snlcke elenden
;.
8 to Kenout in Uennegouwen. ))]

WOE PTESTERLANT

ENDE OESTERLANDT

QUEMEN VNDER DER

GEWALT ENDE MACHT VAN DE BEIJERSCHE HEREN.
Nae dat Godt dese Hartogen WiiiHEtiM
voerscrewen i s , so sande Ffrow MARGARETEJNT
hoer anderde soen in Hollant, en was genoempt
van alle de Staten zeer frunllLjck vnlfangen. En
een wijs ende een Iberstendich Here.
1

also elendelijclc plagden, alst
van Beijeren,
de Keijserinne,
Hartogen A L B R E C H T , en worde
lie regeerden zeer wal; he was

-Ghij liehuen liijr Lefoeren genoech voerslanden , wo datter in Weslerlant vp
gestanden weren i foerfloecte Partijen, to weten Scirong ende Ffetkoeper.
Sò
stundet dér lijdt to mael quelijcken int landt, doer dese foermaledide partije.
Niet allene dnt de wertHjcke daer mede besmet weren ; dan oeck de geestelijcke
luden de vingen malcander, siogen malcander doet, spolierden malcander, niet
weniger off se warlijck weren gewest. : En met namen de Scirongen hadden vp
Prov. Fricsch Genootsch, I.

8
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dat msel to lijden ; daer vmme bedachten de Scirongen een boes, Jistich raet,
ende brachten niet goede woerden 7 Heerscoppen bij Claricamp vp den gladen
ijse , daer se hoer doet slogen boewen eedt, geloeff ende truwe ; want se weren
voerdragen , al boer gebreken to gewen an de Prelaet van Claricamp , de een
accoert solden maecken tuschen partijen ; en de vthsprake to holden ende achter
folgen haddense malcander met de mundt bezwoeren ende met de handen belooft.
So de Scirongen weren voersien met beslach , dat de Fetkopers niet hadden , so
brachten se hoer vp den gladen ijse, daer se hoer doet sloegen sunder groet
geweer 5 daer bij dat men noch wal secht in vnse lant, waer ene twijwelt,
datmen hem bedregen wolden, so sechtmen wal: Du wilt mij ija niet vp den
gladen ijse leiden ; often oeck anders : He waende mij vp den gladen ijse geleit
to hebben. En als de Scirongen dit bose feit perpetrert hadden , lieten se hoer
hier an niet benogen , dan deden execucie ; waer se enen wisten , daer se sorgen
voer hadden > dat he hoer wederstant solden mogen doen, den slogen se ther
doet, often se ijagendse vthe lande. Ende dit schege so subijt en so ij lenden ,
dat de Fetkopers niet bij een ander mochten comen , dan togen al vthe landen ,
y
de des geboeren mochten.
Enige van de Fetkopers hadden hijr an een groet mishagen ende leetwesen ?
datse aldus scentlijcke mosten voerdrewen wesen, ende quemen in Oest Frieslant
hij FFOCKO VCKENS , de der tijdt des landes een Here were; en claegden
daer hoer noet, woe scentlijck dat de Scirongen met hoer gelewet hadden , en
vthe landen foerdrewen hadden, en begeerden sijne hulp, dat he hoer to sachten.
En is int corste met groter macht gecomen in Westerlant;
en de Scirongen
hebben hoer bij en ander foergaddert to Hindlopen,
daer Sicico ZlARDE het
hoeft aff w a s ; ende het is tot een slach gecomen, de welcke dat de Scirongen
voerloeren, also datter voele Scirongen voerslagen worden; oeck voele voerdranckeB
int water, genoempt de Coltz ; en daer voersanck oeck FFOCKO groetste busse,
de daer noch liggen solde, alsmen secht. En dit schege vp Sancten E G I D I U S
dach ; ick geloewe dattz was nae de geboerten vns Heren M CCCG en II ijaerj
en daer worden dese versen aff gemaect:
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substravit anno secundo
Multos in Côlse Hindlopie SICKO juuante.
EGIDIJ

FFOCKO

Met dese victorie so weken de Scirongen vthe lande, en de Fethopers de
triumpherden. Dan daer worden Lij goede luden so voele gedaen , datter vrede
gemaect worde, bij de welcke dat alle de ballingen an beijde zijden weder to
lande quemen; dan dat contract van peijs worden gemaect wal nae de wille van
de Ffetkopers; en aldus stont het landt een cleijn tijdt in goede frede.
Dan de Scirongen droegen des hemelijcken een groten nijdt, dat se de saecken
van Frieslant niet mochten hebben nae hoer wille ende menongen, waer vmme
datse menongen scarpen raet hilden vnder en ander, wo se tot hoer menongen
solden mogen comen ; dan se mochten dat niet fijnden, datse sulckes bij hoer
egen tnacht solden moegen doen ; daer vmme worden se to raet ander wegen to
söecken. So 'wast in dese tijdt, dat Hartogen ALBRECHT van Bei/eren in Hollant
regeerden; daer vmme scieten de Scirongen an Hartogen ALBRECHT hemelijeken,
eiide gaewen Sijne Gtiaden daer an, wolde he een Here van Frieslant wesen, daer
wolden se hem to helpen. Der tijdongen was der Ffurste froe; ende daer worden
voerdragen ende concludert, dat he met groter macht solde comen to Staweren; dat
se' bestellen wolden , dat he daer geen wederstant solden fijnden ; en in Staweren
solde he blij wen met sijne luden, tot dat se an hem santen , ende leten weten,
wat he doen solden. En vp sulcken troest is Hartoge A:LBRECHT met de sijnen
in Staweren gecomen, daer he hem wenich voertoefden, so alst concludeert were.
Nv wast van oldes een gewoente west in Frieslant, de altijdt, went vp de
dach , geholden were in Frieslant als een wet often ewe, dat de partije in
Frieslant So groet niet mochte wesen, als daer freemden Heren vpt landt
quemen, so was der partije doet, en nemant mochten wraeck nemen vant gene,
datter voer de dach gesciet were, Lij foerboertehisse van lijff ende goet; daer
vmme so vro alst voernomen worden, dat Hartogen AliBBECHT Staweren in
genomen hadden, soe sint de Ffetkopers Toergaddert to Rauwerth,
en de
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Scirongen to Olde Cloester, en solden raet nemen, in wekker scliijn se Hartogen
ALBRECHT solden mogen resisiencie doen , often weder vt'hc lande brengen. En
de Fethopers hadden to gcscrif't stelt boer motijff, intencie en menongen , en
sanlen dat to Olde Cloester, om Loer raet ende aduijs daer vp to boeren, om
voert to concluderen, so alst in sulcken handel beboert. Als de Scirongen dese
scrifth vntfangen hadden, ende daer bij geleert hadden, wel daer to Raeuwert
al bij en ander foergaddert weren, so hebben se gesant an Hartogen ALIBRECHT,
dat he met sijner macht solde comen in der nacbt tot suiker plaelz ; so wolden
se Sijne Gnaden levveren alle de gene, de hem solden mogen wederslant doen,
Nv suldij weten, de Fethopers Jagen to Rauwert sunder sorge often wacht to
hebben. En in dat dorp hadden OISNA VAN DER CAPPETJTJE 2 siisters beraeden,
dene to Flaersum,
dander to Inhemrlngen;
so was ONNA vp der selwe nacht
gaen slaepen, met nocli ander 17 Heerscapen van sijn frunden, tot Inhemringeriy
dat een schoen buis was, ende oeck wal genoech sta rek , als der tijdt een iiuis
in Frieslant stunde. En in der selfden naclit quenien de Scirongen met Hartogen
ATJBRECHT to Rauwert,
en fingen alle de I'Jetkopers,
de se daer funden in de
herbergen. En als se voernamen, dat ter voele Heerscappen weren vp Inhemringen
huis, so sint se daer voer gefallen met gescut en anders, om dat to gewinnen.
Wo wal daltz huis genoecb starek were na der landes wijse , so wast noebtant
niet sla rek foer Fursten gewalt; oeck weren se vnfoeisien vant fgene hoer in
sulcken handel van nocden gewest were; ende weren daer oeck niet vpt huis
gecomen , om dat to willen bolden , often dat wisten , des daer fianden comen
solden; dan weren daer gast gewijse comen, alst voerscrevven is. Als se nv hoer
sagen en befunden also benouwct, datse het buis niet wisten noch moebten
holden , noch oeck daer van comen , so hebben se van der noct een doeget
gemaeket, en gaewen boer vp in gnaden van Harloge ALBRECHT. Alle de
gefangenen worden nae Stawsren gesant, inde worden daer ransoent in so voele,
als se voermochtcn to gewen. OJVJMA worde ransoent voer 1800 Francker schilden:
he l.addz geit niet, om de to mogen betuelen ; so stelden be in sijn plaetz
2 kijnderen, to weten K E M P O ende T I E P K O , als caiisij, dat be vp enen genanten
dach de pennongen aldaer solde betalen. KEMPO de staiff to Staweren, en
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TlEPKO worde van sLjn facîer gelosset foer achlhien liundert Francker scliilden ,
baten alle costen en andere scaden ; en liet aller quaetste was, dat nemant
mochten en ander helpen ; want alle de frunden met en ander gefangen weren.
Bij dese nederlage so vandt Hartogen ALBRECHT geen wederstandt int landt,
en is also met desen anslach worden een geweldich Here van T'Festerlandt ende
Oesterlant, io welen van de Zuder zee tot an de Æmse, vtligenomen Groningen j
de weren recht to voeren voerdragcn met de Biscop van Vtrecht, en hadden hoer
gegewen vnder de protectie van Sancten MARTEN ; en de vier sleden, to weten,
Groningen, Dewenter, Zwol, Carnpen, de maectcn to hoep geit, welcke
petmongen heh ick wal gesien. En ick weet niet het, ick solde v noch wal
een Lrieff weten to toenen , schoen, geheel en vncanzeleert, ija so fiisch , off he
in 10 ijaren gemaect were; en is hesegelt met groen was; an dene zijde is
gedruct het groet segel, en dander zijde het conlrasegel; en het effect van den
brieff is dese :
« Wij AliBRECHT, hij der gnaden Godtz Hartogen to Berjeren, Pallentz graeff
vp de Rtfn, Marckgraeff van Hennegowen , Grawe van Iiollant ende Ze lant,
Banrcheere van West Frieslanl,
doen kundt, en hekennen in desen vnsen
ijegenwoerdigen hrewe, wo wLj hebben' gegewen, ende in cracht van de brewe
gewen, doer sekere denst, de vns gedaen is, N. Northorn en Suthorn,
met
1 dusent roden butens dijck lant, also daer licht vnhedijeket. »
Dat vnbedijeket landt was het landt, dat nv de JVaert genoempt wordt, en
was der tljdt noch vnhedijeket; en gelowe certeijn , daltz het beste lant wal is
van Frieslant. Dese 2-dorpen de liggen bij Groningen; daer bij mogen ghij
lichteüjck lijnden , dat he oeck Oesterlant meclilich was.
Als nv Hartogen ALBRECHT des landes gaer geweldich were, worden Sijne
Gnaden geraden van de Scirongen , de hem int lant gebracht hadden , in sodanen
gestalt alst voer gescrewen is, dat he bet landt wal solde bestareken met burgen
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Dit deden se der oersaecke, frucht hebbenden, wo Hartogen
Â L B R E C H T het landt weder hadden moten voerlaten , datse aisdan loen nae
wareken solden hebben moeten vntfangen. En in contrarie worde Sijne Gnaden
geraden van andere Fresen, dat het lant niet to holden were met sloten en
jburgen, dat to menigen tijden voersocht were van sijn Voer heren, Grawen.in
Hollant;
he solden an de voergaenden ende olde voerleden saecken exempel
nemen ; to bet solde he hoer woerden en raet folgen ende geloeff gewen. Dan
dachte he een gewaldich Here des landes to blijwen, so weer hem noet een
qrdentlijck en lofflijck regiment in de landen to stellen, waer bij dat de landen
mochten regeert ende geholden ende voersien worden met goeden juslicie ende
pollicie, en wesen de vndersaten een genedich, ende gelijck Here; met andere
woerden , daer to denenden.
Dese goeden Here voersmadeden desen raet niet, dan stelden 6 Heren van sijne
Raede daer to; en de Friesen koeren oeck 6 Friesen van de Ridderscop. Dese
12 maecten een ordinancie van rechtforderingen en pollicie, der landen to goede;
insgelijcken maecten se daer een vpcompste, woe voele de Ffurst ende sijne
erfgenamen to ewigen dagen solden hebben voer sijne domeijnen. En als dat
gedaen was, gaff de Ffurst een reuersael brieff, de landen daer en boewen,
nummer to belasten; dat he oeck Furstelijck helt sijn lewent lanck, en sloet
alle sijne befelhebbers de handen, datse daer en boewen niet dorsten attempteren
edtwes to doen, in cleijn often groet. En woe daer emant an de Ffurste quam,
ende wiste dingen an to gewen in contrarie van sijne scrift, woe voele prophiten
sijn angewen mede brachten, he mochten niet gehoert worden; he bekende wal,
dattz fenijn in de start droech. En bij desen loflijcke regiment so wordz vast
voergeten al datter to voeren gesciet were; en nemant hadden gewilt, datse weder
freij gewest weren.
En oeck quam daer grote frede ende eendrachticheit int Jant doer een heiiich
Monick van Sancten FFRANCISCUS oerde, genoempt BRUCK¾TAN ; ende daer hulp
èen miraeckel, dat to Staweren schege, voel to. Dese BRUCKMAN doer ginck
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al Frieslant predigen het woert Godtz , ende lasterden to mael zeer de valschen
partijen, ende daer Lij gafF he to voerstaen, woe angeneme dat Godt were vrede
ende eendrachticheit; ende dat moclite in niemantz harten comen, so lange he
stunden in hat ende nijdt met sijn ewen Cristen ; met andere saligen lerongen,
daer to denenden. So gehoerdz, dat dese BRUCKMAN to Staweren zeer scarpelijck
daer van predicten ; ende daer stundt een man , dat hoerenden , de hadden in de
partije een, sijn metburger, doet gesteken; sijn hart worden vntsteken met
ierouwe; en vel daer neder voer de frouwe van de man, de he ther doet bracht
hadden, en badt om de wille van Godt sijne daet voergiffenisse. Als de frouwe
ansach de gene, de hoer man so deerlijck beroeft hadden van sijn lewent, mochten
de frouwe een woert niet spreken van rouwe; licht dattz Godt also wolden.
Siet, de frow had vp hoer armen een junck kijnt, van hoer man gelaten, welcké
kijnt sijn dagen nee woert gesproken hadden; dat kijnt sprack perfect ende
besceidelijck, int anhoeren alle den omstaenden luden : lek foergewe dij de doet
mijns faeder geerne, om Godes wille. Dit mirakel hanget in een tafrei pingeert
often geschiWeft to Staweren in de Noerder kereke, an de noert zijde. Dit
miraekel, ende de goede vöermaningen, de BRUGMAN dede, deden voele luden
comen tot de gene, de se misdaen hadden, biddende voergiffenisse; de misdaen
weren , de foergaewent oeck geerne, om Godswille, also datter bij desen voele
de partije vthe lande cheme; also datter der tijdt een goet, eerlich regiment in
Frieslant was, ende daer bij goede frede ende eendrachticheit.
, Nae dat Hartogen ALBRECHT de raet van de Fethopers gefolget hadden , so
w.olde he Oeck niet voersmaeden de raet van de Scirongen, ende liet maeckeîï
yoele costelijcke burgen int lant; to weten 11 burgen liet he maecken in
Westerlant) ende 3 burgen liet he maecken in Osterlant.
En noch had he
ynder handen een burch to maeken to Staweren, an de noertsijde, daer het
fundament al fan gelegt were; dan doer sijn doet foerbleeff dat. Nochtant had
he to Staweren een schoen slot gemaect, an de zuder zijde, vp de haewen ;
want der tijdt was de haewen vp de zuder zijden. En dese burgen brachten
sijn soen weder van het landt, alst hijr nae gescrewen sal worden.
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Nae de doet van de frome Ffurst, Hartogen ALBRECHT , is sijn soen in alle
sijne vaders landen vntfangen ende angenomen a!s fiere , de oeck gcnoempt was
WiXHEt/M ; en lie liet Frieslant regeren een tijdManck in der gestalt, so sijn
Heer en fader hem dat gelaten liadclc. En nadcrhant worden liem sijn sinnen
voerandert, also dat lie een ander regiment an nam. Der burgen weren voele in
Frieslant;
se deden cleijne propliilcn ende grote costen , also dalmen alle ijaren
groet geit vtli Hollaiit nioslen brengen in Frisslar.t.
De Vntfangcrs en
Rentemesters de foerfloectent landt, datmen het geit van Hollanl also in Frieslant
solden brengen. De Hopluden ende andere bef'elsluden van Frieslant, de liewer
2 gebroeken dan een geheel hadden , de wisten hijr vp genoech to seggen , ende
gaewen daer an: Het were beter geen Jant to hebben, dan landt met grote
schade; daer vmme, wolden de Furst van Frieslant geen prophijt hebben, so
weer het ijae moegelijck, dat he daer gene schade bij en hadden; met voele
andere woerden, denenden tot hoer materie; also datse also langen an stunden ,
dat de Furst consenteerde, datmen maneren solden vijnden , dat de vesten often
sloten bij de Fresen vnderholden solden worden. En so des bij de dorneijnen
niet mochten geschicn , so gaff he de bcfelsluden last, datse solden met de luden
communiceren en handelen, dat sulckes met wille gheschicn mochten. Also
vnderstunden se then eersten met cleijne beden. Then laesten wast niet anders
dan: So voele wil den Here hebben tot vnderholding van des regiment in
Frhslant; dat al gedaen worden tot wal belewen van de Hei e. Als dat de Furst
Toernam, so behaegde hem dit to mael wal; de propliiten lacheden hem an;
ende hadde sijne wille ende moet niet wal vp de gene, de sulckes belet hadden,
ende hem daer aff geraden hadden. Als dit gemerct worden bij de befelsluden,
datse also in grote gnaden van de Here mochten conien , ende hadden oeck bij
sulke scaühen marekeiijeke grote prophilen, so leten se hoer hijr an niet benogen;
dan so vroe datter een scaltinghe to gewen heractnpt ende foerkundet worden,
so mochten noch wolden se niet wachten der tijdt, dat de arme vvichters hoer
¾oet to geit gemaect hadden; dan se haeiden , ijdtlijck in sijn jurisdictie, de
rijekste bij de hals, en de mosten dan de bciaevnlulen scattingen vp leggen %
ende seen , wat se van de arme wichters mochten weder crigen.
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Dewijle dat de Scirongen van dit scatten mede ghespiset worden, so mochtmen
hoer des niet wal to voel maecken. Dan als dese befelsluden dachten, se weren
also fundeert in de saecke, het were niet noet langer met se to simuleren , doe
namen se een afkering van hoer ; en tmeste was, de Scirongen weren der tijdt
wal de rijckste; want het had vast in hoer seijl ghewaiet, angeseen de Fethopers
hadden het gelach to foeren betaelt; so worden de Scirongen vast meest angetast.
Doer dese oersaecken wolden de Schirongen niet staden noch consenteren meer
scattinge to gewen extra ordinarie, ende maecten hemelijcke conspiracie vnder
en ander: van welcker borch dat men begosten lüden to fangen, den soltmen
voerfolgen met de klockeslach. So stunde der tijdt to Dockum een burch often
slot, ende ther Lune, ende to Ëzemer zijl; ende recht oeuer vp het Vthlant
stunde oeck een to mael groet en starck slot; so quam het also, datse van
Dockum ende van der Lune vp enen nacht vth toegen, om gefangenen to haelen
Voer de beraemden scattinghe, ende se worden wal genoech hartelijcken f'oerfolget.
De ven Dockum (juemen met aller noet, sunder gefangenen to hebben, in hoer
gewaersanïheit; dan dé van dër Lune de worden al gestraffet ende ther doet
geslaegen. En se lieten hoer hijr an niet genoegen, dan se stormde de borch
ther Lune, de se haest gewunnen hadden , angeseen de beste ende geraeste luden
weren doet geslagen. So sint se voert gefallen voer Dockum en JSsemer si/l;
Monijcken, Baginen, frouwen, meegden en knechten, met al datter niet
doegdeli)ck were then harnasch to dragen, de hebben Dockumer diep geslagen j
en de mannen lagen int harnasch.
Dewijle de Friesen met desen handel vnledich weren, so sant Hartoch WiiiHEiiM
5 grote scepen, then oerloch wal bereit, met andere voeîe prowandtscepen, om
farsche ende meer luden to brengen vp de sloten, met tamelijcke vitualie, ende
andere nodruftelrjcke dingen van pulwer en loet; dan so de scepeu niet mochten
yp. comen then erste floet, so blewen se daer liggen bij en ander, foerwachtenden
de atiderden floet. De Friesen sagen de scepen liggen int droech; se sint daer an
gefallen, en hebbense ghestormt en gewonnen; se pillerden de scepen, ende
staecken het fuer daer in.
Prov. Friesck Genootsch.
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En int corste gescrewen: van dese i4 borgen often sloten, de Hartogen
Ai/BRECHT dede maecken in Westerlant ende Oesterlant, doer raet ende oersaeck
alst foergescrewen is, so blewen daer niet dan 2 staen, to weten, vp liet Vthlant
in Osterlant, en to Mackum in Westerlant; se worden al in de tijdt van
4 maent destruert ende to niete gedaen; en woe de gewonnen worden, dat sal
hijr folgen.
So dan de Scirongen desen handel om lianden hadden, so weren de Fethopers
in desen handel to mael traech, also dat se hoer in desen handel niet foei lieten
fijnden. So dan de Scirongen triumpherden, so worde de foerfloecte partij e, den
fast neder gelecht were, weder foerwecket. Ende bij dese victorie worden se so
lioechmodich, datse niet wisten, wat se van de Fethopers maecken wolden, en
spraken opentlijck: De Fethopers weren landtfoerreders; se wachteden vp de
compste van Hartogen WILHELM. En hadden het gemene volck geerne daer to
foerwect, datmen oeuer de Fethopers gefallen were, en al doet geslaegen hadden
often vthe lande geiaget hadden; dan enigen voerstandeïe mannen de bekanden
wal, dat daer vth meer quaet dan guetz solde comen; daer vmme worde daer in
gehandelt bij geestelijcke personen, datmen so odioes ende scentlijcken niet spreken
solden; dan men solden beramen een dachfaert, om frede ende eendrachticheit to
maecken; ende weert dan also, datter enigen personen weren , geestelijck often
waerlijck, Scirong often Fethoper, daer men suspicie vp hadden , de soltmen
to reden stellen in een neutrale plaetz, om datter gene partije gemerct worden;
want partie mochten, nae gelegentheit der saeck, geen plaetz in desen handel
hebben, solde daer anders doeget vth comen.
Nv ist waer, dat van alle de Scirongen were niemant geblewen sustinerenden
de gunst van Hartogen W I L H E L M , dan allene SICKO ZIJARDA. Deser oersaecke is
een landtdaeh beraempt to Barlchum, bij de landtschap. Nae datter voele dingen
daer voerclaert weren, worden daer nomineert en an gegewen ses Heerscoppen,
dat Fetiopers weren, daer se suspicie vp hadden, en een Scirong, to weten
SICKO ZIJARDA. En daer worden concludeert, dat dese soewen Heerscoppen
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solden van stunden an trecken to Groningen, daer se solden blijwen dei* tijdt,
dat de landtscap daer worde scicken, om se to beclagen, often an to gewen,
waer om dat de landen suspicie tot se hadden. De Fetkopers sint daer to
Groningen getogen; dan SICKO was niet wal to p a s , waer om dat he niet en
quam, dan sanden sijn soen daer hen in sijn plaetz.
Als nv de tijdt hij was, dat se hoer solden foerantuorden, so toech SICKO
daer hen, om sijn soen to quijten. En als he vp de wech w a s , om derwertz,
to reijsen, so worde he gefangen van een Scirong, genoempt T I A E R T A E I . W E ;
de nam SICKO sijn segel, en liet hij sijn clerck een brieff scrijwen an de
Hopman to Mackum, deser menongen:
« Ghij weten, woe iek nae Groningen moet reisen, om mijn soen to quijten,
en antuort to gewen vant tgene, datmen mij dan wort foer holden. Vp de wech
sijnden, befijnden ick, dat al Frieslant als ene man int harnasch sint, om v to
foersoken. Off ghij des niet getroest ¾ijdt, so wilt gedencken om wech to comen;
dat ick v niet heb willen foerswigèn. Oeck gewe ick v to voerstaen, dattz
certein waer i s , dat het starcke slot vp Vthlandt stormender hant gewonnen i s ,
dat ick mij niet genoech foerwonderen mach. »
Als dese Hopman foernomen en vntfangen hadden dese scrifth, so was he niet
wall to freden; want he kende de hant ende oeck tsegel w a l ; daer bij wiste
he wal, dat SICK.0 vp de faert were, om nae Groningen to reijsen, vth
oersaecken alst voerscrewen i s ; oeck wiste he w a l , dat SICKO hem niet liegen
solden; so en twijwelde he nijet daer an , often het weer also met de waerheit,
gelijck hem gescrewen were; en het aller meeste: he hadden desen brieff geen
vre in sijn gewalt gehadt, he hoerde alle de clocken an boert gaen, ende alle
de luden daer vmtrent weren in roer ende vp de benen; dat allet bij desen
T I A E R T AEI/WE also bestelt were. Dese frucht en anxst dede de Hopman to
scepe dragen, dat he ijn der ijl mochten hebben, en is also nae Hollant gefaeren,
en liet het huis often slot ledich staen.
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En als TIAERT dit slot met sodane practiken gecregen hadden, was de suspicie
so voele to groter, de se vp SICKO ZIAE.DE hadden. En wo he gene grote
frunden vnder de Scirongen gehadt hadden, he solden niet wal daer mede
gestanden hebben.
Dan het slot vp Vthlant worden hijr nae wal vmtrent een ijaer ghewunnen met
groter cost, scaed ende arbeit. Ende worden daer vp lewendigen luden gefunden
int getal van 332, de al ghedrencket worden ; en daer worde to mael voel guetz
vp het slot gefunden.
Als nv de ghijselers antuort gewen solden vant tgene, dat hoer voer geholden
worden , so wordet bij de Raet van Groningen gekent, dat de Ffethopers hoer
•wal foer antuort hadden ; waer vmme datse mochten reisen, en bewoenen boer
goederen, gelijck se plegen. Dan SICKO moste daer blijwen, often sijn soen.
He Jiet sijn soen daer blijwen ; niet lang , he starff daer to Groningen. En als
sijn soen doet were, wolden de landen, dat SICKO daer in sijn plaetz solde
trecken ; dat hem niet wal behaegde. Daer vmme wast, dat he raet ende hulp
sochten an sijn frunden, dat he mochle blijwen ; he wolde al doen, dat een
froem man to stunde to doen. Dan daer weer gene remedie to : he moste daer
hen. Als he dat sach, moste he van der noet een duecht maecken , en gaff sijn
dochter an een soen van dese TIAERT AELWE. En daer mede weren alle dingen
wal gedaen, en bleeff woenen so he plach to doen.

|
\
\
*
|
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« Nv mochte mij ijemant fragen: So dw hijr befoeren gescrewen hebste, so was dese Hartogen
« W I M I E I M een groet, mechtich Ffurste van sick selwen , ende noch mogender bij sijn Heren,
(! frunden en magen; dede he niet daer to? liet he dit alletsamen, sunder de sijnen hulp to
« doen? — lek antuorden: Als Godt landen, Heren ende luden plagen willen, so nempt
(1 He hoer de wijsheit, — He quam in dese tijdt to crijg met sijn eigen Heren ende getrouste
tt vndersaten, daer he so voele mede to doen hadden, dat he vast geld to doen hadden. Dat
« dede hem then ersten doelen, ende voergelen tgene sijn Heer vader de Friesen beloeft
« hadden, ende foerachteden hoer raet, de hem daer to helden, dat he de Friesen holden
« solden, tgene hoer beloefth weren; dan folgden der gene raet, de daer wisten an to gewen:
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(( Gnedich Here! waer mede hebbent de Fresen voerdeent, dat ghij hoer spaeren sult? Om
K datter so menich edel Here, met so menich dusent mannen, int lant voerslagen sint doer
(i hoer wederspennigen rebellicheit? Laatse vrijlick vp singen. Se moegen daer niet to doen;
« het strijck is hoer wal to recht om den hals gedaen; se motent wal lijden en laten geschien,
K dat v lief is. — De ROBOAM, SALMONS soen, dede volgen den raet der jungen, de heft
« Hartogen WILHELM oeck doen folgen desen raet; want he ende de zijnen sulckes weder
(( Godt voerscult hadden; se quemen wal met groter macht int landt, dan se scaffeden als
K niet, ende foerworwen niet dan scaed en scanden. »

En met dese handel so behelden de Scirongen de oeuerhant, ende noembden
hoer bescermers vant landt. En de partije worden vast metter tijdt foerwect:
dan waer een Fethoper hem marcke liet, dat de Scirongen hoer saecken niet
recht deden, de moste ducken, het mochten niet to lelijck often scentlijck
geschien; he moste des besterwen. DoüWA GHERBRANBA sloegen se ther doet
to Boldzwert op een landtdach, en ScEtiTA ROERDA sloegen se ther doet to
Harlingen in de kercke; en deser gelijcke so voele, dattz foerdrietlijcken solde
wesen to scrijwen. Dan this niet noet, olde dingen to foerhaelen, de nv to han£
vth memorie often iennisse der menschen sint; dan so voele alsmen bij gescrift
yijnden moegen, so is daer leider genoech ende also voele boese en scentlijcke
feiten to scrijwen, bij de Scirongen perpetrert, we hem ánders daer mede wolde
vnledich maecken, de noch in frischer memorie der menschen sint. Dan ick wil
de dingen laten anstaen , ende keren mij voert tot mijne begonnen materije; en
tgene mij dan noet zeij mencie van to maecken, dat wil ick hijr bij stellen,
ijdtlijck vp sijn tijdt ende plaetz ; dandere, de mij niet noetlijck sint, ende mij
wal lijden mach, sunder de to voermanen, de solen bij dese scrifth niet gefunden
worden.
[Niet lang nadat Hertog WILLEM de Heeren van uirkel en Egmond uit hunne bezittingen had
verdreven, is hij overleden, achterlatende eene eenige dochter, met name JAKOBA , die gehuwd
was aan den Daupbijn van Frankri/k,, Deze, kort voor den tijd, dat hij de kroon zoude
erven, vergeven zijnde door middel van een pansier, is zijne kinderlooze weduwe, na haar
vaders overlijden, hertrouwd met haren eigen neef, Hertog JOHAN van Jiraband. Hoe zij
elkander in den bloede bestonden, blijkt uit het volgende;
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Hertog ALBHECHT van Beijeren had vier
dochters. De oudste zoon was W I I L I M
K doch was he geen Priester; » de oudste
van Gelre, en na diens overlijden, diens

kinderen nagelaten, waarvan twee zonen en twee
; de tweede JOHAN , Bisschop of Elect van Luik,
dochter kreeg tot haren eersten man EDUARD, Hertog
zusters zoon, zoo als boven verhaald is.

Vroeger is ook reeds gemeld, dat er drie Brabandsche Hertogen geweest zijn, welke JOHAN
genaamd werden. De drie dochters, welke de oudste van dezen naliet, werden uitgehuwelijkt,
de eerste aan WENCEMJN, Hertog van Luxemburg;
de tweede aan LODEWIJK, Graaf van
Vlaanderen; de derde aan Hertog REINOLD van Gelder, EDUARDS broeder. MARGARETHA ,
die de echtgenoot was geworden van den Graaf van Vlaanderen,
liet van deze alleen
eenig kroost n a , namelijk eene dochter, ook MAIIGARETHA geheeten, die kinderlooze weduwe
werd van den Hertog van Bourgondie,
Daar nu de erfenis van Bourgondie aan de Fransche
kroon verviel, zoo maakte Koning KAIIEX, de vijfde, die, onder aï zijne kinderen, zijnen
jongsten zoon, PHIMPPE le Hardy, het meest beminde, van die gelegenheid gebruik, om
hem de Hertoginne weduwe ten huwelijk te geven, en daarbij het Hertogdom Bourgondie te
schenken, met eenige landen, die te voren aan Vlaanderen behoord hadden, als Rijssel, Douaij,
« Orchiers. 1) Dit paar gewan vijf kinderen , drie zonen en twee dochteren. De eerste zoon,
JOHAN , werd later Hertog van Bourgondie en Graaf van Vlaanderen en Artois; deze nu had
tot gemalin Hertog ALBRECHTS andere dochter; de tweede zoon, ANTONIUS , werd Hertog van
Braband en Limburg; de derde, PHILIPFUS , Graaf van « Nijwers ende Rijtevs. » De oudste
dochter, MAHGAHETHA , werd gegeveji aan Hertog WIIAEM van Beijeren, en was dus moeder
Van Vrouw JAKOBA ; terwijl de tweede echtgenoot van deze laatste een zoon was van haren
oom, Hertog ANTONIUS, en diens gemalin, zijnde eene erfdochter van Santpol. — De tweede
dochter van PHILIPPE le Hardy huwde met eenen Graaf van Savoije; doch hierover behoeft
thans niet gesproken te worden. •— De oudste der zonen van denzelfden P H I M P P E le Hardy,
namelijk JOHAN, werd te Monstreul gedood, door den Dauphijn van Frankrijk; hij liet eenen
zoon n a , PHIMPPUS , die zeer vermogend werd, en « wrack sijn faders doet wal genoech
« hart; » en twee dochters , de eerste gehuwd met Hertog ADOLF van Kleef, de tweede met
den Hertog van Bourbon.
Doch, om tot Vrouw JAKOBA weder te keeren; deze kwam, door kwaden raad, in onmin met
haren man, en leed onbeschrijfelijk veel, zoodat zij op het laatst van al hare goederen beroofd
werd. Want na eenen voorafgaanden krijg met de Heeren van cirkel, en Egmond en Usselstein,
geraakte zij in twist met haren eigen oom , JOHAN , Elect Bisschop van Luik Deze deed, na
een be¾it van 24 jaren, afstand van zijn Bisdom, om hetwelk voor hem te verkrijgen, vele
duizenden van menschen waren verslagen, huwde met de nagelatene weduwe van Hertog
ANTONIUS, die Vorstin was van Luxemburg,
en wist zich in eenige Hollandsche steden te
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dringen, ofschoon deze drie malen achtereen aan JAKOBA hulde en trouw hadden gezworen;
voor het eerst bij het- leven van haren vader; later na diens afsterven; en eindelijk f oen zij
haren echtgenoot herwaarts bragt. Vervolgens kwam zij in oorlog met haren eigen man, Hertog
JoHAN,en huwde nog, bij diens leven, met den Hertog van Glochester,broeder des Engelschen
Konings; en toen eindelijk JOHAN van Braband was overleden, werd zij, in eenen nieuwen
krijg, door Hertog PHILIPPUS van Bourgondie van al hare erfstaten beroofd. Ook deze PHILIPPUS
was op eene dubbele wijze haar neef, als zijnde zijne moeder de zuster geweest van Vrouw
, > JAKOBA'S,vader, terwijl hare moeder eene zuster was van PHILIPPUS vader, als boven gemeld
• is. Aldus is deze PHILIPPUS , Hertog van Bourgondie en Heer van het grootste deel der
Nederlanden geworden, die hij achterliet aan KAREL, den eenigen zoon, dien hij in wettigen
echt, bij eene Konings dochter van Portugal, had verwekt. Doch JAKOBA, nadat haar derde
echtgenoot eene andere Vorstin had getrouwd, heeft zich voor de vierde reize in het huwelijk
begeven met Heer FHANS VAN BORSELEN, (i een Banrehere )) uit Zeeland.]

DE OERSAECKE YANT ORLOGEN, DAT HARTOGEN
WILHELM
VAN BEIJERER TO VOEREN, EN FROW JACOBA NAE,
r
POERDEN, MET DE HERE VAN ARCKEL EN ANDER.
;{DeHeer vmArkèl,
âie zeer vermogend was, had altijd de Kabeljaauwsche partij voorgestaan.
Daar nu ten hove de Hoehschen de overhand hadden, zoo werd Hertog WILLEM gestadig
tegen hem. opgeruid. Hij vorderde rekenschap van hem, en vele andere dingen, welke deze
meende aan den Hertog niet verpligt te zijn. Hoe meer hij zijne onschuld zocht aan te toonen,
' des te heviger drong men bij hem aan; het gevolg w a s , dat het geschil eindelijk tot eenen
open oorlog uitborst. — ARKELS moeder nu was eene dochter van Kleef; zijne vrouw eene
dochter van Hertog WILHELM van Gulih en Gelre, en Graaf van Zutfen;
bij deze had hij
• i eenen. zoon, WILHELM, die ongehuwd bleef, en eene dochter, die in den echt trad met den
Heer van Egmond en Ussehteln. — Na Hertog WILLEMS dood maakte Jonker WILHELM
van Arhel zich meester van Gorinchem. Vrouw JAKOBA verzamelde, met behulp van die van
Utrecht en Amersfoort en andere begunstigers der Hoehen, eene aanzienlijke magt, voer de
• ' u Marwe, )) op, en drong, daar hare partij het slot nog in had, Iigtelijk door de Waterpoort in
1
de stsd.i' Hier echter kwam het tot een hevig gevecht, waarin velen bleven; onder anderen
01 WÏLHEEM; van 'jirhal, en van JAKOBA'S zijde haar voornaamste Hoofdman, de Heer van
'i
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De Heer va» Egmond kreeg, zoo ik meen gelijktijdig, bij de dochter van Arlcél twee zonen,
den oudsten AKNOTW of ARENT , den jongsten WILHEMÎ.
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zonder kinderen of nadere bloedverwanten was overleden, zoo kwam zijne erfenis aan zijne
zusters nakomelingen; namelijk Gulih aan den jongen Hertog « van de Barch, « den zoon
zijner eene zuster; Gelre en Zutfen aan ARENT van Egmond, den oudsten kleinzoon van de
andere zuster, die gehuwd was geweest met JOHAN, Heer van Arkel, Altena en Leden.
Tot deze verkiezing werkte Hertog ADOLF van Kleef grootelijks mede, gelijk zulks vroeger is
gemeld.
Ter dezer plaatze nu zal ik vermelden de afkomst der Egtnondsche Heeren van de Friesche
Koningen, « dat ick certeijn wal mogen solde waer maecken, sunder enich faut, woe ick were,
a daer ick behoerden to wesen , ende beholden hebbe tgene ick plach to hebben. So ick nv in
8 dese eîende gene forder bescheit aff mach scrijwen, so wil ick dat laten rusten en an staen,
« went het beier fuge'geft; dan wil scrijwen, wo se eersten an de name ghecomen sint ende
« hoer gescrewen hebben Heren van Egmont.n
Reeds is verhaald, dat Keizer K A R E L , bij de overwinning op PIADBOUD , diens zoon EUSTACIUS
en al de bloedverwanten des Konings met zich voerde. Daar echter de tweede zoon kort te
voren was overleden, zoo werden zijne jongere kinderen, heimelijk en zonder eenigen ophef,
even als andere edellieden opgevoed; ook later durfden zij zich niet bekend maken, doch
wonnen door hun goed gedrag de liefde der ingezetenen. Van de oudste kinderen, die KAREL
medenam, weet men weinig béscheids, behalve dat een hunner Bisschop van Keulen is geworden.
Men heeft reeds gehoord, dat de eerste Hollandsche. Graaf Haarlem stichtte, ten einde
Westerland
onder zijn bedwang te krijgen. Wel is waar moesten dan ook de landzaten
tusschen Haarlem en Alkmaar naar zijn goedvinden leven; echter konde hij niets van hen
verkrijgen, dan met onwil. Daar nu de Friezen, sedert zij hét Christen geloof omhelsd hadden,
voor zeer naauwgezet bekend stonden, zoo besloot DIRK te Egmond een klooster te bouwen,
in hetwelk hij Nonnen plaatste, en dat hij met de goederen begiftigde, die hij den Friezen had
ontweldigd. Evenwel het baatte hem niet. Dagelijks geschiedde haar geweld, zoodat hij
besloot de Nonnen met Monniken te verwisselen. Hij plaatste haar dus in het klooster van
Rijnsburg, welks bewoners hij naar Egmond overbragt. Ook dezen echter mogt geen beter
lot wedervaren. Het ging hun zoo kwalijk, dat zij eindelijk in beraad namen op te breken, en
de plaats te verlaten. Nu wilde het geval, dat in die omstreken zijne Woning: bad zeker
Edelman, DODE genaamd, die een afstammeling was van DODA, den zoon van RADBOUD.

Daar nu deze Edelman bij de Friezen in groote achting stond , zoo besloten de Monniken hem
al hunne goederen op te dragen , onder voorwaarde, dat zij daarvan niets meer zouden hebben ,
dan zoo veel als tot hun onderhoud en de kerkendienst noodig wâs, en hij hen hiervoor in
(bescherming zoude nemen. Als DODE dit uit goedhartigheid aannam, heeft deze overeenkomst
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den Monniken nogtans'geringen troost aangebragt, daar de Friezen verklaarden, dat zij ten
gevalle van DODE veel wilden doen; doch dat zij van meening waren, dat de Monniken zulks
alleen uit bevreesdheid voor hunne plunderingen hadden gedaan, en niet zouden nalaten, na
het verkrijgen van eenige meerdere rust, hem de gift weder op te zeggen. Om nu evenwel tot
de gewenschte rust te- komen,- verzochten de geestelijken den Graaf, dat hij DODE Heer van
JEgmond wilde maken., waarbij hij niets had te verliezen, en zij veel te winnen; weigerde hij
, dit, zoo. zouden zij zich genoodzaakt vinden, om te verhuizen. De Graaf liet zich gezeggen;
en het gevolg was, dat de Friezen de Monniken sedert met rust lieten. — Dit alles gebeurde
wel .200 jaren na den togt van Keizer KAREL in Friesland."}

... Ny> wil jck mij; weder fuegen ther materie. Nae de doet van de groetmogenden
Ffurst en Here, Hartogen PHILIPPUS van Borgondien, heft sijn soen, genoempt
CHAEBX, Grawe van' Charloist alle sijne faders landen an genomen to regeren,
„da0rlie liefiijck in, vntfangen worden als rechten erfgenaem.
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: In dese tijden ginck het vast wunderlijck in Frieslant to met de foerfîoecte
partîje, aiso datter dagelichs voel e çuaetz schege. Deser oersaecke scicten de
JPetJsQpers .5 volmechtigen an Hartogen K A E R L , met enigen articulen: Wolde
Sijne Gnaden Frieslant an nemen to regeren , vp sodane articulen, so hoepten se
Bianeren to fijnden, dat de gemene landen, often de meeste p a r t , solde Sijne
Gnaden daer vp willen vntfangen als Here. Dewijle nv OFKE van Dockum
met de andere weren hij Hartogen K A E R L tracterenden van deserï handel, so
sint de Scirongen dit wijs geworden > en maecten alsodanen commocie ende vploep
int, landt, dat meest allet landt hij hoer fel, ende togen samenderhant h e n ,
.ende destruerden OFFICE huis, ende oeck de anderen ; en wolden T I E P K E van
der Capelle ende JANÇKO DOUWAMA oeck voersocht hebben; dan dat worde
hoer aff geraeden. Dan daer worde so voele gedaen, datse solden tamelijcke
ambass¾afen setrden to JEnphusen, om to hoeren, wat O F K E met de sijnen bij
Hartogen,KAERI/ gemaect ende angelangt hadden, ende wat antuort se vntfangen
hadden y als des gedaen werde, so hadden se rechten kennijsse, off se wal often
qualijcken gedaen hadden; an OFFKE ende de sijnen. De Scirongen consenteerden
fcijr in, vp hoep datse in de articulen solden mogen fjjnden enigen exempte
Prov. Friesch Genootsoh, I.
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articulen, tot prophijt van de Fetkopers en in preiudicie van de Scirongen ;
often dat de articulen preiudiciael solden wesen van der gemeenheit, bij de
welcke se mochten de gemeenheit foerwecken tot meerder aduersie van de
Fetkopers. Dan als de articulen gehoert worden, befantmen, datse redelijck ende
ordentlijck gemaect weren, ende datse hoer altijdt refererden tot correctie vant
tgemene landt. En als de Ffursten Raeden daer vp gehoert worden, gawen se
oeck alsodanen antuort, dat alle de gene, de dat to werck gestel t hadden an
OFFKE ende de sijnen, de weren wal genoech bescaempt. Dan se wisten gene
andere antuort to gewen: Wij hadden vns tot menigen tijden met wille, vp
hoghe beloften, vnder de Graefiicheit van Hollant gegewen 5 dan woe foele vns
geloeft worden, ende woe starçk ende vast dat sulckes bijbrieft ende zegelt
worden, als se in de pcfsséssiè quemen, se helden daer niet met allen fan. Wij
solden oeuer dencken,woe voele vnse voerolders om den frijheit geleden hadden,
de, allene om Sbaweren weder to nemen vth de handen van de Hollanders,
hadden de darde man vth gans Frieslanl i4 ijaer voer Staweren gelegen, ende
hadden met vnloflijcke groten arbeit ende costen plaetzen gemaect in de hoechten
in de somer, daer se hoer winters mochten vntholden voer het water, en hadden
thenden van i4' ijaren, in profesto COSMI et DAMIANI , miraculoes den stadt
gewunnen. Daer bij dattz wal genoech kentlijck were, des Godt een behagen
hadden in vnser vrijheit. Waer vmme wij dan sunder noet vns solden gewen in
eigendom? Weer daer wat gebreck int landt, men solden remedie fijnden,
datter een Godtlijck ende eerlijck regiment in de landen vseert ende geholden
worde; en wel daer boewen dede, hé were dan Scirong often Fetkoper, men
solden hem straffen. — Daer vp hoer geantuort worden, dat dese articulen
besmetteden vnse vrijheit niet, dan brachten een eerlijck ende loflijck regiment
mede; ende weren bij desen voersekert, dat geen Here so dorstich solden wésen,
de edtwes solden dorren attempteren in preiudicie van vns-. En vp het selfden, dat
se seiden , men solden vns daer niet van holden, als he in de possessie queme;
daer worde vp geantuort: Hartogen KAERIJ begeerden noch vesthe, borch, often
slot; dan wij Solden een Potestaet kesen vnder vns seluen ; de solden commissie
van hem vntfangen. Ende men solden int reuersbrieff expres specificeren: tot wat
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tijden dat Hartogen K A E R I . , often sijne erfgenamen, dede boewen dese articulen,
sö solden wij Fresen absoluert wesen van alle bewantenisse, de wij gedaen
hadden ; en daer en boewen solden alle gerechticheit, de der hoegen Grawe van
Hollant pretenderden to hebben an Frieslant, solden daer mede inhibert en
estpirert wesen. — Dan se wisten so voele niet to seggen , dander blewen bij
hoer pfopoeste, seggenden : De Fethëpers sochten niet anders, dan het lant to
brengen in handen van Hartogen KAERii; ende woe de landen so geck weren,
dat se hoer also int net leten iagen, se solden in cortt wál weten , met wel se
om gingen. Daer worden int corste niet van; want Hartogen K A E R L worden
met andere saecken becummert.
[Namelijk, de Bisschop van Keulen, die met de stad en de Pandheeren des lands in onmin was
gekomen, had Hertog KAREL te hulp geroepen , die « Nus » ging beleggen, e n , van daar na
lang vertoef opbrekende, gekomen is « int Hertochdom van Loreijnen, der oersaecke, dat he
ü hem vntsecht hadden (de Coninck van Ffranchrijck daer mede to beliewenj dewijle he voer
« Nus lach. » Van hier trok hij %&m.Zwiteerland,; tot welken togt vooral het volgende
aanleiding had gegeven. KAHEL had van « SEGEMONT, J) Hertog van Oostenrijh, het Graafschap
••; Forrette gekocht, op de grenzen vatt Zwitserland gelegen; daar stelde hij als zijnen Gouverneur
aan zekeren PETER VÁN HAGEBACH , een schraapzuchtig man, die het geld, dat hij den inwoners
afperste, met sommige hovelingen deelde, en alzoo al de klagten, die over hem inkwamen,
zonder gevolg wist te doen blijven. Wanneer hij nu eens nogmaals eenige onbehoorlijke eischen
deed, hebben de landzaten, die wél wisten, dat zij met vertoogen weinig zouden w i n n e n ,
besloten zich zijner kwijt te maken., Dë eerste proef, om zijn voornemen door te zetten, wilde
hij nemen aan die van Brisaeb. Dezen, zulks tijdig bespeurd hebbende, hadden zich van.
genoegzame hulp voorzien, en lieten hem ongehinderd de stad binnen trekken; doch toen zij
meenden, dat zij genoeg volk binnen hadden, lieten zij de n scotdoeren J) vallen, zoodat de
'làatsten van zijn gevolg werden buiten gesloten. PETER intusschen begaf zich tegen wil en dank
naar het raadhuis, waar hij de Burgemeesters en Wethouders vergaderd vond. Hier gaf hij
breed op van de groote magt zijns meesters; daarbij aanbiedende, indien zij eenige bezwaren
•-.... hadden, dat hij in de wegruiming derzelve hun ten hove behulpzaam wilde zijn. Doch na het
«indigen. van zijne redenen hield men hem al zijnen geweldigen handel voor, « ende van
« standen' Worde he' van sijn eigeil mester, de he daer mede gebracht hádden, decoléert; »
terwijl zijn verder gevolg ongehinderd de poorten werd uitgelaten. Daar echter de inwoners
van Forette wel begrepen, dat Hertog KARIX dît bedrijf niet ongestraft zonde laten, begaven
zij zich weder pnder hunnen voormaligen Vorst, en maakten een verbond met de Zwitsers.
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Hertog KAREL , nu opgetrokken zijnde, verloor twee veldslagen tegen de Zwitsers , waarin zijne
beste krijgslieden sneuvelden. De Hertog van Lotharingen,
alzoo met geringen tegenstand in
zijn land teruggekeerd, werd op nieuw door KAREL aangevallen. KAREL trok voor Nancy;
hier echter ondervond hij reeds merkelijk verloop van krijgsvolk, wegens gebrek aan betaling
en proviand; daarbij werd de Lotharinger openlijk ondersteund door de Zwitsers, heimelijk
door SIGISMUND ; terwijl ook de Koning van Frankrijk,
die, ten gevolge der verbonden, in
schijn onzijdig bleef, velen van zijn hof verwijderde, die zich bij den Hertog van Lotharingen
voegden. Eindelijk kwam het tot een treffen, waarin Hertog KAUEL met vele kloeke krijgslieden
om het leven kwam; « ende dit schege int hart van de winter, to weten vmtrent Ephiphanije,
K alsmen screeff M CCCC Ixxvij, daer men also van spreekt:
(1 Een gasp van een tasch ,
« Veer oeren van een
« Een stijl van een huis,
(1 Ende dardehalff ANDRIES cruis,
a Doen lach Hartogen KAERL voer iVus.
B Stelt daer tue i daer bij,
(! Doen bleff he voer iVancije.

flasck,

« Cernite! nunc Ducum Bnrgunde gloria necat; daer solde de datum in staen. Alsulcken end
(I heft genomen sulcken groetmogenden Ffurst, daer alle dese Nederlanden een ere was. ))J
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Met desen worde daer niet meer gehandelt van de dingen van Frieslant. Dan
ÖFKE moste sijn lewent lanck des landes foerdrewen wesen; dan de Furste hadde
hem foersien met ene eerlLjcke pension, daer he hem sijn lewent lanck wal
eerlijck vp behelpen mochten. Aldus blewen de Scirongen bij het regiment, en
de Fetkopers mosten zwigen , hoeren , ducken en laten oeuer gaen , wolden se in
freden wesen ; vthgenomen vnse oert landes, daer weer geen faut; dan vp het
laest quemen se doer goedicheit in last, so hijr folget:
Het geboerde eenstijdt, dat JANCKO DOÜWAMA weer getogen met edtselijcke
luden in hulp van GAELE to Coldum, en he worde bij vngefal deerlijck gewonfc
en gefangen. Dewijle hij ther Sneeck gefangen lach, worde daer in gesproeken,
dat JANCKO BOUWAMA , GAEIÆ to Colldum, ONNA JOUSMA en FFKEKIJCIC
FPERCKSMA solden 4 gesusters nemen van HAERSMA ; ende daer mede solden
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alle dingen gesoent ende gepeist wesen; dat also gedaen worde. So was daer
in Weslerlant
een Heerscop, genoempt AGGE DONUE ; . sijn moeder was
oecfc een dbcîitefvian HAERSMA , also dal dese AGGE ende JANCKO D O U W A M A
wijff broder ende ; suster kijnder weren. Ende dese AGGE weer foerdrewen,
ende quam an JÁNCKÓ sijn troest soeclcenden. Doer dese bewantenisse so
had he sijnre compassie, ende de.de so voele bij T I E P K O van der Capelle,,
dat hem gedaén worde in de Legen wolden een Edelsmans woningen. Als he
dat huisken in had, Inelt he hem genoech fruntlich, so lang als he dat also
nièl gemaect hadden, dat he waende, datmen hem daer wal solden laten
wóenén; ende doen stelde he sijn eüren to werck;, ende dede so voele, dat
het gemene landt quam dat husken beleggen, vth genomen vnse oert landes;
dan se leden daer, vast .grote scaden foer, ende braecken v p , ende leten hem
also daer blijwèn. Doen waende h e , dattz genoech probeert were, datmen
teöi; niet gewinnen mochten,, ende wolde doen tonen sijn aert en partije, ende
dede-'JANClEQ énuTiEPKiOifalle de scaden..,-; de he erdencken mochte. Ende wo
se; hoer .dat :heclaègden^ tegen! hen¾¾i SO1 wiste he hoer geen anderen antuort to
gewen, dán sede: He wiste, niet bet, se weren sijnei speciale gróte frunden,
ende woe dat waer were, so mochten se daer vp niet seen; de goederen mosten
gemeen wesen; ijdtlick behoerde sijn nodrufth daer fan to hebben ; en woe he
daer an bedrogen were, SÒ; mochte he hoer niet to voel leitz doen. En áls se
tot genen anderen beseeiden met hem-imochteîi comen;,; so sint JANCICO ende
TiEPKo tö rade worden, én hebben hem andermael belecht; ende dat ginck
hartelijcker t o , dan dat de erste reise dede. So had he vpt huisken, vnder de
andere' gefangenen, een man gefangen, de t o m a e l groet frunt met JANCKO
DOUWAMA iwas; der man hijnck he in een korfFbuten ant huisken, waer se
hètrgescQt.sfelden. • Zijn broeder, • genoempt HARINCÏL DONUE , de quam met
groet fölek,, oto èijn'jbroeder ito ,vnts.etten, dat he niet moehte r doen; doen brande
i e Bom, Nes, Achrum, injJiOep;jsjjhde,jde leger solde yp breken, om dat to
weren 3 dan de leger bleeff ewen vast liggen. Als AGGE sach, dat hem geen
vntset quam, noch het huis langer to holden were, so dede he so voele, dat he
hegeerde metu J A N C E O ' DOUWAMA ,r sijii swager, to spreken; he wolde het
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huisken in sijn handen gewen; en daer worden «en vrede gemaect. Ende vp
åese frede quam JANCKO voer het huisken, om niet hem daer tö tracteren, so
he begeert hadden. Siet, so wolde he. hem tonen, en hadden bestelt 25 busseutten,
de vp JANCKO sceten solden, dewijle se met en ander spraeeken, in hoep
sijnde, wo JANCKE doet were gewest, de andere solden daer met verslaegen,
en met sijn doet bekummert hebben gewest, datse hem daer solden gelaten
Jhebbén. JANCKO.-, hem betrouwende vpt tgelowe ende frede, de daer gemaect
were, denckende geen quaet often arch , is also gecomen voert huisken ; ende se
•hebben daer na nodurfth gesproken. Als se nv int spreken weren, hebben sijne
ïuden, als he des bestelt hadden, afFgescotenj iende JANCKO worde met 3 ioeden
getreffet; dan de loeden deden hem -niet wee; se blewen liggen tuschen sijn
iieemdt ende sijn naecte lijff > dat wal genoech een groet miraekel was. lek heb
de 3 loeden wal in mijn handt gehadt; se weren plat, recht ofte se niet dan
halwe loeden weren gewest. Als AGGHE dan sach, datter geen remedie were, het
Iiuis to holden, so swemde he in ener nacht aff, ende de knechten gawent vpt
Daer woent noch ener to Groningen, genoempt HENDRICK TK.UMPËR , de daer
med« vpt huis was, als dit feit scege. In deser gestalt worden W U B B VAÎJ"
GROEUWE STENS gefangen vpt huis van Nifelandt.

;
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lek hebbet to foeren geroert, dat de Scirongen bij het regiment weren, end©,
•waer se vöernamen, datter een sick mareken liet, dat se hoer saecken niet recht
deden, de moste dat besterwen, het mochte oeck niet to scentlijclc noch to
Ielijck ghescien. So was met der tijdt de olden foersturwen ; to weten JANCKO,
TIEPKO en GAELO weren doet; so nam IGO GALIS de saecken wat to hart an
hem, also dat hij niet voele fraegden nae de Scirongen. Deser oersaeckesO
foerfolchden hem de Scirongen ther doet to ; se worpen hem sijn huisken ynder
de foetén, en oeck sijn broeders; ende foefdrewen hoer vthe lande, ende deden
hoer alle de scoffericheit, de se mochten bedencken.
Nv wast waer, dat desé IG-HE GHALES sunderlingen fruntlicke kennisse hadden
met Mijn Here Van Egmont en sijn broeder, Mijn Here^-van IJselsteyn, ako
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åai dé Ègmondtsche compassie hadden met IGHE en sijn broeders, ende gaewen
hëfn een pat-t knechten in h u l p , om vp sijn eigen to mogen comen. Ende se
qüemèti an to Hindlopen, daer oeck de macht van de Scirongen foergadderfc
weren. De maecten daer grote commocie int folck, seggende: De Fetkoper-s
weren noch der olde menongen, fremde Heren int landt to foeren en brengen.
5rj' ,åe Tvelcke se meest al Frieslant bij en ander brachten, om dat to keren,,
Bè¾àlWèri vnse oert' landes. Aldus mosten de goede luderi hoer eigen laten,
endè daër tb voele smadelijckë woerden hoeren, hoer vpleggenden: Se wereti
lándtz foèrreders: 'se•wolden fremden Heren int landt brengen. — He quam to
Born wonen. En vp het ketste worde he vòersocht van de to Worchum,
de
¾em ïftet voele smeken, bidden ende grote beloften, de hem gedaen worde van
mllp én 'ánders ; 'dat aîso van1 de Scirongen tò gericht worde (quod presumendum,
est); en daer worde he elendich doet geslaegen. Mijn 2 oemen en mijn stiefFader
de solden hem in hulp gecomen hebben; dan se quemen to laet, ende worden
daèr'öeuer • gëfangen." En dîtscegë vp de dach Gonuersio P A U X I , vmtrent de
¾aeren M GÖCC ïcj. : r ~
^
r

In dëse tij¾ëh' was ¾åër ¾ö maëï grote !frëdë ini de Frieslanden,
gelegen bij
vmtrent Groningen; ende dat schëge döer sekére contracten van een voerbunt,
dat Stadt ënde landen to hoep hadden gemaect. Deser oersaecke togen vtn.
Ostergo enige Fetcopers oeck to Groningen, om met se to tracteren, om een
fòërbùnt met hoer to maecken, doer de welcke de landen in freden regeert
mochten worden; daer de hoefden aff weren MEJVNO IJAaiiE en VNCKO VNEMA ,
niet ¾oer adherenten, beijde geestelijck ende waerlijck; bij de welcke dat de
2 Dorigerdelen1 ende Fferwerderdeel met de van Groningen concluderden vp
sekere artïcülen, in een foërbunténisse eeii seker tijdt to wesen. Dan hijr weren
Contrarie T I A É R T : MOCKEMA ende sijne adherenten, dat voel daer bij to quani:
sijn oen!, JBOI?TE HoLi,iNöHÈ, hadden getrowt een moder van Heren GODTSCAJ&K
JtriiNGHE, dè' éfflékè' fôeîrbútrteniisse geerne- belet hadde; daer voel quaetz aff
quam, alåt Hijr foJgët. En'¾iet lang Mjr iiae de van Lewerden gingen oeck in
tsulfden Foer¾ünt, dat de Scirongen 'wolden beletten. En het quam tot een
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slacli, dat de Scirongen voerloeren, ende Iepen; weder to heijme in minder getal,
dan se daer geeomen weren. En voele Schirongen Iepen in een craem, en namen
daer Loer refugie; want be oldes plachmen karcken en kramen to sparen, dat
nv bij de van Groningen infrangeert worden: se violerden de craem, ende
sloegent al doet, dat daer gefunden worden. Voele luden seiden, dattz Godtz
wraecke was, om dat de Scirongen de vriheit van de kercke hadde infrangeert
en violeert, sunder noet often hewicheit, dan alleen met ene quade wille ende
vpsate, om de hoefden van de Fethopers to foerdelgen , vp des hoer gene
resistencie daer van gheschien solde. Daer nae sloegen de Groningers een arm
man doet to Frouwen cloester in de kercke, sunder noet often enige redelijcke
oersaecken ; en de dit deden, weren wal mede gerekent de beste in Groningen.
Alle de gene, de des feit deden, sturwen aUetsamen een quaet doet. Godt wreket
cérteijn, al spreket He niet.
Jn dese tijden woenden to Boldzwert
2 genewen, to weten tue broders
Idjnderen, met namen genoempt J w J U I N G H E ende GODTSCAX,C:K: J U I N G H E . SO
½t van oldes gewest, des wij , contrarie van alle andere nacien , voer een recht
hebben, dat de jungeste broeder beholt de Heerlijcke goederen sijns faders.
So dan GoDTSCAiiKS fader de jungeste broeder was, so belioeiden bem de
Heerlijcheit van Boldzwert;
dan GOSCHATJCK was dat mael noch to junck, dat
he daer gene acht vp hadden. Dan sijn moeder ende hoer tostanderen de wolden
plat v t h , des J w JUINGE solde de stadt rumen, en een ander plaetz soken,
om to wonen. J w JUINGE mochte daer vp antuorden: Woe wal sijn newe
GoscHAiiCK een Heerscap van Boldzwert behoerden to wesen, en was, so was
liem niet voerboden daer in to woenen. He dachte sijn newe in gene manieren
to scaeden, often hem tsijne to bekrencken, dan wolde dat forderen ende
foerbeteren , in so voele he dan mochte. De moeder fan GODSCAI/CE antuorde
Mjr vp : Wolde he des doen, waer vmme he dan vnderstunde in de processie
•voer to gaen, ende oeck int offeren? Dat stunde de Heerscappen van Boldzwert
t o , ende niet hem. Wolde he in Boldzwert als een burger woenen, so solde he
hem. oeck niet meer dan een ander burger vnderwijnden van saecken, de der
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Herseafth van Boldzwert to quemen. J w de antuorden hijr vp: Wat he dede,
des behoerde hem aiso to doen. • So GODSCHA:LCK noch to junck was, so mochte
dat niemant met beter recht doen, daii h e ; want he van de stam were, ende
blodeshalwen hem alder naest bewant werej oeck so behoerde nernant bet sijn
tutor often curator to wesen, dan he. Niet to weniger, om alle suspicie neder
to leggen, so wolde he sijn newe wal dragen in de processie, often then offer,
vp dat alle luiden mochten bekennen, dat he Heerscap van der plecke was. De
moeder wolde dat niet consenteren, seggende: Se hadde sulwest wal deneren, de
hem dragen solde. En dát wolde J w niet consenteren, dat hoer deners voer hem
to offer solden gaen. Siet van een sodanen slechten saecke is so voele quaetz
in Frieslànt gecomen, dattz niet wal genoech om to scrijwen is. Dan waer een
burger van Boldzwert met J w çonuerserden in eten, drincken , often in spraeck
met hem to holden, de deetmen al groet oeuerlast, seggenden , dat he were een
móeijtemaëker, holdende de gunst van J w , afgaendén sijn eigen Heerscafth.
Nu was dese J w JUINGE geen crigesman;, dan he was zeer gracioes, fruntlick
en genuchlijck 5 ende zeer gerne was he bij geselscap en bij schone frouwen,
also des niet allene de burgers van Boldzwert, dan alle luden, de to Boldzwert
conuerseerden, de weren geerne bij hem; ende was vast oeuer al Frieslànt zeer
bemint, ende met namen van de gene, daer bij vmtrent Boldzwert woenden, en
dat also wal van de Fetkopers als van de Scirongen.
Nv was der tijdt to Boldzuert een Priester; den gaftnen t o , dat he in dese
handel voele quaetz dede, ende foerwecte W I T G H E , GODTSCAIJCKES moeder,
tot alle quaet, seggenden: Woe se J w JUTNGE in de possessie leten comen>
he was liefiijck ende fruntlick; ende daer to so had he grote gunst in
Boldzuert ende oeuer al Frieslànt; he solden GODSCHALCK vnterwen van sijn
Heerlieheit en faderïijcke erff. Daer vmme gaf he hoer in raet, wat burgers de
tnen wiste, den met J w conuerseerden, in cleijn often groet, daer solt men een
actie vp maecken, ende latensé also tracteren, andere tot een exempel. Doer
welcke raet dat menich goet burger grote scaden namen an lij ff ende goet, ende
Prof, Friesch Genootsch, I.
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eeïi part in alle beide. Deser oersaeeke worde J w beraden, ende sandt daer
hen, ende liet de Priester doet slaen; dat menich burger liemelijcken wal dede.
Dan ick hebbet hoeren seggen, dat alle de gene, de des feit deden en den raet
gaewen, al fuadef doet sturwen. Daer steedt gescrewen: Nolite tangere Cristos

meos, nee non tnalignare in Prophetis meis.
|ïi Als de goede DAWIT int loch lach, ende SAUL quam daer bij gefal, vm sijn licham to
•« suweren, » zoo weigerde hij naar den raad zijner dienaren te hooren, 3ie den Koning
wilden ombrengen. Even zeer sloeg hij dit af aan ABISAII , toen hij met dezen alleen was
(1 in de pauwellioen van SA tri,, » en ontving hiervoor ook van SAUÎL den welverdienden dank.]
« Doer sulcken een slechten oersaeeke is niet alleen Boldzwert for dorwen, dan gans Frieslant
«isser bij gecomen ïn een vnfoerwintlijcke groëte scade. Woe menich cloesfer isser voerbrant
« ende foerdorwen, ¾oer goederen spolieert, ende tmeeste hoer goede religije beroeft; woe
¾ menich ¾ereke isser voerbrant, woe menich dusent nienschen isser om worden lijweloes en
(( goedeloesj woe menich hoer, woe menich boeff, woe menich elendich, bedroeflh ende bedruct
B mensche isser gemaect bij dese 2 genewen! De ene, to weten J w JUINGE, heft sijn scult
B betaelt; dander, to weten GOSLIJCK , het noch to betaelen; ende this to presumeren, dat he
« een scaïpe rekens¾ap noch sal ttiotën doen."»

iV
\

Als dese y«wille ván dage to dage meer tö nam in boesheit, ende nemant daer
w-at goetz "in spreken mochten, often J^v dè moste Boldzwert rumen ende laten,
dat heto 4oohte dattz seentlijck voer hem wesen solde; en boese, quade tongen deden
het beste daer mede to, also datse begosten malckander opentlijck to krencken
ende foerfolgen in lijff ende goet, waer se dat wisten, tdoen conden often mochten.

jï
'
['
i
<

Mv weren dese genewen beide Scirongen ; want se van tue gebroders geboeren
weren. Oeck weren se noch anders also bewant met en ander, datse Wtal behoeft
hadden frunden to wesen ; dat wal blijeken sal bij dat hijr folget,

:
'

De Heerscoppen van Sneech weren genoempt HAKINCKSMA , ende der broeders
weren der -diîe. Dese jungeste broder de nam voer sijn wijff een Juncfrow 7
genoempt WiïTGiKE , daer he an. gewán een dochter, îde^ se gaewen Heren SiCKO
Z I J A R D E N , s½elck¾ dochster Fxow LUTOKE genoempt i s , aoch lewenden, en is
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moeder van SICKO VAN LIJAUKEMA. Dese W U T G K ¾ nam nae de doet van hoer
érátè man TIABRT JÜINGEN , de hoer maecte GODTSCAIJCK JUINGE en Juncfrow
áN.SKE. Ende daer nae nam se BOTTHE VAN HOLTJINGEN ; dan daer cregese
gene kijnderen, hij» — J)e anderden broeder van der Smeek de liet nae hem
een soenj genoempt BOCKE, ende nam voer sijn w-ij ff Juffer ANSCHE , een suster
ván Heren GODTSCALCK ; ende de dochter worde gegewen de oltste broeder van
Frani/cher, genoempt TIAERT ZIAERDEN. — De oltste broeder yan der Sneech
de liet oeck nae hem 2 kijnderen, to weten een soen ende een dochter. Den
Sèénwas' genoempt P E T E R ; de dochter was genoempt Juncfrow GH ATERIJNA ,
éftáe worde gegewen dés& J w JÜINGHE ; ende nae sijn doet nam se T I A E R D T
MOÖRËMA. Bij dese felfen de Heerscappen van de Sneech ende van Ffranifcher
bij GOBSCHALOK JüiNGE;want se beiden hadden sijn susters. En doer erbaerhéit
eïrdfe baïf heit, áe-man in I w JÜINGEN fant, so sustinerden voele FetJsopers de
p¾Mjé ¼ H J w , ende wolden hem in sijn goede sake niet vngeholpen laten j
da¾ ¾ochïáBt, *î)ïj mijn voerstant, (âat leïjfler cleijn is,) niet wal geäaen were.
Hadâfett-¾e tWut&pheer't, ¾e soldien Kcht de Fethopers hoer denst geloent hebben,
sö se plegen to doen 5 daer ick wal genoech aff wiste to scrijwen ; dan het heft
liijr geen plaetz; daer om laet ick dat an staen. Dan dat is certeijn waer, dat
de Fethopers van anbegin geen groter gebreck an hoer gehadt hebben, dan datse
to balden hoer geloeff stelden an den bedriechlijcke schone woerden van de
Scirongen, niet danckenden, dat se hoer name daer van dragen.

« De Fethopers hebben altijdt voersmaet de lerongen van vnser Heer JESUS, (datse tot menigen
« tijdt hebben moeten bekopen,} daer He vns aldus lerenden was: Weset simpel als de duwe ?
(t ende oeck wijs' als dat serpent. — Het serpent is fan sodaner nature: Als het hoert melodie
« van snaerspel often anders, so wort sijn hart befangen meth sodane froegden, dat he daer bij
' ••..((, ifi sl¾ep/ fait en cpmpt. ¾o, he dan zeer goet ende orberlijck is in de medecinen^ de hem also
H.g»çn spieken, slaen hem in de slaep to dpet; des se anders niet solden mogen doen. Als
« he dan suîcke melodije hoert, bekent he wal, (doer sijn wijsheit,) dat sulckes to gericht
« wordt, om hem to bedreghen; daer vmme so fleen se sulcke melodije, woe se mogen; often
•ft anders gaen se liggen met het een oer segen den aerde, ende int ander oer steken se hoer
<( s¾rt, op dat se niet en Jbaerea sullen tgern¾, iwær doer se muchten bedroegen worden. This
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(t waer, de Fethopers, se sint genoech simpel met der duwe; dan de wijsheit, vant serpent
(f hebben se niet gefolget; dwelck se tot menigen tijden hebben moeten bekopen met scaed ende
« scanden, beide in bloet ende goet. Woe menichmael se dit hebben moten bekopen; als de
« Scirongen an se quemen met hoege beloften, met scone stnekenden woerden; se dochten
« wenich an de olde exempelen, dan folgden de woerden PATJM , aldus luden den: Bij mijn
« hart kenne ick alle harten. So dan de Fethopers gedragen hebben ende dragen een ghetrew,
H vprecht, vnbedriechlijck hart, so waenden se sulckes an de Scirongen to fijnden; dat hoer
« menichmael faliert hefth. Nochtant salmen trew cronen. »

D¾se vnwille ende twijdracht tuschen dese genewen de worden met der tijdt so
starck, dat GoDSCHAiiCK met de sijnen de foerdrewen J w met sijne adherenten
vth der stadt. Dat gedaen sijnde, voersach hem J w om hulp, ende gewan de
stadt weder, hij de welcke dat GODSCALCK en de sijne wijken mosten. Óm dan
weder in Boldzwert to mogen coemen, so toech GODSCALCK , ende haelden een
hoep van knechten int lant, daer Hopluden aff weren NITERT FOX , LUBBERT
VAN BARNEFEI/T ende DAEM VAN T I E I , , met andere Hopluden. Ende so se
Boldzwert der tijdt niet mochten crigen, so hebhen se de knechten logeert in
Sneeck ende Sloten. So dan de knechten tjuelijcken hetaelt werden, so tasten se
vp hoer nabuers, de dat niet gewoen weren. En met namen de van Sloten
toegen alle dagen in de Soewen wolden; se branden, iinghen en spolierden de
luden in so voele als se voermochten.
Nv hebben ghij dat hijr befoeren wal voerstanden, dat de Sewen wolden niet
anders is often was, dan een voerbintnisse, de se met en ander gemaect hadden,
om also daer bij to mogen lewen in frede. Dan so de gene , de daer woenden
omtrent Sloeten, dagelichs hescadiget worden , riepen se an hoer bewanten om
hulp ende troest; dat hoer to doen beloeft worde. En de Soewen wolden guemen
vp enen dachj daer to ordineert, om Sloeten to beleggen. Dan GOSI/UCK met de
meeste hoep van knechten de laegen ther Sneeck, ende quemen om Sloten to
vntsetten. Het was in de winter, to weten vp Sancten POJVCIANÜS dach. En
als de Fresen sagen de knechten van der Sneeck comen, stelden se luden, de
waren solden vp de van Sloten j dander gungen de knechten int tgemoete, om
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met se to slaen. Als se nv an en ander quemen, raecten de Fresen vp de
grawe, de vth Sloten int meer loept; daer vp sijnden, sunck liet ijs; ende daer
foerdruncken oeuer de 700 fan de beste luden, in den oert landes wonende;
dandere, de dat geboeren mochten, de Iepen wecb. Godt wil de zielen troesten !
Se storteden hoer bloet, voer hoer eigen goet to bewaren.
WOE DE GRONINGERS SNEECK
ENDE SLOTEN
IN CREGEN,
ENDE MEEST AL FRIESLANDT,
BEHALWEN

FRANIJCKER

ALLEEN.

Bij dese nedeiiage weren de Wolden zeer voerslaegen ; se sagen hoer niet to
bescermen bij hoer selwen. So wast vp dese tijdt, dat de van Groningen de
lagen to Lewerden met een hoep van knechten; so santen de Wolden an
de van Groningen, boer biddende, datse boer wolden helpen to bescermen
voer de knechten, de daer lagen to Sloten. De van Groningen weren lichtelijck
gebeden; want se waenden in deser gestal t Heren to worden van gans Frieslant j
want se hemelijcken gesant hadden an de Keiser M A X I M I L I A N , ende hadden de
landen yoer hoer beleent. Ende Hartogen ALBRECHT van Sassen hadden oeck
een goeden penninck daer van, dat he de van Groningen daer in behulpelijcken
were. En de van Groningen sint met hoer luden, de se to Lewerden hadden,
in de Wolden getogen, ende legerden hoer in de Lemmer;
bij de wëlcke dat
de knechten vth Sloten, oeck Sneech, niet mochten roewen ende to tasten, so
se plegen to doen. En so dan GODSMJCK met de sijnen het geit niet en hadden,
om de boewen to betalen, so namen de knechten hoer eigen Heren gefangen,
ende deden hoer foei leetz an. Woe daer gescege, daer worden in gesproeken,
dat de knechten gaewen Sneed ende Sloten in handen van de Groningers, vp
sulcke condicien: se solden bëtaelen an de knechten 8 dusent golden florinen;
daer foer solden se to gijsele hebben BOGKO H A R I J N C K S M A , S I T H I E in der Ulst
ende L o w , dat men hoer de pennongen weder betalen solden.
Aldus so cregen de van Groningen al Frieslant i n , vth genomen
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Ende se begeerden met de Wolden geen contract van een foerbintenisse to maeken,
gelijck se to voeren met de andere ghedaen hadden; dan toenden lioer, recht, qfi'
se sulckes vth compassie ende liefth van de luden deden. Aldus lagen se een
langhe wijle in Frieslant, bij omtrent Franijcher^ ende deden oeuer al gene
prophiten, dan dat se de arme wichters foerdorwen, de se seiden, datse
bescermen wolden; ende voerleten de gene, de vp hoer betrouden; en stelden
lxefelsluden int lant, de hoer eigen goet niet wisten to regeren; wat solden se
dan landen en luden weten to regeren ? Dan het were niet dan Godtz plage.
Tsint weerlich Tvise luden; dan se toenden gene wijsheit daer an, dat se den
saeck niet gruntlijcker betrachteden ; angemerct het is also groet often meerder
chunst, landen en luden to holden, alst to gewinnen -is,
EEN EXEMPEL.
[HANNIBAL , over de Alpen in Italië getrokken zijnde, bragt den Romeinen eene zoo groote
nederlaag toe ad Cannas, als zij nog nooit te voren hadden geleden. Een zijner legerhoofden,
« MAHUBAL, » gaf hem den raad, de geslagene vijanden te vervolgen,, en ijlings zich van Rome
meester te maken. HANNIBAL verwierp dien raad, als duchtende, dat zijne benden al te zeçr
vermoeid waren ^ en haar alzoò drie dagen tijd willende geven, om zich te ververschen en
den buit te deelen. Hierop voegde MAHUBAL hem toe: « Nv bekenne ick, dat de Goeden enen
« man niet willen gewen alle den wijsheden, de hem wal noetlijck weren. HAKNÏBAI, weeth
« boewèn al, de lewen, victorie to erlangen; dan he weet sijn victorie niet to werck to stellen 7
« alst wal behoerde ende van noeden were, ))
Even zoo ging het ook anderen lieden, en den Groningers, welke door Gods beschikking hunne
, zege niet wisten te gebruiken, dat is, dat zij de landen niet zoodanig wisten te regeren, als
het behoorde. Zulks komt meestal uit twee oorzaken voort: vooreerst, dewijl de lieden zelve
niet waardig noch van God verkoren zijn, om de landen te bezitten, maai' alleen om dje te
plagen en te zuiveren van hunne zonden; ten anderen, dewijl ook de landen, door veelheid
van zonden, den vrede niet waardig zijn. Hiervan volgt dan çok
EEN EXEMPEL.
Aîs DAVID de zonde met (( BARSABEA i) begaan had, en URIAS dood had veroorzaakt, werd hij
hiervoor gestraft in zijne kinderen, zoo als « AMON, ABSOÜON,. n en, zelfs na zijnen dood, nog
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in ADOSTIJAS. Toen ABSALOM , na zijn eerste vergrijp, weder in genade was aangenomen,
ving hij Weldra eenen geheelen opstand aan, waardoor DAVID uit Jerusalem moest vlugten.
ACHITOPHEI.wilde van den eersten schrik gebruik maken, en den vlügtenden Koning opvangen;
doch door den invloed van « CHUSI » verwierp ABSALOM. dezen raad, en moest zijn verkeerd
overleg naderhand met zijn leven boeten.
B Aldus cancludere ick, » dat God, als Hij landen of lieden wil plagen, eerstelijk de wijsheid
outaeemt aan derzelver bestuurders, zoo als het ging met PETER VAN HAOEBACII en anderen.
Men zegt, dat zulks veelal gebeurt « bij eigen baet, often bij nijdt ende haet, often bij jungen
ü ráet; » waarvan deze woorden nog getuigen: « lange raet, Nijdt ende haet, Ende eigen baet,
« De hebben muteert de Roemscke staet, Ende doen noch alle dagen voel quaet. » Daar dit
'thans wel te pas komt, zal ik mij hier een weinig bij ophouden, nadien toch a de Nijdt eene
0 Bjodern¾n Partije i s , » waardoor ik heb aangevangen « dit Tractaetken to maeken. »
Vooreerst, door. « junge raet » moet men niet verstaan den raad van jonge lieden, daar toch
';.-•; deze zeldea in eenigen raad worden geroepen; doch naar mijn verstand is alle raad, die
::'A" gegrond is Ä Vp ;hæt o&en nijdt, Often vp eigen prophijdt, » gelijck een kindsche raad, en
:•]'•: meer tt To schuwen en fleen, iDan giftfa often feniju. »
• - . • . • • . - . . .

' "

"'

•

EXEMPEL.

'

'

'

'

Hadát de JRomeiaen fengdarigen ¾rijg hadden gehad « met een secte, gênant de Volschen, »
hebben zq ten Jaatsten een kloecfc Hopman uitgekozen, om hen te beoorlogen, Toen deze zich
eens naar Rome moest verwijderen, heeft hij, in zijn afwezen, een jong, edel Romein,
MASCUS FABIUS, het bevel opgedragen; echter met volstrekt verbod van tegen de vijanden te
Jfcampen. Naardien echter de Volscen niet nalieten, de Romeinen te tarten, heeft eindelijk ó!e
'jonge fABitJS, den last zijns Vëldheers vergetende, zijne benden achter uit den wagenburg
•, ¾evperd, de vijanden aangegrepen, en zoodanig verslagen en vervolgd, dat zij naar1 Rome
1 '1 gezanten moestem zenden, om den vrede te smeekeij. Terwijl nu de gansche stad hierover
,',! • «âtermaten verheugd was, was de oude Veldheer de eenige, die zijne zware misnoegdheid
\\ Aaonåè, en zelfs âen zegevierenden held Ier doodstraf eischte. Reeds had hij gezocht, zijn.
-r-•••'•', «aéiaièinen ïn het leger zelf ten uitvoer te brengen; doch zag zich hier, door de gunst, welke
ieder den jongen FABIUS toedroeg, zijnen buit ontsnappen. Deze vlugtte naar de stad, lot
zijnen vader, en zelfs, toen men hem ook aldaar niet veilig rekende, buitenlands. De vader,
. ,om ;.áenf jteorn s¾h den oacten iVëldheer. af te: bidden, zond tot hem eerst alle Senatoren,
•1 ,!i: dáárna' de ledele vrouwen,''ea eindelijk: « dén Biscop met alle den geestelijcke staet. » Alles úe
•veigeéfs. JJe zaáfc ifcwâm Mu woor den Raad, alwaar de oude Veldheer trachtte aan te toonen»
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dat de grootheid der Romeinen alleen gevestigd was op de bestendige gehoorzaamheid der
onderhoorigen aan hunne overheden; waarom dan ook, bij verzuim hiervan, TITUS TORQUATÜS
zijnen eigen zoon had laten straffen, die tegen zijn bevel in kamp getreden was « met de
{( ouerste der Fransosen, )) en PAULUS ÆMILIUS een geheel legioen had laten « aff houwen, 1)
De oude FABIUS daarentegen verweet hem, dat niet zucht voor 's lands welvaart, maar alleen
eigen nijd en afgunst, hem tot dezen maatregel voerden. Of konde men voor waar aannemen,
dat de geheele Senaat, die hem om genade verzocht had, het leven van zijnen zoon boven
het welzijn des ganschen vaderlands zoude stellen? Wel had MARCUS CORIOLANUS zich door
de vrouwen Homes vernieling laten afbidden: ter gedachtenis waarvan nog stond de tempel
van Fortuna Muliebris; maar hij had ook deze versmaad; desgelijks de -geestelijkheid. De
Goden zelve (I de foerfrouwen hoer den victorie van mijn soen; )) maar gij verlangt door nijd,
dat ik alleen om diens dood zal treuren. Waar is het ook niet, dat gehoorzaamheid alleen de
grootheid der Romeinen heeft veroorzaakt: het waren andere deugden, waardoor FURIUS
CAMILLUS Veji en Falisci heeft overwonnen, of FABRICIUS den verraderlijken geneesheer van
Koning PYRRHUS heeft afgewezen. Maar veeleer was hun voorspoed daaruit ontstaan, o dat se
fi een saecke an grijffen met groter ernst, ende daer inne met manheit perseuereren, allet vprecht,
« sunder enich bedroch; ende sinnen to mael streng in den wapen; dan als se foerwonnen hebben ,
« sint se to mael milt ende genedich. » Dit bleek zelfs wel aan de hier tegenwoordig zijnde
Volscen, die, na achttien malen den vrede verbroken te hebben, nogtans met zachtheid
behandeld worden. Het is dus blijkbaar, dat bij a, die geen kwaad, maar goed, van ons
ontvangen hebt, alleen nijdigheid de oorzaak is van uw streven, — De oude Veldheer, die
•wel bespeurde, dat de beweegredenen van zijn gedrag bekend waren, gaf de zaak nu eene
andere wending. Hij verklaarde, dat het niet in zijne magt stond, om de bede van den
Senaat, « de edele, zarte frouwen, J) en de geestelijkheid, voor het leven van zijnen zoon, te
verhooren, alzoo die niet in zijne handen, maar in die zijns vaders was. « Woe solden ick
([ hoer dan mogen geweren often voerhoeren int tgene, dat ick niet formochten to gewen? ))
Maar, zeide hij, wilt gij uwen zoon in mijne magt stellen, en de Senaat alsdan in zijn
voordeel spreken, zoo ben ik bereid hem te sparen, naardien alzoo het regt van de
gehoorzaamheid
in eere blijft. Volgens deze afspraak leverde de vader zijnen zoon over, daarbij
ö
zeggende: O zoon! ik heb veel geleden, wegens deze uwe ongehoorzaamheid. « Hebstu dan
« sulckes voerscult waldoenden, wal pijne so soltmen dij an gedaen hebben, off, dw quelijcken
(t gedaen hadste ? » — Deze zelfde jongeling is naderhand, wegens zijne loffelijke bedrijven }
FABIUS MAXIMUS genoemd.

« Ick segge met de alden FABIUS , dat Nidicheit heft mij in dese grote elenden gebracht, daer ick
.8, wal gedaen hebbe; daer nemant met recht contrarie in mach seggen. Woe ick dan bij quader
ft awenturen so vngeluckich gewest were, dat de Keijser scaden bij mij genomen hadden, wat
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¾ soldtmen dan met mij doch gedaen often gemaect hebben ? angemerct ick alsus rechten
« elendelijck tracteert worden int waldoen; ick weet weerlich niet to gedencken, laet staen
« scrijwen. Dan mochten ick met de olden FFABIUS to woerden comen, en mijne woerden
« gelijck de sijnen mochten gehoert worden, an alle twijwel ick solden wal so voele besceitz
« ther baenen weten to brengen, dattz lichtelijck bekent solden worden, dat nidicheit de banner
« foert in dese crijg. Godt helpe den waerheit! Amen. !>
Eerst had ik gemeend, hierbij nog een weinig langer te zullen stilstaan; doch het is onnoodig;
men weet hier al zoo wel als ik, wat nijd, haat en eigenbaat is: men heeft daarvan eene
ondervinding van 5o jaren. « De Duwel selt vngetwijwelt wal lonen, de sulcke dingen tho
« werck stellen, doer den welcke dat so voele vnnoselen bloet gestort wordt, so voele arme,
« elendigen menschen gemaect worden. Ick gelowe certein, des sulcke luden niet gelowen,
« datter een Godt often Duwel i s , often datter Hemelsche rijk often een Hel is. » Wilden zij
de waarheid zoeken, zij zouden om het aardsche het hemelsche niet achterwege laten. K Sulcke
(i laden, se sint dan edel often vnedel, daer en is gene differencie an: Godt en is geen
« vthnemer der personen. Se lewen hijr vp eerden in grote weelden, foerspoet ende
8 genoechten; sterwenden moten se rekenscop doen. Non habentibus, vnde redder ent. So wort
« hoer goet gepartet in 3 delen; ijdtlijck waent, des he het beste part heft: de frunden ende
ff erfgenamen de nemen en lijden hoer met het goet, de wormen tlichaem, de Duwel de ziel.
« Siet, de frunden genogen het goet so wal, se gawen certeijn dat niet voer beide, ziel ende
« lichaem; ende de wormen gawent tlichaem niet beiden voer de ziel ende tgoet; ende de Duwel
« gaff den ziel niet voer beiden, goet ende tlichaem. In deser gestalt wortz gepartet, tgene dat
« een menschen met groter begeerlicheit vergaddert ende geholden heft sijn lewent lanck. Den
« alder rijckste wort dan den alder armste. E¾r om ist, datmen secht:
K Erras, si speres, quod te -plus düigit heres,
(I Sub terris positum, quam tu te diligls ipsum.
fl Ergo:
(( Va tua, dum tua sunt: post mortem tune tua non sunt.
« Avaro tam deest, quod habet, quam,

quod non habet. ))

Van de Keizers was de eerste genoemd CA JUS JBXIUS CAESAR, de tweede OCTAVIANUS AUGUSTUS,

de derde TIBERIUS. Deze laatste werd gevraagd, waarom hij zoo ongaarne zijne bevelslieden
veranderde? Hij antwoordde, dat hij eens eenen armen had zien zitten met kranke beenen,
op welke zich groote vliegen hadden nedergezet. Uit medelijden verjoeg hij deze; doch cl©
Prov. Friesch Genootsch. I.
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arme man nam het kwalijk, zeggende: Deze waren nu verzadigd geworden, en dienden
slechts om de plaats te bewaren; nu zouden er weder andere hongerige komen, <ï de sijn bloet
« sucken solden. M Hiermede duidde de Keizer aan het schadelijke der menigvuldige verandering
van bevelslieden, «se wolden daer al aff gelawet wesen, )) hetwelk niet geschiedde, dan tot
groot nadeel der landen. — Op den vierden Keizer, GAJUS , volgde CIAUDITTS. Als deze eens
het « ampt van jLssirien )) wilde vervullen, werden hem daartoe voorgesteld twee lieden, de
eene arm, (I nochtant liberael ende milt; !) de andere rijk, doch hebzuchtig. De Keizer
verklaarde, indien er geene anderen, die meer geschikt waren, gevonden werden, zoo zoude
men den armen man derwaarts zenden; want toch Rome had meermalen dienst ontvangen van
arme lieden, zoo als FAERICIITS en TITUS QUINCTIUS, doch niet dan schande van de gierigen,
gelijk gebleken was uit CRASSUS ; « daer bij he to voerstaen gaff, dat dene noch dander
« acceptabel weren, officium to bedenen. Intelligentïbus pauca,
« Dese dingen worden bij de van Groningen, oeck andere, den in Frieslant gewest sinnen, met
(I sulcke neerstigea deliberacie van raeden niet doer gesien, als de Keisers dat gedaen hebben. »]

De van Groningen stelden to Lewerden ener, genoempt LAMBERT FK.EDEB.ICKS ,
ende mach noch lewen > ende woent to Groningen op een poerte, ende heft een
pörcij van de stadt, pro honore domi. To Sloten wasser ene, genoempt COERT
VAN BREMEN ; he worden Kerckmester gemaect. Als he sturff, ick gelowe
certein, dat al sijn goet niet x gulden weerdich were. To Dochurn was daer
ene, genoempt SIBRANT VLFERTZ , de had een soen, ende was ende is Priester,
so voel als Godt wil; de vnderhelt hem wal genoech eerlick sijn lewen lanc¾.
Et sic de aliis. Andere, de Frieslant to regeren gehadt hehhen, den folgden de
wijse van de husluden: als de husluden een fet farcken fan het scot nemen , so
leggen se daer weder een maeger vp; — des allet gesciet in grote preiudicie
van de Heren ende de landen. Dit wil ick laten staen, ende folgen mijn materie
foert, om to weten , woe het hijr to gecomen is.
Dewijle dat nv de van Groningen bij vmtrent Franpcker lagen, beiden to
peerden ende to foet, en deden met allen gene frucht noch profijdt, dan so
voele, datse vnteUijeke voele arme wichters maecten int iant, dat foerdroet vast
beiden, frunt ende fiant, so quam GODSCALCK JUINGHEW an landt to Surg, met
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çen hoep naekenden boewen; ende daer bij so foerselden hoer den husluden, de
bij de van Groningen vast foerdorwen weren. Als den Groningers dat hoerden,
taaroten, ende foerstunden, se braecken daer v p , en togen hen nae Lewerden,
sunder vmme to sien; het dochten hoer geen beraetz 'weerdich. En men sede
nochtant, dat se wal 2 mael so voele luden hadden , als GODSCAECK. met den.
sijnen hadden. En GOSLIICÏC met de zijnen namen Boldzwert i n ; daer schegen
ge¾n groet wederstant. Ende vnder de anderen so worden daer T I A R C K W A L T H E
ende SlJBEANT ROERDA gefangen, de ghebracht worden to Haerlem,
vp het
¾lockhuis, dat de Hartogen van Sassen daer hadden doen maecken ; daer se in
ene scarpe fanckenisse lagen der tijdt, datse hoer ransoen betaelt hadden; Als
nv GoBscAliCK Boldzwert. aldus weder gecregen hadden, ende dattz vmtrent
4 dagen geleden were, bij de welcke dat de hette oeuer w a s , so worden daer
Jjw JUIN GEN gefunden, de sick foerborgen hadden in een scoertsteen ofteil
Schouwe, ende. mochten hem hungers noet daer niet langer vntholden, also dat
he hemi openbaerden, in hoep sijnden, an enige goede luden to geraeken 9
de hem wech helpen solden, om sijn lewent to salueren. An wel he quain,
en, weeth ick v niet to scrijwen, dan so voele, he worden presentêrt sijn newe
GoDSCAifCK, daer he stunden als een arm foerwunnén ittensche, ende gafF
antuort vant tgene men hem fraegden. Doen sprack E P E A E L W E : Staen wij
niet, off wij kijnderen weren? ende ruckeden van sijn degen een priem, so
alsmen der tijdt voele in Frieslant drogen, ende dfucté den priem den vnnoselen
gefangen man in sijn hoeft. J w de wiste noch mochte geen ander geweer doen,
dan des he badt om gnaden, ende tasteden met sijn handt nae den wonden, den
E P E h.em ghesteken hadden•; met den sloech GOSMJCK de hant int tasten afF;
dafiE ginckuien voert houwen, steken ende slaen, tot datter lijiF in geseen
worde». Aldus: is dat ende gewest van J w JÜINGHE , daer voele doeget aff
geseçhl worden. Ick heb; hem mijn lewent lang niet geseen , angenlferct ick der
tijdt, niet; dan- eea kijnt: was j dan beijden van ffunden ert fiandett heb ick hem
hoeren; prijsen.: Reqmescit in pacel
Ametb,
N.ae< dat TiAEïtCK W A L T E sijn ransoen betaelt haddesr, was he ! begeerlich to
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wreken de doet van sijn broeder, daer he wal oersaecken to hadden: then
ersten se hadden sijn broeder in deser ghestalt ther doet bracht, ende hem
selwen gefangen, en so hoge rantsoent, alst hem volbrengelijck were to betaelen;
daer to sijn huisken om geworpen , ende ander voel leitz ghedaen, wo wal he
hem sijn dagen met gene crigeshandel becommert hadden ; so crege he hulp van
vrunden, so voele als hem in der ijl worden mochten, ende gewan Boldzwert
zeer awentuerlijck. GCODSCAIJCK hadden wal 2 mael meer knechten in de stadt,
Behalwen alle andere vrunden, burgers ende husluden, dan TIERCK hopen al
volck hadden. GoscHAiiCK met sijn frunden de weken vp sijn huisken, dat he
in de stadt hadden staen; de knechten naemen de kercke met de toern in 5
danderen Iepen ijdtlijck daer he hem wiste to salueren. Den frunden van
GODSCALCK quemen met groter macht de stadt to beleggen, om hem to
vntsetten ende helpen. Ende TIERCK dede de knechten to voerstaen , de vp de
kercke weren , dattz sijne frunden weren; bij de welcke se daer aff traeden, en
ginghen vth de stadt; doen quemen TIERCK: WANTEN frunden, om Boldzuert to
vntsetten. Aldus lagen se vnder en ander in groter vnrusticheit en kibbelingen,
de sculdich weren gewest en ander to helpen; daer so rechten voele quaetz vth
gecomen is. God wilt hoer foergewen !
Nv ist waer, dat bij J w JUINGEN to wesen plach een rijck. burger van
WorcTsum, genoempt JARICH HARINCKS ; ende den was nv mede bij TIARCK
WAI/I-E ; dese is gefeerdiget van TIERCK , om een hoep van knechten an to
nemen, ende den int lant to brengen; dat he der tijdt wal to doen hadden : het
was in de winter, ende se hadden genen Here ; ende met namen de Hopludön
hadden voerstant met de Furst van Sassen, de hoer belast hadden, welckoer
partije van de Friesen hoer then ersten foersochte, daer solden se mede int
landt treek en , ther tijdt dat he hoer liet weten , wat se doen often laten solden.
Met dese groten hoep is TIARCK weder in Boldzuert gecomen; en GODSCALCK
met de sijnen weken in Smeek. En so TIARCK niet voermochten de knechten to
¾etalen, so deden se niet voele doeget; se spaerden nemant, noch frunt noch
fiant; dat allet also to gericht worden van de Hartogen van Sassen j ende maecte
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alle dagen de grote hoep starcker; doch sant he ijdtlijcke knechten an
GoDTScAiiCK, to weten N U T E R T F O X , BOUWEN CoRTiiEWEN ende andere; dan
se mochten den grote hoep geen wederstant doen, noch wisten raet, woe se tot
hoer menongen solden mogen comen.

WO HARTOGEN ALBRECHT
FRIESLANT
VP GHEDRAGEN
WORDEN VAN EDTSELIJKE HEERSCOPEN.
Als nv GODSCALCK. JUING-EN met sijne adherenten hoer raet gaer thenden
were, ende mochten in gene maneren T I A R C K W A L T E N resistencie doen , ende
voermarcten niet anders, often se mosten gans foerdrewen wesen, doen worden
se to raeden, Ffrieslant to dragen in handen van de Hartogen van Sassen,
daer thander tijden wal woerden van gewest were; dan het smaecte der tijdt so
wal niet, alst edtsont deden.
Deser oersaecke sint se oeuercomen ende voerdragen met den Hartogen van
Sassen f vp sekere articulen, vp de welcke se Frieslant vp gedragen, ouer
gegewen ende voersegelt hebben in handen van de Hartogen van Sassen. Ende
der Heerscapen weren der ses, de in de segelacie specificeert staen, daer den
namen hijr af folgen, to weten: GODTSCALCK. J U I N G H E , Heerscop
toBoldzwert,
ende Bocxo HARINCKSMA , Heerscop ther Sneech, D O U W A Z I J A E . D E , Heerscop
to Franijcker, HERE ende J A R I C H HOTTINGHEN , gebroders, Heerscoppen van
Wommels ende Nifelant. Ende daer weren oeck andere, de in dese segelacije
mede beliefden, daer ick wal een auctentique copie hebbe van dat consent hrieff;
ende der Heerscoppen weren int getal xxxvj; dan often de erste ses mede int
getal sint van dese 36, ofte datter noch tot hoer 36 weren, mach ick nv niet
foer den waerheit scrijwen; doch de differencie is niet zeer groet; off daer dan
sinnen gewest 36 óftén 42, daer is niet voele wercks aff to maeken j quid hoc
inter tantos? d^er sinnen altijdt wal 4 tegen ene gewest, den sulckes niet
belieft hebben, dan met lutter gewalt daer to gedrongen sint. En dese Heerscapeiï
gaewen de Hartogen van Sassen in handen Sneech, Ffranijcker ende Sloten,
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Ende so vroe w.er,e dit contract niet befestiget rapt de segelen, de Hartogen vaö
Sassen sanden int lant een Edelman, genoempt Juncker WII/BO¾T VAN SCA¾ÇPURG;
doen were de peis balden gemaect. NITERT FOX; handelden met den knechten,
ende maecte van dese 2 hoepen enen hoep, ende is daer mede getogen in de
landen bij Groningen, daer se roefden, branden, en ander foei quaetz deden;
doch so en quamen se niet foerder , dan an dese zijde vant Rep'diep. Ende daer
worden tuschen ghesproken , also dat de van Groningen gaewen dese knechten
32 dusent golden, daer met se "weder to rug getogen sint, ende weren al
genoech rijck.
Hijr befoeren hebben ghij wal voerstanden, wpe dat dese. landen bij Groningen,
met de stadt foerbunden weren, vp sekere articulen, een tij dt van ij aren 5 bij
welcke foerbuntenisse datse in lange ijaren enen goede frede gehadt hadden ?
ende wisten van crijg ende oerloch niet to seggen; dan weren vyal genoech rijçk
ende weeldich. Als nv de knechten daer quemen, was des in de Paesche weke,
also dat alle husen weren vpersien met spijse ende cjrançk, nae de, w¾se Vian de
landen, recht off se gastgri solden gehadt hebben; aldus foegden dat Godt, dat se
gasten crpgen, de se niet genoet often gebeden hadden; ende de knechten funden
daer alles dinges genoech,
Als nv de tijdongen in de landen zeer subijt quam, dat de knechten hoei
gekeert hadden nae hoer lant, dat wolden se keren, en nijet staen, en togen daer
lien to Gerckes bruggen, daer Qesterlant ende W^esterlant sick sçeijden,; dán
se queinen to laet: de knechten weren al int lant, voer se bij en ander rnochteja
comen. Deser oersaeck weren van Fferwert ende Ezing 34 mannen vp de, faert,
ora darwertz to reisen; dan als se to Northorne. quemen, saegen se de Lian¾ vp
slaen, bij de welcke se wal wisten, dat se to laet quemen. Den/? wolden wedex
ther heijme, om sijn goet to bergen; dander seiden : Laet vns hijr vp de frijheit
Hij wen, tot. dat se voer bij sint s op dat wij se mogen seen., woe starck se sint,;
wij willen noch tijdtz genoech bij vns hawe comen, oin dat to bargen, off het
noet is. En daer worden concludeert» datse vp de friheit wolden Mijwen, om
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hoei1 tö bësëen, so se daër al foer bij mosten; want se waenden so seker to
Wës¾n vp frijheit, datsô gene sorgen hadden, datmen hoer daer enich leit solden
doen. Aldus quëmen voer de rechten hoep voer vth rijden 3o peerden, dat al
meest Ëdelludëh en bëfelslúden weren, de geerne wat foerworwen hadden. Als
dé Fresen hoer säghen afi cómen, staecken se hoer handen v p , in een teken,
dëä se Wal mochten rijden vnbesorget voer den Friesen, angeseen dat de Friesen
dë: frijhèit begeerden to geneten. De luden vari wapenen staecken oeck hoer
haHdèn v p ; want se wisten niét hét, often de Friesen begeerden gefangen to
Wësefi. Als de Friësén sagen, dat se hoer handen vp staecken, waenden se dattz
gelowe were, ende hadden wal van de frijheit tot se gecomenj dan dander ijlden
hoer, om ijdtlijck gefangenen to mogen hebben, ende feilen van de peerden,
ende Kepen vp het kerckhöff, ende bestunden de Friesen to bijnden. Doen was
dáef erie, genoenipt JOHÀN F R O U T Z , de sprack tot S I B O L T J A N C K E S : Heerscap!
sulfön Wij gëfangèn wësen ? Se bëstaén vns to bijnden. S I B O L T antuorden: Woe
sSrdetf^ij- gëfa¾geri wesén? This ij o gelowe; ende wij staen daer to vp de
fjijhëiÉ. J O H Ü P F R Ó I / T Z hadden een busse in sijn handt, en sloech daer met den
gë¾ë/ de srjiï Hëerscop wolden bijnden, dat he ther eerden storteden ; ende daer
IB¾ was de frödë gebfóeckén. Daër sloegen se malcander dapper vp dat
kerckhoff, liiëëst gëlijck int tgetal. Daër blewen vp de plaetz 4 Friesen doet;
oeck also foele van de ander. Noch worden daer so voele Fresen gewont, dattër
6 aff sturwen; ende also voele sturwen van der ander sijden oeck. En de
Ouerste was een Ridder, genoempt Pieren JTJRG- VON E W E R S T E I J N ; den had an
een gans currijlz, also datmen hem niet wal wunden mochten ; ende dede vast
scadën an den Friesen; so worden he gesteken vp het harnasch, dat he neder
féP'ih de graewè, de droech was. Int fallen wordet geseen, dat he geen harnasch
had tüsëhen de hetiën; daer spranck een Frese tot hem in de grawe, en deden
hem ä'6 f oeie' Ifeïtá a n , dat he doet bleefF; en noch ander 2 treffelijke Edelluth.
Dë 3 worden tö Awërt int cloestër gebracht, ende in de kercke bij en ander
hegrawen; daer vp lët'én JSë liggen eëii groet sarck, daer vp hoer wapenen
graweren, en letetioeck pingeren' een*^ tafereelken, daer in se ende hoer wapenen
ghescildert worden.
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Bij dese toch worden de knechten vast rijck; ende als se in Westerlant
weder quemen , so voerloeren hoer voele knechten , ijdtlijck nae sijner heijmet.
Dan Juncker WIXBORT ende NIJTERT FOX behelden waer vmtrent i5oo knechten
bij hoer, om de landen to brengen tot subiectie van de Hartogen van Sassen,
de in dese segelacie niet consenteren wolden. Also quemen se vp een Pinxster
awent in der nacht to Achrum, ende wolden foert to Born gewest hebben, ende
noch forder; dat hoer vntraeden worden. Oeck hadden se geladen scepkens met
gescut, spaden en ander gereetscap, dat hoer noetlijcken were vp de toch; dat
hoer niet folgen mochten ; deser oersaecke dorsten se hoer niet forder gewen int
landt, dan blewen daer liggen, voernemenden often de van Born met goede
vnderwijs hoer wolden begewen an den Hartogen van Sassen. De van Born
santen van stunden an nae den Wolden om hulp, de so subijt ende met sulcker
snelheit daer quemen, datment niet wal solden mogen gelowen, datse met
sodaner ij 11 daer gecornen solden mogen hebben. Oeck so santen de fan Born
an de to Lewerden, hoer biddenden, datse doch met aller macht wolden vp
wesen , om het cloester Aelsum in to nemen ; wo des gesciet were, het solden
certeijn hoer grote kunst gewest hebben, weder to comen in Sneech. De van
Lewerden weren niet traech, dan sint van stunden an darwertz getogen, om
Aelsum in to nemen, Dan Juncker WIIÆORT met den andere worden hijr aff
aduerteert, alsmen seide, doer EDE JUNGEMA; des se wal vro mochten wesen,
ende sint weder nae Sneeck getoegen; ende van stunden an togen se hen nae
Gheesterlant, en lagen in Staweren. De Wolden dit sienden, datse aldus
gequelt worden van dese knechten, so sint se hoer gefolget, om hoer awentuer
met se to voersoecken; ende santen an de landen bij Groningen, de oeck vast
marckelijcken bij dese knechten bescadiget weren, alst foer gescrewen is, ende
repen hoer an om hulp; oeck santen se an de van Lewerden om hulp. So
wast vp de Octaue van Pinxster, dat de knechten froe morgen vth Staweren
quemen ; de Fresen , de daer lagen , den wolden hoer to moete gaen , om met se
to slaen. Den nv wat wisten, de vntreden dat, seggenden, dat se niet anders
¾ehoerden to doen, dan hoer leger to bewaren, angemerct dat de landen noch
niet al bij en ander weren: met namen so weren de van Lewerden certeijn vp
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de toch, om bij hoer to comen; oeck andere vth de landen van Groningen, de
se foerwachteden. Andere gecken den repen, dat de knechten mochten wech
trecken, en hoer also de ganse somer vp de benen holden j se weren nummer so
wal to slaen, als vp der tijdt; — ende maecten also de loep in de luden, ende
kegaewen hoer foerndel, ende Iepen de knechten int tgemoete oeuer den Flusen j
andere blewen staen. Als nv de knechten sagen de Fresen also voerstroeijt int
velt hijr en daer lopenden, weren se wal getroest met se to slaen. Ende de
knechten gawen hoer nae de naetste hoep, ende lieten hoer feltgescut daer in
lopen. Siet, als de fornste sagen, dat de knechten met hoer slaen wolden, ende
dat de achterste staen blewen, en hoer niet in hulp quemen, so liepen se ijae
so snel weder to r u g , als se to foeren daer an gelopen weren ; de achterste
wisten niet, wat de forste gedaen were; dan sagen se foerbaest ende woest
lopen, waenden se, dat de slach voerloeren were, en Iepen also hart als de
forste,- ijdtlijck helden daer en ander geselscop to loepen. Aldus worden dat
voerseen, also datse ne hantgemeen met en ander weren. En als dese loep to
ginck, weren de van Lewerden geen halff mijle van der walstat. Ende hadden
de Fresen noch mogen foergadderen, se wolden hoer awenture daer met voersocht
Jieiben; dan daer were geen vpholden a n ; so menieh man, so menich pat. Bij
dese togen de van Lewerden weder na hoer gewaersamheit. En als se to
Wordum quemen bij der moeien, daer hadden AÜCKE K E M P I S hem starck
gemaect. So he van de victorie gehoert hadden, so wolden he hem oeck tonen,
ende wolden de van Lewerden de passagen benemen, dat se niet weder in
Lewerden solden mogen comen. Als de van Lewerden dat saegen, leten se hoer
fruntlick bidden, datse hoer wolden vnbelet laten passeren, angemerct se met hoer
niet vth staens hadden, noch wisten anders, dan goeden, fruntlijcke naburscap.
So hoer des aff geslagen worden, vnderstunden se hoer selwen een wech to
maecken, daer vast goeden, .treflijcke luden doet blewen in der mangelingen; des
scaden was. Aldus çpemen de van Lewerden, an danck van de gene, de sulckes
geerne belet hadden, weder in Lewerden.
Als nv Juncker W I I Æ O B T ende .NIJTERT F O X , met zampt dander, dese victorie
Pro f, Friesch Genostsch, I.
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gehadt hadden, so worden se to raden Lewerden to beleggen; so dachten se
wal, wo se Lewerden mochten brengen ther subiectie, datter foertan geen groet
wederstant gescien solden. Dan se mochten sulckes niet doen met de knechten;
daer vmme worden daer van geraetslagen bij de Furst; en de knechten lagen in
der SneecTc. Wat daer in middeler tijdt schegen , dat sal iele scrijwen. Als nv
Juncker WILBORT to Staweren was, hadden DOUWE G A M S een huisken staen
voer Staweren, to Warm. So hebben ghij to foeren gehoert, woe datter to
Worckum een burger was, genoempt JARICH HARINCKS , de was genoech wijs
ende rijck j daer to hadden he in Worckum een groten anhanck, ende he
sustineerden de partije van J w JUINGEN ende TIAIICK , sijn broeder; dan so he
Vornam, dat de Hartogen van Sassen de dinghen an nam, bekanden he doer
sijn voerstant wal, dat se hem vpt leste gene wederstant solden moegen doen;
daer om gaf he hem daer fan, ende wolden niet meer met de saeck to doen
hebben, ende maecte sijn peis met de befelsluden der Sassen, ende ginck woenen
vp sijn goet. Als se nv to Staweren stonden , alst voerscrewen is, santen se nae
dese JARICH HARINCKS , ende belasten hem, dat he solden handelen met DOUWE
G A M S ; off he hem ijeet solden willen begewen an de Hartogen van Sassen.
Woe voele vnscult he wiste to beden, he: moste daer hen. Als he daer quam s
dede he tgene met so groten vlijt, alst hem mogelijck was, waer met he belast
was; ende tgene he ther antuorden vntflnck , reporteerden he voer de Heren.
En so se dese victorie cregen, alst voerscrewen is, wolden se hem betalen tgene,
dat he hoer thandere tijden gedaen hadden, ende lachten hem daer vp , dat he
sulckes bestuert hadden, dat de Wolden hoer daer foersocht hadden. Daer
worden sijn hoeft vp de poerte ther Sneech in een stake geset, ende de rechter
hant worden an de poerte genageît. Nv weet dat Godt wal, dat icket gehoert
heb van de gene, de dat wal wisten, dat he sijn bodtscap , waer met he ielast
were , so vterlijcke wal dede , datse daer alletsamen een voerwonderen in hadden ,
ende namen een afkering tot hem. Dat ende voel meer kan Partije maken.
Als Heer WJXBOEB.T ther Sneech noch lagen , worden se noch to raeden om
Bom to voersoecken ; ende quemen in der nacht to Aelsum, ende maecten de
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slusen, de vntdect weren, om daer oeuer to mogen gaen. Ende der tijdt weren
de van Lewerden oeck v t h , om awentuer to voersoecken ; doch wisten se met
allen niet van dese toch. En de van Lewerden branden een huis to Friens,
dat daer niet veer van were ; daer vmme so worden se wendich, ende togen nae
de van Lewerden t o , de se funden, de vnfoerseen daer vp weren ; oeck weren
se niet to gelijcken int getal; doch stalten se hoer ther weer ; dan se worden
neder gelacht; ende daer hlewen vp der walstadt liggen omtrent xxx man ; de
ander worden voele gefangen. De Veenrijch was genoempt BONNE ; als he also
gewont was, dat he niet langer staen mochten, ombefînck he dat fenlijn, ende fel
daer vp; ende se mösten hem dat vth de tanden trecken. Met dese victorie worden
se to raede Lewerden to beleggen. En alle de Ridderscop, den in dese segelacie
consent gedraegen hadden, de toenden hoer macht, ende belagen
Lewerden.
Ende se hadden daer niet lang foer gelegen, often daer worden in gesproeken Lij
goede luden, also dat de van Lewerden hoer mede begaewen vnder den Hartogen
van Sas&en, ende dât vp condicien, so alst int tractaet angenomen, foerdragen
en vthgesproken were, ende dat to scrifthen gestelt worden.
So was daer vnder alle de andere articulen ene, dat de Hartogen van Sassen
solden daer in de stadt gheen festen often slot hebben , often doen maecken ; dan
daer stunden een Edelmans woningen in de stadt; dat mochten se wal lijden,
dat de Hartogen van Sassen dat cofthe, orn daer sijn foerblijff vp to hebben
voer de sijnen ; dan se solden vpt huis geen gescut, cleijn often groet, hebben.
Dit huisken was genoech starck vth het water vp gewracht. Aldus namen se
dat huisken in, ende stelden daer luden v p , en mochten also in ende vth
Lewerden reisen, alst hoer beliefden. En bij desen so cregen de Sassens meest
geheel Frieslant in hoer gewalt, sunder enigen wederstant to doen. Dan de
Duwél is een benijder van alle goet: de hadden gene behagen in dese freden.
Wflef dan de Duwel niet comen mach, daer sent he sijn boeden. So practiseerden
enigen groten persönagen van de Scirongen, de geerne geseen hadden de destructie
van Lewerden, ende datse gruntlijcken solden foerdorwen worden: daer dorste
hoer meer nae, dan de fischen naet water doen; daer vmme worden gesloten:
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men solden hemelijcken dit huisken voersien met artelidje ende andere noetlijeke
dingen; dat gedaen sijnden, soltmen daer an fallen, en de stadt nemen ende
plusteren, so alst in sulcke dingen sick geboert. Dan alle anslaegen gaen niet
foer sick. Dan niet to w eniger se santen vp het huisken victualije; en de
wagenen, de dat geladen hadden, daer laegen vnder in de wagen de bussen,
ende in de faeten, de schenen boeter to wesen, dat weer puluer, ende ander blij
often loet. En so se sulckes bij dagen niet dorsten noch mochten doen vngeseen,
so wolden se daer mede toewen went vp de nacht, dat de luden van de strate
weren. Dan wel Godt bewaert, de is certein wal bewaert: Homo proponit ,
Deus autem dlsponit. Siet, daer gingen kijnderen spoelen, en jaegden malcander
om de wagenen, tot so lange dat een van de kijnder liep vnder de wagenen,
ende sach de bussen daer liggen , ende riep an de andere kijnderen: Siet, wat
îigghen hijr al bussen ! De kijnderen leten van hoer spoelen, en gingen seen nae
de bussen, ende hadden daer van voele woerden, nae kijntlijcker wise, also dattz
gehoert worden van de olden luden , de daer voer bij leden; ende de gingen dat
beseen, ende befunden dat waer to wesen, tgene se van de kijnderen gehoert
hadden. En niet lang, men fant alle de burgers in de wapenen ; de stormden
thuis, tot se des gewunnen, ende braecken dat in de grunt neder. Daer met
was de freden to enden, ende het ginck daer weder an een haelen ende drijwen.
Bij het gebreck, dat ghij gehoert hebben, quamt weder then oerlogen. En
Hartogen AIÆRECHT van Sassen sandt Juncker SLENS en ander voele Hopluden
met knechten int landt. Ende JLewerden worden andermael belecht; dat voele
liartelijcker to ginck, dan derste reijse. Daer worden meenich schoen ruterspel
foer bedrewen; de burgers stelden hoer an in der gestalt, datse gepresen worden,
beide van frunden en fîanden. Als nv Juncker WILBERT met de andere, in een
groet getal van crigesluden, voer Letuerden gelegen hadden, in 2 legeren , so
quemen de van Groningen, om Lewerden to vntsetlen , met grote macht van voick.
Juncker WILBORT wiste niet anders, het worden tot een slach comen ; daer om
niaecte he van de 2 legers ene leger, ende stelden hem gans nae een slach. Dan
de van Groningen blewen daer leggen, ende hadden wal gehoept, als he geseen
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hadden hoer grote gewalt ende macht, dat he dan solden vp gebroedeen hebhen ,en weder ther Sneed, often anders waer, getogen hebben, daer he seker had
mogen wesen; so se wal gewoentlijcken weren to doen. So daer niet vp to
wachten were, ende se vast vp geteert hadden, dat in Lewerden Avas, so hebben
se hoer inder nacht vth Lewerden gestoelen ? ende sinnen weder to Groningen
gecomen, ende hadden gene grote ere ingelecht; want se quamen to Lewerden
in der gestalt, recht often se hoer hadden willen defenderen voer de geAvalt ende
macht der Sassehs; en se deden niet anders, dan se tgene vp aten ende druncken,
dat to Lewerden were, ende Iepen doen weder wech, ende leten hoer in de
noet, de doen wal mosten een composicie nae de Sassen wille maken; dat der
tijdt niet geschiet were, woe de van Groningen to heijme geblewen weren. En
doer middel van sulcke composicie is Juncker W I L B E R T , met alle de hoep van
knechten, in Lewerden gecomen, en vnderstunden daer de burch to maecJcen,
de daer noch edtsont staet. Ende alle andere landen , de hoer tot dese dach noch
niet hádâen: wilieQ begewea an de Haitogen van tfassen, de hebben dat nv waf
moten doen; also dát de Hartogen van Sassen geworden is een geweldicb.
Here van Westerlant, to weten van Staweren tot in de Lauwers, dat is an
Gerckesbruggen.
.
Nv behoert v to weten, dewijle des de van Groningen fF'esterlant in hadden}
vp Franijcker nae, so begosten hoer de moet to wassen, ende vnderstunden
Oesterlant to gebeden, recht often se hoer Heren gewest Averen. De Ridderscap
van de landen weren hijr tegen» biddenden, datse wolden an seen het foerbunt,
datter gemaect were tuschen stadt ende landen; den dachten se in alle sijne
articulen to folgen en genoech to doen, ende forder niet. De van Groningen
gaewen hijr vp then antuort: Het were daer ouer comen; ende meenden daer
meden > al wpJdentse noch so opehtlijck niet seggen, dat se hoer nv niet langer
met den voerbunden dachten to behelpen, dan met de belenongen , de se van de
Keijser vntfangen hadden. En met alsodane abusie is daer groet contrauersie
ende discordia geworden tuschen de stadt Groningen ende hoer gebuntenosen; bij
de welcke dat de Riddersçop de weken vth© landen. Ende de meeste part togem
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an de Grawe van Oest Frieslant, en claegden Sijne Gnaden hoer grote noet,
ende daer bij het grote vnrecht en de gewalt, dat hoer schege van de gene, de
Loer sculdich weren, vth cracht van den voerbunden, to bescermen voer gewalt.
De Grawe vntfinck se genoeg fruntlich, ende hadden groten compassie ende
deernisse met se, ende screeff fruntlijcken (doer instancij van de Ridderscap) an
de van Groningen, hoer biddenden, datse hoer fruntlich ende nabuerlijck wolden
Lolden met de gene, daer se meden stunden in foerbuntenisse ; se weren bereit,
den voerbunt genoech to doen in alle sijne articulen; woe dat niet mochten
gheschien, so was he der menongen, hoer to helpen ende forderen, in so roele,
datse daer bij tot hoer recht solden mógen comen. De van Groningen namen des
zeer quelijcken, dat de Graewe hem. wolden mengen in hoer saecken, ende togen
van stunden an vth, ende leten alle de Ridderscop, de oeuer de Emse geweken
weren,' hoer husen om werpen en foerderwen, ende deden hoer foert alle den
scaed ende smaetheit, de se erdencken mochten. En de foermaersten van de
Ridderscap weren dese, to weten, de woenden an de oestzijdt van het Rei/ diep:
Juncker RELOFF ende WIGBOLT VAN EUSUM f gebroders, EELCK ONSTA ,
RINGERS, RIPPERDA , HEMSTRA. Ah de west zijde vant Rep diep -weren oeck
enigen geweken in Westerlant; ende de weren meest to Born, to weten,
REMPT JENSMA, REMPT FRITSINGEN, ALGER BRUNIJSTGEN en REIJNER FRITMA.

Dit voerdroet de Ridderscap to mael seer; ende bij hulp van de Graewe to
Oest Frieslant ouerquemen se een hoep van knechten, en namen den Dam in ?
ende befesten hoer daer in, Bij desen mochten se hoer goederen ewen wal
gebrucken: wo de van Groningen dat hadden willen beletten, so hadden se
weder met de van Groningen to getast; want hoer renten ende landt, daer voeîé
int landt gelegen is, hadden se als dan in recompens van hoer goederen mogen
•weder vntfanghen. Dan dit concept behaegden de van Groningen tfiet; daer
vmme dachten se dat to beletten , ende togen met groter macht daer hen , om
sulckes to beletten. Als de Ridderscap dat foernamen, dachten se wal, dat se de
macht van Groningen bij hoer ¾¾elwen in de lengden geeft wederstant solden
«logen doen•;••• daer vmme, (doer informade van de GráWe,) worden se beraden,
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feaer mede to begewen ynder de protectie van de Hartögen ván Sassen. Doer
dese sahdt de Grawe sijhe gescieten, to weten, VICTOR F R E S E ende NIIKAMEK. ?
(de Ridderscop tö lieff,) an de befelsluden der Hartögen van Sassen in
Westerlant, daer. se tracteerden van dese handel; ende se accorderden, dat
NïJTERT FFOX solden met so voele knechten, als se vth Westerlant mochten
V»t¾eî»ri, tot de Ridderscop in de Dam trecken. En als se vp de wech quemen,
#bïden, de van Groningen daer van aduerteert, ende wisten wal genoéch, dåt
¾eü niet iz¾er starck was; daer vrnme sint se hem vnder de ogen comen, ende
aaemen de passagen i n , daer he passeren mosten. Daer so hleefF N I J T E K T F O X
doet, ende meer ander met hem; en VICTOB. FRIESE worden daer gefangen,
en NHAMS VAN GRUMBACH, met voele andere; N U K A M E R den vntreet. En dit
sehegeri vnitrent de ijaren M GCCG xcic, vp Sancta M A R I A MAGDALENEN dach.
B^^'deseo» bleefF vast een rijdende Orlocli in de landen. De van Groningen
fcarnden Barmsum^ ende andere voele dorpen bij den Dam vmtrent; dan de
Ham ¾¾ochîew se 'niét* Crig¾ën. Aldus stichten se segen en ander roefF ende Lrant,
ende foerdorwen de landen, de des weren Sculdig to beletten. En dit bleefF also
staen, tot grote foerderfnisse der landen, went tot datmen screeff M CCGCC en
eeni Doen oeier «juemen åe Groningers een groet hoep van knechten; de
beloefden hoer "den Dam to leweren voer een seker summe van pennongen, daer
inne datse voerdroegen, Dese knechten hebben hoer gelegert voer den Dam y
ende daer bij quemen de Groningers in grote menochten, met hoer groet gescut,
ende bescoten den Dam vreselijck, ende namen hoer het water, ende maecten
voele gereetscap van katten ende andere der geîijcke instrumenten, waer met
men Steden moegen nodigen ende gewinnen ; en met namen hadden se een scip
gêbouwet, wunderlijcke wijse, daer se mede an de vhesten quemen; ende hebben
dë siàdt 3 lEael zeer scarpelijeken besprongen, daer to mael voel luden oeuer
doet hïey†éa; oeck worden dáer voele gewundet int stormen. De fan binnen
foördee&dën wal eèn grofe, hoge prîjs; ende met namen den Junckeren toenden
hoer wal gênoech mannen to weseh van hoghe moeden, en werent wal weert
gewest i dàtmense al Ridders gèmaéct hadden. Niet to weniger se mochten de
stadt¾iet langer geholde¾ hebben; want se hadden cleijn often geen behulp |
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want het water weren se quijdt; ende de stercte, daer se hoer vnder bargen ende
vntholden mosten, were al doer gescoten, rodeert ende gebroken int stormen;
daer to hadden se so voele pulwer niet, datse ene mael hadden mogen aff scheten;
en int corste, al dat hoer van noeden were gewest to hebben, om hoer to
salueren voer den grote gewalt der Groningen, dat vntbrack hoer. Als de
Ridderscap hoer funden in sulcke noet, so is de frome Graewe van Oest Prieslant
in eigener persoen oeuer de Emse gecomen, om se to vntsetten , als he dede.
Het quam tot een slach; ende den Groningers voerloren het velt, also datter
wal vmtrent i5oo man doet blewen, so burger, so knechten, so husluden; ende
oeck worden daer voele gefangen. Als de Graewe quam binnen den Dam met
den sijnen, hadden he wal genoech een groet foerwonderen, datse den Dam
geholden hadden, nae gelegentheit der saecke. Dat de Ridderscop der tijdt bij
ere, lijff en goet blewen, dat mochten se dancken Godt ende den frome Graeff
van Oest Frieslant; want wo Sijne Gnaden hoer niet vntset hadden , se weren
certein alletsamen lijweloes en goedeloes gewest. Hijr met laet ick de materie
staen , en wil mij weder tot de handel van Westerlant gewen,
WQE HARTOGHE ALBRECHT
VAN SASSEN IN EIGENER PERSOEN
GECOMEN IS IN PFESTERLANT,
DAER HE
VNTFANGEN WORDEN.
Ghij hebben hijr befoeren gehoert, woe Juncker WILBORT , NIJTERT FFOX ,
met andere Raeden ende befelsluden der Hartogen van Sassen, bij hulp ende to
doen den Ridderscop , de in dese segelacie beliewet hadden, Lewerden andermael
belegen hebben, ende doer apontement daer in quemen ; bij de welcke dat alle
landen hoer mosten gewen in handen van de Hartogen van' Sassen; doch vp
condicien, nae inholt van de articulen , int contract expres specificeert; waer vp
dat de segelacie then ersten fundeert were. So dan gans Westerlant hoer
gegewen hadden in gewalt en macht van de Hartogen van Sassen, so worde
geraden, dat Sijne Gnaden in eigeiier persoen solde comen in Frieslant; dat also
igesciet is» Sijne Gnaden is van Medenblijch to sceep gecomen to Harlingen,
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met tamelijcke staet; en hadden vnder ander Heren bij hem sijn jungeste soen,
genoempt Hartogen HENBRIJCK. En Sijne Gnaden worden to
Harlijnghen
genoech fruntlijcken vntfangen van de gene, de hem de landen voersegelt ende
nv genoech gelewert hadden; en is van HarlingenTnae Franyker,
ende voert
nae Lewerden getogen, daer Sijne Gnaáen van de ganse landtscap vntfangen
"worden als een Erf Ghuwernoer des Heiligen Roemschen Rijck. En Sijne Gnaden
leten W A T T I J E HARINCKSMA huisken, to Sloten, vaster ende starker maeken,
ende leten to Lewerden en to Harlingen een borch maecken ; en Z I A E R D A
huis to Franijcker were hem in gedaen der tijdt, dat de andere volmaect
•weren. En nae dat alle dingen in Frieslant ordineert weren in der gestalt,
so Sijne Gnaden dat wolden hebben, is he weder in Hollant getogen, ende
anders, waert hem beliefden, en liet in Frieslant Hartogen HENDRIJCK: , Sijn
Gnaden jungeste soen,

WAER ENDE WOE DE COMMOCIE EN VPLOEP IN
TFESTERLANT
QUAM, BIJ DE DAT ALLE DE LANDEN IN
GROTE SCADEN QUEMEN. r
Nae dat Hartogen HENDRIJCK een tijdt lanck in Frieslant were gewest, ende
vast grote costen dede, bevant h e , datmen sulcx niet mochten doen vpt tgene,
åatmen sijn Heer vader geloeft hadden to gewen voer ijaerlijcke domeijnen. Daer
ora worden se to raeden, en beraembden een scattingen extra ordinarie, dat alJet
contrarie were vant tgene, datter gemaect were, ende waer vp de landen de
Hartogen van Sassen vntfangen ende angenomen hadden; daer om weren de
landen oeck niet willich daer t o , dese scattinge to gewen. En daer vmme so
gaewen daer an enigen ogen deners, de daer bij hoepten to comen in grote
gnaden van de Heren, als noch Belials kijnderen dagelicx doen: men moste de
frucht in de Iuden brengen, datse niet nae desen so hart dorsten staen vp enigen
beloften, de hoer gedaen were; daer om soltmen den hartnactichste, en de
sulcke beraembden scattingen then meesten weigerden, een harden straff gewen,
andere to exempel. So dan de van Pennogum, Aerum,
Witmaersum,
wal
Prop. Friesch Genootscà, I.
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meest vnwiHich weren, dese scattinghe io gewen, so wordet geraden, dat
Hartogen HENBRIJCK: met de knechten, den der tijdt int landt -weren, solden
trecken to Soldzwert, om execucie to doen. Als de dorpen daer omtrent dit
foernamen, santen se hoer luden to Boldzuert bij de Furst, om sulckes to
foerspreken, datmen hoer sulck groet gewalt solden doen ; angemerct se de gene
waren, de de Groningers hadden helpen foerdrijwen; oeck hadden se altijt meden
gewest, om de gene, de hoer niet wolden gewen ynder den subiectie van de
Furste van Sassen, daer hadden se altijt hoer hulp to gedaen, datse daer to
gebracht worden, om sulckes to doen; dat begeerden se to gëneten. Dan daer
were gene voerspreken an; daer moste vntsach wesen in de landen. Doch int
sluten worden hoer ther antuort gegewen: woe se de beraembden scattingben
Brachten des morgens ^oer noen dubbelt, so solden se daer met gehoersam
wesen; woe dat niet scegen, dachten de Furst to procederen in der execucie.
Bij dese wegen hebben hoer de dorpen daer vmtrent bij en ander gefbeget, ende
sint in der nacht gefallen in Boldzuert, om de Furst met alle de sijnen to
foerslaen; dat oeck gesciet were, woe Godt dat niet namelijcken belet hadden.
Want hoer voerstant weer hoer genomen, dat se niet bedachten, waer vmme dát
se daer gecomen weren ; want als se de meeste part van de waekers voerslagen
hadden, foerfolgden se niet vpt tgene, datse voer handen hadden 5 dan gingen
liggen -vp de doden to plusteren, gelijck als de moerdenaers vp de pelgrims
doen. Bij sulck foertoewen quemen de knechten bij en ander, ende deden hoer
wederstant j datse niet mochten doen , tgene se then ersten wal lichtelijck hadden
mogen doen. Wo Hartogen HENDERIJCK to moede was, als he ansach aldus
oeuer gefallen to wesen van de gene., daer he hem then meesten yp betrouden,
mach ijdtlijck dencken bij hem selwen; daer vmme nam he de flucht van
Boldzuert tot in Franycler, daer Sijne Gnaden in belegen worden van de gene,
de nv sulcke dingen angestalt hadden, ende daer Hopluden aff weren SIURB ende
EPO AEIJWE , gebroeders; ende de screwen voert an hoer nabuers, datse comen
solden bij hoer to Franijcker, om de frijheit weder to erlangen. Woe des
schege, int corte queme daer Westergo ende Oestergo voer Franijcker to liggen.
Ende Hartogen HESTORIJGK hadden niet foele Fresen bij hem. Van de ses erste
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segelers weren daeir nie¾ dan 2< bij Sijn; Gnaden, ta w¾tent, Heren GOSCAÊCEL
foiNGEN ,> de bij de Ffursteri van Sussen Ridder gemaect were,: ende H E S S É Ï .
MA-RTEN¾ ; dese 2; haddent alscx vast gemaect, datse hoer niet wal betrouden
vnder de husftidenv DOUWE Z I J Ä R D E studeerden des mael- to Parijs,
BOCKA
;
HARINCKSBIÁJ was doet,; en H E R E ende JARICH? VAN HOTTENGEN r gebroders,
áen- weren) beiden dat mael vp de wech nae Romen., daer J A R I C H starff; en van
«Ue de aiideje, de mede hadden hoer consent gedrageö in dese segelacie, gelowe
ick certein, datter geen 6! weren; se quemen alletsamen voer Eranycker to
liggen.
En ¾ae dat» nr Qeétergo ënde Westergo sementlijck foer Franifclcer lagen, so
screwen1 se seer strerigëlijck ari de" Soemen wolden r datse hoer daer mede solden
laten' fijnden>,. gelijclc den andere landen; dan se weren genoeck traech; sö
wolden daer niefc hen. Nv' ist waer, dat de Ridderscop vth de Sowen wolden
al! föerstortverr were* bij; de welcke datter geen groet wijsheit were int lant
vaö'de gêne? de wat g¾boefc bij de-knden gehadt solden hebben; het weren al
yangei laden', de der saecfc' niet gruntlijcfeen1 wisten to; betrachten ;= dao EDZABLT?
DOÜW'AMA had' wal' een támelijcke oîder; dan de was dat mael vp de wech naé
Roemens want dit was int galden ijaer, to weten, alsmen screeff M GGGG€«,
EDZART hoerde vp de wech van dese vploep, en daer om screeff he t ò ' r u g an
de Wolden, off se daer mede Vöersocht worden to comen voer Ffrarvîfcker, dat
se sulctes in gene maneren doen solden, ende laten de gene de pap koelen, de
hem vp geslaegen hadden", want se de g€ne waren, de der Hartogen van Sassen
ia Frieskait gebrocht hadden.
Nv> ist wáery dat de van Sloten hadden enigen luden vth de TFolden ende
anders. ¾escaÆget,» bij: de welcke datter «en vploep scegen, also datta huis ¾o
Sloten gewonnen- wordeni ©eek hadden de Sasséns een huisken beset in de
Hwmmers, ofteri» ia Abbegmf des.' Wéte ick voer de waerhëit raiet; dë- dïfièrencie
is daer aff niet zeèir groet^ thene <piàm de: ¾der: to, thander dé sone; dese hadden
faueert en sustinert den partije van J w J¾yiNGEN, datse nv misgelden mosten j
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ende des husken worden oeck gewunnen. Nochtant wolden vnsé oert landes daer
niet hen. Deser oersaecke quemen daer volmechtighe gescicte vth de leger to
Sloten, beide van Oestergo ende Westergo, ende se screwen vth Sloten an alle
oerten van de Soewen wolden, ende requirerden hoer to comen bij hoer, voer
Ffranijcker, bij pena to foerboeren lijff ende goet, ende daer to noch bij de
brant ende bij de rechter hant. En dese mandaten weren besegelt, bij consent
van dander, doer WJXKE RINGIA vth Oestergo, en SIURD AEI/WE vth Westergo.
Der mandaten solden ick noch wal 3 weten to toenen.
Daer is so voele gedaen, dat alle de Soeweh wolden hoer voergaddert hebhen
vp de schorren bij de Hiouwer. Daer worden de sentbrewen ende oeck de
mandaten gelesen; oeck worden daer gelesen het brieff, dat EDZART DOÜWAMA
to rug gescrewen had; so sprack ijdtlijck daer, nae he meest inclineert were.
So was daer een Priester vnder de hoep, genoempt Here HiiiCKO , Pastoer in
Follegae, de genoech foerstandel was ; de worde gefraget ende gebeden, dat he
de landen to gueden een raet wolden gewen, watter best gedaen often gelaten
were. Siet, he ginck daer voerclaren de hoeghe afcompste ende gehoerte der
Sassens Heren, en woe nae se blodeshalwen bewant weren der Keijserlijcken
Majesteit. Daer bij gafF he to voerstaen, woe wij in grote rust, frede en
eendrachticheit, lieflijck ende fruntlijck, een langer tijdt met en ander geleefth
hadden; en de gene, de nv sulcken vpstal int landt gemaect hadden, weren
de gene, de der Furste van Sassen int lant gehaelt hadden, en vns, met zampt
andere, de niet willich weren de Sassens to vntfangen, daer to genodiget ende
gedrongen hebben;— biddenden, dat se dat wal ripelijck wolden betrachten, ende
dan concluderen in een tamelijck antuort to gewen ; he was een Priester; hem
stunden niet forder to raeden. — Dan de gene, de nv mede to Sloten gewest
weren, de stunden hart daer vp , dat wij niet mochten afslaen de peticie van de
landen, ende namelijck deser oersaecke: De Sowen wolden weren niet dan een
voerbutitenisse, de se met en ander gemaect hadden, om malcander to helpen
beschermen voer gewalt en vnrecht, dat in dese handel geen plaetz hadden. Wij
weren nochtant geseten in Oestergo ende Westergo, daer wij vnder weren, ende
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behoerden to wesen. Als nv dat part, dat in Westergo geseten were, requirert
en voersocht worden to doen edtwes van Westergo, weren se sculdich to
contribueren, ende anders nae gelegentheid der saecke to doen, nae groetheit
van hoer landen, gelijck ander, de geseten weren in Westergo; en also oeck
van de gene, de vnder Oestergo geseten weren. Oeck then meesten behoerden
Wij wal to betrachten, dat wij niet dan het cleinste part weren fan Westerlant,
dé niet voermochten wederstant to doen de ganse landen. Solden wij dan ijo
fechten ende het harnasch an doen, so were het temelijcker, dat wij alle olde
voergangen saecken vth de harte setteden, ende deden vnse best, om de voerloeren
friheit weder to erlangen, dat godtlijcker ende eerlijcker were, ende oeck met
beter recht mochten doen, dan des wij solden fechten zegen vnse eigen broders.
Nv was daer noch een geacht man int lant, de tamelijcke older hadden,
genoempt OBBE IGIS ; he betrachteden de saecke oeck wal genoech gruntlick;
dán he hadden een wijff, den een dochter was van EPE TETIS , de vast de beste
in Frieslant lö quam j het was sijn wijwes faders often broder huisken, dat
gewonnen was,' daer he Jicht sijn best mede to gedaen hadden; bij de welcke
dat he hem mede declinerden, en fel daer vp: Wij behoerden, en mosten, en
weren sculdich de gemene landen gehoersam to wesen. — Bij desen so worde der
tijdt niet voel meer ghesproecken, dan gehoersam to wesen. Ende daer worden
een dach beraempt, in de welcke datse hoer bereit solden maecken, om hoer
to presenteren voer Franifcher.
Als dit gehoert worden bij de van Stellingwerff, des de ganse landen concludeert
weren, daer voer Franycker to trecken, en namen dat voer een oersaecke, datse
meden hoerden vnder Oestergo ende Westergo, daer om wolden se hoer in de
saecke niet mede begewen, angemerct se noet hoerden vnder Oestergo noch
vnder Westergo. Wo hart se daer vp voermaent worden, se gaewen geen ander
antuort: Dat se een Furste van Sassen geloeft hadden, dat dachten se hem to
holden, en de foerbuntenisse, de se gemaect hadden met de andere Wolden, dat
dachten se oeck to holden went in der doet, dat se wal thander tijden getoent
hadden. Anders geen antuort mochtmen van hoer crigen; ende daer vp blewen
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se tij huis, ende quetnen ne mede fôer Franijchef / daer de landen to roael zeer
hart vp se daep vmme foertöernt weren. Dan gelowe certeijn, woe se Ffani/ckér
hadden gewüïmen, de landen solden Stelllngwerff niet w eniger ghestrafth. hebben,
dan den Israhelijten strafthen Jabes Galat, om datse niet mede guemen beleggen
de sta'dt Gabao, in de landen Meniamin.- Aldus siiinen de laetste de: erste
geworden, ende de erste de laetste; want de gene, de nv zeer cortz de landen
daer to mede hadden helpen dreiigen, datse mosten Sassens worden, ende, dat
gedaen sijnden, hebben se de Furst met so groten froegden vntfangen, dat we½fl
de gene, de dese fproer eiide rebel then ersten; maecten, alst voersci'ewen: is*
Ende in de ganse Soweti wolden, en was daer g¾en inensche niet y dë> ïrs dèse
trànsportacie ende sègelacié belieftb often consent gedragen haddeîf, €nde wei¾ii
de laetste, de hoer bégaeweiï an dö^ H¾rtogeni van- Sâsseïl', en dat niet- bij will¾r,
dan wordefl daer to met fortz ghedrungen; siet, de worden üv* met grote
dregementen daer to bracht, öm de weder vthe landen to iaegen, de se daer- in
gehaelt hadden; ende Stellingwerff'wás het laetste part, des hem wolden! heg&wm
àtt de Hartogen van Sassen;' want naé dat s& Lewerderb de laetste' :6ei|se
gewonnen hadden, togen se met állef^^ macht iö StetluigWëfff,tiô>OlaèfieiPtëoép*,
daer sö voele gedaen1 worden > dat se: gëlijek andefe pafteff van Friégfa†ïff deden"•;
e¾de dese sint standich blewen. Nochtant, nae des FfûWtjekser^ vntsët Wòrdbö,
tûöclitett se des niet geneten, dan worden alsö hart geholden in alle dingen, als
de gene, de sulckes to werck gestelt hadden. Dat wiste de Partije álletsàöifin to
maecken. Vngelijcke scotelen maecken vngelijcke ogen.
Als de Hartogen van Sassen vöef tiam, wat dat sîjiï- lieWe soefi- iîi Ffran^cbBt
van de Fresen belegen were, claegden Sijne Gnaden des de Keijs. Maj.j> eaàe
andere Heren en hogen maegen, de hem all hulp ende troest to sacHten, älso
dat he groet Völck bij en ander brachten ¾ ende nam* raef met de; ©r¾wè van
Öest Frieslant, woe he sulckes solden ftïogen doen;' want deU Fúrst bekanden
wal, des îie sulckes niet mochten vollenbrengen, süfideï Sijnë hulp, troest endè
to stant. De Gxawe is de Fürst¾ in denst geöomen met laödetf en lüden, en is in
eigener persoen nîet de Eurste in JWesfeflánt getogeff; daer he to dede scepen,
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ges€ut:, en ander ;prowand en nodruftelijcke saecken,, spnder de wekke dat de
Fiirst in fFesterlant siet hadden mogen coemen,
WO HARTOGHE ALBRECHT

SUN SOEN VNTSETTEDEN.

Aldu,s is Hartogen ^.I/BRECHT- van Sassen ende Hartogen ERIJCK. yan Brunswî/ch,
ende andere yoele grote Heren, then ersten geeomen bij de (Jraewe van
ûest Frieslantf de se met scepen oeuer de Ernse gebracht heft in de landen bij
Groningen; en da er is hij de Furste geeomen de Graewe van Buren, De
Fjcesen lagen in Groninggrlant •> to Bomster zyl,y om se t.o keren. P&er weren
înetteo ersten sval Luden, genpech; dan het was in de tijt, datmen hoeij ende
koern mosten t& 'huis erigen; bij de welcke dat de meeste part wech gestolen
Weren. Ende de 'Fursten en Heren sint to Bomster sijl geeomen, ende scoten to
mael strengelijck in de scantzen ende leger van de Fresen. En bij raet van een
Monick van Adwert y de des landes oert grote kunde hadden, so brachten se
fteoielijck "voel iuden oeuer jhet áiep. Ende als se an quemen, wisten de Fresen
nîet ¾eïy se ;weren ée îmäea^ van -LangwoU ende Fredewolt, de hoer in hulp
rfTapmen j daer Iepen hoer voele Fresen vnder de pegen, om ,se to leiden, dat se
¾>u£en >dem gesciit 4s de leger mochten comen j de worden al foerslagen. Als de
Fresen dat sagen, dat se also fperrast weren, wisten se niet, watter to doen
were, dan ordinerden luden, met se to slaenj dat niet wal to doen were, om
dat grote gesçut, des in se scote. Met dat de Fresen vnledich weren met desen
handel, sint de andere óeck oeuer het diep geeomen, beide to peerden ende to
jfoejj en dta Fresen gawen de flucht; ,dan de meeste luden worden yoerslagen van
4e gene, des se waenden frunden to wesen. En dit scegen altera MAHGAUETA
ViEgiais, aono Domini M CCKIGC.
H*e ^urstp, ende ¾ren, met a|lei jden folçk, hebben hoer neder geslagen de
lerste nacht yp Sfeççnye iandh î)aer liet de Fursten om slaen met alle trommen,
datmen alle de gefangen sokmen doet slaen* &ERBET MOCKMA were daer
meden gefangen; de gaff to voerstaen an de gene, de hem gefangen hadden, dat
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he een crfgesman were; doer de welcke des he saluert worden; recht often Godt
hadden willen seggen: Dw salten hijr niet sterwen; dan Iele sal dij holden ende
¾ewaeren tot een groter dinck. Daer worden certein menich martelaer gemaect.
[Onder alle gevangenen bevond zich een zekere RENICK POPPIS, die, met nog 20 anderen aan
eene zeel of koord gebonden zijnde, besloot te beproeven, om zich te redden. Terwijl dus de
overigen ter dood gebragt werden, brak hij, als zijnde de uiterste in de r i j , los, en ontliep
allen door zijne snelheid. Slechts één der knechten was in staat hem te volgen, welke ook,
toen men reeds buiten het gezigt der overigen was gekomen, hem aanhoudend rondom eenige
hooi oppers joeg, e n , daar RENICK niets had, om de spiets zijns vervolgers af te keeren,
behalve zijn « caproen often bonet, » hem eindelijk het bovenste gedeelte der beide béenen
doorstak. RENICK , die zijnen vijand geen tijd wilde geven, om de spiets terug te trekken,
liep toen voort door de spiets tot den knecht, rukte hem zijn mes of degen van de zijde, en
gaf hem daarmede zoodanig eenen a fleer in de backen, dat he Godt dancte, dat he daer van
« queme. » RENICK is daarna, beide met dit mes en de spiets, te iJorn gekomen, en aldaar
van zijne wonden genezen.
Een tweede, « genoempt Druncken LAMBERT, 8 ontkwam op eene andere wijze, fl Al sijn guet
H vp ertrijck was niet weerdich theen gulden; » deze, den dood der overigen aanschouwende,
wist zijnen meester te doen gelooven, dat hij binnen 10 dagen wel 1000 gulden losgeld
konde betalen. De krijgsknecht, hierdoor verlokt, stak hem in vreemd gewaad, en deeá
veel moeite, om hem in het leven te behouden. Ten laatsten werd hij met kostgeld en al
gerantsoend voor 18 « golden florenen; welcke pennongen to 2?or« met den scotele voergaddert
« worden, D
Vraagt nu iemand mij, waarom ik B sodane selsame, vnnutte dingeh daer mede in trecke, ende
(! late daer buten, daer beters gedacht weren, » zoo antwoord ik daarop, dat, zoo ik mij
voorgenomen had eene Chronijk te maken, alles daarin behoorde gevonden te worden, dat in
zoodanigen tijd is voorgevallen; doch hetgeen ik hier schrijf, handelt alleen over Partijschap,
en het kwaad, daaruit ontstaan. En het schijnt mij ook waarlijk toe, als of de Ataagtige
omtrent deze beide gevangenen « Hem wat partielijcken getoent befth, i) daar toch menig braaf
man alstoen ellendiglijk ter, dood werd gebragt, en RENICK integendeel bij ieder bekend stond
als « een quaet mensche. He hadden een Priester doet gesleken, ende andere quaden feiten
« gedaen. » Ook deze LAMBERT, die van zich zei ven niets bezat, werd gered, terwijl velen
rijken hunne goederen niets mogten baten, a Dan Godtz ordelen sint vnbegrijpelijck, ende des
,« menschelijcke foerstandt gaer voerborgen.» In dier voege sprak reeds de Propheet c JHEREMÏJE:
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B O Here ende Godt! mochten ick met Dij disputeren, nochtant wolden ick niet spreken,
fl dan gherichten dingen. Ick se de sundaren prospereren in alle hoer wercken ende voernemen;
« want wat dat se planten, het beclijfth en groent w a l , ende sint geluckelijck in alle hoer
« saecken.
« Hijr met wil ick mij genoegen laten int tgene, dat an gaet de foerborgentheit Godtz, de niet
¾ en doet noch laet gheschien sunder saecke. He treckt sijn hant wal een tijdt lanck van de
« goede menschen, dan He foerlatse niet in der ewicheit. Dan doer voerdeente van sunden
Ú voerwect Godt luden, de dat wreken sullen; daer exempelen van sint sunder getal. Dan.
« vnder voele andere, wil ick v dat genoech claer bewijsen, waer sulcke destructie in de
« landen compt, dattz niet en is, dan de gesele Godtz. »
EXEMPEL.
Ten tijde van « ACHAS, Coninck van lsrahel, » was het gansche volk van God afgeweken. De
voornaamste aanleiding hiertoe gaf JEZABEL , eene van 's Konings vrouwen, eene Konings
dochter «van Saijet, dat alder quaetste wijff, dat lewen mochte, » die haren m a n , en
door hem de geheele natie ^ tot de Baalsdienst verleidde, & DJJXO. nppxtt js^nafaf, f&tems
a membra dolent. i) Bovendien wist zij den dood te bewerken van alle Gods Prophefen;
waarom ook a HELIJAS floech in Egipten, vp de berch Oreb. j) In eene verschijning gelastte
God hem terug te keeren, en « ASAHEL » te zalven « in een Coninck van Surijen, en H E W
K in een Coninck van lsrahel, en HEMSEUM in een Prophete nae dij. Siet, dese 3 sullent al
« doet slaen, de hoer kneen geboeget hebben voer Baal. » Men ziet dus, dat God de Israëliten
niet door hunnen eigen Heer wilde doen straffen, maar veeleer door een « Heidijn, ende was
« niet dan een dener van BENEDAP, Coninck van Surien. » Deze laatste, krank zijnde, zond
ASAHE¾ tot « HEIJSEUS » om hulp. De Propheet gaf hem van 's Konings nabij zijnden dood en
van zijne eigene verheffing berigt; doch terwijl hij hem zalfde, borst hij in tranen los over de
verwoesting, die zijn vaderland door dezen man zoude treffen, — <r JHEW was niet dan een
H dener van ACHOSIAS , Coninck van lsrahel; en was dese ACHAS ende JESEBELS soen.)) Toen
eens JEHU tegen den genoemden ASAHEL te velde was getogen, kwam ELISA'S dienaar, en zalfde
.'•., hem tot Koning van Israël, « De ander Heren spraken tot J E H W : Wat wolden dij doch
« dese foerwoeden knecht? » Op zijn antwoord brak het leger op naar de stad « Jesrahel, »
waar de Koning, met zijn neef JOKAM, Koning van <t Judea, i> zich bevond. De Koning,
vermoedende, dat JEHU of eene overwinning had behaald, of vrede met den vijand gesloten ,
reed zijnen veldheer te gemoet, doch werd dadelijk met zijnen neef omgebragt. Zijne moeder
werd ei van een hoegen toern » geworpen, en, volgens ELIAS prophetie, door de honden
verteerd. Ook het geaeele huis van ACHAS werd vernietigd, beslaande uit jo zonen; alsmede
Prov. Friesch Genootsch. I.

iS
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40 broeders van JOHAM. Daarenboven wist J E H U , door eene list, al de Baals-propheten bijeen
te verzamelen, en deed hen tevens om het leven brengen. H Merct nv de woerden Godtz to
C recht, de He sprach to HEMAS. » ASAHEL strafte het volk, JEHTT het Koninklijk geslacht
van Israël en de Baals-priesters. AIzoo kreeg nu ook JEHU de Goddelijke belofte, dat zijn
kroost tot in den vierden graad het Rijk zoude bezitten. « Constituisü terminos eius, qui
« preteriri non poterunt. !) —> Hoe toch sprak God tot SALOMO ? Omdat gij gezondigd hebt,
zal Ik het Rijk afnemen van uwe kinderen; echter a 2 geslachten » zullen zij behouden, « om
<! dijne faders wille, DAWIT. » — Hoe sprak de Propheet 8 AJBDIJAS » tot JEROBOAM , toen
hij , zijn kleed in twaalf stukken gedeeld hebbende, zeide: « Ouer de x geslachten van Israhel p
zult gij heersenen; de twee andere zullen blijven aan « ROBOAM. » — Hoe sprak dezelfde
Propheet, reeds blind van ouderdom, tot JEROBOAMS gemalin, die vermomd hem over haren
kranken zoon kwam raadplegen ? Hij zal de eenige van uw geslacht zijn, die op zijn bed zal
sterven; e n , tot een teeken der waarheid, zal hij overlijden gelijktijdig dat gij in uw huis
terugkeert. — Hoe sprak een ander Propheet tot BAASA , een van JEROEOAM'S opvolgers ?
(t Dat secht Godt der mogentheden: » Gij zijt nog snooder dan uw voorganger; daarom zal Ik
u slaan en uw huis, — Hoe ook kwam Gods bedreiging over « HELIJ , Rechter ende Ouersten
« Priester )) van Israël? AARONS geslacht had Ik uitverkoren, om Mij te dienen; doch uwe
zonen begaan gruwelen zonder einde; daarom zullen ook (( OFNII ende Pannes n op éénen
tîag omkomen, en gij zelf vergaan.

« Dese exempelen ende deser gelijcke solden ick wal dusent weten to scrijwen; wat solden dan
n andere, de geleert sijn? Dan this genoech bij desen voerclaert, dat Godt Almechtich doedet
ö ende maecket lewendich; He leidet ther Helle, ende wederleitse; He heft Hemel ende Aerde,
« met al datter boewen, vnder ende inne i s , besloeten in sijn rechter hant; He doet, dat Hem
(I behaechlick is; ende nemant mach sijn geweldigen hant vntfleen; dat is certein sunder enigen
(( faut. !)
VAN RIJCHEIT.
Die zich verlaten op hunnen rijkdom, mogen gedachtig zijn aan « CRESUS , Coninck van Lidijen, s
welke, de rijkste van allen geweest zijnde, tot armoede is gekomen; ook aan CIÆOPATKA ,
die op een gastmaal aan haren « boel, ANTHONIUS, » de waarde van een Koningrijk
« voerdede, » en even zeer tot armoede geraakte.
VAN MOGENTHEIT.
Ook « mogentheit » is niet bestendig, gelijk blijkt uit « CIKUS , » wiens hoofd « THAMAMS ,
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(i Coninginne van Messageten, » in menschenbloed dompelde. DARTOS werd door AXEXANDER
overwonnen, tf Sic de alijs. 1)
VAN WIJSHEIT.
De wijze SALOMO verviel tot afgodendienst. « ARISTOTEIJSS , liet he hem niet breidelen en rijden
« van de Coniginne van Macedonrjen?
VIRGIMUS, worden he niet in ener manden vth
« gehangen, in spot ende scanden van alle de gene, de dat sagen ? »
VAN SCOENHEIT.
Dat schoonheid niet baat, bespeurt men aan « ABSOLON, » die, op de vlugt, met het haar
verward geraakte in de (f telgeren » van eenen boom, waar JOAB hem doorstak met « vijff
« glawijen.» — <f Wo menich hundert dusent menschen » stierven om « PARIJS en HELENA ! »
VAN STARCHEIT.
« SAMPBON )) werd van a DALIDA , sijn liefhebberinne, « bedrogen, zoodat hij dien ten gevolge
« de moeien trecken » moest Ook HERCULES , geene andere uitkomst ziende, verbrandde zich
zelven.
VAN GERADICHEIT.
(I ASAHEL, een broeder van JOAB en A B I S A I ,

SARÜIE sonen, )> was de « alder snelste en

« geraeste, daer men aff weet; » juist terwijl hij wegens (I sijne geradicheit ö ABNER vervolgde,
werd hij door dezen gedood.

VAN VRUNDEN, MAGEN ENDE HOGE GEBOERTEN.
Geen vertrouwen heeft eenen zoo wankelen grond, als dat op hooge geboorte, of op zijne
- vrienden, Heeren en magen. « Dawentuer is so vnstanthachtich, » dat men menigmalen de
naaste bloedverwanten tegen elkander ziet opstaan, en zulks niet alleen a bij de Heidenen often
« Jnden, dan leider menichmael bij de Kerstenen. »
VAN DE VADERS SEGEN HOER KUNDEREN.
HF-EODES de Groote liet ALEXANDER en AKISTOBULUS, zijne twee liefste zonen, die hem HTHCANUS
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nicht, (( MARIA AGNEES , n geschonken had, ter dood brengen; daarna ook zijnen oudsten
zoon, ANTIPATER , die de aanleiding tot dezen gruwel had gegeven. Niet alleen bij de
Heidenen, maar ook bij Christenen, zijn vele dergelijke feiten bedreven: n Keijser KAERL
K de Calwe » liet zijnen oudsten zoon « blinden; )) Keizer FBEDERIK de Tweede den zijnen
dooden.
VAN DE KUNDEREN SEGEN HOER FADERS.
De Koning van a Æsirien » werd in den tempel te « Niniwe, » terwijl hij zijnen afgod
« NESRACH » aanbad, gedood door zijne zoons, a ADRAMELECH ende SERASER, B — ABSALOM
vervolgde zijnen vader DAVID; Keizer FREDERIK werd door zijnen zoon geworgd; Keizer
HENDRIK de Vierde door den zijnen ter dood toe vervolgd; Hertog REINOUD van Gelder door
zijnen eigen zoon gevangen genomen.
VAN MOEDER SEGEN DE KIJNDER.
o HERENA, Keijserinne van Griechen, » liet hare eigene kinderen « blinden; ATTILA, Coninginne
« van Judea, » al hare kindskinderen en leden van het Koninklijk geslacht dooden.
DE KIJNDER SEGEN HOER MOEDER.
« ANTIGONUS de Ersten, Coninck van Judea, nae de ouerfaert van Bábilonijen, » deed zijne
eigene moeder « in kerckener » van honger sneven; daarna vermoordde hij ook zijnen liefsten
broeder (t ABISTOBOLTTM. — THOLOMEUS, een Here van Jerico, j) bragt op eene listige wijze
« sijn wijwes vader ende moder, met al hoer kijnderen, » om het leven, zoodat slechts één
derzelve ontkwam. — W I I L E M , Hertog van Beijeren, ontnam zijne moeder hare landen.
VAN DE BRODERS SEGEN EN ANDER.
Van de oneenigheid van DAVIDS kinderen is reeds vroeger gesproken. Hoe de zonen van
ANTIOCHUS den Grooten en hunne kinderen elkander vervolgden, « des fint ghij Machabeorum
« wal, !) tot dat de Romeinen hun al deze betwiste Rijken ontweldigden; en andere ontallijke
voorbeelden, (f van HIRCHAN en sijn broder ARISTOBOLUS , de gebroeders van Geldre, de
« gebroders van Baeden, de gebroeders van Teclenburch, » alsmede van de kinderen van
« LODKWIJCK, to gênant de Godertijren, Keiser van Roem en Coninck van Franckrijck. »
<( Van andere vruntscap » valt minder te zeggen, indien ouders met hunne kinders en broeders
onder eikanderen « gene fruntscap holden. Des blictet wal in Scotlant, dat de soen sijn
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K vader voersloech, en nae den toech he in Engelant,
daer he een dochter van hadden, en
« worden daer weder voerslagen. )) Reeds is gesproken van Vrouw JAKOBA, die door hareu
eigen neef beroofd werd; en hoe Hertog KAREL Gelderland innam, ofschoon zijne gemalin
en die van den Gelderschen Hertog gezusters waren, en bovendien Hertog KAREL en de
« Frow van Geldre » zusters en broeders kinderen waren. « Alle andere fruntscap laet ick
(( staen. »
VAN VROEMHEIT £ N STOLTHEIT,
Ook hierop mag men zich niet verlaten. « HECTOR van Troijen, worden he niet van ACHILLAS
« van achteren doer gesteken ? » ACHILLES door bedrog « in de tempel van JÜNO « verslagen ?
Insgelijks « POMPEUS en CESAR ; 1) en zulks door hen, op welke zij het meest vertrouwden.
ALEXANDER Magnus werd vergeven door zijne eigene zuster. « HANIBAL, SCIPIO ^dffricanus
« en THOLOMEUS van Achaien, 3 de stoltste en voer maerste Hopluden, s stierven allen buiten
's lands: Koning « PIKRUS , en andere dusentich. »

VAN STARCTEN IN SLOTEN OFTEN STEDEN.
Wie zich hierop verlaat, gedenkè aan (( NABUGODONOSOR , » die zich verhoovaardigde over het
bezit van de fl grote stadt Bàbilonijen, a en al zijne heerlijkheid; doch eene stem van den.
Heere kwam tot zijne ooren, « en alle menschelijcke voernuft is van hem gegangen, also dat
a he niet anders wiste, often he was een beest, en liep int velt, en at hoeij ende gras, met
« andere vnredelijcke creaturen, j) — Ook a BALTHASAR j) werd, na gewaarschuwd te zijn,door
de hand aan den muur, in denzelfden nacht gedood, ofschoon de stad onwinbaar scheen. ~
ft Daer is to Trier gewest een Biscop, met namen genoempt HATHO, en was een Fursten soen.
« van Loreijnen often Lothrijch. He was in sijner tijdt een quaet mensche, bet gelijckenden een.
« tijran, dan een geestelijck pastoer; dan vnder foele quaden, bose feiten, de he perpetrerden,
K so wast in sijner tijdt quade, bose iaren, datter geen saet often wenich fruchten wossen, hij
8 de welcke dat alle het graen often coern zeer duer were; daer vmme liet he een groet, lang
<t huis bouwen ende maecken, en liet gebeden in alle sijne jurisdictie doer, dat alle a r m e ,
<t behoeflijcke menschen solden vp enen genanten dach comen vp der plaetz, daer he dit
O huis had laten bouwen. Als nv alle elende, arme , bedroefden menschen daer bij en ander
ti int huis weren, hoep hebbenden, datse groten almoesen vntfangen solden, liet he het huis
K wal sluten, ende stack doen het fuer daer inne, en foerbrantse hopen a l , seggenden: Gelijck
« dat de musen vnnutte creaturen weren vp Eertrijck, also weren oeck de arme menschen; ae
(I voerteerden beide het coern, waer bij datter dure ijaren quemen; daer vmme hadden hese in
« den schure voersmoert, gelijck musen, — Godt de wreekt het certeia, al ist dat He niet
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U spreekt. Dan de musen hebben dese Biscop also foerfolget, dat he niet wisten, waer to
K blijwen; en worden vpt leste to raden, en liet een toern bouwen to Bengen in de Rijn,
(I daer he hem dachten to salueren voer de musen. In de toern sijnden, worden he van de
« musen voerteert. En de musen lieten hoer hijr an noch niet genoegen, dan waer sijn naem
« stunden an de want screwen, often op de tabiten gewracht, siet, se scrabdense vth. En de
« toern to Bengen wordt noch vp desen hudigen dach niet anders genoempt, dan der Musen
« toern. j) — Konden dus NEEUKADKESAR en Bisschop HATIIO zich tegen zulke onvoorziene
toevallen niet verweren, nog minder ware hun zulks zeker gelukt, indien God tegen hen,
even als tegen « BALTHASAR , menschen voerwect hadden, o
VAN DE DENERS SEGEN HOER EIGEN HEREN.
Mag men dan niet vertrouwen op al hetgene, dat te voren genoemd i s , hoe veel minder kan
men zulks nog doen op zijne eigene dienaars, van welke ontelbaar velen hunne heeren hebben
gedood, en in hunne plaats geregeerd, zoo als reeds blijkt uit de vroeger aangewezene
voorbeelden van DAVID , die SATJLS , en van JEROBOAM , die ROBOAMS zetel innamen, ofschoon

zij hunne meesters niet doodden; hetwelk daarentegen verrigt werd door a BASA , HELA ,
J E H W , TRIPHON , FOCA , )) en vele anderen. —• « XERSES , B die Koning was van a

Meden,

C Parsen,
Caldeën, Æxibien, Elhiopien, Mglpten, n monsterde eens zijn leger, terwijl Mj
zelf « vp een slot stunt. » Daar werd hij tot tranen bewogen door de gedachte, dat van deze
allen noch voor honderd jaren één had geleefd, noch over honderd jaren één meer aanwezig zijn. ,
zoude. Wat mij zelven, uw aller Heer, betreft, zeide hij, zoo ben ik niet verzekerd, of ik

^

tot morgen zal leven, en gij zoudt gezamenlijk den dood niet één uur van mij kunnen af keeren.
« Wat forndel heb ick voer v , dan so voele, dat ick v aller sorge ende last moet dragen,
(( ende moet de cracht der Goeden antuort gewen voer mijn regering, ende waer to ick v
(( ghebmket hebbe? » Dit was een Heiden; « wolden Godt, dat de Kersten Ffursten de saecken
K van hoer regering so gruntlijcken wolden betrachten, als dese, de Heidijn w a s , vngetwijwelt
« daer solden voele dingen vnder wegen blijwen, de nv leider gedaen worden.
t
(i Hijr met wil ick mij genogen Taten to scrijwen van dese materie, angemerct, dattz genoech
K hijr foerclaert i s , dat nemant (woe groet mogenden, rijck, starek, schoen,) de xnogenden
(( hant Godtz vnlfleen moghen.
« Dan wat wij Fresen geleden hebben ende noch lijden, dat hebben wij alletsamen met vnse snoden
(1 sunden voerscult; dan we î w e ! de gene, de execucie daer doenden is. Woe hart ende
« wreet dat Godt daer segen is sprekenden, dat sal hijr na bet voerclaert worden. Dan salich
.8 is de gene, de der geselen Godtz met paciencen vntfanget, ende bekennet sijn scult, ende
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tt keert hem tot Godt in ene beter staet, als de sundigen MANASSES, TIIEOPHILUS en andere
B gedaen hebben; !) doch hij bevindt zich wel in eenen zorgelijken staat, die steeds een zondig
leven leidt, en echter nog toeneemt in eer en voorspoed. « Dat is certein een warachtig
(i teken, off he enigen duegdelijcke wercken gedaen heft, n die God hem zoude willen beloonenj
doch juist dit alles brengt hem tot de « Helsche pijne, daer ick de Euangelisten in to togen
(I nemen wil, » die verklaart, dat aan den rijken man, die smeekte, dat LAZARUS zijnen mond
mogt laven, deze bede door ABRAHAM werd geweigerd, naardien zij beiden ook op Aarde een
zoo tegenstrijdig lot genoten hadden; hetwelk ook overeenstemt met de woorden van JEZUS ,
ten opzigte van den rijken jongeling, dat een kemel of kabel ligter zonde gaan door het oog
van eene naald, dan een rijke konde komen in den Hemel, a Dat moegdij niet voerstaen,
(1 dattz goet v beletten sal in de Hemel to comen; want wij alletsamen naect hijr gecomeii
H sint, en also moten wij weder van hijr sceiden; ende vns sal van alle vnse rijcheit niet
H mogen folgen, dan allene vnse wercken, se sint dan goet often quaet. Dan de rijcke man ?
et de in den Hemel niet mach comen, des sint de gene, de vp hoer rijekheit, mogentheit en
(I macht also foerlaten, datse Godt daer bij voergeten, dé se sculdich weren daer van to
(I dancken; often andere, de daer alle mogelijcken flijt en arbeit, dat se daer to doen, om groet
(i goet to foer gadderen, niet ansienden, woe often van wel dattz compt. This al voerloereii
(! arbeit. Het goet datse also foer gaddert hebben, solen se met hoer doet wal weder quijdt
8 worden; dan de pene, de se daer bij foerdenen, en solen se nummer mogen weder quijdt
« worden.
.« Anmërct ende bekent doch, woe expres vnse Here JESUS is sprekenden van het ketste ordel,
a aldus seggenden: Gaet, ghij voer maledede! in dat Helsche pijne. En secht foert de oersaecke,
(I waer vmme, aldus ludenden: Doen ick elendich were, ghij en foertroesten mij niet; doen.
(i ick hungerich ende durstich were, ghij spiseden noch laefden mij niet; doen ick naect ende
a gekerekert were, ghij clededen mij noch foerloseden mij niet; —• ende concluderden, datmen
(I doet de alder gerinckste, de gebildet were nae sijner gestaltenisse, des doetmen oeck Hem. —•
(( Voerstaet mij nv wal! Wil de Almogenden Godt so strengelijck ordelen de gene, de der
« arme wichters niet gecomen is in hulp ende bate van hoer tijdtlijcke substancie, dat hoer
(1 voerleent were, wat antuort solen dan de gene moghen gewen, de so menighe dusent armer,
« elender, bedroefder menschen gemaect hebben, ende dat daer Vmme, dat se moghen regeren
« in groter mogentheit tot hoer wille! n
EXEMPEL.
« ALEXANDER Magnus » wilde een gevangen zeeroover straffen. Deze verontschuldigde zich
hiermede, dat hij met zijne eenige bezitting, a een geleije, o getracht had, zich zoo goec!
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mogelijk den nooddruft aan te schafîen, terwijl AIÆXANDER, die geene behoefte had aan eenîge
zaak, geheele Koningrijken wegnam. De Vorst, door de waarheid van zijn zeggen getroffen,
gaf hem niet alleen vergiffenis, maar daarbij nog zoo vele geschenken, dat hij vervolgens rustig
konde leven. Doch a wo wal dese salueert were, en dat AIÆXANDEK sijn scult bekenden, daei'
K mede weren de spolierden niet restituert: Peccatum non dimittitur, nisi restituatur ablatum.
(! Ist niet een arme saecke? De gene, de bij gebreck een ander, de wal bet heft, een gulden
« nempt, er wort vp een rat gelecht; ende de gene, de dat voermoghen gehele landen ende
O luden to voerderwen, ende an hoer to trecken, de mogen niet misdoen. En dit compt
(! certein voel bij der gefeinsder geestelicheit; de simuleren met de Heren, ende spreken al nafi
ö hoer mondt, ende weten des al in den Scriften to fijnden, dat sulcke dingen georlowet sint;
« bij de welcke dat dene met dander in de Helschen put fallen. En dat heft van anbegin also
(( gewesth; dwelck ghij in voele plaetzen lesen; » zoo als toen JEROBOAM in BetJiel het volk
tot de kalverdienst verleidde, ofschoon de straf nog wel bekend was, die het daarom geleden
had in a Oreò. Etfecerunt
vüulum, in Oreb. « Hoezeer hierbij vele wonderteekenen voorvielen,
nogtans volhardde de Koning in zijne zonden, « en dat doer raet van de Gheestelijcheit, de
(i daer spraecken: Heer Coninck! fruchten dij niet; weer dit een Propheten gewest, he were
« niet foerbeten worden van een lew. Dene dede dit, om daer bij den Coninck to behagen;
(I want se wisten, des he hijr to zeer inclineert were; dander dede dat de pane lucrando. B
Toen ook H ACHAS, J) Koning van Israël, en (( JOSEPHAT, » Koning van ü Judea, J) tegen de stad
Ramot wilden optrekken, en al de Propheten overeenkomstig derzelver verlangen spraken, met
uitzondering van « M I C H E A S , » werd deze door eenen valschen Propheet, genoemd «ZEDECHIAS,
« bij sijiie heiligen backen !) geslagen. En niettegenstaande de bedreiging van MICHEAS , wist hij
door aanhaling van het voorbeeld van JEROBOAM en (( ABDON , J) en de vroegere voorspelling van
ELIAS , die gezegd had, dat de Vorst zoude sterven op het land van NABOTH , den Koning
over te halen, dat hij MICHEAS in hechtenis nam.
ûesgelijks toen d SEDECHIAS , » de laatste Koning van « Judea,!) werd aangezocht door de Koningen
n van Edom, van Amon, van Moab, van Tiren, van Saiet, « om zich te verbinden tegen
NEBUKADNESAR, werd hem zulks ontraden door « JHEREMIJAS. » Onder de valsche Propheten,
die den Koning wenschlen te behagen, bevond zich « ANANIJAS, )) die groote overwinning
voorspelde, en het juk verbrak, dat om JEREMIA'S hals hing. Doch deze sprak: Mogfe het
zoo zijn! Doch, dewijl gij den Heer niet gesproken hebt, zult gij binnen het half jaar
sterven. Het loon echter, dat hij voor het zeggen der waarheid bekwam, was, dat hij twee
jaar lang gevangen werd gehouden, tot den tijd, dat zijne voorspelling vervuld was.— (f Daer
.« voer so wachten hoer nv de Geestelicheit wal; se nemen exempel, wo se gefaeren hebben,
ei de de waerheit wolden seggen, beiden int 01de Testament en int Nije; daer vmme als se to
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n raden géropen worden, so solden se vngeèrne anders willen raeden, dant tgene, dat se
« welen, daer de Furste meest to inclineert is; anders so worden se niet meer to raden
« geropen, ende mosten de fette morselen gemissen. Aldus concludere ick: Dorlogen, de in
il der Cristenheit geschien, comen meest bij scult der Geestelicheit. Se kesen ija bichfaders, de
H hoer solen leiden in de wech, de daer leidet tot de ha wen der ewiger salicheil. Wo nv de
« bijchtfaders daer hart vp stunden, en seiden: Keiser, Coninck, Furst, often Here! so dat
B dan gelegen were; ghij moghen met sulcke dingen nummer salich worden; ende gaen hoer
a de Helh'gen Scriftuer to recht interpreteren, sunder to gloseren, se solden hoer vngetwijwelt
« wal bet bedencken, dan dingen to doen, so daer nv leider alle daghen gheschien,
« Ick wil mij hijr meden genoeglien laten. Ick solden wal so foele serijwen, dat ick geen groet
« danck daer mede begaen solden, woe het gelesen worden van de geestelijcke raetgevers. Men
•it fijnt to hant geen Heren raet, daer sint Priesters meden in; de weten an to gewen in hoer
« raet, dat de warlijcken Raeden hoer vntseen solden; dwelck ick mede befaren, geseen en
« gehoert hebbe. Dan het were wal behoerlijck, dat ijder menschen hem vnledich maecte int
(I tgene, waer to he van Godt geropen were. »j

Nv wil ick mij weder keren tot de Ffurst van Sassen; de is met de andere
Heren ende luden van wapenen getogen nae Pfranifcker, daer noch een leger
lach* om de luden 'mFfranpcher to Lewaeren. Int vpbreken van de leger worden
daer voele Friesen voerslaegen; voele husen worden daer foerbrant, vnloflijcke
voele guetz worden daer genomen, kercken en cloesteren worden beroefth, de
clenoden der kercken worden genomen, de Helighen substancien met vnreijne
voeten getreden, den deners der kercken worden doet gheslaeghen, en roele
ander scantlijcke dingen worden daer int lant der tijdt gedaen, datmen niet
al bescrijwen moghen, En met namen de van Lewerden hadden met wijsheit de
saecke holden draeghen, also dattz huis to Lewerden niet gewunnen worden;
dan als de gene voernamen van de vntset, de vpt huis lagen, stelden se hoer
also an, dat de burgers wech Iepen, ende leten al hoer goet staen, also het
stunden, en salueerden tlijff; en worden spoliert, so wal often meer als de
gene, de >ujek rebel then ersten hadden angehewen in sulcken schijn, alst voer
geserewen is.
: :
åls nv de Furste van Sassen in TFesterlant hadden ordineert voer een
Prov. Friesch Genootsch. I.

16
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Ghuwernoer Grawe HÜGO van Lyssing,
Here van Penick, so is Sijn Gnaden
met alle de andere voer Groningen gaen liggen. Daer bleeff. de Furste doet.
Enigen seggen, he sterff sijn eighen natuerlijcke doet; andere seggen, datter' in
Selwert, (daer sijn losement were,) vth Groningen van de scoet wasser een steen
gesprungen an hem. Dan tgene, dat ick then besten gelowe, folget hijr.
He hadden al sijn groet gescut, dat vast voel was, voer Groningen doen vp
richten, om dat to besceten tot een storm; daer vrome ginck he in der nacht in
eigener persoen, (de sulck handel wal voerstant hadden,) om dat to besichtigen.
So hadden he des nachtes to foeren het fuer in de stadt laten gesceten, ende hem
angestalt, recht off he stormen wolden, om daer bij to voernemen, wo se hoer
daer binnen wolden anstellen. Aldus int gaenden worden he gescoten. This
certein, dat he des awendes vth Selwerth reeth , en was frisch , fraeij ende wal
gesunt j dan daer nae worden he ne meer geseen; dan de fame ginck, he weer
wat kranck. En se helden sijn doet foerborgen, went so l a n g , datse leten halen
Heren FFB.EDK.IJCK van Baeden-, der tijdt Bïseop van Utrecht.
De quam in
eigener persoen in Groninghen? r en tracteerden daer tuschen, also datter een
anstant gemaect worden bij Mijn Here van Utrecht,
bij de welcke datse met
eren van da en qnemen. Anders hadden dat grote gescut daer moeten blij wen;
want de Ffurst was doet; des volckes wasser voele, daer were wenicb. geit, ende
noch weniger to eten; daer starff menich man van hunger. In desen schijn is
de mogenden Ffurste voer Groningen doet geblewen. Nae dat he voele ijaren
de crijg gefoert hadden in Brabant, Flanderen, Hollant, Zelant en GelderÊant,
so (juam he in Frieslant, Woe he de Friesche landen cochten voer een seker
summe van pennongen, de man hem sculdich were, bij consent van de
Keijserlijcke Majesteit ende de Coerforsten, dat laet ick hijr staen; het compt tot
vnse materije niet. Dan nae dat he menich elendich, a r m , bedroeft mensche
gemaect hadden, daer to menich hoer ende boeff, ende voele doeder wormen
gemaect hadden, heft he de scult des flees in Frieslant betaelt. De ziel mach
wesen , waer Godt wil. De hogen ordelen Godtz is der menschelijcker voerstant
vnbegripelijcken. We mach bekennen de sin des Heren, often wel is sijn
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raetzïnan gewest? Offmen wolden seggen: Neniant! Wij mogen daer als niet
van weten, dan so voele, als wij doer exempelen van andere mogen bekennen.
Dé similibus idem est judicium.
[Boven alle menschen had God H SAUL, CIS soen, s tot Koning van Israël verkoren; doch,
nadat deze, tegen Gods gebod, AGAG, Koning der (I Atnechelijlen, » had gevangen genomen,
werd SAMÜEL , ofschoon hij SAUI grootelijks beminde, gedwongen, om DAVID te zalven, daar
God tot hem zeide: « lek ere de gene, de mij eren. » — Als nu DAVID, na aanvankelijke
veelvuldige moeite, ten laatsten tot groote eer en rijkdom was gekomen, wilde hij, ten blijke
zijner dankbaarheid, den Heere eenen tempel bouwen; doch, op Hemelschen last, gaf NATHAN
den Koning den raad, om dit voornemen te staken, dewijl hij een man des bloeds was.
« Nochtant had he geen blqet gestortet, dan vngelouigen Heidenen, » uitgezonderd in den krijg
tegen zijnen zoon, tot welken hij geheel en al gedrongen werd. — Ook NEBUKADNESAR , van,
wien JEREMÏA in Gods naam propheteerde: Ik heb al de rijken in NEBUKADNESARS hand
gegeven; werd in « een beest voerwandelt. » — Desgelijks CYRÜS , van wien JESAIAS reeds
200 jaren voor deszelfs geboorte had gepropheteerd: « Mijn knecht CIRUS, in sijiie handen heb
(t lek gegewen alle rijeken; bij hem sal mijn volck weder geleit worden in Jerusalem, en
C mijne tempel sal bij hem, weder heer maecket worden. Dan doen de plagen der landen
« volcomen weren.,, starïï" he spdanen. smaetlijcken doet, alst voer gescrewen is. J) — Ook
AIÆXANDER Magnus werd door God daartoe gebruikt, « dat he de,landen tribuleren solden;
« also dat he quam ouer het meer, dáer iie inënscheri óèner comeri mochten, bij de welcke dat
(i he gewan Tiren, de anders niet mochten gewonnen worden; hè.besloet oeck de x geslachten
« van lsrahel in de bergen van Caspien; » doch toen de landen genoegzaam gestraft w a r e n ,
werd hij vergeven van zijne eigene zuster. — Even zoo handelde omtrent vele landen, en
bijzonder omtrent Judea, de groote ANTIOCHUS ; en nadat hij « vth Parsen quam, van de
II grote stadt Nanee, » vernam hij, dat zijn leger door de Joden was verslagen. In gramschap
stak hij zijne hand naar den hemel, zwerende, <! he wolden van Jerusalem maecken een graff
. a der van Judea. » Naauwelijks had hij dit gezegd, of de hand Gods trof hem, zoodat hij,
die meende alvermogend te zijn, niet op zijnen wagen konde blijven zitten, en zoo magteloos
. werd, dat hij den dood boven het leven verkoos. — « Aldus concludere ick: Als wij vns
« niet willen vntholden van sunden, soe voerwect Godt Princen en Heren daer t o , de vns
B vnse misdaet en sunden punieren en afnemen; dat wal blijeket bij de personen vòerscrewen;
"(('wttht-Gòdt noémptse sijne knechten to wesen. Öëck voele anderen, als met namen Ä T T I L A ,
(i de genoempt worden de gesele Godtz, AÏISTULPHUS , DIDERIÏCK van Berrie. Dan als se de
rt andere punteert ende gestràffet hebben, ist to presumeren, dat.se punicie en straft'vntfangen
« solen. »] .,. \ •

Wumkes.nl

124

JJNCKO

DOVTFAMA'S

Nae dattz bestant were, brachtmen de doeden Ffurst to Ernden; daer deetmen
sijn ingeweiten to Emden in de kercke begrawen, en tlicliam worden met soldt
en ander salwe nae Furstelijcke wijse to gemaect, ende worden in Sijne Gnaden
landen gebracht, ende bij de anderen begrawen j en de knechten gafmen oerloff.
Den Ffurst willen wij in Godt laten rusten, en scrijwen voert, wat daer in
Frieslant forder begewen heft,
Nv ist waer, nae dattz bestant waer", sint de leger vp gebroecken, en ijdtlijck
nam sijnen wech, dane dat se gecomen weren. Dan bij vmtrent 2 dusent
Nederlandische knechten de hadden bij en ander ghesuoeren een Here to soecken.
Als se hoer hadden neder gheslagen to Nortlaer•, int Goe Recht, so sint daer
enighe van de Ridderscap, de vth Westerlant foerdrewen weren, an se
ghecomen, ende wolden se angenomen hebben , om daer met weder int landt to
comen. Dan de Hopluden hadden een voerstant met de Grawe van Li/ssing,
Ghuwernoer van JW^esterlant, also dat se de knechten bij en ander solden holden,
so langhen alst mogelijcken were, off bij geval enighen van de Rïdderscap int
landt quemen, dat he alsdan met de knechten hem behelpen mochten. Dan de
gemene knechten wisten hijr niet aff 5 daer vmme hadden se geerne weder met
vns int landt ghetogen. Dan de Hopluden gaewen an voer een antuort: Se
weren noch in 3 dagen gewest in denst van de Hartoghe van Sassen, so mochten
se erenshalwen hoer so balden sijne wederpartije gheen denst to seggen ; dan se
wolden genen Heren lewer denen, dan se ; daer vmme wolden se de knechten bij
en ander holden tot hoer prophijt; wolden se dan de knechten hebben, datse dan
volmachtigen nae santen, de solden wal een goet antuort crigen; — dat also
ghedaen worden. En daer quemen volmechtigen bij de knechten, vp geleiden,
voer Dewenter, int cloester genoempt Depen. De Hopluden hadden de Grawe
van Li/ssing van dese saecken aduerteert, waer vmme dat he sandt vnder wegen
een hoep luden to peerden, om de Fresen to mogen fangen int an comen often
aff trecken; en se hadden hoer voerstant met der Here van der FF'isch, dat daer
niet veer van dane lach, daer haddense vntholt; en hoer loen solden wesen voer
dese arbeit, datse van ijdtlijck man gehadt solden hebben 3 dusent gulden. Nae
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voerloep van de trjdt sint daer de volmechtigen vth Westerlant bij de knechten
gecomen, ende hebben hoer werf en begeerten vntdecket. De gemene knechten
weren hijr wal to gesint; doch wolden se raet nemen, ende een tarnelijck antuort
gewen. Als nu de van Westerlant vth de rinck gingen, daer buten spaceren,
töt dat de knechten hoer raet concludert hadden, so stunden daer de peerdc
luden, de het geleijden mede bezuoeren hadden, ende grepen se an, ende
plusterden se then ersten, ende worpen se vp hoer peerden, en gingen daer met
rijden nae der Wildenburch.
Ende de namen van de gefangenen weren dese:
WlIiCKO RlNGIA , TlERCK WALTA , TjAERT MoCKOMA , HARTMAN G H A L I S ,

Jow JÜSMA , JANCÎCO VNEMA , en noch enigen andere. Dan als se K E M P O
JuNG-EMA wolden mede vp de peerden werpen, sprack h e : Wat wilt ghij met
mij maecken, so ick niet dan een dener van dese ben ? Se waenden, dat he
waer seden, ende leten hem lopen. Enighe knechten weren wat fan de gemene
hoep, en sagen dit weidwerck van farrens an ; de fragden K E M P O , in wat
maneren dat sulckes gesciet were, bij wille often anders? K E M P O de waenden,
dattz al gemaecte dading weer, ende hadden geerne daer van gewest. Hadtmen
hem niet gefraget, he hadden des nemant geclaget j dan so he gefraget worden,
so gaff he ther antuort, so alst Godt vngetwijwelt wolden: Wat voermacli v
geleiden, de ghij gewen? Ghij setet wal, dattz met gene wille gedaen sij , dan
met lutter gewalt. Als dat gehoert worden van de knecht, he ginck lopen,
met al dat he mochten, an de gemene hoep, ende claegden daer, watter gesciet
were bouen geleiden. De gemene knechten hadden hijr an een groet mishaghen;
en de rijnck is gebroeken; en de cleppers hadden, de folgden to peerden, en
dander to foet, also datse in cort achter haelt worden. Een part worden daer
van stunden an gestraffet; andere quemen in de rijnck, ende wolden hoer
voerantuorden, de oeck gestrafth worden. Als dat gehoert worden bij de g e n e ,
de noch voer handen were, den lusteden niet to comen bij de hoep. Niet to
weniger, se sachten de Fresen hoer denst t o , daer vp datse vast vntfingen
geit , spese en andere harnaschen. Dan de Hopluden, de voerstant hadden
met den Ghuwernoer van Westerlant,
de wisten den knechten to leiden ende
voele wijs to maecken, tot datse voerliepen, ijdtlijck sijn p a r t , daer he hem
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In deser gestalt so ginck dese anslach met de knechten
,

Hijr nae <juam DOUWE G A M S to spreken met JOHAN BENNINCK , den der tijdt
Sculte was van Amstelredam, bij de weîck dat DOUWE vast grote kennisse
hadden ; en se worden spreken van de olden saecken, woe he ende de sijnen
oeuer langen ijaeren geerne gewilt hadden, dat wij hadden mogen regeert worden
ván de Heren des landes, dat tot deser tijdt tot sijne effect niet mochten comen;
nochtant voersagen he hem niet, so lang als dat niet schegen, dat wij freden
solden moghen in vnse landt hebben. JOHAN BENNINCK. mochten hijr vp
antuorden, often de Fresen daer to wal gesint weren ? DOUWE solden gesecht
liebben: Ua ! se waren daer to wal gesint; dat he.wolde waer maecken. Off
HV JOHAN dat to Hoewe reueleerden, dan often he to voeren last daer van
hadden, en wete ick niet. Dan JOHAN BENNINCK quam to DOUWE , seggenden:
Wiste he raet to lijnden, datter volmacht to Hoewe quam ? de begeerden an
Hartogen PPIIMPPUS , datse van desen huse regeert mochten worden, se solden
wal een genedich antuort vntfangen. Vth dese woerden heft DOUWE gescrewen
an den Ridderscop des landes, in oer ten, waer se waren, datse volmechtighen
tot hem wolden senden, om daer mede to mogen to Hoewe trecken, om to
procedeeren int tgene, datter begonnen were; dwelck also gedaen is. En sint
Lij Hartogen PHIMPPUS , de nae der tijdt Coninck van Castillen worden, gecomen
to Ghent, daer se wal vntfangen worden. Men ginck daer in hoer losement
senden een groet vat met wijn, wal bekennenden, dat wij Friesen geerne
drincken. En na dit ther kennisse van de andere Parthij quam, dat de Hartogen
van Sassen wal geneget were, het landt to dragen in handen van Hartogen
PHiiiiPPUs , gingen se daer tegen arbeiden, seggenden ront vth: Se wolden bij
desen huse niet regeert worden; des were het gene, dat de Fetkopers ouer langhe
ïjaren ghesocht hadden; dese weren hoer erffianden gewest; daer vmme hadden
se in hoer noet de Hartogen van Sassen an geropen, de hoer geloeft hadden
nummer to voerlaten. Ende gaewen daer an genoech beweechlijck allet gene,
wes se bij de Furste van Sassen gedaen ende daer vmme geleden hadden; bij de
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welck dattz alletsamen om gestortet worden, wes daer guetz in gedaen were.
En Hartogen PHILIPPUS liet de volmechtigen vth Westerlant
seggen: He
hegeerden hoer Here niet to wesen, angemerct se wal eer vnder de gehoersamheifc
van Sijne Gnaden Voer heren en olders gewest weren, en weren daer aff
geweken, ende hadden vnse helofthen daer an niet geholden. Dat were de troest,
de se cregen. Doch int sluten worden daer so voele gedaen, dattz bij de
Hartöghe Van 'Sassen heloefth worden, dattz neraant mesgelden solden van de
gene, de hoer geerne hadden hegewen an Hartöghe P H I U P P U S . Daer met sint
se van Hoewe gesceiden.
So dan de anslach met de knechten voerlopen w e r e , alst foer gescrewen is,
ende dat hijr oeck geen troest meer was, so hebhen hoer de meeste part daer
naegestelt, om hoer composicie to maecken met den Sassens , om also weder to
i¾'ògèh coïneri bij hoer eigen int landt; tot dattz DOUWE G H A M S oeck foerdroet
fcöten tó blijwëh, en liet gesinnen om geleid, dat hem gesant worden,- dan het
wa¾ to maèl cort; tfoch? h e t ö é g e daer met int landt. Dan he wolden niet to
Hoewe cömënj ¾et geleiden were dan voerlenget y dat gedaen worden; ende
DotiWE is nàe Hòewe getogen. So wast bestelt, waer he quam, men solden
hem fangen, ende to Ffranycher brengen, ende niet to Uarlingen,
daer dat
mael het Hoff were. En als DOUWE met sijn Pastoer ther Sneeck quemen, quam
EMNCK Gosiiijcss met sijn wijff hij hem. Ende DOUWE wiste niet beth, liet
schege vth frientschap, ende scijncte hoer den wijn, ende inaecte hoer de Leste
chier, de he mochten. Als se hoer tijdt saegen, hebben se hem gefangen, ende
to Franijcker gebracht. Sijn Pastoer den folgden, ende liet daer lesen een
'aucténtique copie vant geleid, begerenden datse hoer ere en hoghe helofthen an
hém niet wolden breken, angemerct he gene anhewer vant rebel gewest were,
noch óeck ènich sünderlinghe befel in de leger gehadt hadden. Watmen hem
dan wolden7 wîj¾èri? So de principalen, de dat rebel ghemaect hadden, oeuer
lang al weder in ghadeh vntfangen were, were mogelijcker, datmen oeck desen
in gnaden nemen solden, ofteh vpt wenichst met sijn geleid vthe landen weder
laten trecken. Hem worden geantuort: He solden to heijme treek e n , en halen
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liet principael geleid. Weert dan also, dat de principael concordeerden met de
copfe, so weer daer gene sorgen voer, dat hem gelawet were, dat soltmen liem
Furstelijck halden. En de Pastoer is van daer ghesceiden vp sulcke condicien,
dat he in xxiiij vren daer weder solden wesen met de principael geleiden.
En de Pastoer deden sodanen arbeit, dat he in xij vren daer weder quama Ende
het was des morgens froe, also dat de horch noch niet vp gesloten were; so
stunden daer de Pastoer, oeck andere, voer de bruggen, de tijdt van vp sluten
to foerwachten, vp hoep goeden tijdingen to hebben foer sijn Heerschafth. De
wijle dat de Pastoer voer de brugghen stunden, hebben se daer saligen DOCWE
achter af geleit, en lieten hem sijn hoefth aff slaen, ende starff also martelaer.
Als nv de poerte open gedaen worden, so ginck de Pastoer daer binnen, de
Lijr niet aff en wiste, ende toenden sijn geleit. Als dat visiteert worden, so
Levantmen, dat he noch int eersten geleid 4 dagen hadden; ende daer to wast
ï4 daghen foerlenget; dat Grawe HUGO met sijn eigen hant gescrewen hadden.
Doen toenden se hoer voer de luden recht off se een leet wesen daer van
liadden, ende letent hoeren, off dat se des gewist hadden, dat sijn geleiden noch
niet expireert were gewest, he solden niet gesturwen hebben; dan men solden
liem dat vterlijcke wal geholden hebben. Doch wolden saligen DOUWE kijnderen
srjne nagelaten goederen weder hebben , se mosten dat weder kopen voer
v c golden florenen. Godt erbermes!
In deser gestaît is ther doet gecomen de goede DOUWE GAI/TS, de to mael
zeer in Westerlant beclaget worde, beijde van frunden ende flanden; want he
hem also in sijn lewent geholden hadden, dat nemant sijnre to beclagen hadden,
met recht eude reden; en mosten alsodanen erbermelijcke doet sterwen, boewen
gelowe ende trew, ende sunder enigen marckelijcke saecke, dan alleen, dat he
geerne geseen hadden, dat vnse landt van desen huse regeert hadden moghen
worden. Vp dat nemant voert an meer attempteren solden, so he recht to foeren
gedaen hadden, so moste he dese gheweltlijcke straff lijden. Frustra quis sibi
fldem seruari querit, qui fidem, a se prestitam, seruare recusat. De van
desen handel meer ende beter besceit wolden weten, daer is Mester BERNHART
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, Deken in de Haech, en J O H A N BENNINCK , Keijsers Raet aldaer;
Worden se bij hoer eedt voermaent, de rechten waerheit hijr van to seggen, ghij
solen wal tot euwer menongen comen.
BUCHO

Als dit geschiet was int ijaer dusent vijfhundert en een, vp Sancten DIONISIUS
daeh cum socijs, int anderden ijaer, vmtrent J A C O B I , quam Zuarte Heer SIJMON
Pastoer van Aelsum, to Harlingen,
ende soliciteerden om geleid voer saligen
TAECKE MOCKEMA , de der tijdt mijn geselle was. So wolden de Heren hem
gene geleiden gewen voer TAKO , often he moste oeck voer mij geleid nemen.
Deser gestalt so quam ick int landt. Niet to min se hadden 2 ijaer mijn renten
vntfangen, en moste noch so voele gewen, als ick in tue ijaer solden hoeren. En
ick had der tijdt de Ffurste van Sassen, noch geen mensche vp eerden, hulden
often eedt gedaen, dan knechtgewijse de Heren, de ick der tijdt gedenet
,hadden y nochtant gaewen de gene so voele niet nae aduenant, de der vpstal
gemaect hadden. Oeck andere Heerscopen , de der tijdt to Romen weren, ende
wolden oeck niet weder to landen keren, voer de dingen in Frieslant gedaen
weren, wolden se hoer goeden brucken, se mosten so voele gewen, often m e e r ,
dan de gene, van wel de vpstal angehewen ende angefangen were. Ick gelowe
certeijn, dat alle de anhewers van des rebel so voele scade daer niet van
hadden, als J w ROERDA alleen dede, woe wal he in genen handel des rebel
gewest were, in cleijn often groet. Dat, en noch voel meer, wiste de Partie
to maecken.
: i Vmtrent alsmen screefF anno minori 3 , quam Hartogen JEOKGEN selwen in
persoen, int landt, ende nam van alle landen enen nijen eedt, en liet maecken
een ordinancie van recht forderongen, waer bij de Janden mochten ordentlick
Dat gedaen sijnden, so beclaegden
rïege.ert worden in justicie en oeçk policie.
Sijné Gnaden; yoer de landen, wat groter cost sijn Heer vader hadden moten
doen om dat, rebel j daer bij gaffi he to voerstaen, dat he de landen niet wiste
:to regeren, sunder marckelijcke scaeden, bij de erste vpcompste, often bij dat
ersten contract, dat gemaect were bij sijn Heer vader. Ende nae voele woerden,
Prov. Friesch GenootscA, I.

jy
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de daer van guemen, worden daer accordeert; to weten, lie attempteerden niet
nijes to hebben, dan de olden articulen wolden he wat swaerder hebben; to
weten: Een tonne fremt bier, dat gafF to voeren 4 stuwers; dat worde nv
dubbeleert, en vp 8 stuwers gestelt; en also voert, van wijn, laken, sult.
Jtem, alle renten weren to voeren, often met den ersten, besuaert met de
hunderste penninck; dat worden nv gestelt vp de tuentichste penninck; ende
daer worden noch een annex an gehangen, dat de pachtenaer gafF daer also voele
tegen. Dan de Ridderscap hadden forndeel: den solden niet meer gewen, dan
den xxjte penninck van hoer renten. En wo wij dit wolden doen, daer boewen
wolden vns de Furst nummer besuaren ; ende wij solden daer mede wesen in alle
vriheden, so wij van oldes plegen to wesen. Woe wal het genoech zwaer were
voer de landen, waer wolden se hen ? Se mosten van der noet een doeget
maken. Ende het heft hoer beliewet; en het is to scrifthe gestalt, al wat wij
de Ffurste en sijne erfgenamen beloefden. En insgelijcken gafF vns de Ffurst een
reuers brieff, met Sijne Gnaden groethangenden zegel besegelt, dat he vns daer
Boewen nummer belasten wolden; in der gestalt, als de brewen, de daer aff
gemaect sinnen, wal mede brengen.
Wolden Godt, datse wal weren vnderholden ! Het were wal goet gewest voer
de Ffurst ende voer de landen. Godt wilt hoer voergewen, de daer tegen
studeret hebben, dat de Heren niet holden solen, tgene se to holden beloewen,
Woe voele quaetz dat daer van gecomen is in vnse landt, en soltmen niet
lichtelijck moghen scrijwen. Wat doetet toch de Fursten noet, als se een lant
geweldich ende machtich sint, to gelowen , tgene se niet willen holden ? Ende
dese gebreken comen al to bij scult van de ogendeners, de nacht ende dach
studeren, woe se mogen comen in gracie en gnaden van de Fursten, en gewen
dan sulcken raet an, dat de Furst in de mondt wal smackt, niet denckenden
wat daer folget; bij de welcke datse rijck en mogenden mogen worden, de Furst
ende tlant faeren, woe se mogen. Dan this certein , de Ffurst solden wal een
Gristentlijcke en genedighe Fürst der landen gewest hebben, wo sijne valsche
raetgewers hem niet foerfoert hadden.
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En nae dat de Ffurst alle dinghen nae sijne wille ordinert hadden , is Sijne
Gnaden weder getoghen nae sijn Furstendom. En de landen worden regeert Lij
Régenten, van Sijne Gnaden daer to ordineert.
En het hestant was vth tuschen de Furst ende de van Groningen ,• dat worden
verlenget, often daer worden een nij bestant gemaect.
A½nen screeff i 5 o 5 , doen was het hestant weder vth tuschen de Ffurst van
Sassen en de stadt Groningen. Deser oersaecke liet de Furst voele knechten an
nemen, om voer Groningen to trecken. Ende de Grawe van Oest Frieslant
were daer ordineert, dese criig to foeren; ende was Oeuerste Feit here, en quam
met sijne luden hij de anderen. En se rïiaecten het hlockhuis in Drent,
ther
Punte, int dorp to Uen, genoempt Weerdenbras, ende andere voele starcktett,
Ende als de Regenten van de Hartoghe van Sassen waenden, dat alle dinghen
also besorget were, dat de van Groningen hoer niet mochten vntsitten, so
gaewen se de Grawe van Emdén oerloff, ende wolden Sijne Gnaden de ere niet
laten hebben, dat he Groningen gebracht hadden ther subiectien van de Ffurste
van Sassen. In deser ghestalt is de Graew& vp gebroeken niet de sijtien, en is
weder in Sijne Gnaden landen ende waersamheit getogen. Eri Juncker V I J D T
VAN DRACKSDORP screefF hem voert an Ouerste Velt here, gelijck en so als de
Graewe plach tdoen.

WOE DE GRAWE VAN OEST FRIESLANT

IN

GRONINGHEN

QUAM MET GROETE MACHT VAN LUDEN.
Nv ist waer, dat de Graewe van Oest Frieslant hadden in tijdt van sijner
hopmanschap alle de wegen voer gestoeten, daer de van Groningen h u l p , troest
en bijstant aff mochte hebben, often datse enighe spise often lijftocht mochte
erlangen; ende so: hielt «Tuncker-'VIJBT hoer oecK in dér gestalt. En met dattz
so lang geduert hadden, so was binnen Groninghen dat máel groet gehreck, hij
de welck datse vnder stunden met Juncker V I J D T to handelen, om hoer to

Wumkes.nl

l32

JANCKO DOUTFAMA'S

begewen in gewalt van de Hartogen van Sassen. Ende se weren vol nae ai
accordeert; ende de meeste differencie was, dat Juncker VIJDT de wolden met
de ganse hoep van knechten in de stadt wesen, ende de van Groningen wolden
hem in laten met 5 hundert mannen. Juncker VIJDT sacht an, dat de van
Groningen niet vorder mochten, hungers noet; daer vmme helt he hem hart,
ende toenden hem alto met wreder tegen de Groningers. Also waer dat de arme
luden gefangen worden, de vth Groningen quemen lopen, hungers noet, ende
ijdtlijck wolden weder, daer he gheboren were, de luden worden quelijcken
tracteert j to weten, de mannen sneet men de oeren aff, en de frouwen sneetmen
hoer clederen aff, so scentlijcke hoech, datse hoer frouwelicheit niet mochten
bedecken. Met sodane scandelacie, en meer andere deser gelijcke, jaegdmense
weder in Groningen. Als dese grote tirannicheit gemerct worden hij de van
Groningen, namen se een aduersie tot de Sassens, angeseen datse hoer tegen
hem also voeroetmodiget hadden, alst voerscrewen is, en daer en hoewen dese
grote wredicheit an de arme wichters toenden, so concluderden se gene Sassens
to worden, al solden se malcander vp eten. Oeck worter voerdragen, datmen
nemant meer vth hoer stadt solden iagen, wo arm he oeck were; dan de rijeken
solden miltelijck delen met de arme, so lang alser teten was. Dit weren niet dan
Godtz plagen: Godt wolden niet, dat Groningen solden comen vnder de gewalt
der Sassen. Weer Juncker VIJDT niet heroeft gewest van sijner wijsheit, he
hadden vngetwijwelt wal sijn mondt geopent, doen hem pap geboeden worde.
Bij desen ist, datmen spreekt daer in de landen dese nafolgenden woerden:
VAN DRACKESDORP Juncker V I J D T ,
De maecte de Furst van Sassen Groningen quijdt.
An Groningen hanget geheel Frieslant j
Dat is menich man wal bekant.

Nv behoert v to weten, dat de van Groningen de hateden den Grawe van
Oest Frieslant der tijdt boewen alle de menschen deser werlt, en dat deser
oersaecke. Int eerste, als de Ridderscap van der landen niet wolden folgen
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tgene de van Groningen geerne gewilt hadden, vth redelijcke oersaecke, so alst
hijr to foeren wal voerclaert i s , so sustineerden de Graewe hoer partije, en dede
hoer behulp , also datse daer bij den Dam in namen, bij de welcke dat de van
Groningen vast in grote scaden (juemen; en vp het letst worden se van de
Graewe daer voer gheslaegen, in welker slach dat daer mede doet blewen, oeck
gefangen worden, de treflichste vth Groningen j en het meeste, so was de
Graewe een rechte oersake, dat de Hartoge van Sassen so starck en machtich.
geworden were in Frieslant, dat niet gesciet en were sunder h u l p , raet ende
tostant van de Grawe to Oest Frieslant; bij de welcke de van Groningen niet
allene in grote, treffelijcke scaden gecomen waren, beiden in bloet en goet;
oeck weren se bij desen niet allene hoer landen vnweldich geworden, dan weren
edtsont doer hem worden so machteloes, dat se hoer niet langer mochten
Vntholden bennen hoer vhesten often starcten, hungers noet. D i t , datter
voerscrewen i s , en noch voel meer, -wisten de van Groningen wal gruntJijcken
tö betrachten, dat de Grawe van alle dese een principael oersaecke was. Dan
doen se voernamen sulcke wrede tirannicheit in V I J D T VAN DRACKSDORP , daer
om worden se to raden, datse hoer wolden voeroetmodigen tegen de Grawe van
Oest Frieslant, angemerct se gehoert hadden, dat den Graeff met vnwille van
se ghesceiden were. Daer vp hebben se volmechtigen gesant an de Graewe,
ende presenteerden Sijne Gnaden, tgene se Juncker V I J D T presenteert hadden.
En int sluten se sint accordeert; en de Grawe, met alle sijne macht, en
vntallijcke prowandt, is getogen nae Groningen. En als Sijne Gnaden vmtrent
Milstum (een dorp, also genoempt,) gecomen were, quemen daer Sijne Gnaden
vnder de oegen Juncker V I J D T VAN DRAKESDORP , Ouerste Velthere, en
Juncker HANS VAN GBXTMBACH , en andere Befelsluden der Sassens, en hebben
voele woerden met de Graewe gehadt; dat gedaen sijnden, is de Graeff voert
nae Groningen getogen, en de Befelsluden nae Adwert.
En van stunden an
sanden de Grawe geit in alle legers, en betaelden de knechten tgene se betachteren
weren. En de Regenten gaewen de knechten oerloff, en se sint weder getogen

to Lewerden, in tester landt.

En dese anrit, dat de Graewe in Groningen

fruntlicken, met grote begeerten, vntfangen worden, dat schege int ijaer vns
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Heren dusent vijf hundert en ses. De datum van dat sulfden ijaer vintmen in
dese woerden : Deposuit potentes de sede.
De leser van dese boeck mochten liijr in mij bedencken, dat ick niet recht
screwe, angemerct ick mij hijr laet dencken, dat de Hartoghen van Sassen niet
mechtich were gewest Groningen also to benodigen, alst gheschiet were, sunder
hulp ende tostant van de Grawe to Oest Frieslant. — Wo ist dan ghesciet, dat
de Furste van Sassen getogen is in des Grawen landt,• ende heft daer landen en
luden voerdorwen, borgen en sloten gewonnen, ende allet daen, dat hem lieff
were, en daer to den Dam ghewonnen, en Groningen in sodane noedt gebracht,
datse niet vorder mochten , woe wal de Graewe dan in eigener persoen bennen
Groningen were? Dese dinghen concorderen niet wal met en ander,— Ic¾
solden hijr vp antuorden, woe ick ghefraeget worde, dat dese dingen gene
comparacie hebben vant tgene, dat ick daer van ghescrewen hebbe; angemerct
daer iele afF scrijwe, dat was van sijn begin; en in dese tijdt, dat de Ffurst
van Sassen int Sgrawen lant was, doen was he ene geweldich Here van
Westerlant, en daer to had Sijn Gnaden de burgen in de landen bij Groningen,
de ghëmaect weren bij de Gràwe to Oest Frieslant, also dat he sundér sorge
inochte comen in de landen bij Groningen, ende daer to ouer het Rei/diep
trecken, waer he wolden , ende hadden also enen vrijen in ganck to trecken,
waer he wolden. Dan ick wil allet gene late staen, dat ick hijr vp wal solden
wete to scrijwën, dan allene to concluderen, dat Hartoghe AIÆRECHT van Sassen
hadden sijnen soen, Hartogen HENDRICK , nummer moegen vth Ffranïjckev
gehalet hebben , sunder raet, hulp ende tostant van de Grawe to Oest Frieslant.
Woe dat dan foerblewen were, so ist wal to dencken, datter nae der tijdt
ghedaen is, weer oeck wal vnder de wech blewen. Daer met wil ick mij
genogen laten, ende scrijwën voert, wo het hijr to gecomen is.
Int tselfden ijaer heft de Ffurst van Sassen sijn treffelijcke Rade in Westerlant
gesarit. Vndër de andere Heren were oeck der Fursten Maerscalck daer mede,
dat een wijs man was, ende worden daer nae blijrit bij hem selwen. Oeck
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hadden he andere wederspoet: vnder andere blewen 2 sijn soens mede in
Frieslant; dene de bleeff mede voer Groningen / dander voerdranck in
Westerlant, met den Excijs mester van de Lemmer, genoempt VAN DER MOSEI;.
Sijn harnasch hanget noch to Lewerden in de kercke. Dese Marschalck
presenteerden de landen van wegen der Fursten enen nijen Stadtholder, to weten
de Grawe van Stollenburch ende WeernicJiroden. En se quemen Voert to
Adwert, ende tracteerden daer met de Grawe van Oest Frieslant, en maecten
4aep Sijne Gnaden Ghuwernoer van de landen, bij Groningen gelegen f to weten
van dé Emse tot an Gerckesbrugghe ; daer sceiden sick den landen.
Dese nije Ghuwernoer van JVesterlant, to weten HENDBJJCK , Graewe van
Stollenburch ende Wèrnichroden, dat was enen alto fromen Here, de der
söecken van Frieslant to mael zere then harten nam, ende maecte een so
ordëntlijok regiment in Westerlant, dattz ghenoech to prisen were. En haddz
Godt beliefth, dat de goede Here een wijle tijdtz noch hadden mogen lewen,
daer solden vnghètwijwelt vòele tjuaetz voerblewen hebben, dat leijder nae der
tijdt gheschiét is. He was al, dat een vprecht Gristen Here behoerden to wesen,
ende hadden to mael goet vpsicht in de saecken van Frieslant, also , dat in sijne
tijdt de quáeden mochten tot gene audiencie comen. He worden kranck in
Westerlant, ende liet hem brengen to Coelen, om betere medecijnen to mogen
he¾ben •, dan tegens de doet en is geen raet; to Colen betaelden he de scult
der naturen. Godt erbarme sijne arme ziel! Amen.
Als he nv Godt sijn ziel offerden, so weren dit sijne laetste woerden: O
Ffrieslant, Frieslant, wat is dij nv anstaenden ! O Frieslant, off dw bekendes,
Wel dij aff sterfth, dw soldeste wal drowich wesen! — He wiste dat then aller
besten, woe menighen boeslistigen raet datter an gegewen worden, om crijch.
èn òerloch to maeken, en wo mébigen practijcken datter ghesocht worden, om
de Ffurst an de dans to mogen ½engen, bij de welckedatmen mochten scatten,
roewen, stelen, en ! also rijck > rtiogenden ende machtich to worden; niet
anseenderi, wat groter achterdeel, schaden ende last, dat beijde de Ffurst en de
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landen Lij sulcke dinghen to staenden is j daer denaken se wenich a n , vp dat se
met beiden handen in de cabbas mogen tasten. O Godt! woe soelen se dat noch
moeten betaelen, als Dw wortste seggen: Redde racionem vellicacionis tuae,
lek ken een man, noch lewenden, so ich niet bet wete, de soliciteerden an dese
H e r e , om ene Gretenije to bedenen; ende om dat he to bet solden mogen comen
tot sijne propositum, so presenteerden he dese goede Here een goet peert. De
Ghuwernoer nam dilacie, en ginck hem beraden met de gene, de nv sijne geboerte,
nature en condicien wisten en kenden; en nae dat he daer van ghenoechsam
informeert were, gaff he de suppliant daer van de commissie. Dandere dancte
Sijne Gnaden daer van zeer hoechlijck, ende presenteerden noch al des peert.
De goeden Here antuorden: lek ghewe de officien niet om geit, noch oeck om
gunst, dan allene soeke ick luden, so qualificeert, datse acceptabel ende weerdicli
sint sulcke officie to bedenen. Ende sede daer bij: Daer sal Godt mijn tughen in
wesen, dat ick liewer voerlesen solde mijn part, dat ick hebbe in Stoïlenburch
ende TFernichroden, dan ick enen stuwer solden willen geneten anders, dan so
voele, als Mijne Gn. Here van Sassen mij to hebben ordineert hefth.
He liet hem oeck daer an niet genoghen, dat he alle de officianten zeer hart
belasteden , datse tgemene volck niet to voel lestich solden wesen, dan he sandt
In alle jurisdictien Commissarien, om to voerneraen, off de Befelsluden oeck
Jboewen den ordinancie eet deden; oeck wat manieren se van rechtforderingen
lielden ; ende liet an de gemene volck scarpe inquisicie doen, often se oeck hoer
funden belastet often foervngelijcket in enigen saecken van de Grietsluden en
andere officianten. En tot alle tijden, als de Bevelsluden to Hoewe quemen, was
dat hoer laeste afsceit, dat se belast worden van de goeden, salighen Here, datse
ijoe de gemene luden niet to zwaer solden wesen; en dede voert allet gene, dat
een goet, froem, vprecht Here behoerden ende to stunden to doen; alletsamen to
ere van de Furste, ende tot walfaert van de landen. En int cortste ghescrewen,
îie maectet also, dattz ganslijck foergeten worden allet gene datter voer hem
ghesciet were; en dancten Godt daer v a n , datse in spdane rustelijcke regering
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vntfangen weren. En ick gelowe certein, dalter niet ses menschen weren in
Tfesterlant, to weten luden van name en van voerstanden, hadden se mogen
comen in hoer erste staet, dat se sulcx. niet hadden willen an nemen.
Nv mochten daer enich vnbekant mensche gefunden worden, de seggen mochten:
He moet dij dijnen pap ijo to wal gheboetert hebhen, dat dw hem also priseste. —
Wo ick des hoerden, so wolden ick daer vp antuorden, dat he mij noch goet
noch quaet gedáen heft; noch ick heb mijn lewent lanck geen woert met Sijne
Gnaden gesproken, angeseen ick der tijdt woenden in de landen bij Groningen,
daer ick gehillicket were. Dan alle de gene, de ick hoerden van hem spreken 7
de wisten noch mochten niet dan alle doeget van hem spreken ; dan ick selwen
lieb met hem niet gehandelt, in cleijn often groet, int goet often quaet, dan
so voele als hijr folget.
Als ick ses ijaer olt were, doen starff mijn liewe, salighe vader, ende liet mijn
moeder vijfF vaderlose kijnderen; en nae 2 ijaer nam mijn moeder een junck
Edelman, ghenoempt POPKE I J A R I Æ , daer se oeck 5 kijnderen an gewan ; dan
sturwen vast metter tijdt, vp ene dochter, de genompt was A I J U D T ; en nae de
doet van hoer vader en moeder so voerhelt se hoer int cloester van Si/on, bij
Dockum, bij hoer vaders moder, en sijn suster, en andere frunden voele. Doen
was der tijdt een junck Edelman bij Dochum, met namen genoempt G E R B R A N T
MENNEMA , de sede, dat he A L I J D T ghetrout hadden. A M J D T seiden contrarie;
se haddes niet gedaen, noch gedacht; — bij de welcke datse in vnwille tsamen
cjuemen. ALIIDT de nam raet met hoer groetmoder en hoer moeije, ende
andere vrunden, daer int cloester sijnden, seggenden : Se wolden de man om
alle de werlt niet hebben, om dat he hoer also met logenen ouer ginck. Daer
om badt se, datse int cloester mochten blijwen; se was doch der menongen,
hoer lewent to endigén in jufferlijcke reijnicheit; nv hadden Godt hoer een
rechten oersaecke gewen ende to gesánt, bij de welcke se sulckes to bet mochten
doen. Daer worden geraetslagen bij AEUCKO I J A R L E en andere frunden, datmen
nae mij 'senden solden, als broder j en dan soltmen sementlijck daer in raeden,
Prof. Friesch Genoôtsch. I.
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watter beters gedaen often gelaten were. Als ick nv daer quam, so voerstunt
iek mijn suster; so ick 'voernam, dat mijn suster in de trouwe gene consent
gedragen hadden , noch met woerden , noch met wille , noch met wercken , dan
so voele, dat dese GHERBET hoer geerne hadden willen trouwen, dat se met
goeden woerden afgeslagen hadden. So he sach, dat he met woerden an hoer
niet mochten ghewinnen, so nam he geit, ende stack hoer dat in hoer boessum,
seggenden: He gaff hoer dat vp trouwe. Mijn suster antuorden : Se vntfinck
sulckes niet vp trouw ; — en se ginck van den luden, ende vntdede hoer in so
voele, datse dat geit mochten weder hebben, en presenteerden hem sijn geit
weder to gewen ; dan sö he dat niet wolden vntfangen , warp se dat geit daei'
neder, en ginck en wecli. Deser bersaecke riet ick hoer, se solden met mij
trecken; woe he se met recht wolden foerfolgen, ik wolden se voerdedingen, alst
Lehoerden. Se antuorden mij , dat se doch der menongen w a s , de Werlt to
laten ; so dan Godt hoer een bequame oersaecke daer to gegewen hadde, badt se
m i j , vp hroderlijke liefthen, des ick hoer daer gene belet in wolde doen, noch
hinderlijck wesen, dan forderlijck, so alst betaemden. Bij dese ende andere
woerden, de daer gebrucket worden, so alle hoer frtinden faders halwen daer
inne consenteert1 hadden,' so gaff ick oeck daer consent to. Alst <juam ther oeren
van dese GHEB.BB.ANT MÈNNAMA , dat A I ; I J D T hoer int cloester begewen hadden,
nam he sijnen wech nae Lewerden to , en gafF daer de Ghuwernoer een request
oeuer, woe he mijn suster wettelijck en opentlijck getrout hadden; en so ick
des voernomen hadden , weer ick bij mijn suster gecomen, en hadden se daer to
gedrungen, dat se hoer int cloester moste begewen; dat in sijn grote preiudicie
were; ende begeerden, dat Sijne Gnaden daer wolden in doen prouisie ende
remedie. — De Ghuwernoer heft hem getroest, seggenden : He mosten daer 4
often 5 dagen voertOewen ; dan he solden dat voersekert wesen, dat he geholpen
solden worden in allet gene, daer he in gerechtiget were. — Hoert nv doch, wat
dese goeden Here dede! Sijn Gnaden santen daer int cloester 2 Commissarien,
to weten Mester AiiBERT van Lechum en Mester H E M M E , de inquisicie solden
doen van de saècke;en met namen solden se met vlijdt ende neersticheit daer nae
voernemen, of A M J B T daer to gedrungen were, dan often se de Religie met
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wille an genomen hadden. En om dat nemant bij dese inquisitie in sijn recht
vioercort solden worden, so worden Mester A L B E R T belastèt.,. vpsich to hebben
in mijn saeck, dat ick mij des niet met recht beclagen mochten;, en Mester
HEMME, solden vpsich hebben, dat G H E R B E T MENNEMA tot sijn en., volcomen
rechten vnfoercort mochten blij wen. Als dese Gommissarien in cloester quamen,
en genoechsam informeert weren, dat ick hoer daer to niet gedrongen hadden,
dan hadden des geerne belet, doen namen se mijn suster in een kamer. Mester
AiiBERT hadden hoer geestelijcke habijt in sijn handen, en sprack an hoer:
Wolden se sundèr .ënich bedwanck,, yth .rechten., frije, eigener wille, liewer
Geestelijck worden,* dán se Weerlijck blij wen wolden, so solden se tot hem
comen ; de Ghuwernoer wolden hoer met het cloester in sijne protectie nemen,
ende bescermeh hoer voer alle de gene, de hoer mochten daer omme leet willen
aa doen. In contrarie Mester HEMME .sadt an dander zijdt van de kamer, en
hadden hoer warlijcke cledéren bjj hem liggen, seggenden: Wolden se liewer
i n , dg Wérlt blijwen, ende nemen GHERBRANT , off se hem ghetrout had ,•• wo
se ihem ôeck niet getrout had 7 se sold een ander mogen nemen ; de Ghuwernoer
Wolden hoer nemen in: sijne protectie, ende alle hoer goederen doen liebben
«tinder hoer scaden , voer mij often ëmant' anders, de dat solden willen beletten.
En se ginck in de Religie. En als dat foernomen worde bij G H A R B E T MENNEMA ,
so ginck he oeck in een Graw broer cloester, en mach noch lewen. — Dit dede
de saligen goede Here in vnse absencie, vp sijn eigen costen. Ende in deser
gestalt so regeerden he het lant sijn tijt la nek , also dat he van Godt en geheel
Frieslant zeer bemint worden. En he hadden in sijner hulp een Vriesch Edelman,
lûet, namen genoempt FFRANS MENNEMA , de oeck met alle mogelijcke vlijdt
sobhten de ere van de Ffurste en het walfaerèn van de Freschen landen. Van
hèm! sal ick vp áijn tijdt, alst beter pas gefth, meer scrijwen.
: i Etf nae dfc. doet van dese goede Here quam daer HANS SGINOK , Bfere vat»
Taùtenhurch; erx daev nae worden de lahderi pïesenteert voer hoer Ghuwernoer,
to wesen', E W E R W I J N , Graewe van Behth&m en Stenfordeft. Bij dese mutacie
Van de Heren guam daer oeck een mutacie itit regiment often regering; en dat
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worden eerst begost met de reparacie van de dij eken, bij de welcke datmen
hegost in de seckel to tasten ; daer enigen van de Ridderscap contrarie in waren,
en stunden daer hart v p , datmen rekenscop van de geboerden pennongen doen
solden. Se mochten voel bet ghesuegen hebben j want het koste hoer beiden
lijff en goet, ende daer to hoer e r e ; daer niet voele guetz van gecomen is,
Godt wilt hoer voergewen, de met sulcke dingen om gaen! Hijr na salt beter
pas gewen, daer van to scrijwen.

WOE ICK IN VNGENADEN QTJAM VAN DE GRAWE TO
OEST FRJESLANT, DOER LOGENTAL.
Ghij hebben hijr befoeren gehoert, woe de Graewe gemaect worden Ghuwernoer
yan de landen bij vmtrent Groningen, to weten van de Lauwers tot an de
Emse. So ick der tijdt in de landen woenden, so helden ick mij niet exempt van
<îe taxatie, de daer gemaect were , woe foele de landen alle ijaren solden gewen
Toer de domeijnen der Fursten. Tgene dat vns dorp daer van to gewen to cruam,
als de tijdt voerschenen was, haddent de arme wichters niet, ick voerleidet
hoer, ende was altijdt de eersten, de betaelden. En oeck wes daer anders to
doen w e r e , liet ick mij altijdt guetwillich fijnden, vp datmen ija gene to
saghe an mij solden hebben. Soe liet de Graewe een borch in de stadt maecken;
de steen cochte he voele in de landen ; en de mosten dan de arme wichters
met hoer wagenen daer brengen; en oeck de graewen to delwen en de vheste
to maecken ; also dat de landen met desen handel vast besigh en vnledich weren.
So ist geboert, dat de Hopmans mij een brieff santen, dat wij met vnse wagenen
solden een groet part steens to Groningen brengen; dat wij niet wal voermochten
îo doen in 8 daghen; en dat soltmen beginnen altera J A C O B I . SO wast der tijdt,
en noch i s , en wal lang also blijwen mochten, dat de arme wichters alsdan
Tnledich sint, beiden in hoeij ende coern , en moeten dan foersamelen en bij en
ander brengen, daer se het gehele ijaer afF behoeren to lewen, Doer dat ist
ordineert, dat alle rechten in der tijdt stil staen, dan allene van saecken
angaende vant tselfden. Deser oersaecke so nam ick met mij ene der bequaemste
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vant dorp, genoempt FFOCKO VNEMA ende reijseden nae Groningen, om dat to
foerspreken. Als ick nv bij de Drost ende de Hofmans queme, so vant ick
daer ene, de rijckste vth het naesten dorp bij vns, genoempt CLAES S I J B R A N T Z ,
met nocli ene, de treflijchste vth vns dorp, genoempt T I A B B E ; en ick waenden
en wiste niet bet, se weren daer oeck gecomen om het sulfden to foerspreken,
daer ick om gecomen were, ende datse mijner daer getoeft hadden. Als ick nv
daer an gewe van redelijcke oersaeken , so voerwarff i c k , dat de dingen solden
Blijwen an staen, went so lange, dat hoeij ende koern to heijme weren, ende
danckede hoer, en nam oerloff om wech to gaen. Siet, so nam mij de T I A B B E bij
mijnen tabbert, ende toefden mij; ende he wolden mij niet late gaen, seggenden:
Ghij zrjdt mijn Herscafth ende mijn Rechter; ghij behoeren mij in mijn recht to
foerdedingen. Ick antuorden: Wo mach ick dij voerdedingen , so ik dijne
ghebreken niet en wete? — He ginck mij daer voerclaeren sijne gebreken; en als
ick daer van informeert were nae betamen, bevant i c k , dat men hem gewalt
ende vnrecht doen wolden; angemerct doer bedachten van dese C L A E S SIJBRANTZ
wolden se van hem hebben 60 marck. Ende woe he misdaen hadden, dat were
mij voerschenen, en niet hoer; nochtant hadden he mij noch nemant niet
gebroecken. De Drossaet sachten : De oeuerheit quam de Here tho, en niet mij.
Ick opposeerden contrarie, seggenden: Of een man sijn lewent foer wercket
iadden, wél dat behoerden to straffen, de Here often ick ? Se mochten dat niet
negeren, mij quam dat to corrigeren; angemerct ick had bij de tijden, dat de
Grawe daer Ghuwernoer gewest were, justicie laten doen. Als se daer niet
mochten tegen seggen, so fraegden ick ander mael: Often een man in mijn recht
doet gheslagen worden, wel de broecke to quam, mij often de Here? Se
mostent wal bekennen, dat mij de broecke to quam ; angeseen dattz also
gesciet were bij de tijden, dat de Grawe daer Ghuwernoer were gewest. Daer
om sprack ick: So ghij bekennen, en met recht daer niet mogen teghen
segghen, dat mij het groetste behoert to berechten, so ist ija een claer argument,
dat mij het cleinste oeck compt to berechten ; daer om wil ick v gebeden
hebben, laet mij het mijne beholden der tijdt lang, dat alle de Ridderscop
hoer rechting ouer gewen 3 alsdan sal ick mij to bet mogen lijden. Doen
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sprack V D O VAN DEN KOI/DENBURCH : Drossaet! wel hijr sitten sal, den weer
wal noet staelen koppen to hebben. lek hadden v wijser geholden, dan dat ghij
v solden mingen in sijne saecken. lek antuorden: Wolden ghij de saecke
gruntlijck bekennen, ghij soldent lichtelijck finden, dat ick mij in sijne saecke
niet en menge, dan foerdedingen mijn eigen; daer vmme hadde ick v wijser
geholden, dat ghij solden vnderstaen sulcke dingen to doen, angemerct ghij
bekennen, en motent wal bekennen, dat ghij in mijn recht gene broecken moghen
¾effen often boeren , in clein often groet, het were saecke, dat dán emant hem
met brewen daer to obligert hadden; dat were in dese saecke niet geschiet. : Dan
de ouerheit, de der Here hadden, van wels wegen se daer saeten, mochte niet
anders voerstanden worden, dan, woe ick often emant anders, de rechtong
liadden, vnse recht misbructen , en deden erriánt gewalt often vnrecht, in cleijn
often groet, de mochten hoer dat beclagen ; de vns dan to manderen hadden, dat
wij van sulcke sentencie often execucie, often anders edtwes, wattz weseh
mochten, solden cesseren ende laten anstaen , went vp de gemene landes werff,
in de welcke dat alle sentencien en andere rechtelijcke saecken justificeert worden
Bij stadt ende landen; en wo ghij vnderstunden hijr boéwen mij -edtwes to doen,
îck solden mij dat beclagen an de gene, daer icket behoerden tö clageri. Dòch
iioembden. ick nemant, off ick dés de Furste van Sassen wolde clagen, als
jPrincipael Here, dan off ick dat wolden dagen de Graewe ván Oest Frieslünt,
als Ghuwernoer; dan de Drossat met de Hofmans de imagineerden dat also,
dát icket de Furst van Sassen wolde clagen ; daer vmme sprack hè genoech
hewich tot m i j : Ick dorste v wal nemen, ende setten v een tijdt lanck in de
îöern. Dat foerdroet mij wal genoech zeer; ende antuorden: Daer settz v
dewen ende foerreders ; dat en is geen losement voer vrome luden , daer ick mi)
voer holden, En met dese woerden ginck ick al voerstoert wech; enefe de
doer van de kamer vel ijo wat to hart na mij to. Dat namen se in groter
vmwaerdicheit, als luden, de geerne ene actie vp mij: gehadt hadden.
Nv-: ist waer, dat in dese tijt een Priester w a s , genöempt Mester GÏ/AES
MtJNsMA , geboeren int d o r p , daer ick woenden ; en de Priester studeerden to
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Coelen. Om dat he to bet mochten foerfolgen dat gene, dat he sochten,
so had he wat 1-andes to Feerwert liggen, dat voerkoftheii he een wedue,
genoempt H o w , saligen SIBOIÆ JANCKES naegelaten wedue, vp sekere condicienj
to weten, dat he vp een seker dach comen solden, ende gewen van de koep
behoerlijcke brewen, ende vntfangen het geit. Als he de brewen belijet hadden,
daer van wal betaelt to wesen, voer tugen en anders, en dat vp hoep , dat he
sijii geit vntfangen solden, dwelck hem dede sijn lant voerkopen, so mochten:
he gene pennongen crigen. Se boet hem xx often 3o gulden to gewen, ende
dedê hoer excusacie daer vp , dat sulck geit in hoer handen aresteert were me£
den Geestelijck recht. He hadden noch wenich lant daer liggen, dat he mij
foercofthen ; ende ginck weder nae Coelen, ende dachten hem met de preuilegien
\¾n de vniuersiteit to behelpen, bij de welck dat he tot sijne pennongen
mochte comen. Dan de Drossaet met de Hopmans deden so voele, dat he tot
Sijn recht niet mochten comen. Se foerboeden hem het landt; oeck leten se
gebeden, dat nemant hem moste foerkoepen, noch gewen eten often drincken•,
Doch mosten hem husen noch hoeweri. Deser oersaecke toech he an de Furste
van Sassen, ende claegden daer sijn noet, woe-he foerfolget worden om sijn
egen, én wat al in de saecke voerlopen were; en begeerden remedie. Dat
Waenden de Drossaet met de Hopmans, dat sulck vth mij queme, angemeret dat
se sulcx van mij voerstanden hadden, dat ick mij oeck voer de Furste beclagen
wolden, woe se mij edtwes deden weder recht. Deser oersaecke worden i e t
ghescrewen to comen voer de Drost ende Hopmans to Groningen, om antuort to
gewen vp tgene se mij dan worden voer holden ; oeck solden ick mede brengen
allét gene, dat ick hadden in mijn bewaer, to behoerenden dese Priester, also
wal vnroerenden als roerenden goederen. Ick were genoechsam aduerteert, dat se
dachten mij een actie vp to leggen, woe se oeck dat mochten to weghen
brengen; se woldent mij betalen, dat ick hoer de braden also vtber nose
getoghen hadden, alst voer gescrewen is. Nv wiste ick mij wal to wachten, dat
se met recht niet an mij solden moghen comen; dan gewalt moste ick lijden;
doch dochten ick mij to waren, so ick best mochten, datse hoer gewalt an mij
niet solden mogen toenen; daer vmme dachten ick daer persoenlij eken niet to
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compareren, dan sandten doer mijn dener een scriftelijcke excusacie, de genoecli
fundeert was vp recht. Dan mijn excusacie was niet sufficiant in hoer oeren,
dan wolden, ick solden in eigener persoen mij voer hoer presenteren; daer vmme
datse mij een hoger mandaet sandten , bij groter pena, daer in eigener persoen
to coemen. Doer sekere warachtighen aduertacien, de mij gedaen weren, so
dorste ick daer niet comen, dan sant mijn Pastoer daer hen , genoempt Mester
GiiAES VAN OÜERHAGEN , om mijn vnscult to doen; dat goet om doen was,
angemerct ick de Priester niet sculdich was, noch had van hem gheen goet
vnder handen; daer vmme was mij niet noet •> daer edtwes to brengen. En so se
gescrewen hadden, dat ick antuort gewen solden vant tgene men mij dan worden
foer holden , dat was geheel contrarie de stijl, vsancie en ohservancie van hoer
officie, angemerct dat se nemant behoerden to foerscrijwen, he moste dan van
andere heclaget worden; ende de saecke waer vmme ? behoerden expresselijclc daer
inne specificeert to wesen; en dan de partij to inhiberen en manderen , dat he
cesseren solden van sodanen saecke, often he solden voer de Hopmans comén^
ende gewen an reden en oersaecken , waer vmme he sulckes niet sculdich were;
dwelck in dese handel vntbrack; daer vmme were ick niet schuldich to comen.
Dan mijn Pastoer de wiste so voele niet to segghen, dattz gehoert mochten
•worden; doch he brachtz daer t o , dat de pena van de brewen solden niet wesen,
om dat ick mij niet contumaciter absenteert hadden, dan hadden mij altijdt doer
mijne volmechtigen presenteert; dan ick moste daer persoenlijcken comen op enen
genanten dach , de daer angeteijkent worden.
Als ick nv voernoemen hadden, dat ick persoenlijcken moste to Groningen
comen , wo wal se daer to recht noch rechtelijcke oersaecke daer to hadden , so
had ick so voele to groter anxst, datse met gewaldt edtwes tegen mij solden willen
voer nemen ; daer vmme reet ick ijlenden nae Leiverden, an de Canzelier, daer
ick wat kunden an hadden , om raet to nemen, wo ick mij holden solden in
dese saecke. En so Sijne Geleertheden de saecke gruntlijcken wal wiste, gaff
lie mij in raet, ick soldet niet laten ; ick solde mij daer presenteren, en
foerantuorden mij in presencie van goeden luden; doch sold ick mij then ersten
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îaten voersorgen met een geleiden. Wels raet ick folgden, en gaf alsodanen
antuort, datse wal mosten bekennen, dattz meer gewalt dan recht were, tgene
se met mij voer hadden ; ende doceerden dat met het foerhunt, vth wels cracht
se daer saten. En als se sagen, dat se an mij niet en hadden, wisten se niet,
•wat se seggen wolden ; dan ick voernam het wal, datse mij to woerden wolden.
Oeck worden ick aduerteert van de beste in Groningen, ick behoerden daer vp
to dencken, se dachten dene middel often dander voer to nemen, se wolden met
mij eten. Deser oersaecke worden ick to raeden, dat ick hoer wolden wijeken,
en ginck to Bom in Westerlant wonen; ick floeg het zweert, en quam int fuer.
WOE ICK IN VNGENADE QUAM VAN DE REGENTEN DER FURSTE
VAN SASSEN IN WESTERLANT.
Voer dese tijdt, de wijle ick noch in Groningerlant woenden, so worden ick
aduerteert van ener, genoempt JERONIMUS NIES , en was een Hopman, ende
lach mede vp waert Groningen 7 en was mijn speciale frunt, daer ick hem ija
foer hïlt. He cjuam van Lewerden; des anderen daghes quam he tot m i j ,
seggenden, dat he voerstanden hadden, dat ick voer de Regenten bedragen were ¾
daer vmme wolden he mij raeden, als mijn goeden frunt, dat ick met den ersten
darwertz solden trecken, ende voerantuorden mij. Ick dankeden hem sijne goede
gunst, daer bij sijne getruwe raet; dan het dochten mij wat hart en zwaer to
wesen, darwertz to reisen, sunder enich besceidt to weten, woe often wat ick
ghedaen solden hebben, bij de welcke dat de Heren ene aduersije tot mij solden
moghen nemen. Ick mochte genen grunt bij hem fijnden , dan so xoele, dat ick
enighe woerden ghesproken solden hebben in voersnxaetenisse often voerachting
van de Regenten , dat se zeer quelijcken van mij naemen.
Ick worden to raden, sunder voertoewen darwertz to trecken. Des anderen
daghes wal vroe reet ick daer hen, ende dede so voele, dat iek vp de borch
quam; ende worde gebracht voer HANS SCENCK ; en daer bij weren saligen
FFRANS MENNEMA en HANS YAN GRUMBACH. Daer dede ick mijne bedachten,
Prov. Friesch Genootsch. I.
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woe ick van enen gueden frúnt aduerteert were; ende gafï* daer an allet gene en
so voele, als ick daer afF wiste; en badt om Godtz wille, datse mij so gnedich
wolden wesen, en stellen mij to reden tegen den anbrenger; ick hoepte hem also
met recht to bescamen, dattz genoech wesen solden voer mijn vnscult. Wo hart
ick soliciteerden, datmen mij to reden stellen solde, ick mochte gene anderen
êintuort hebben, dan so voeîe, dat HANS SCENCK tot mij sprack: Naifn
JQHAN! dar ist aber nicht an; west f rum!
Ick bleeff vast staenden bij mijn
propositum, seggenden: Ick were aduerteert van een man, de sulcx wal wiste,
en de mij oeck gene logenen solden gewen to voerstaen. FFRANS MENNEMA
sachten: Noempt uwen man, de v aduerteert heft; — dweîck ick niet geerne
wolden doen. Dan so he mij dat niet geboden hadden to swijgen, en mij dat
fast hart voermaent worden, mijnen man to noemen, dachten ick: Se mochten
licht dencken, dat icket bij mij selwen vp genomen hebbe, woe ick swijgen, en
mijnen man niet noemen wil. üeser oersaecke gaff icket to voerstaen , dattz de
Hopman JERONIMUS NIES were, de mij aduerteert hadden» HANS SCENCK. sach
an GRUMBACH, en vpt leste sprack he: Danch must er haben! Wat he daer
met meenden, mach Godt weten; ick mochten genen anderen antuort hoeren.
FFRANS MENNEMA de sprack: Here ! dese dinghen comen vast vaele to Hoewe;
mochte ick daer in raeden , men solden de partijen bij en ander besceiden , wel
dan befunden worden in de scult, de wolden ick wal genoech hart laten straffen,
andere to exempel.
Dese 3 ginghen bij en ander staen, een lange ftage, ende hadden voele langhe
woerden van dese matherije, en sint so samentlijck van de borch beneden in de
canzelereij gegangenj en ick folgden a longe. En so ich voer nam, des se in de
kamer begosten to gaen, so riep ick an FRANS MENNEMA , begerenden een
besceidenlijck antuort, en dat in der gestalt, so he dat selwer proponeert en
angegewen hadden. FFRANS de antuorden mij: Ick fruchten, het sal daer niet
to iaoEjen comen; this genoech, dat ghij v voerantuort hebben, ende gheerne
forder foerantuorden solden, wo v dat gheboeren mochten. Mij dochten, datmen
mij vnrecht dede, woe men mij niet to reden wolden stellen, Deser oersaecke
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nam FFRANS mij mede in de kaemer, ende gafF daér an allet gene, dat lie van
mij gehoert hadden; dan ick moste weder to heijme trecken, in der gestalt, so
iele daer gecomen were.
Dit -was liet er sten exces, daer ick aff weten mochten, ofthen voernemen
mochten. Woe ick nv dat geïuck hadden ghehadt, datmen mij to reden hadden
gestalt tegen den atihrenger, so dan, wat he quades van mij gesecht en angehracht
hadden, niet dan lutter loegen were, datmen daer vmme wal hartelijcken
gestraffet hadden, (een ander to exempel,) dat solden to mael voele goedes
gedaen hehben, hij de welcke dat voele quaetz foerhlewen solden hebben; want
se hadden voele van de krupers int landt.
Dese voerclickers often anbrengers vntfmghen daer afF groet géît ; de
commum'cerden vnder de luden, ende so wolden se niet ledich often ijdel weder
to Hoewe comen. Hadden se dan niet marckelichs voernomen often gehoert, so
bedachten se edtwes to seggen, nae wille en begeerte van hoer meisters, de se
to Hoewé promoueert hadden; want se weren des wal genoech voersekert, datse
niet ghemelt solden worden. En wat dese boeswichters an brachten, dat moste
also waer sijn, alst theiligen Evangelium. Hadden se sulck geit om Godtz wille
gewen, het solden certein beter gewest hebben, beide voer de Ffurst eii de

landen. Nisl Dominus custodierit ciultatem, f rust ra vigilat, qui custödii eam.
Dan Godt hadden sijne gnaden hoer vntoghen. Woe wal se seer wijs ende
voerstandel weren , so weren se van Godt daer to niet foerkoeren ; daer vmme
mochten se dat achterste niet bedencken,
Nae' dat ick bij vmtrent een ijaer to Bom ghewoent hadden, so was ick in.
wille to rijden in de landen bij Groningen, om saecken, de ick daer to donei
hadden, Wo wal ick vp dat pas tó Bom stederwijse woendeh, so held«n ick
nbcht¾rit tö Fërwert-'hiiïs,"1 tò weten', maegden, knechten en' bé¾s'teh', so ick
plach to doen; dan ick daer, vth oërsàecke alst foerscrewen is, niet dorste wesen;
en als ick daer was, 'sò ginck ick vp het blockhuis slapen, dat int sulfden
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dorp ene slangen schoten van mijn huis stundt. Als ick nv hereit was, om
darwertz to rijden, so quam mij een briefF van de Ghuwernoer, to weten , de
Grawe van Benthem, dat ick van stunden an to Lewerden solden conien, om
saecken, de Sijne Gnaden met mij to spreken hadden, dwelck also niet oeuer
wech to scrijwen were. Deser oersaecke liet ick an staen om to rijden in de
landen hij Groningen, so ick in menongen to doen were, ende nam mijnen
wech nae Lewerden to; en dit was vp de Saterdach nae Vnse Liewe Frouwe
dach visitacionis.
Als ick nv to Lewerden quam, was ick der menongen > van stunden an weder
nae Bom to rijden vp de selwe auent. Deser oersaecke ginck ick geleerst en
ghespoert in de canzelereij, daer ick nemant fant, dan salighe GHERBRANT
MOCKEMA , de daer oeck to comen, gelijck ick, daer voerscrewen were, So
was daer ene van de Clercken, genoempt MICHEI, HOEIJER ; wij haeden hem,,
dat he vpt huis wolden de Ghuwernoer seggen, dat wij heiden daer weren,
îiae voermoghen van Sijne Gnaden scrifthen; dat he dede. En niet lang he is
•weder tot vns gecomen, ende keerden hem erst an GHARBET MOCKEMA ,
seggenden : Mijn Here weet wal, dat ghij doch dese vmganck willen hlijwen,
en de stacie seen ; so hit he v , dat ghij Maendach v weder hijr presenteren ; so
salmen v corte expedicie doen. En doen wenden he hem tot mij , seggenden:
Ghij sult nae noen hijr comen, vmtrent 3 vren\ so sal ick v leiden hij Mijn
Here, de v dan wal wort seggen de saecke, waer vmme he v heft doen
voerscrijwen. Daer met sceiden wij vns.
Als ick nv vp mijn tijdt in de canzelereij queme, vant ick MICHEL daer, de
mij vpt huis brachten \ dan waer wij quemen, wij funden de Ghuwernoer niet;
doch vpt letste funden wij Sijne Gnaden in de stal, woe wal wij daer to foeren
hem 2 mael daer gesocht hadden. Als ick nv bij Sijne Gnaden coraen was,
gaff ick to voerstaen de saeck, waer vmme ick daer gecomen was; daer bij gaff
Ick mede an, wo ick geerne ijlenden solden willen geferdiget wesen, om in
Qroningerlant to reisen, so ick oeck MICHEI. int lang had tkennen gewen,
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Sijne Gnaden ginck met mij om de wal 3 malen, en fraegden mij voele dingen,
daer ick vp antuorden so iele best wiste; doch fant ick, noch hoerde niet, dat
der saecke weerdich was, datmen mij voerscrijwen solden. Hijr om badt ick om
ene gnedicli oerlofF; het were tijdt, solden ick op de awent to Bom mogen
oomen. Ende he gaff'mij oerlofF. Ende voer ick doer de hameije mochten
Coemen, so was de Ghuwernoer achter in de canzelereij gegangen. Ende als ick
daer voer bij gaen solden, stunde Sijne Gnaden bij de Canzeler int fenster, en.
repen mij weder tot hoer, ende vnderstunden mij weder to fragen van de Landt
Commelduer to Ftrecht, Duscher oerden, ende andere deser gelijcke boeslingen ;
ende helden mij aldaer so langhe in praet, dattz to late were nae JBorn to rijden.
Ende so dan de vmmeganck des morgens wesen solden to Lewerden, bleefF ick
aldaer, om dat mede to beseen.
> Des morgens quemen daer voele Heerscaps, daer ick kennisse an hadden, also
datse mij daer oeck helden; ende wij deden enen groten drunck, nae de wijse
van de landen, so wij malcander plaegen fruntscaff to bewijsen. Des Maendages
alinghe froe liet ick mijn dener de peerden ibederen , om to rijden; dan mijn
hoeft dede mij to mael we van drincken. Ick hadden mijn clederen an gedaen ;
dan alst Godt wolden, so ginck ick also weder liggen in mijn clederen, om mij
noch een wenich to rusten, dat ick niet gewoen was om doen. Ende hadden
mij niet so der tijdt van dane geijlet, dan ick kanden mijne ghebreken; woe ick
weder gecomen hadden bij de gheselscap, ick solden niet hebben moegen
scheiden. De wijle ick nv also lach in mijn ruste, belastede ick mijn dener, als
he de peerden hoer berijff gedaen hadden, solde he met de weerdinne rekenen,
en betalen, ende dan vp sadelen, en mij an spreken. De wijle nv mijn dener
sijn bevel genoech dede, so quam tot mij een junck Edelman, genoempt G A B B A
SCEI/TEMA, ende sede mij , woe de Heren hadden G H A R B E T MOGKEMA laten
vangen, de wijle he noch bij dese GABBE vpt bedden lach, en se sochten oeck
T I A E R T to vangen, de dat voernam, en sach, woe se sijn broder gefangen
hadden; so ginck he vp de vrij heit to den Graw broders int cloester. Doen
worde ick then ersten bekenden, wat dat foerscrijwen vp sick hadden, dat ick
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ghelijck met dese G H E R B R A N T MOCKEMA daer to comen voerscrewen were, en
woe ick vpt huis om geleit were. Dit were warachtich een mirakel van Godt,
dat dese G A B B E to mij quam, daer van seggenden, angemerct h e , noch de
ghebroders van MOCKEMA , enighe bewantenisse met mij hadden. Oeck were ick
in hoer geselscop niet gewest; en met namen hadde ick an dese G A B B E gene
kennisse. Ick gaff mij van stunden vth het bed, ende liet de peerden aff
sadelen. En wij foersammelden bij en ander vmtrent i5 van de Ridderscop , de
der tijdt noch in de stadt beholden weren, en sandten an de Ghuwernoer, dat
wij geerne met Sijne Gnaden en de Raet wolden spreken, angaende de gebroders
van MOCKEMA ; ende anders, woe hem sulckes beliewen wolden, begeerden w i j ,
dat se vns een tijdt wolden ordineren, so wolden wij vns daer laten fijnden; in
welcke vnse peticie consenteert worden. Deser oersaecke sandten wij oeck de
Pastoer van Wordum int Graw broer cloester an T I A E R T MOCKEMA , om to
willen weten de oersaecke, waer vmme dat sijn broeder gefangen were, en des
he vp de frijlieit geweken were, en off he hem wal foerantuorden wolden, off
hem sulckes gheboeren mochten ? T I A E R T MOCKEMA de antuorden : De reden
en oersaecke, waer vmme dat mijn broeder ghefangen is,, daer mach ick v gene
waerheit van seggen, atigemerct dat ick daer weniglier dan ghij daer aïF weten ;
dan dat ick vp de friheit gheweken ben, is ijoe niet to foerwonderen, angemerct
ick sach, datmen mijn broeder ginck fanghen, en datmen mij oeck sochten to
fangen; so solden ick mij geerne willen salueren, vp dat ick bij desen to
foerantuorden solden moghen comen; en woe men mij willen geleiden gewen, ende
de saecke, waer vmme dat dit ghesciet i s , to kennen gewen, ick hoepe mij -in
uwer aller presentie also to voerantuorden, dattz genoech wesen sal tot mijner
vnschult.
Met dese bescheiden gingen wij sementlijck voer de Heren; en
P E T E R VAN KAMMING-HE tîede vnser aller woert, ende de Heren then ersten to
voerstaen, wat wij ghehandelt hadden met T I A E R T MOCKËSÏA ; ende dat wij
alletsamen dat voert tgueden an saghen , datmen hem de saecke, waer Vmme dat
sijn broeder gefangen, en he gesocht were to fangen, to foerstàen gaewen, ende
gewen hem geleid daer v p , om hem to foerantuorden, wortet dan befunden, dat
sijn foer antuorden vp reden steet, so ist wal meer geboert, datter een froem
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man is ghefangen worden sunder scult, en weder om gefrijet; en woe lie hem
niet volcomelijcken weet to foerantuorden int tgene ghij weten hem an to
gewen, laet hem weder gaen vp de frijheit j daer met salt to beter wesen vant
tgene, datter ghedaen is.
Als nv PETER, VAN KAMMINGEN sijn woert gedaen hadden in deser gestalt ?
alst foergescrewen i s , so hieff ick a n , en sprack: Gn. , Lijewe H e r e , met
zânipt de Raeden! ick seggen dat bij mijn eedt, geloeff en truwe, waer met ick
foerwant ben mijn Gnedichste Here van Sassen, dat wel dese raet an gegewen
heft, en is gene frunt van de Furste gewest; en oeck zijdt ghij niet wal bedacht
gewest, dat ghij sodanen raet gefolget hebben; daer wort nummer goet af comen;
daer gedenckt mijner bij; dan gedane dinghen sint voele beter to scelden, dan to
voeranderen. Mochte ick een raet in dese saecke wesen, ick solden raeden, dat
Mijn Heren met dese saeck solden stil staan, en scrijwen van stunden an an alle
de Ridderscop van dese landen, datse vp enen genanten dach hoer hijr solden
presenteren. Woe dat dan befunden worden , dat hem emant absenteerden , ende
niet en quam, de was genoech sculdich. En wel dan hem presenteerden, en Mijn
Heren dán actie tot hem hadden, de mochten sulcke actie an gewen voer de gemene
Ridderscop. Wo he hem dan wisten wal ende doegdelijck to voerantuorden,
men vntfinck sijn antuort voer goet; — worde he oeck sculdich befunden, gewet
dan de gemene Ridderscap de last daer van, om het ordel to spreken van de
straff. Ick wolden v , Mijn Heren! dat wal foersekeren , datter also strengelîjc¾;
in gehandelt solden worden, dattz niet allene een exempel solden wesen voer de
gene, de nv lewen; dan oeck soldes een exempel wesen voer de gene, de noch
geboeren soelen worden. En brenget alsdan GHARBET MOCKEMA mede in
ijegenwoerdicheit van dandere; en T I A E R T MOCKEMA sal sunder geleiden daer
mede bij comen ; en gewet dan an, wat v beweget heft tgene to doen, datter
gedaen is; ende nae dat se weten antuort to gewen, daer nae geraeden, watter
forder to doen often laten zeij. Wolden Mijne Heren dese saecke sodanen forme
ende gestalt gewen, ick gelowe certeijn, het solden wal goet wesen, beiden voelde Furst ende voer de landen. — Nv beuijnde ende bekenne ick then ersten,
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waer vmme dat ick , gelijck met GHEK.BB.ANT , liijr to comen foerscrewen were.
Hadden ghij mij der tijdt genomen, en in de toern geset, so alst leider met
G E R B R A N T gesciet i s , woe solden iele mij daer hebben mogben voerantuorden ?
lek hadden huden mijn peerden doen sadelen, om nae mijn heijmet to rijden;
so worde mij dese handel (dat, Godt betert! siele nv begewen heft,) gesecht.;
so froe dat icket hoerde, dede ick mijne peerden af sadelen , der menonghe van
liijr to blijwen, ende mij voor v , Mijn Heren! to presenteren, so wij nv
samelijcken gedaen hebben. En woe daer emant befunden worde, he were dan
woe he wesen mochten, de mij edtwes vpleggen dorste gehandelt to hebben }
dan so voele als ene erber, vroem, vprecht man to stunde en behoerden to
doen, ick were daer ther stede, en wolden mij voerdedinghen met de mont often
met der hant, so als dat dan bij Mijn Heren erkent mach worden; dan often
Mijn Heren an mij , often andere mijns gelijcke, uwe gewalt, mogentheit en
macht willen tonen, so ghij edtsont an GHERBRANT ghedaen hebben, dat mach
vns de tijdt leren, wat daer nae comen ende folgen sal.
HESSEI, M A R T E N A de sprack tot m i j , snnder enich antuort to gewen vant
tgene ick an gewen hadde, seggenden: H a , JANCKO , JANCKO ! wat saliger
af sadelen is v dat gewest! — Nv ist waer, se hadden luden an alle poerten,
¾eide to peerden ende to foet; off ick, (often licht emant anders,) hen wech
ghereden hadden, so GHERBRANT gefangen were, den wolden se an ghetast
hebben als fugetijff, en daer met wolden se hem sculdich geacht ende geholden
hebben. Daer vp dat ick antuorden: Off ick hen wech gereden hadden, niet
wetenden van desen handel, solden ick daer vmme sculdich wesen ? Dat mach
ick niet voerstaen. En off ick daer schoen van geweten hadden, ick mochte
gedacht hebben: De Heren weten, wat se to doen hebben; mij behoert vp
sulcke dinghen niet to letten, angemerct he mij niet bewant is blodeshalwen,
nocli oeck enighe andere fruntscafth halwen ; ick wil mijner straten rijden , ende
laten de gene raeden, de daer to van de Ffurste ordineert sinnen. En dat
solden ick oeck inder waerheit also gedaen hebben, were ick bij mij selwen hijr
gecomen, dat ghij mij to Gomen niet gescrewen hadden. Solden ick daer vmme
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scult hadt hebben ? Dat mach mijn voerstant niet begrijpen. — H E S S E L bleeff
hij sijn olde propoeste, met het hooft an mij knickenden, seggenden: J A N Ç K E !
this v wal een salich af sadelen gewest.
De Ghuwernoer de hadt vns, dat wij wenich wolden in ene andere kamer gaen;
he hadden wal voerstanden , watter an gegewen were; he wolden met de Raeden
daer van spreken, ende vns dan ene guetlijck antuort gewen. En nae des wij
weder bij de Heren geropen worden, so sprack de Ghuwernoer an vns: Tgene
wij hadden an gegewen, dat were wal bij hoer voerstanden, en oeck voert goede
Vp genomen; also datse met de saecke wolden stil staen, en vangen niemant
meer, voer dat de Ridderscap bij en ander gewest were, so wij des begeert
hadden. Oeck wolden se met GHERBRANT niet voernemen to doen, often sijne
saecke solden so scijnenden claer wesen, als de sonne scijnenden is vp de rechten
middach. Dan se wolden de Ridderscop niet bij en ander to comen voerscrijwen;
dan se mochten dat wal lijden, dat wij underlinghe luden daer to ordineerden,
de vth vnser aller name dat deden,
Wij dancten de Ghuwernoer ende de zementlijcke Rade voer een gnedich ende
guetlijck antuort; waer vmme dat wij van stunden an last en macht ghaewen
PETER VAN KAMMINGHE ende T I A E R T BURMANNIJE , so se beiden in Lewerden
residerden, dat dene Ostergo, dander Westergo solden voerscrijwen, met de
principael saecke waer vmme? en dat ijdtlijck de brefF solden vnderteijken,
often scrijwen met sijner egener hant, dat he sulcken briefF viitfangen ende
toert gesant hadden; also dat P E T E R VAN KAMMINGHE briefF tot mijner hant
queme. So ick de laetste was, bleeff he bij m i j , ende solden noch wal to
lijnden wesen. En also sinnen wij van de Heren ghesceiden, in hoepen sijnde,
dat alle dinghen solden noch bij, dat concept tot goeder vthdracht co.men ; en
woe daer to foeren wat vnfoerstantz gewest were,. tsolden bij desen altosamen
gebetert en af ghedaen worden. Dan Belials kijnderen, de der walfaert van
vnse lant niet mQchtqn; lijden, de ginghen enen anderen wech maecken; want so
vroe wij ghesceiden weren, worden de raet mutert, daer w¾ voer een afsceit
Prov. Friesch Genootsch,
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vntfanghen hadden. Se gingen int eloes¾er van de Mijnoren broders, en drewen
daer voele gewaltz > om TIAERT MOCKEMA to nemen van de frjlieit; ende se
santen nae JEMME Heer JUSMA , de se vth de kercke namen; allet contrarie
van vnse afscheit. En tmeste, se Ieten de mare often fame lopen in OstergOf
dat TIEKOK W A L T Ë , HARTMAN GHAMS , en SICKÓ en ick, wij hadden de
flucht genomen; in Westergo Ieten se seggen, dat JANCKO VNEMA , TIEPKO
GosiiiNGHE, Jow JOUSMA , GABBA SCELTEMA , en noch meer anderen,
weren fluchtich geworden; en gingen alle nachten rijden vp de straten, en meest
bij vmtrent der gener woninghe, de hoer ije contrarie gewest were, also dat
gans Westerlant in grote noeden was. Nv ist kentlijck, datter voele criges en
oerloch in vnse landt gewest i s , in xxx ijaren harwartz •, daer bij dattz wal to
gelowen is, datter oeclc voele elende en miserie gewest is; nochtant so gelowe
ick certein, dat Westerlant vp ener tijdt also zeer niet voerslagen is gewest, alst
vp dese tijdt was; want nemant wiste hem seker. De wech getogen hadden, de
were voer schuldich geholden, nae voermoghen de scrifth, de van de Ridderscap
vntfangen were; en wel des bleeff, de was sijn lewent vnseker; noch vnschult,
noch friheit, noch beloften mochten hem helpen often baeten. Noch so foersaget
Godt, dat vth alle de Ridderscap niemant wech liep; dan se quamen alletsamen
vp de genante dach, in de breff specificeert, to Leuterden, als een man, vth
genomen alleen den 2 gefangen ende TIAERT MOCKEMA , de wal genoech
miraculoes wech quam; ende TAECKO MOCKEMA de was des mael cranck, also
dat he in 4 ijaren van het bed niet gewest were; de liet hem voer de dach
dragen int bedden voer de canzelereij ; anders quemen se al met ander, so alst
voer gescrewen is.
Als nv de Ridderscop bij en ander voergaddert weren, so santen se nae
de Ghuwernoer ende Raeden, en lieten hoer seggen, woe alle de Ridderscap
•were daer; olt ende junck, arm en rijck, so se in Westerlant geseten weren,
de Averen daer int Graew eloester bij en ander , ende en ijdtlijck besunder
presenteerden hem daer, antuort to gewen, nae inhalt van de foerscrijwong. Off
IÎV de Ghuwernoer daer persoenlijcken quam, dat is mij voergeten; dan de Raeden
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«juemen daer, en met namen de Friesehe Raet; en de dancten de Rádderscop, dat
se so willentlijck en eendrachtieh gecomen waren; dan se wolden noch wisten
netnant forder to belasten., Doen ginck men bidden, datmen de gefangen wolden
lasten comen vnder de andere, ende gewen daer an, wat hoer beweget hadden,
se to fangen, en hoeren het antuort van dé gevangenen, so alst beloefth ende
concludert were. Dat worden vns aff geslagen; dan de Hereii ordineerden 4 van
de Riddearscap¾, de solde» met de Heren gaen ,; om de gefangenen to visiteren.
Van der tijdt, datse gevangen weren, tot dese daeh der foerserijwong, hadden
de Heren met se proeedert extra ordiaarie, dat genoech tegen Godt en alle
rechten were, ende hadden se bij pijnen en zuare tormenten edtwes doen
segghen, dwelck to gescrifth gëstalt were; en de serifth worde voer hoer gelesen,
in presencie van dese 4 van de Ridderscap; ende se mosten de serifth vnder
serijwen. So wete ick niet beth, often Heren GoDscAkCK JUINGHEN, HESSEIMARTENA , P E Ï É R KAMMINGHE en EDE JÜNGHEMA ginghen met de Heren
boewen bij de gefaaçigenen-•? en se; brachten dese scrifthen beneden, de ouer luit
gelesen worden j en alle îmenschen mochten des seen. Dan de nv GHARBKANO?
MecSEMA hant kende, de seiden, het were bij hem miet ghescrewen ; dan ick
heb dat selwen van EDO JÜNGEMA mondt gehoert, dattz GARBRANT ghescrewen
hadden; dan dat he so perfeetelijek sijnen name niet ghescrewen hadden, weer
gecomen bij gebreck, dat he de feder niet mochten holden doer de pijnen, de
he> geleden hadden. Om dat he niet willich int serijwen was , so was he niet
¾al tracteert, en hadden hem vast beclaget van de vnledelijcke pijne, de he
geleden hadden. Als dit ther oeren van de Heren queme, dat EDO JTOTGEMÆ
sodaîne woerden gesproeken hadden, worde he voer de Heren laten comen, de
hem dat alsö vnderwesen, dat he naderhant wal wiste to swig¾en. Woe he niet
zeer olt en van grote frunden ghewest were, he moste sünder enich twijwel bij;
«ie,ánder 2 igiewest hebben. ïJd!tlick nam vast i eopie van de confiessieven sinnea
also met bednoeîde» harteö vanen aûdergeseeiden..
Nv mochte mij eaaánt iragen: Hadden se de doet niet foerdeent, so raoste
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dat noch ghesciet wesen doer de olde Partije; off se dan beide Ffethopers waeren?
lek antuorden hijr vp: Neen! GHERBET MOCKEMA was een Ffethoeper, en
JEMME Heer JUSMA was een Scyrongh j nochtant weren se 2 genewen; daer
vmme quam het van dese oersaecke niet hen. Dan ghij hebhen gehoert, dat de
Heren wolden de dijeken repareert hebhen; en in Ostergo worden daer to van de
Heren gemachticht TIAERT BURMANNIJE en J w BOTTHINGHE J ende als nv dese
handelinghe geleden ware, stunden dese 2 , to weten JEMME en GHERBRANT,
zeer hart daer v p , datse wolden rekenscop hebben van de vp geboerden
pennongen; dat was hoer de doet. Want anders solden JEMME met namen gene
ghebreck gehadt hebben, angemerct he in de eerste transportacie often segeiacie
mede consenteert hadden. Dan ick sal v vp de rechten wech brengen, om to
weten de gruntlijcke oersaecke, waer vmme dát dese dinghen gedaen sint.
Ghij hebben hijr befoeren gehoert, woe dat nae der ersten rebellicheit Hartogen
GEORG- van Sassen persoenlij eken int lant quam, ende Sijne Gnaden beclaegen
voer de gemene landen, dat he niet voermochten de landen met gnaden to regeren,
sunder sijne kentlijcke grote scaeden, to weten bij der erste an nemongen des
landtz, de welcke sijn Heer vader also beloeft, besegelt en angenoemen hadden,
de landen nummer daer boewen to belasten. Daer vmme hadden Sijne Gnaden een
ander ordinancie gemaect, en an de landen begeert, dat se de wolden beloewen
to achterfolgen; he wolden hem so hart foerbinden, dattz genoech wesen solden r
dat he hoer daer nummer boewen belasten wolden. En nae voele swaricheit 7 de
de landen daer in hadden, hebbense daar inne consenteert; en de Furste gaff
sijne reuersbrewen, nummer daer en boewen to doen. Nv hadden ijdtlijcke
personen van de Raet oeuer lang geerne geseen, datmen sulcke scriften solden
infrangeren en nicheleren; licht vp hoep, dat nv ghescieen solden, alst to
foeren gesciet were. Dan de luden mochten gene ghehoer hebben bij tijden, als
salighen HENDRICK , Grawe van Stollenborch, Ghuwernoer was; alst was blicte
vth de woerden, de he sterwenden sprack, so alst hijr to foeren daer van
ghescrewen is. En nae sijn doet so was een Friesch Edelman in de Raetj
genoempt FÏ¾ANS MEJNNEMA , de met sijne adherenten dat beletteden. Als nv
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Godt landen en luden plagen w i l , so nempt He de goede, wij se wech, ende laet
dan de gene groeijen en bloeijen in cracht ende gehoer, bij de welcke dat dan
comen elende, destructie en desolacie der landen. So ist liijr geschiet: Godt
heft beide, de Graewe van Stolleriburch ende F F R A N S MENNEMA , gehaelt int
alder froerast en best van hoer lewen. En so froe was FUANS MENNEMA niet in
Godt gesturwen, se begosten dit werck. Nv wisten se w a l , dat de Ffurst an
de dans niet to brengen were, daer mosten oeck edtwes daer bij gedaen wesen,
dat hem in de mondt smakede. Oeck hekanden se w a l , wolden se tot hoer
effect comen, dat is to foerstaen, wolden se crijg en oerloch hebben, dat se
ouer lang gesocht hadden en sochten, daer behoerden 2 dinghen t o , to weten,
een oersaecke, de voer de luden schene genoech rechtfeerdich to wesen, ende daer
bij geit; so weer dat wal genoech to foeren probeert bij de Furst an Groningen,
dat Sijne Gnaden bij hem selwen niet mochten vthrichten, to weten, sunder
marckelijcke hulp van de landen. Nv wisten se oeck wal, dat de landen daer to
niet solden willen doen, int clein often groet, het were dan saecke gewest?
dat de Grawe edtwes attempteert hadden in JWesterlanb to willen doen. Nv
weer dat then ersten an gewen, enigen pennongen to gewen extra ordinarie,
tegen dat reuers brieff van den Furste; ende de pennongen soltmen beleggen tot
de reparacie van de dijeken j dat allet gedaen worden, om to voernemen, woe
de landen hoer solden anstellen, alsmen hoer edtwes dede gewen extra ordinarie,
En als dese pennongen vntfangen weren, so begeerden de landen rekenscop to
hebben van de vp geboerden pennongen j en met namen dese 2 , to weten,
GHEEBRANT MOCXEMA en JEMME Heer JUSMA , de stunden daer zeer hart vp 5
bij de welcke dat se wal foer stunden, dat se nummer tot hoer effect solden
often mochten comen, se mosten dan de scrick, anxst en frucht in de landen
brenghen, dat nemant daer tegen solden dorren spreken, seggen often doen vant
tgene, dat se begeerden, en de landen voer gaewen to doen. Hijr vp worden
concludeert dese anslach, datmen dese 2 solden fangen, en vp leggen, dat se
voerstant hadden met de Graewe to Oest Frieslant; met de welcke dat se een
oersaecke hadden, met de Graeff een crijg an to nemen, angeseen he met sulcke
îianüel om ginck; en daer to hadden se een oersaecke, pennongen to eischen van
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de landen» Ende als dese 2 gestraffet weren, solden nemen meer gefu¾åen
worden, de daer solden dorren tegen seggen; dan often daer noch emant
befunden worden, de hem wolden behelpen met de reuersbrewen, often anders,
den soltmen vpleggen, dat he mede voerstant hadden van dese saecke. Dit is de
rechte oersaecke, waer vmme dat dese 2 gevangen worden, en vnder het schijn
van iusticie ther doet bracht sint; en TIAERT MOCKEMA moste dat mede
vntgelden, om de sorge, de se drogen, dat he hoer doet solden wreken.
En dese gevangenen hadden niet lang martelars ghewest, often se toendën
tgene, waer vmme dattz ghesciet were \ want se leten de fame lopen, dat fa
Graewe met antallijcke voele scepen, al vol gelaeden met luden, vp het Wat
were, om Dochim in to nemen. Juw BOTTINGEN, de daer woenden tuscheû
Jâewerden en Dochum, de wiste dese tidonghe alto voel eer, dan de gene, ds
daer in de iegenoet woenden. He quam rijden in all sijn harnasch to Leuterden
voer de Lorch • en alsmen seide, so had he sijn heimet nedar geslagen, en de
spies int rus, so he dat nemen en gewen wolden. Dan voele luden seiden, woe
daer fianden gewest hadden, als daer nemánt was.* datfe hem bet solden hebhen
gefoget, met sijn luden nae de vianden getogen to hebben, dan nae Lewerdem
Woe den zeij, met dese vproer, de se in de lande gemaect hadden, worde daer
een landtdach berampt, ende de landen voer geholden, datse de sowenden
pennong van alle renten solden gewen, tot defencie vant landt. En men solden
kiste gaen maecken, daer men dese pennongen solden in leggen, met 4 sloten;
to weten, Oestergo, Westergo en de Sowen wolden solden ijdtl¾ck een sloetel
hebben, en de Ghuwemoer solden de veerden hebben. Men vraegden haer, waei
de kiste solden staen ? Men antuorden: To Lewerden vp de borch. De landen
dorsten niet hart weigeren, vth oersaecke alst voergescrewen is; dan se begeerden
gene slotelen, wal bekennenden, wel de kiste int bewaer helt, he solden oeck
Vfal raecken an de sloetelen. Siet, dit was de rechte, gruntlij¾Ie oersaecke,
waer vtnme dattz altosamen gedaen werde ; dan se hadden met desen so voel«
gedaen, dat nemant hoer dorsten straffen, noch weigeren, noch weder seggen-;
wat se mochten eischen,, het worden consenteert; dan se betrachten het achterste
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niet. Woe wal de esel voele mach dragen, noehtant machmen hem wal foerlaeden.
Dan Godt is de gene, de alle harten to regeren heft; de heft dat also beiiefth.
En des Godt alle harten to regeren hefth, des hlijcket wal bij dese woerden, de
EzECHiEL, de Prophete, ghesproken heft, aldus ludende: lek sal dij sunder
tuijwel van de Heidenen aff nemen, ende foer gadderen dij van alle landen > ende
lek sal dij leiden in v landt; ende lek sal vp v storten reijn ende vnbesmet water,
ende ghij solen gereiniget worden van alle maeckel en besmetheden; en lek sal
v gewen een nije harte, ende lek sal setten enen geest int middel van v ; ende
lek sal de stenachtige harte van v nemen, en gewen v een fleischelijcke harte.
Als nv dese 2 gevangenen decoleert weren, en hadderi daer bij vntdect, woe
de Graewe stunde daer nae, om Westerlant to nemen, ende hadden daer vp
sukke fame int lant laten lopen, dat he al vp de faert were; het were spotz
genoech west, off he hundert mijlen van vnse lant geseten were; alle de landen
ivisten wal, dattz niet waer were; nochtant worden de pennongen daer vp vant
iant gheesk¾t, tot defencie vant landt. Ende als nv de proposicie ghedaen were,
ende <laer in consenteert, en oeek de pennongen foergaddert weren, sint de
•Ghuwernoer met HESSEI, MARTENA ghetoghen an de Ffurst, en hebben dese
frolijcke tijdonghe daer ghebracht, en daer voert raet genomen, om tò procederen
int tgene, dat lang om handen gewest were; en hebben de Furst foerwect, liet
oerloch. an to nemen ; want daer were nv een rechtfeerdighe actie, alst scheen
voer de Inden, de niet bet wisten; oeck hadden se een golden berch gefunden,
met dat se den anxst en frucht in de luden gebracht hadden. En dat het certein
waer is, dat soltmen wal volcomelijcken bewijsen mogen vth HESSELS egen
inont; want daer voel en genoech noch in Westerlant sinnen van alle staten,
de dat menichmael van HESSEN ghehoert hebben, des he hem beroembden, de
wijle de saecken noch wal stunden, dat he een rechten oersaecke daer van were,
-dat de Furst van Sassen een geweldich Here ouer al Frieslant worden solden.
Oeck voer anderde he dese woerden bij tijden, aldus seggenden: Dat mijn Gen.
Here van Sassen een geweldich Here worden sal van alle de Friesche landen,
dat mogen Sijne Gnaden nemant vp eertrijck dancken, dan Mijn Here de
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Ghuwernoer ende mij. — He wetet nv wal, wat loen hem behoert to hebben
voer sodanen truwen raet.
Dat dese handel in Westerlant gedaen worden met de gefangen ende anders,
so alst foer ghescrewen is, dat were int ijaer, so iele niet bet en wete, alsmen
screeff M CGCCC en xij; en daer was ick mede int tgetal; dat ick bij lewen
Mewe, dat heb ick Godt en de Canzelier to dancken. En int anstaenden ijaer
namen de Gliuwernoer een hoep van knechten an, vmtrent ANTHONJ in de winter,
ende santé de int Graewe landt, de daer stichteden roeff en brant; ende daer
ejuemen bij de Furste van Brunswz/ck, en de Furste van Lunenborch; de Biscop
van Bremen , en de Biscop van Minden , de hadden oeck hoer luden daer Lij;
ende wij namen Adwert in, en lagen daer voer Groninghen, En de Fursten
van Brunswijck en Luneborch, met de Grawe van Oldenburch, en met HEREN
OEMCKE , Here van Esens en Witmonden,
en ander voele Heren, togen in
iButthiagerlant, dat se vthslogen ; wo wal se hoer manlijcken weerden, so
worden se foerwonnen, ende de meeste, part voerslaegen ; ende daer leten se een
borch int landt maecken, de genoempt worde de Ewelgunde. En daer nae
toegen se voer de Frederiburch, de hoer vp gegewen worden van enen, genoempt
RIJPEI/BUSCH. Daer nae gewonnen se noch een husken stormender handt, daer
voele goeder luden vp doet blewen; daer nae creghen se Vplinghen; doen barndense
het lant, daer de knechten noch niet gewest weren, to weten, omtrent Aurijck
en Berum; en doen legerden se hoer voer den Oert; ende daer worde ghescoten
HENDRICK, Hartoghe van Brunswi/ch, wunderlijcke wijse, van een junghe, ouer
de Ernse, meer miraculoes dan anders. Aldus sint in Frieslant doet gheblewen
tue de groeste en voernaempste crigesfursten, de in hoer tijdt in alle dese
Nederlanden geleefth hebben. De wijle nv Hartoghe HENDRIJCK met alle andere
Fursten, Heren, en ander crigesfolck in des Graewen landt hoer vnledich maecten,
so is de Ffurst van Sassen neder gecomen met ERNST, Hartogen van Brunswijck,
ende met de Ffiirste van Grubenhagen, met andere voele Graewen en grote
Heren, de hoer in Adwert. voer Groninghen gelegert hebben. En nae dat
Hartoghe HENBRICK, de olde Furst van Brunswijch, Voer den Oert doet
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geblewen were, so is de junge HENDRICK , Hartogen van Brunswzjch, bij sijn
vaders luden gecomen, en sinnen met alle den volck vth desGrawen lande vp
gebroeken, en hebben hoer ghefoeget bij Hartogen GEORGEN van Sassen, en
sint met aller macht gefallen voer den Dam, de se bescoten, gestormt ende
gewumien hebben, daer grote moert in ghedaen worden, des gelijcke niet voele
meer ghesien was.
De wijle dattz aldus geluckich en voerspodich stunden, so wast niet genoecli,
dat HESSEL met de sijne de ere daer afF wolden hebben, dattz alletsamen
angelecht en ther execucie gebracht were bij hoer wijsheit en raet j dan se
diffameerden de gene, de sulckes met wijsheit belet hadden, dat sulcke
vnghehoerden cjuaet niet voer de tijdt to werck ghestalt were, en nv al doet;
en brachten dit de Furst an, met sodane grote suaricheit, dat saligen FRANS
MENNEMA was de gene, de sulckes belet hadden, en moste daer om een
foerreder genoempt worden. En se brachtent also veer, allene om sijn eerlijcke
name en fame vth to roeden, dattz daer vp stunde, dat de Furst wolden hem
hebben laten vntgrawen, en wolden justicie hebben laten doen oeuer sijn dode
jichaem, daer voele vnscult voer to doen gebeden worden ; dat allet niet helpen
mochten, dan vp het letste, doer vnderwising van geestelijcke personen, de
sijn bijcht vp het letste gehoert hadden, oeck andere, de sijn hemelijcke,
secrete dingen so wal als he selwen wisten, en so groten vnscult voer sijn
dode lichaem baden, dat de Furst sulcke vngehoerden quaet liet an staen; dat
nochtant de ander van harten leeth were.
[Had deze brave man weder « voerwect » mogen worden, even als SAMÜEI « van ABKERS
tl. moeder, ther bede van SAUX , » welk antwoord zou hij den Vorst hebben gegeven ? —
Zeker niet veel beter, dan SAMUEI, aan SAUL. Het kan zelfs bevreemden, dat God zulke lieden
op de aarde toelaat; echter zij zullen hunne straf ontvangen, volgens het schrijven van
« IJsAiAs: We d w , de daer beroefste, dw salste weder beroeft worden; en d w , de daer
« foersmaetste, dw salte weder foersmaet worden; en als dw folbracht hebsle dijn roeff, so
« saltu weder beroeft worden; en als dw aüaetste to foersmaeden, so saltu weder fpersmaet
« worden. »
Frov. Friesch Genootsch. I,

ai
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Zoo ver ïiiijné kènnîs teffi, zie ik niet, dät God eenîge zonde meer baat, dan het vergieten van
onschuldig bloed, onder schijn van; regt. Want ofschoon ook God zich in het bijzonder een
Straffer noemt van afgoderij, « ADONAIJ , » echter is die misdaad nooit zoo ijlings door ¾
straf gevolgd, als wel het vergieten van onschuldig bloed door hen, welken de handhaving
van het regt was aanbevolen, gelijk uit vele voorbeelden blijkt. Men ziet het reeds aan cfe
kinderen vàii (( HELIT ¾ en SAMUEL , die zich echter alleen nog aan onregtmatige uitspraken
over tijdelijk goed schuldig maakten; hoe veel meer is hem te wachten, die in dier voege
zijnen broeder van eer, lijf en goed berooft, om zelf daarbij wel te varen. « O corrapcie,
a voernialedede, quade saet! wat groter elenden, miserie ende tribulacie hebstu van anbegin
H gewracht, en noch dagelichs doende bist; woe menich dusentich menschen hebstu gebracht
« om ziel en lichaem! lek wil hijr mij een wenich voertoewen, en tonen, woe zeer hart
(I Godt gestrafth heft de gene, de ander ther doet brachten, often wolden brengen, vnder iet
W schijn van jüstieie. ij

EXEMPEL.
Toen Koning ACHAS den wijngaard van NABOTH voor zich begeerde, werd deze ter dood gebragt
op de valsche aanklagt, « dat he Godt blasphemeert hadden en de Coninck ghefloeel:. » Bij de
straf, waarmede « HEMJAS n daarop den Vorst bedreigde, werd hem uitdrukkelijk kenbaar
gemaakt, dat deze niet zoo zeer het gevolg was; zijner overige euveldaden, dan wel van de
onregtvaardige regtspleging over NAEQTH.—- Toen ook de oude Priesters de «alredogenachtigste»
StJSANNB de doodstraf wilden doen ondergaan, « quemen de plagen Godlz niet vp hoer selwen?
<t JÉxlex qui v'huït, lege sine merito peribit. — ANANÏA , AZABJA en MÏSAHEL J) verloste
God uit den heeten oven, terwijl hunne beklagers spoedig in denzelven verbrand werden. —.
Even zoo ging het DANIEL in den kuil der leeuwen.
Niet alleen zij, die onder schijn van regt, maar allen zonder onderscheid, die onschuldig bloed
storten , worden door God gehaat; dit wil zeggen, niet slechts zij, die het storten, maar ook
zij j door wier raad dit geschiedt; en nog veel meer haat God hen, die zulks met opzet en
voorbedacht verrigten, zonder dat zij het bekend willen hebben, dat het door hunne schuld
gebeurt, dan wanneer dit « bij hete foergaderongen » gedaan wordt. Zoo had DAVID door
den moord van URIAS meer zonde bedreven, dan SA u t , wanneer hij ACHIMEIÆOH K de Grote
(( Priester, met 84 ander Papen, J) versloeg, en daarbij hunne stad Nob verwoestte, met
verdelging van hunne vrouwen, kinderen en hun Vee, omdat hij DAVID spijze, en bovendien
tt GoDELiJAs )) zwaard had gegeven. Dat deze inijne stelling overeenkomstig de waarheid is,
¾lijkt üit WATHANS woorden, welke, nadat de Koning door zijn berouw Gods erbarming had
verworven, hem toevoegde: « Godt heft dij dijne sunden voergewen, to weten in so voele,
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K âattu daer vmme niet sterwen salte, noch oeck dijn R¾jck yoerlesen; dan dw doetste, dat
« de Heijdenen -Sèggen, dat de Hebreusche Godt niet rechtfeerdich i s , 'angeseen dat SAUL en
K alle de sijnen so hartlijçken gestraft sint, en dw blijweste vngestraiet, woe wal dw meer
ö misdaen hebste, dan SAUL.» Ook bleef DAVID van de welverdiende rampen niet verschoond,
zoo als reeds vroeger .gemeld ia.
.« 4JTTO, post QTTO, regnauit terclus OTTO. Dese ,darde OT¾Q, de oeck ghenoempt is Mirabilia
it mundi, de Set een Ridder sijn hoefth afslaen, doer acusacie van sijn Keiserinne, de oeck
iK Æen Keisers dochter van .Grieken w a s , en was genoempt MARIA ; ,en. nae dattz ther kennisse
m <qnam., dat se 'hem vth hat en nijdt hadden acuseert en ther doet bracht, he Jiet sijn
:8 Keiserinne dær om fbarnen, en sbeter¾len de ^doet van de Ridder tegen sijne kijnderen, als
H ener, de sijn lewent daer an fperwerot hadden, de justicie hadden laten doen sunder rechte
tt inquisicie; en gaff de .kijnderen 9 borgen en sloten, met landen en laden en alle to behoerte,
« in een emenda. 5)
TaiATAKus was eens te Mame reeds opgezeten, om tegen de vijanden u i t t e trekken. Op dat
oogenblik overreed zijn zoon, zonder opzet, het kind eener weduw^e. Deze vervoegde zich bij
den "Keizer om regt, doch werd, wegens den haast, waarin de v"orst op dat oogenblik
verkeerde, door hem verwezen naar zijnen i« substitut, » dien :hij achter liet. Bij naderen
aandrang, waarbij zij hem vertoonde, dat hij als Keizer háár regt schuldig w a s , trachtte hij
haar tot zijne terugkomst uiïpte stellen. We vergeefs. Zij feragt Jiem .onderïhet oog, dat hij
van zijne terugkomst geene zekerheid konde geven. AJs nu de ^Keizer, bij het onderzoek,
bevond, dat dit ongeluk door zijn eigen zoon begaan w a s , heeft hij dezen aan de weduwe tot
man toegeschikt, « i n emenda van hoer soen , de doet was. Want nemant behoe»t ininriert to
-Hwesen, tzij dan willens öflen vnwillens, sunder daer af gebetert to wesen. » iNa den dood
van dezen Vorst lieten de Romeinen ter zijner eer een metalen beeld gieten, waaronder zijne
•deugden vermeld werden, die hem dit hadden waardig gemaakt. « Voer welcker beelt quam
« Sanetus GREGQRIUS, de grote ^heiligen Paus, gaen doer Godtz wille; en he las de scrifth,
(! ende worde daer doer vntsteken met compassie ende deernisse, dat alsodanen rechtfeerdigen
« man, als Heidijn, vngelowich en vngedopt, in de Hel solden wesen; waer om dat he
«sunder cesseren an Godt riep en badt, tot dat he hem gnaden en barmharticheit an Godt
ïBierlangèden. i) >— sDaaram ook riepen de Romeinen, bij de krooning van eenen nieuwen
(Keizer; \« So gëluekichluaoet he swesen als OCÏAITIAEN, en JSO rechtfeerdieh als THA¾AÏN. »
«Noch 'is ijaèr «en {Heideaasehe :Cóninck often ïKeijser gewest, wels ,-nameick nu fliiet wete to
-e noemen, j) wieias menige «oon, mit ¾oofde van gepleegd misdrijf, de beide oogen moest
verliezen. Als uu iedeiæen; <aen>Konjng om igenade smeekte, en âen vader trachtte aan te
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toonen, hoe onvoegzaam het wezen zoude, dat na zijnen, dood een blinde Koning zonde
regeren, heeft deze zich zelven en zijnen zoon ieder een oog doen uitsteken, (i bij de welcte
« dat de bede van de vndersaten en oeck trecht in ere en vigoer bleeff. »
Zoo ook heeft een Senator te Rome gedaen, die medegewerkt had tot het nemen van een besluit,
waarbij verboden werd, gewapend op het capitool te komen, naardien aldaar JULIUS CAESAR
gedood Was. Van eené buitenlandsche reize, die hij als gezant van den staat had gedaan,
teruggekomen, trad hij de raadzaal in. Toen het verslag zijner verrigtingen was aangehoord,
deed men hem opmerken, dat hij een zwaard aan de zijde had. Zijne schuld erkennende,
verzocht hij de bepaalde straf te mogen ondergaan. Als nu allen tot zijne verontschuldiging
bijbragten, dat op hem, die in dit oogenblik niet als Senator, maar als gezant van den Senaat,
moest beschouwd worden, de wetsbepaling niet toepasselijk was, en weigerden, tot zijne
veroordeeling mede te werken, heeft hij zich zelven doorstoken, zeggende: (f Nemant sal mij
(I nae seggen, dat ick de gene ben, de rechten help maecken, de ick niet vnderholden wil. ))
Een ander voorbeeld vindt men van eenen Heidenschen Koning, die eenen onregtvaardigen
Regter « sijn lint often fel j) liet aftrekken, en daarmede de zitplaats bekleeden, alwaar bij
zoo verkeerdelijk had gevonnisd; terwijl hij deszelfs zoon gelastte Regier te zijn (i in sijn vaders
« stadt; en moste ijder man recht spreken int vel van sijn vader. »
Ook « LiiGURGirs, « K o n i n g van Lacedaemon, schoon een Heiden, beminde zoo zeer het regf,
dat hij niet alleen ging in vrijwillige ballingschap, maar ook gelastte, dat men na zijnen dood
zijn ligchaam, (( in ene loeden vath, in des meres grunt sincken )) zoude. De oorzaak dezer
bepaling was de volgende: Hij had eenige schikkingen gemaakt, waardoor den armen gelijke
regten als den rijken werden toegekend. Naardien hij nn wel zag, dat deze hierin bezwaarlijk
genoegen namen, vroeg hij hen eene belofte af, om zich zoo lang aan de overeenkomst te
houden, tot dat hij van eene voorgenomene reize zou teruggekeerd zijn. Doch LYCURGTTS
kwam nimmer terug, en zorgde bovendien, dat men niet, door zijn lijk terug te halen, middel
zoude zoeken, om zich van het gegevene woord te ontslaan.
Al deze lieden waren Heidenen. Wat zullen nu Christenen, zoo wel Vorsten als anderen, die
het zwaard der geregtigheid voeren, kunnen antwoorden, als zij met dezen in Gods oordeel
komen? — Het schijnt, dat zij zich aan de waarheid geheel niet storen. Zij volgen hunne
natuur, en laten het regt slapen, waardoor dan ook tot alle boosheid aanleiding wordt
gegeven. Men mag het regt wel vergelijken (( bij het net van de spinne ghewebbe, » waarin
het (I cleiqne gewormt )) wordt gevangen, doch de grooten niet kunnen gehouden worden.
Echter er komt een dag, in. welken zij hunnen wil niet znllen mogen hebben. Immers de

Wumkes.nl

BOEGK DER PARTIJEN.

i65

bede des rijken mans werd niet verhoord, dat LAZAEÜS tot zijne vijf broeders mogt gaan, en
dezen van zijne pijn berigt geven. Maar hen, die, verstandig zijnde, den wil Gods niet
opvolgen, meen ik bij PHARAO te moeten vergelijken. Ofschoon hij door vele teekenen had
moeten overtuigd zijn, dat de kinderen lsraels, naar Gods wil, moesten henen trekken, hij
wilde het echter niet gelooven. (i Waer vmme ? He haddet met sijne voergangen sundën
« voerwracht, dat he der gnaden vnwerdich was. )) Dit had God ook reeds aan MOZES
-• voorspeld, dat Hij des Konings hart « foerharden wolde. » Het gevolg w a s , dat hij met alle
de zijnen in de Moode zee verdronk. Wijzer waren de a Heidensche Papen der Philistier, ))
die, toen hun afgod DAGON bij herhaling voor de arke des Heeren was nedergevallen, en het
volk zeer gekweld werd met ongehoorde plagen, dezelve terugzonden. « Salich is de gene, de
<l hem spegelen mach, en exempel nemen kan an andere. »
Als « de Raet van Coelen n eene weduwe onbillijk gevonnisd had, en de Bisschop hiervan
kennis had bekomen, heeft hij « alle de Scepenen, de daer ouer geseten hadden, )) het regter
oog doen uitsteken; fl ende tot meerder smaetheit, mosten se voer alle de ghewels van hoer
(f husen laten stellen een angesicht, van steen gehouwen, met ene oeg. Van de husen hebben
(t noch in mans lewen wal gestunden. —• lek gelowe certein: weren de Rechters, de nv in
(f Cristenheit sint, met datse hoer wal hebben laten corrumperen, een oeg quijdt geworden,
« daer solden voele Rechters sticke blijndt wesen, al weert oeck saecke, datse also voele ogen
« gehadt hadden, als de Poëten seggen often scrijwen, datARGus hadden. »
ö Daer is in Henegouwen een Graewe gewest, an de welcke des Uollant then ersten an bestarff,
(( bij sijn wijf often moeder, n Een zijner ambtenaren, de Baljuw van Zuid
Holland,
verstoutte zich, om eenen armen nabuur eene koe af te nemen, « de beste, de men wiste, dat
« in Hollant was. » Hij deed dit wel onder den schijn van (( wislinghe often mangelinghe, »
daar hij den armen man eene andere zeer goede koe in de plaats gaf, doch stelde hem echter
zoo weinig tevreden, dat hij zich naar Henegouwen, « to Kenout, )) tot den Graaf begaf,
om zijn leed te klagen. « De Graewe de hoerden dit niet geerne, ende liet hem brengen in
a de koeken, ende gaff de koek en boltelgier last, datse hem gene gebreck solden laten
8 hebben, » en schreef den Baljuw, dat hij, « an sees des breef, » bij hem komen zoude»
Deze nam tot zijnen reisgezel met zich zijnen neef, den Baljuw van Dort. Op des Graven
vraag naar den toestand der ingezetenen, en de regtsbediening in Holland,
gaven zij bij
herhaling ten antwoord, dat nimmer de zaken eenen beteren gang gehad hadden, dan in dezen
tijd. Nu liet de Graaf den armen man roepen; en sprak, na behoorlijk onderzoek der partijen,
als vonnis uit, dat de Baljuw « solde den pachtenaer sijn koe betaelen, met de violencie,
« iniurie en andere interesse en costen, met hundert schuttrens, often andere alsodane
« pennongen, als der tijdt in Hollant gancber weren; » en gelastte den Baljuw van Dort,
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'terstond iià ¾rjn¾ ¾èïugkò'ms¾ ten åïm eJöde a exec¾cie to doen in gereetste goederen van sijn
a newe. )) Toen Vervolgde de Graef: Schoon hiermede deze arme man zich voor voldaan
tnoge achten, ïk ben zulks geheel niet. Gij zijt degene-, die het regt moest handhaven, en
pleegt zelve het grootste geweld. Hoe kunnen alzoo de landen in Tegt en vrede zijn ?
(i Bereît dij; dw moeste sterwen.— En liet hem daer sijn kop aff houwen, ende gaffi sijn
n îiéwe dat döede Kchàem mede ther heijme, met sodanen befel, dat h e , bij sodaner pene,
'if åe pachtenèr cöritenteren solden vth sijn newe gereétste goederen. — O heilighe Grawe,
¾ 'ò sálighe tijdt'! ¾ Wilde toch God « <le tarten der Heren voerluchten, dat se mochten
n bekennen, )) dat zij hunnen rang niet 'bezitten, om hunne onderzaten te tweîlen, maar om
¾ -te beschermen! Doch, helaas! 'deze zijn thans juist degenen, die 'hét meeste kwaad te
weeg brengen. Nogtans welk eene zware rekenschap znllen ¾ij eens moeten aöeg^en; zij
zullen KAÏNS woorden niet kunnen gebruiken: Heere! ben ik een bewaarder van mijn broeder?
K Dan hoer mach gruwen » van Gods woorden tot SABÏÜEL: Hét berouwt mij, dat Ik SAUL
-Koning heb gemaakt, dewijl hij mijne bevelen niét volbrengt. « IJSAIJAS, de grote ÖProphete, »
schrijft aan de slechte Vorsten en Overheden het navolgende; « wolden se daer an dencken,
(1 tscilden beter wesen, beiden voer ¾iel en tlichaem: Vnse Voerloeser, de Here der scharen.
(! sijne name is Heilich des lsrahel: lek sal'wrake nemen, ende de menschen solen Mij niet
ff moghen wederstaen; naect maecke dijne ielicheden, vntdecke dijne ¾chòlderen, openbare
fi dijne benen, ouei' ganck de riüeren, sit swigenden en gaet in de dusternisse; want lek vp
K mijn volck ben gewest foergrampt. En dw hèbste nrijn-erFen&ge¾esnjét; en 'lek hèb boer
(t in dijne handen gegewen; en dw hebste gene barmharticheit den volck geset; vp dat saet
;
« hêbstâ bêzü¾ert dijn jüc¾; en hebsta geseit: Ewelijck -sal ick *Here wesen. — Tue dingen
<t solen vp dij comen, to weten, haestëlicheit en vntfruchtbaerheit; dw hebste dat vp dija
K
' harte niet geleit, noch biste de alre laetste dinghen niet gedachtich gewest. Siet, vp dij sal
H 'comen quáet; en dw salte het begin niet wéten; en vp dij sal fallen elendicheit, dat dw niet
et salte moghen ïeinighen; en vp dij sal comen vnsalicheit, en dat haestelijck, dat dw niet en
K weetste. Siet, nempt in v hulp de astrologij, en de andere, de der chunst hebben, en
(1 Wetêh de maenden to lellen; laetse v salueren; laet hoer v seggen, wát v ' t o conien sal;
f! siet, de sint gemaect als stoppelen, en dat fuer heft se foerbrant; en se solen hoer sielen
(ï niet moghen voerlosen van de fiainme des fuers; ghij hebben van v junckheit vp gedoelt,
« ende nemailt sal v mogen voerlosen. ))
EEN EXEMPEL VAN EEN HEIDENSCHE FÜRSTE.
«•Baer'is 'gewest een Hartoge van Æhënen in Griecken. » Nadat deze'langen tijd krijg gevoerd
had tnét eerièn anderen Vorst, « sö repen se beide an de áfgoeden om victorie; so cregen
«beide Heren van âe DuWelen. 3e "vth de afgoeden spraeken, een gelijck anttiort,!) dat, als de
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Vorst van Atlienen stierf, zijne landslieden de overwinning zouden behalen; doch integendeel
de vijanden, als hij in het leven bleef. Ter liefde zijner onderzaten heeft hij zich in soldaten
kleederen vermomd, en is alzoo gesneuveld. —• O Christen Vorsten \ neemt een voorbeeld
aan dezen Heiden. Kan de Heilige Schrift n niet bewegen, zelfs de natnur gebiedt u liefde
voor uwe onderzaten, welke ook God zeer aangenaam i s , gelijk blijkt uit DAVIDS voorbeeld.
Toen, na de volkstelling, DAVID van de drie voorgestelde straffen « het sterwen in sijn rijck »
ïiad gekozen, bood hij, bij het aannaderen der plage tot Jeruzalem, zich zelven en de zijnen
ter verzoening aan; hetwelk God zoo aangenaam w a s , dat en DAVID en zijne onderdanen
bejden gespaard werden.

HIJR VOLGHEN ENIGHE EXEMPELEN, BIJ DE WELCKE MEN MOGEN WETEN,
W O E ZEER GODT BEMINT DE RECHTFERDICHEIT, ALSO
DATSE GENE PLAETZE IN DE HEL HEFTH.
Ten tijde van KAREI, den Grooten werd in Griekenland een slot afgebroken, om daarvan een
klooster te maken. In de muren vond men eene kostbare kas, welke, op raad van de
Geestelijken geopend zijnde, een lijk bevatte, hetwelk nog even frisch was, als of het eerst
onlangs was gestorven. Aan den hals hing eene gouden plaat, waarop u met Grïecscher
8 buchstäben often letteren, » deze woorden waren: « JHESUS CRISTIXS zal geboeren worden
« van ener reijne, vnbesmette maget; in Hem gelowe ick. Sonne! andermael sal ick dij sien,
8 vnder HERENE en CONSTANTIJN. » Ieder verwonderde zich hierover, te meer, daar alstoen
juist KONSTANTIJN en zijne moederlRENE regeerden. Men besloot dus, hem »iet te begraven,
daar het schrift scheen aan te duiden, dat hij weder tot het leven zoude komen. Na drie
dagen gebeurde dit ook werkelijk; de doodë verrees, en vraagde om « het doepsel en dandere
« sacramenten van de Hellighe Kercke, j) Gevraagd zijnde, waarmede hij deze genade Gods
verdiend had, gaf hij ten antwoord, dat hij, voorheen die plaats beheerscht hebbende, met
groote goedertierenheid en regtvaardigheid het bestuur had uitgeoefend; alzoo was hij gestorven.
« Bij dat he nv een Heidijn was, vngedopet, noch Godt niet bekent had, so mochten he gene
H plaetz in de Hemel hebben; » doch zijne vroeger betoonde liefde tot de regtvaardigheid « de
« mochte gene plaetz hebben in de Hel; » deshalve had God het zoo beschikt, dat tot op dezen
dag toe zijne ziel en ligchaem bijeen zouden blijven, en alsdan den doop ontvangen. (( Ziet,
« so vroe was he niet gedoept, ende hadden de sacramenten der Heiligen Kercke vntfangen,
fl dat lichaem, dat to foeren scheen, recht off het schoen, frisch ende noch geheel w a s , is
« ther stunt muteert in aschen en stoff; de ziel is geloflijcken gefaeren ther plaetz, daer alle
« rechtfeerdighen behoeren to wesen. f)
t! Deser gelijcken ist oeck geboert in Griecken,

dan ick wetet niet to scrijwen. in dese ©lenden,
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<l vnder wat Here, often in wat tijdt often ijaer dat sulck ghesciet is; » het is dan aîdaer
gebeurd in eene groote stad, in welke een Aartsbisschop zijn verblijf had, dat de dom
grootendeels werd afgebroken, met oogmerk, om dien te vergrooten en te verbeteren. Ook
hier vonden de werklieden in den muur een looden vat, ö zeer wunderlijck gewracht.»
Gissende, dat hierin een groote schat zoude verborgen zijn, dien zij wilden verdeelen, hebben
zij het opengebroken, doch vonden slechts (t een hoep botten van een doet mensche, ende 3«
8 hoerden geluit, recht ofte dattz een suchtenden stemme were; dan se mochten niet bekennen,
fi wat de stemme wolden often bedude. « Op hun berigt van dit voorval « an de Priesters
ft van de doem often kercke, » ondervonden ook deze de waarheid van het verhaal. Men
heeft dus den Bisschop, <( dat een notabel, wijs en zeer deuoet man was, !> geraadpleegd,
« ofmen de botten vp het gewijde begraewen solden, dan ofmen dat weder in de plaetz van
(t de mure solden doen bemuren ? » De Bisschop onderzocht de zaak, en gelastte daarop alle
aanwezigen, op de knieën te vallen, en God te smeeken, dat Hij hun zijnen wil in dezen
zoude bekend maken. Na dit gebed, is de Bisschop met hen allen, zoo geestelijken als
wereldlijken, het «feretrum often kasse » genaderd, « ende heft de stemme voermaent bij de
C! hogen Godtz name, » dat hij zoude spreken, en zijne behoefte te kennen geven. Terstond
daarop hoorde men eene stem « vth dat dqede hoeft, en sprack: Weerdighe Here! ick ben
« Godtz creatner, )) en was te voren Heer van dit land; na mijnen dood ben ik hier geplaatst;
gedurende mijn leven heb ik, « woe wal ick Godt niet en bekende, dat mij nummer genoech
(! berouwen mach, » echter steeds de billijkheid betracht, en zonder eenig aanzien van persoon
het regt uitgeoefend. Aldus ben ik ook gestorven; a s o mochten ick doer dat rechtfeerdighe
(! ordel Godtz niet in de Helle wesen, en oeck en hadden ick gene plaetz in Hemelrijck, om
(i dat ick de Scepper van Hemelrijck niet gekent, gedenet, noch ere bewesen hadden; » zoo
heeft Gods barmhartigheid mij deze genade bewezen, en u daartoe verkoren , dat gij mij zult
doopen, waarna ik de vruchten van mijnen arbeid zal genieten. — De Bisschop vraagde,
waar zijne ziel thans was en zoo langen tijd geweest was? Hij kreeg ten antwoord: « Ghij
« sien w a l , dat ick gheen tonghe, fel noch üeis hebbe; daer vmme so mach ick niet spreken;
K dan de stemme, de ghij hoert, dat is de ziel, de alle dese lange lijdt sick foerborgen heft in
« dit hoeft; en so froe ghij mij de doepe gegewen hebben, so sal ick voert an in ewicheit mijn
et Godt en Here loewen, eren, gebenedijen en dancken. —• En als de doede knoecken de
c! doepsel vntfangen hadden, » heeft de stem den Bisschop bedankt, en is gevaren tot de
verblijfplaats der regtvaardigen.
Wanneer nu de regtvaardigheid geene plaats heeft in de Hel, (( so ist oeck een claer argument, 8
dat het onregt niet in den Hemel zijn mag, daar toch God het regt heeft ingesteld en geboden.
« Wel dat dan het recht voercopt, he voercofth certein Godt, dat is to voerstaen, he foerkopt
« sijn part, dat he an Godt heft, dat is het rijcke en de gnaden Godlz; wel het recht kopt,
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•8 he koepet certein de Hel; daer vmme is he niet voer wijs to achten, de daer geit om gift;
ö want he de Hel wal werwen mach, sunder geit daer vmme to gewen. — Wat is doch heî
« lewent van de werlt! » Als een arm man iemand, die iets meer heeft, (f enen gulden vtli
K de budel » neemt, hij wordt volgens regten gevangen, en op een rad gezet, (i Merct mijn.
K menongen to recht: de het recht befolen i s , he sittet in de stoel van justicie; tue dinghen
« voer hem; he beroefth dene van sijn goet doer corrupcie, hadt, nijdt, often gunst, de he
« tot de ander draget; » deze Regter, schoon zich zelven van zijnen handel bewust, wordt
nogtans geacht, « en gekent voer ene alto groten, consenscioetz man; en alle Inden lichten.
« hoer capronen voer hem aff; nochtant hadden he het rat vngelijck voele en bet voerdenet,
(( dan de andere, voer Godt ende alle de werlt. O de stoel rowers! wat doen se al quaetz in
« deser werlt! nochtant schijnen se voer de luden, recht off se al lewenden in de Hemel willen
« faeren. Woe sal de Duwel sijnen aersgat met sulcke luden wischen; wo moet de Duwel
« lachen , als he sodane luden in de kercke siet! »
EXEMPEL.
In Vlaanderen werd een zeker Heer, met name « VTHER GRACHT , » te laste gelegd, dat hij
eene maagd of vrouw (( met profortz » beslapen had. Hij heeft zich das gewend fot den
President van Vlaanderen. Deze beloofde, indien hij hem een goed paard wilde schenken,
zorg te zullen dragen, dat hem hierover geen leeds wedervoer. De andere nam dit aan, doch
tonde geen paard zoo schoon vinden, dat den President genoeg behaagde. Na drie mislukt»
pogingen, werd hij dus verstoord, meenende, dat hij onschuldig, en de President nimmer te
voldoen was. Hij zond dezen daarom « een peertz moder, ende liet hem daer bij seggen: He
« wiste geen peerden to fijnden, de hem anstunden: he mochten daer een an maecken in der
« gestalt, so he hebben wolden. » De President, over dit antwoord ten hoogste vertoornd,
bewerkte n u , dat « dese goede Here » werd gevangen en onthoofd, n Siet doch, wat recht
(I mach dit wesen ? » Zoo lang bij bij den President in gunst stond, was hij een braaf man;
toen hij dezen op zich vergramd had, werd hij een booswicht, (t He wetet nv wal, wat Ioea
B hem daer voer behoert to hebben. — Dan dit is noch cleijn to rekenen, bij datter noch alle
« daghen wal geboert. Godt wilt beteren, de dat al to beteren voermach! »
EEN EXEMPEL, WATTER AL QUAETZ GHECOMEN IS VAN CORRUPCIE, ENDE
NOCH ALSO COMEN MACH.
Twee Edellieden in Egypte, CLERUS en SPONTANEUS genaamd, leefden in groote vijandschap.
De laatste was slechts bedacht, op wat wijze hij zijne partij het meest zou kunnen benadeelen.
Nu had CLERUS a een boelken, dat to mael een lieflijck ende schoen frouwe were; o daarom
Prev, Friesch Genootsch. I.
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besloot SPONTANEUS te beproeven, « woe he dese frouwe mochten boelen, » opdat hij alzoo
des te beter de geheimen van CLERUS zoude weten, en hem tot den val brengen. Derhalve
berigten hebbende ingewonnen omtrent de geaardheid der vrouw, welke PHOCEERDA heette,
bevond h i j , dat zij wel zeer rijk, doch tevens zeer hebzuchtig was. Hierop zijnen aanslag
bouwende, heeft Mj de vrouw tot zijnen wil gekregen, en is tevens met haar overeen gekomen,
dat zij hem het hoofd ván CLERUS zoude leveren tegen een gelijk gewigt van good. Nadat nu
de vrouw haren boel vermoord had, heeft zij, om meerdere winst te doen, gesmolten lood
in het hoofd gegoten. Hierdoor twist ontstaan zijnde, is de zaak bekend geworden, en zijn
beide, (! koeper ende foer koeper to hoepen gebrant. Facientes et consendentes e adem pena
« jpuniendi sunt. Dese alder snoetste frouwe dede daer doer corrupcie doetslach, foerraetscap
(I en valscheit. »
Gij hebt nu genoeg gehoord, hoe zeer God diegenen haat, die het regt moesten handhaven, en
dat misbrniken, zoo als blijkt bij de zonen van E L I en SAMUEL. Ook hebt gij gehoord, hoe
zeer God het goede regt bemint. Er is echter nog een zeer groot onderscheid tusschen de
geregtelijke uitspraken over het tijdelijk goed en die over het leven. Deze zijn van veel meer
belang, gelijk de straf van ACHAB leert. CAIN trachtte zich te verantwoorden, dat hij geenen last
h a d , om zijnen broeder te bewaren; dit zullen deze onregtvaardige 8 justiciers » niet kunnen
doen; « want se hoer voerslagen hebben in hoer bewaar; n daarom zullen zij ongetwijfeld
de woorden van den Heer JESUS hooren moeten « tot de Serijben en Pbariseen: Alle dat
<t vnsculdighe bloet, datter geslort.is van ABEL tot SACHARIAS, BAHIADAS sone, de voerslagen
B is tuáejmn- den. tempel en altaer, dat sal vp V coemen; dat is to voerstaen, dat se gelijck de
tt daders van desen geloent solden worden; — dat wal genoech an treffet de pilaers bijters,
« daer ick edtsont aff scrijwe. » Zij dragen eenen schapenvacht, doch houden een wolvenhart
daaronder bedekt. « IJae, se solden niet een man een oer af snijden, om geen dinclc van
a deser werlt; dan se ghewen wal een voergiftighen raet, daer menich dusent menschen om
« sterwen moten, ö
Pii/ATUS, schoon een Heiden, weigerde het onschuldige bloed te vergieten. Tot het uiterste
gebragt, wiesch hij, ten teeken zijner onschuld, zijne handen voor het volk. Doch de Joden
riepen: Zijn bloed kome over ons en onze kinderen! — « Dese woerden mogen se wal mede
U roepen f de so menich mensche brengen bij hoer boese raet om ziel en lichaem, om ere en
H goet. Se mogen voer de luden hoer handen met PILATUM waschen; dan hoer wareken de
« roepen, datment in de Hemel, in de Hel ende vp der Eerde hoeren moghen: Hoer
tt vnsculdich bloet dat come vp v n s , ende vp vnse kijnderen! dat is to foerstaen, dat sodane
a vnscnldich bloet comen sal vp de raetgewers, met de gene de hoer adhereren en naefolgen in
it sodane boese raet. »
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Vraagt iemand hier, wie deze ZACHARIAS was, van welken JESUS alzoo bij uitnemendheid
gewaagt, terwijl zoo vele heilige Profeten gedood zijn, « als met namen IJSAIAS , EZECHIELIS ,
a JEROMIAS, SEMIAS, » zoo is dit mijn antwoord:

ACHABS dochter, ATHAMA, was gehuwd

met JORAM , Koning van Jwda, Haar zoon, « ACHOSIAS , )) het Rijk bekomen hebbende, werd
met 40 zijner broederen verslagen door JEHU. Na liet ATHALIA, ten einde zelve te regeren,
al de overige leden van het koninklijk geslacht ter dood brengen. Doch ACHOSIAS had nog
eene zuster gehad, « de niet mede gecomen was van dese quade ATHALIA, » welke gehuwd
was met « JOIADAS , de Grote Priester; 1) die verborg een kind van haren broeder, äat een
half jaar oud was. Op den ouderdom van zeven jaren werd hetzelve door JOIADAS tot Koning
uitgeroepen, en ATHAUA om het leven gebragt, JOAS , de jonge Vorst, gedroeg zich zeer wel
gedurende het leven van den Hoogepriesler; na diens overlijden diende hij de afgoden, en
werd daarover bestraft door ZACHARIAS , a de Grote Priester, J) die een zoon was van JOIADAS.
De ondankbare Koning sloeg nu ZACHARIAS dood, « met wijff en kinderen, tuschen den
n tempel en den coperen altaer. lek gelowe certein, dattz dese ZACHARIAS is gewest, daer
« vnse Here JESUS aff voermaenden, all ist, dat de Euangelist dese ZACHAHIAS vader enen.
a anderen namen gewen. Dat mach wal wesen, dat dese JOIADAS oeck is gewest genoempt
H BARIADAS , angeseen de grote Heren muteren dickmael hoer namen, als ghij fijnden in voele
et diuerse historiën.
e Aldus so concludere iGk, dattz t o m a e l een vngeloflijcke grote sunde i s , vnsculdich bloet to
« storten, ende alder meest, waer het schiet vnder het schijn vanjusticie, » gelijk gebeurd
is ten opzigte van den Heere JESUS. H JUDAS voerriet hem om egen baet; de Scriben en
8 Phariseen de cochten hem vth nijdt en haet; PILATUS voerordelden hem vth jungèn raet; )>
want hij deed zulks uit vrees voor den Keizer, met wiens ongenade de Joden hem bedreigden;
« he fruchteden de Keijser meer, dan Godt; daer vmme ist wal to seggen, dattz were een
H kijndische raet, Van dese nidicheit hadden SALOMON ouer lang daer fan profeteert, aldus
B sprekenden in der persone van de van Judea: Laten wij anfaerden de gerechtighe; want he
(f vns vnnut en vnprofitelijcken i s , ende vnse wereken contrarie is; en daer to so foerwijtet he
!( vns de sunden des wetz,ende he defameert in vns de sonden vnser leronghejhe beloefth hem
« to hebben de wijsheit Godtz, en noempt hem selwen de Godtz sone; en he is vns geworden
(( een tegenspannicheit vnser gedachten; he is oeck zwaer to seen; want sijn Jewent is vns en
H andere vngelijck; en sijn wegen sint voerandert en voerkeert; en als Joegenachtighe bedregers
B sinnen wij van hem gheacht; en he wacht hem van vnse weghen, als van vnsuwerj en he
ö fóer seit de laetsfe ende aller vterste dinghen der rechtfeerdicheit, ende gtorierf daer inne,
« d a t he Godt tot enen vader hefth. Hijr vmnie lkten wij besien, often sijne reden warachficfa
(( sint; en laten wij hem tempteren en fragen, wat hem gheschien sal; en laten wij weten sijn
.8 aller vterste. Want ist, des hij de warachtighe Gods sone i s , so sal he hem dan nemen, en
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tl vntfanghen, ende foerlosen hem van vnse handen. Laten wij hem fragen Ielijcken ende
n foersmadelijcken, vp dat wij weten mogen sijne reuerencie; laten ons proberen siju lijdtsamheit
« enwijsheitjen laten wij hem condempneren in enen de aller lelickste, foersmaedelickste doet.—
n Se weren al vol gedroncken in hadt en nijdt, also dat se niet wisten noch voerstaen
« mochten, wat se deden, spraecken often dachten, dan allene sijn doet, de se begeerden.—
(! Vngetuijwelt solen se met hoer geloent worden, de hoer leronghe folghen, soecken en holden.
8 Nae mijn beste voerstant, dat leider cleijn is, so wast alto voele meer misdaen, dat se dese
H a Heerscappen, to weten, GHERBRANT MOCKEMA ende JEMME Heer JUSMA, ther doet brachten
(( vnder het schijn van justicie, dan dat se an saligen DOUWA GALIS deden; en namentlijck
C deser oersaecke; want allet gene, dat se an DOTJWE gedaen hadden, weer kentlijck en
B openbaerlijck, dattz schege sunder forma van recht, often als voerdeent to hebben, dan lutter
H met gewalt, boewen geloeff en trew van brieff en zegel; ende bekanten hoer misdaet, alst
« voer ghescrewen i s ; dan dit were een ander; dit schege vnder tschijn van justicie, recht
« often se sulckes wal voerscult ende voerdenet hadden. ))]

Nv mochte mij noch gefraget worden van de gene, de van desen handel niet
en weten : Ist also, datse daer vp angetast, gefangen ende ther pijnen gehracht
sint, datse enich voerstant hadden met de Graewe tó Oest Frieslant, om hem
hulp en assistencie tdoen, weder hoer ere en eedt; wel is de gene, de sulex
gewist heft, en hoer acuseert heft? — Angemerct dat nemant behoert an getast
to worden, daer behoerden een acusant to wesen, de ad penam talionis sulcx
stendich wolden wesen; ofte daer moste sodane vehemente presurapcie wesen,
dat se sulckes niet wal mochten vnder de wege laten. Woe den zij , om hoer
ere daer inne to bewaren, so mosten se ijo enigen luden weten to noemen, de
daer so voele af wisten, dattz een weerdigen en vntfanckelijcke suspicie was;
anders were dat to voele smaetlijck en scantlijck. — En oeck so dw scrijweste,
dat se sunder scult weren, dat solden ick oeck geerne hoeren, waer mede dw
dat doceren machste.
Hijr vp so antuorden ick; to weten, vpt erste, hadden
se ouer langhe daer ouer studeert, wo se de Furst int harnasch brengen solden.
Ende se bekanden wal, om dat to doen, were hoer tue dingen van noet, to
weten, een vntfanckelijcke actie, ende maneren van geit to crigen; dat vp desen
dach tot sijn effect niet mochten comen, <3oer belet van de saligen Guwernoer,

Wumkes.nl

BOECK DER PARTIJEN.

173

Grawe van Stollenborch, ende daer nae doer belet van saligen F F R A N S VAST
, de nae sijn doet noch daer vmme voele to lijden hadden , so alst
voer ghescrewen is.
MENNEMA

Nae de doet van saligen FRANS MENNEMA wolden se hoer concept ther
execucie brengen; en het vnsalligen loth is ghefallen vp saligen GERBRANT
en U E M M E , vth reden en oersaecken, alst hijr to foeren wal voerclaert i s , en
T I A E K T moste daer meden om lijden, doer frucht, de se hadden, dat he sijn
broeder hadden willen wreken. Wat oersaecken se tot mij hadden, dat mach
Godt weten; ick wete daer niet aff, dan so voele, dat ick oeck de rekenscop
van de dij eken om handen hadden gehadt. Dan mijn saecken betreffeden T I A E R T
BURMANNIE noch J w BOTTINGHE niet; ick haddz met slechter luden to doen,
de hoer wal leten spreken; dan de Canzelier nam mij allene, seggenden: Ick
hebbe meer besceitz in v rekenscop gesien en gefunden, dan ick in enich part
Van Frieslant gedaen hebbe; dan het mach v nv niet baeten , noch prophiten in
brenghen, dan mochten daer bij comen in vngenaden. Niet to wenigher holt de
rekenscop also bij en ander; de dach mochte comen, dattz v wal prophijt solden
doen. En ick dancte Sijne Geleertheit, en liet mij daer mede genoeghen. —Often mij dit oeck in de wech was, dan often se doch enen vth vnsen oert
landes mede int spil wolden hebben, is mij vnbekant. Dan ick neme daer inne to
tughe beide de Hemel en de Eerde, dat ick voer de dach so rechten goet Sassens
was, als ener vp eertrijck mochten wesen; en de meeste oersaecke was, dattexeén wijl tijdtz een so eerlich en lowelich regiment in Frieslant geholden worden,
dattz wal genoech to prisen were. Dan men sechtet, en this oeck waer, d a t ,
waer de Duwel niet comen mach, daer sendt he sijne boeden, Also dat Belials
kijnderen mochten dese vrede, liefthen en eendrachticheit niet lijden; het quam
cortz daer nae tot ene andere menongen; men ginck daer tappen vth een ander
vat, alst hijr nae vp sijn tijdt, en alst pas gift, foerclaert sal worden.
Nv ist waer, dat in dese tijden to Lewerden woende een Muntemester, met
namen genoempt HERO J dese was geboeren, often he~had.de voer hen int
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Graewen landt van Oest Frieslant gewoent. Dese HERQ worde vp gelecM,
dat he quaet geit gemaect hadden, doer de welcke des he de fluclit nam, ende
liet gesinnen an den Graewe van Oest Frieslant om geleid; he wolden hera
voer antuorden. Dat geleide erlangede he. Dese pennonghen weren niet falsch,
dan se waren niet van sodaner waerde, als waer vp he vntfanghen en angenotnen
were; en he stunde dat bekant, bij hem also gedaen to wesen , dan bedroech
daer mede enighe van de Regenten, bij wels consent he dat hadden gedaen.
Woe den were, he mochten tot gene voerantuorden comen. So ist geboert,
dat he in middeler tijdt quam, om sunderlinghe saecke wille, ouer de Emse to
Fermsum/ dat worde foerspijet an de van Groningen, de daer hen togen, om
iiem to fanghen; he spranck vth groete frese en anxst in een zijlroet, daer \n
liern. wunderlijck in foerbarch, tot dat he gereddet worden. Hijr wenich nae
der tijdt ginck he woenen to Steenwifch, een cleijn steetken, also genoempt,
liggende int Oeuersticht van Ktrecht, an Frieslant; en quam hemelijcken in
Frieslant, en handelden met Heren HANS SCENCK ; 2 mael weren se tsamen in
een cloester bij Born, genoempt Hashe; oeck soe weren se 2 often 3 maelen to
samen to Stenedam; en als se to samen hoer woerden hadden, so mosten al het
gesin vthen liuse gaen; wat dit bedude, mach Godt weten j ick en wete niet
waerheitz daer van to scrijwen. Dan voer der tijdt, eer he int Grawen laat
getoghen is, so sochten he vruntscap an dese gebroders van MOCKEMA , oeck an
ander ; dan niet lang nae dat he aldus met HANS SCENCK communiceerden, is
he weder to Lewerden gecomen, en is weder in sijne goederen gestelt, en was
froem en vprecht; en worde int orloch ordineert en gemaect Amirael. Nv ist
genoech openlijck, dat se seiden, bij de HERE aduerteert to wesen, dat de Grawe
enich voerstant hadden met sumniighe van de Ridderscap van Wesierlant; dan
this to presumeren, vth oersaecken, dat he voer der tijdt, eer he in Oest
Frieslant toghe, menigerhande maneren gesocht hadden, om geselscop to holden
en fruntscap to maecken met dese ghebroeders, dattz alto foeren also to gheschie»
Bestelt en bestuert was. Wat daer an zij , daer is niet guetz vth to maecken.
Wast also to doen met vpsate ordineert, ende met foersate angestelt, so wast
to maele quaet. Heft he dan sulckes ghedaen, om hem selwen daer bij froem to
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maecken > so ist oeck niet goet. So hebben se dat niet willen betrachten, dat
de rechten sulckes niet moghen lijden, dat ene, de opentlijclc defameert is }
émant anders difFaméren mach. Infamïbus porte non pateant dignitatum.
Nv was daer oeck in der tijdt een olt crigesman, genoempt KEMPO ROEPER. ,
de wal eer de Groningers gedenet hadden, ende was daer gehiliket, oeck hadden
hé de Furste van Sassen voer hen wal gedenet tegen de Groninghers. So nv de
GraeWe Groninghen m hadden, so hadden sijn wijwes frunden dat practiseert,
doer sijn instancie en begeerten, dat aïso to gelowen is, dat he denst erlangedea
to Groningen vp de borch. En in sulcken denst mach sijn wijfF ghesturwen
wesen; en he heft hem voerseen om een ander wijff, de he nam bij Collum•',
oftén daer vmtrent, en is to raede worden de crigeshandel to begewen ; ende
wolde hem nederslaen, en vnderstunde nae een huis to staen , om dat to huren.
in der jegenoet, daer he vmtrent geboeren was. Ende dit quam ther oeren van
de Heren, de dat also bestuerden, dat hem vp de selwe tijdt dach geset worden
van ener, de daer lant en huis hadden , daer he begeerden to wonen ; ende vp
súlcker condicien is he daer gecomen, de van stunden an gefangen ende to
Ejewerdenghebracht worde; en worde also, wenich voer noen, opentlijclc doer
de stadt gheleit, en quam to gaen voer mijn logijs , to weten, voer de Zwaen?
daer iele en voele volcks stunden, om to waren vp de processie, de daer foer
solde comen. Ende vnder alle de anderen stunden daer oeck de tue gebroeders
Van MOCKEMA. Ende als dese KEMPO een wenich foer bij vns were ? so sede
iek, als ener, de sijnre wal kunde hadden: Wat he meer voerteert, dat wil
ick wal voer hem betaelen. lek worde gefraget van de omstanders, off ick de
saecke wist, waer vmme he gefanghen were ? Daer vp ick antuorden: Neen;
ick wiste niet meer daer van, dan se deden; dan so voele, he is edtsont een.
dener van de Grawe; en het schijnt, off de saecken tuschen vnse Here en de
Grawe so wal niet staen, als se voer hen gedaen hebben. So dan dese een
dener van de Grawe is, en compt vast voele in dese landen, is to presumeren,
dat de Heren sulclces niet voert goede anseen; se sullen hem examineren, en sijn
handelinghe willen weten; oeck van des Graewen handelinghe j ijae licht meer?
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dan he wal sal weten antuort to gewen. Salighe GHERBRANT MOCKEMA de
antuorde hijr to : Thîs recht en wal gedaen ; ick wolde, dat se alletsamen also
gehandell worden, de landtsaten sinnen, en gewen hoer dan in denst van
Heren, de vnse landt mochten viant worden ; want off het daer to queme, dat
Godt foerbeden moet, dat de Graewe vnse viant worden, so solden he ende sijnes
gelijcken de meeste schade doen in vnse landt; want se hebben de kunde, en
weten de andere to ieiden; bij de welcke dat wal voel scaden mochte ghescien,
dat anders wal foerblijwen solde. En een ijdtlijck daer tsijne to seggen, wenich
denckenden dat groete quaet, datter voer handen were. Ende nae dat de prosessie
geleden were, sint wij van een ander gescheiden , en ijdtlijck is geganghen daer
he hem vrolick wolde maecken, wenich denckenden vpt tgene, datter an staende
were. En des morgens vroe worde GHERBRANT MOCKEMA , noch in sijn rust
wesenden, gefanghen, so alst voer gescrewen is. So hadden wij alletsamen
suspicie, dat de Heren dese KEMPO examineert hadden, en dat se doer sijn
confessie GERBRANT an gegrepen hadden; waer vmme dat wij. een gans part
voer de Heren ginghen, daer PETER VAN KAMMIN&EN saliger het woert dede,
so alst voer gescrewen is. En nae dat PETER sijn woert gedaen hadden, hieff
ick an, en sprack vnder alle de andere woerden oeck dese, als ener, de dese
KEMPO wal kunden hadden: Woe de Heren vrome luden wolden an grijpen en
Tanghen, doer sijne confessie, dat were niet wijslijck gedaen; se behoerden to
bekennen en een anseen to hebben vp sijn persoen , name ende fame; en sede
daer bij : Ick kenne hem also, dat ick hem niet solden willen betrouwen een
stighe eijeren to foerkoepen, de mijne weren ; wat soltmen hem dan betrouwen
in saecken, de ere, lijff en goet betreffen? Want se kennen hem also voele bet,
dan ick hem doe, so he daer geboren is. Dan ick wil v dat wal foersekeren,
woe daer gebreck is, dat ick niet weten mach, so ist bij desen niet ghesciet.
Ick begere niemant to foerdedinghen , dan het behoerde wal, dat alle dinghen
also angelacht en gedaen worden, dat hem niemant daer inne to heclaghen hadde,
dat hem gewalt ende vnrecht scheghe. — Daer vp vns ther antuort gegewen
worde, men solde met hem niet voer nemen, often de saecken solden also claer
wesen, als de sonne schijnenden is vp de rechten middach.
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Als nv de confessie, bij salighe GHERBRANT ende J E M M E gedaen, publiceert
worden, so bevantmen, dat geestelijcke Heren met hoer daer van gebandelt
en gesproeken hadden; to weten, de Broeders van den Dam hadden met
GERBRANT daer van ghesproeken. Ende dese Broeders quemen in
Westerlant,
om hoer vnschult to willen doen, en baeden so grote vnschult daer voer to
doen, dattz genoech solden wesen daer bij to voerstaen , datse in gene maneren
daer scult an mochten hebben; dan men wolden hoer vnschult niet hoeren; ende
vnder de wech leten se hoer also tracteren, dat se Godt ende alle Heiligen
dancten, dat se weder wech mochten comen. En to J E M M E were gecomen een
Graew broeder, en hadden hem an gegewen, woe de Graewe were in to rusting,
om Westerlant in to nemen; daer vmme hadden de Graewe hem ghefeerdiget an
J E M M E , om to weten, wat he tot J E M M E hem voersien solde; so hadden J E M M E
geantuort: Ostende potenciam tuarn et veni. Nv ist waer, dat ick nae der
tijdt tue mael bij dese Broeder ben gewest, ende voermaende hem genoech hoech,
dat he mij doch de waerheit wolde segghen , off dat oeclc waer were, datmen in
de confessie van saligen JEMME befant, dat alsodane woerden tuschen hoer beiden
gewest weren ? daer he me vp antuorden, dat h e , bij sijn ewighe salicheit, met
JEMME geen woert, dese materie angaende, sijn lewent lanck. gesproelcen hadden,
noch last often befel daer van gehadt hadden. Oeck weren J E M M E ende he
altijdt fianden gewest; angeseen, de wijle he waerlijck w a s , so was he een
Pastoer van Ffeerwert, daer JEMME Herscafth was, so dachten J E M M E , dat he
meer faueerden often sustineerden de partije van de Vethopers dan de Schironghen;
waer vmme dat dese JEMME hem van daer jaegden; so dachte he wal, dat he
niet met freden sijne pastorie solden moghen gebrucken; deser oersake had he
hem begewen in de religie van Sanctus FRANCISCUS oerde, ende hadden hem
sijn tijdt daer inne also gehalden, dat he niet to scelden were. Godt hadden
hem oeck sulcke gnaden getoent, dat he bij sijn voerstant wal begrijpen mochte,
al hadden de Grawe sulcke dinghen an hem begeert, alst niet gheschiet w a s , dat
hem niet to en stunde met suïcken handel om to gaen. Daer vmme hadde he
hem offereert to voérantuorden 'in so voele, dattz genoech solden wesen tot sijner
vnschult. Oeck wolde hë dat betughen, dat he in der tijdt niet in Westerlant
Prov. Friesch Genootsch, I.
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gewest were, met sijn geheel conwent; dan men wolde sijn voerantuorden niet
hoeren. Dese woerden heft he oeck andermael to mij ghesproeken in presencie
van Jow JOUSMA, JANCKO VJMEMA en JOHAN ROERDA, to Ftrecht in sijn
cloester; het erste scaçh to Zutpelden int cloester.
En oeck so ick mede ene vant tgetal was, alst voergescrewen i s , ende hijr
nae bet voerclaert sal worden, so is dat ija certein, dat ick mijn lewent lanck
ne sodanen gedancken in hart vntfanghen hadden. Insgelijcken were mij sulckes
van de Grawe often de sijne niet gebeden noch an gelanget, dan stunde in grote
frucht en anxst , dat se mij solden fanghen, often anders rjuelijcken handelen
often tracteren; doer de welck dat ick de flucht genomen hadden vth de landen
Lij Groningen, en hadde mij gegewen in TFesterlant\ daer ick geboeren were,
vth oersaecken alst hijr to foeren wal voerclaert is; daer vmme so gelowe ick to
heth, dat de andere oeck vnsculdich weren, ende oeck, so de gene, de iii dese
confessie mede specificeert stunden, bij de wekken dattz aiigelacht often to warck
ghestelt were, dat de quemen en vntkenden sulckes, en presenteerden hoer to
voerantuorden; dat hoer niet gheboeren mochte; noch oeck mosten de jpartien
hoer voerantuorden,, woe hart daer vmme soliciteert worden; des alietsamén een
presumpcie van quaet is.
Oeck hoer bijchtfader, dat een Graew broeder was, de dede genoech opentlijck
hoer vnschult vp de predickstoel, seggenden: Spreket doch een Pater noster voei
dese zielen, de dese smaetlijcke doet hebben moten sterwen. — Dan ick gelowe
certeijn, dat se bet voer vns solden moghen bidden, dan wij voer se doen; want
se warachtich martelaren ghesturwen sint.
Nv stundet daer vp wal 3 daghen , dat de Heren wolden se an nemant laten
bijchten, dan an hoer eghen Caplaen, dat GHERBRANT niet wolde doen,
seggenden: Wildij mij mijn lewent beroewen sunder scult, laet doch mijn ziel
dat niet misgelden; want ick mij niet bijchten sal an v Caplaen. Deser oersaecke
leten se een Graew broeder haelen, de hoer de bijcht hoerde. Als de Graew
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broder nv naderhant gesecht heft, so hadden be niet voele to doen met salighe
JJEMME , de hem van standen an ther doet gafF. Dan .salighe G H E R B R A N T
stunde daer v p , he wolde des reuqceren, als he vpt seauot stunde, dat he gaer
vnsculdich was; wat he confiteert hadden, were gheschiet vth grimmelijcke, grote
pijne. De Broder vnderwees hem then ersten, wat groter loeri he van Godt
vntfanghen solde voer sodanen smaétlijcken doet; ende daer b i j , woe he des
reuoceerden, dat he niet allene dat grote loen van Godt daer hij voerliesen
solden, dan solden daer to sijn ziel stellen in groet perijekel. — Nv haådent
de Heren G H E R B R A N T wijs gemaeet, dat sijn broeder T I A E R T snickes confiteert
hadden, ende hadden de doet daer vp vntfanghen, dattz also waer were. Daer
vmme scatteden GHERBRANT sijn ere meer dànt lijfF, en wiste to seggen : So
sijn broder in der gestalt gesturwen were, ende he de doet oeck daer vp tácite
vntfinck, so solden alle luden sundich an hoer worden, en holden hoer als
sculdich; so mochten he dat niet voerstaen, dat he Godt daer mede solden
moghen behaegen, dat he ál sijn geslacht solden, sunder enichscult, difFameren
en bescamén.— Soe de Broeder sach, dat he van dit propositum niet to brengen
were, anmerckénden het grote perijckel, datter inne gelegen were, so gafF he
hem to voerstaen,, dattz niet waer were, dát sijn broeder T I A E R T doet w e r e ;
ende dede hem to weten, wo he to Groning/ïen'was,
en in welèkQer gestalt dat
hem Godt hadden gheholpen vth de handen van de gene, rde sijn doetîsöeh-te¾;
bij de welcke dat sijn vnscult wal int licht worden comen; — oeck, woe he de
doet met paciencen vntfangen wolden, soe beloefden de goede Here, he wolde
een tuich dragen sijner vntscult, en sijne innocencie publiceren, in so.voele als
hem temede en doerilijck w e r e , dat he oeck vromelijck dede, meer vntseenden
Godt dan de menschen; daer he gene groten danck afF hadden van de Heren.
Boewen dit heb ick hoeren seggen van een geloflijck Heer, noch lewenden,
so ick niet bet en wete, de wal genoech vntseen was bij de Heren; en
insunderheit was he zeer hémelijck met ¾le Canzeliër. Eenstijdf, , als! de dinghen
een wenich voerlopen weren, so quemen se van dese materije to spreken; en de
Canzelier de spraek: He hadden mij mijn lewent -salueert; dat hem nv genoech
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berouden ; want had he in gans Frieslant bij sijn consciencie solden soecken een
man, de der Furste getrew solden gewest hebben, he solden mij genoempt
hebben; daer an des he bedroeghen were. So sprack dese Priester tot de
Ganzelier, dat de decolacie van de Heerscappen were een principael saecke vant
grote quaet, dat vp handen were; de sulckes geraden hadden , de were niet wal
bedacht gewest, noch oeck de gene, de sijn raet gefolget hadden. De Canzelier
antuorden hijr to, dat de saecken weren al practiseert en concludeert voer en eer
he Canzelier gheworden were; to weten, het were concludeert also to procederen
bij de olde Canzeliers tijden, de to Erforden vp een rat gelecht worden; daer
vmme mochten he dat niet weder vntmaken. So quemen se voert to spreken,
also dat he de Canzelier fraegden, off se oeck scult hadden ? De Canzelier
hadden gheantuort: JEMME hadden de doet wal voerdenet; dan GHERBRANT
deerden hem to mael zeer, en het were vngodtlijck een also om sijn lewent to
brenghen. Als dat gehoert worden, so waenden dese geestelijcke man, dat
JEMME enich voerstant met de Graewe hadden gehadt, bij de welcke he de doet
voerscult hadden ; daer vmme begoste he de oersaecke to fraghen. Daer vp dat
de Canzelier geantuort hadden, dat he d^aer: gheen scult an hadden; dan he
hadden een broeder ghehadt, de older dan hewas;de ginck in sijn junghe ijaeren
.awenturen soecken in andere landen, also dat he in langer tijdt niet weder in
Frieslant quam; en alst hem nv tijdt dochten, quam he weder, ende eischede
part ende deel van sijne vaders en moeders goeden ; dat JEMME swaer dochten
oeuer to gewen. Deser oersaecke had he hem gefanghen, en bij pijnen doen
segghen, dat he een rabaw en quaet knecht were, ende liet hem sijn hoeft af
slaen. -— Woe dit nv waer were, so mochten JEMME spreken de woerden, de
ADONIBOSECH , Coninck van Jerusalem, sprack. He hadden 70 Coningen handen
en foeten doen af houwen; en de Israhelijten vinghen hem, en deden hem
tselfden 5 doen sprack he : Sicut ego feci, fecit mihi Deus.
Ist nv also, dat dit waer is, so moetet lang geleden wesen, angeseen ick mijn
lewent lang, voer noch nae, geen voermaen daer aff gehoert hebhe; nochtant
moeste des ijoe publice gesciet wesen, so het gedaen were vnder het schijn van
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justicie. Wat daer an is, mach Godt weten ; ick weter niet warachtigers afF to
scrijwen, dan so voele als ghij gehoert hebben. Dan so vroe als se af gehouwen
weren, so brachtmen se int Graew broeder cloester to begrawen; so heb iele
hoeren seggen van een man, de daer bij stunde, om de lichamen to vntfanghen,
en in de serene to liggen, om also hen int cloester to draghen, dat de hanckman
warp het dode lichaem van salighe JEMME met groter vnweerdicheit vant scauot,
met sijn foeten dat af stotenden , seggenden: Ligge daer > dw foerreder 1 Dan
GHERERANTZ licham nam he bij de armen, ende gaff dat met arbeit her aff.
Dat solden de woerden van de Canzelier wal conforteren, dat he van sodanen
feit in sijn confessie mencie gemaect hadden. Wat daer an zij, des beuele ick
Godt, de alle dinghen then besten weeth.
Dit dunct mij genoech to wesen, waer bij men wal claerlijck en gruntlijck
voerstaen moghen, datse sunder forma van recht gefangen sint; en also hebben
se procedeert en decoleert; dat God vntbarmen moet. Dan daer is so voele vp
de dach ghesciet, dat alle de liefithe, de wij Fresen hadden tot een Hartoghe
van Sassen f doer sijn loflijck regement, dat he een wijl tijdtz in Frieslant dede
holden, dat bloede alletsamen vth vp de enighe dach.
Nv heb ick gehoert een zeer wunderlijck dinck, dat ick nochtant met grote
suaricheit solden moghen gelowen; nochtant ist mij gesecht van een Priester, de
mij sede, dat he selwen daer inne solden gehandelt hebben. Woe dat also metter
waerheit were, so foerwundert mij dat to voele, dat Godt Almechtich mach
foerdraghen, dat sulcke dinghen gedaen worden. En de Priester sede mij, dat
salighe HESSEII MAUTENA selwen de man was, de met de Grawe hadden willen
handelen, om hem een Here van Westerlant to maecken. Ende om dattz seker
ende sunder faut wesen solden, so wolden HESSEL sijn oltste dochter hebben
gegewen Juncker VI/RIJCK van Esens, Here van Oldersum. En nae dat de
Graewe hem dat afsloech, hadden he hem gefruchtet, dattz int licht comen
solden, en hadden gedaen, gelijck als PHUTIFERS frouwe dede, de JOSEPH
ginck acuseren. En noch forder heb ick dit selfden gehoert van een Edelman 5
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dan de is wat suspect; nochtant sede he bij sijn waerheit, dat he sulcîces gehoert
hadden van des Grawen eghen mont, Ende als ick der tijdt wat hart daer vp
stunt, dattz quaet om to gelowen was, so sede he mij: Ick mochte dat wal
sekerlijck gelowen, dat de Grawe hem sulckes selwen persoenlij eken gesecht
hadden ; en sede daer h i j , he en twijwelden niet, ofF des noet w e r e , men solden
dat wal doceren met brewen, de HESSEI, solden gescrewen hebhen met sijner
egener hant; dat ijae niet wal falieren mochten. Dan solden dat waer wesen,
so mostët al geleden wesen ouer lang, angemerct ick fraegden met namen an ;de
Priester, welckoer van HESSELS dochteren dattz gewest solden hebhen ? . . De mij
antüorden, dattz de oldtste dochter w a s , de nv an F E K I T Z VAN GRÜMBACH
ghetrouwt is. — Het were me ia leit, so helff mij Godt! dattz also waer were,
ende daer o m , dat he een Friese w a s ; — wo wal he vaecke in sijn lewent
ghewunschet hadden, alsmen secht, dat he grote pennongen daer vrame hadden
willen gewen, dat he gene Frese gewest were. En woe he an desen handel
scult gehadt heft, so mochten ick wal, geleden hebben, dat he geloent were
woerden met Heren P E T E R VAN DER ROETZEN , daer hiji tö foerén aiF gescrewen
is. Woe des zeij, se lewen noch beide, so ick niét bet en wete, deÄetrmij
dese woerden gehadt hebben. 'iWòv½ij Godt de gnaden doet, en heipet mij met
lieff weder van hijr, ick sal daer meer woerden van maecken, om forder bescheit
daer af to Tnoghen weten.
Dese materije willen wij nv laten staen, ende scrijwen foert, wo het hijr to
gecomen is.
Als het nv vast diep int oerïoch begoste to comen,. en men sach so balden
niet to comen ant ende, alsmen gewaeht hadden, so ginckmen daer scatten int
landt, sö vnlijdelijck, dat in 'genen anderen landen sulcke dinghen ogeboert is.
Watit men moste meer 'to scattinghe gewen, dan de gehele reaten ¾iedroeghen;
én tioch boëwen dat mosten wij to velden ligghen, . dat bij ;na*e ¾lso vbele çosfim
dëde, als de' scattinghe; ênde boëwen dit so mosten de Ridderscop de xsi ste
penninck, de se rjaetlic¾s ¾àë%ën iroêrhoer goet j-afk¾epen.; en de pennonghen
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weren niet betaelt, often men ginck een nie scattinghe beramen; to weten, vp
ijdtlijcke golden gulden rente 8 stuwers; de helft daer van solden de Heren
vant landt betalen, de ander helft de pachteners ; dat allet scege in contrarie
vant réuersbrieff, waer vp wij de Furste hadden eedt en plicht gedaen,
Dit voerdroet vast alle luden; dan nemant dorste spreken. Se murmureerden
vast. hart vnder hoer selwen ; dan de mont weer gesloten, So sprack ick eens:
Wij hebben goede brewen, in de welcke dat wij mogen remedie fijnden van alle
dese plagen; ende allet gene, dat vns van noeden mach wesen tot vnser hulp,
dat solen wij daer inne fijnden ; en daer an vntbrect niet an, dan één dinck;
dat is, se chonen noch moghen bij hoer selwen niet spreken; daer vmme salt
noet sijn, begeren wij de brewen to geneten, dat wij dan oeck hoer woert
doen, ende gewen to kennen tinhalt van den. Mij worde geantuort van een
Here vth den Rade, noch lewenden, so ick niet bet en wete, aldus seggenden:
Haë, liewe JANCKO! ist nv een tijdt brewen to achten? Ick antuorden scamelijck:
Ick gelowe certein,. datmen in de brewen niet fijnden solen enigen excepcien,
bij de wekken hoer craeht expireert: i s , often hoer macht genomen wort; daer
rmme hebben ick, en voele andere met mij, niet anders geweten, se weren
altijdt ewen machtich. SQ vns nv dat faliert, waer om ist dan, datmen vns daer
hen brenget, dat wij noch meer brewen moeten koepen om gròét geit ? Mij
worde geantuort: Het were edtsont geen tijdt, daer van to disputerenj dan de
pennongen mosten daer wesen. Ick antuorden : Alst daer hen quam, so solden
mijne pemionghen so balden rede wesen als emant anders. Daer mede so seeiden
wij vns. Worden wij vthgeboeden to trecken in een leger, often de pennonghen
to gewen, often bij tijden alle beiden, so was ick altijdt de aller eerste.
Nv ist eenstijdt geboert, dat wij alletsamen geboeden worden to Collum to
comén, daer wij vns foergadderen solden, om dan foert to trecken, daer dat de
Heren belewen solden. Daer sijnden, gaff ijdtlijck sijnen name in gescrift, wo
en in wat ghestalt dat he de Furste to denst gecomen were. Doen wordet
befunden, dat de frunden van HESSEL MARTENE de weren alletsamen to huis
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geblewen. Also liet de Furst ghesinnen an de Ridderscop, wat strafF he voerdenet
Iiadde, de hem also vnghelioersam ghetoent hadden, de hem ahsenteert hadden
boewen de mandaten van de Ffurste, ende hem niet gelijck andere presenteert
hadden ? Daer vp dat ijdtlijck tsijne sachten. Dan H E S S E L gafF de raet, alle
de RidderscafF to ere ende goet, dat se de strafF solden stellen an de Ffurst en
sijne Raeden ; datse dan wolden anseen het reuersbriefF, ende, nae voermoghen
van den, de strafF laten gaen. Met dese antuort were den strafF geleden. Dan
hadden ick often een andere, mijns gelijcke, daer niet gewest, en sulcke
vnghehoersamheit ghetoent, so hadden wij ija quaden luden moten wesen.
Als nv de knechten then ersten angenomen worden, dat was omtrent ANTHONJ
in de winter, de laghen een clein tijdt in Groningerlant,
hij het hlockhuis
Waert-Groningen,
daer ick plach to wonen. Woe wal ick dan der tijdt to Bom
in Westerlant woenden, vth oersaecken als voerghescrewen steedt, so had ick
iiochtant in mijn huis knechten, rnaegden, heesten en ander, gelijck so ick
plach to doen. De knechten logeerden hoer in mijn huis, en stalten hoer an
niet anders, ofF ick openbaer fîant gewest were. Eten so funden se daer genoech;
dan bij dat ick in langer tijdt daer niet gewest were, so funden se daer gheen
Taeev ; daer vmme datse namen het ghescut, dat se daer funden, ende brachten
dat ant blockhuis, ende creghen daer 4 tonnen beers voer. Se haddent goede
k o e p , daer vmme so gaewen se oeck goeden koep. Voert namen se de beesten
van de stal, en speek van de balcken, ende kochten daer bier om. En wes se
also niet mochten vp eten ende drincken, noch mede nemen, dat foerdorwen se
doch. Se slogen de sloeten vant kantoer, ander kisten en kasten, ende namen
tgene hoer deenden. Dit dorp lach an het blockhus ; daer vmme haddz groten
cost en anfal van de Sassens, alst foerscrewen is ; en hijr en boewen weren de
van Groninghen dit dorp to male hatich deser oersaecke, ende oeck daer vmme,
dattz mij wal meest to quam; wolden se dan van de Groningers vnfoerbrant
Jblrjwen, so mosten se hoer kopen met groet geit; dat se deden. Als se nv niet
liet wisten, off alle hoere dinghen weren claer, siet, doen mochten se de
saluergaerden niet crighen, se mosten mijne husinghe noch eens koepen. Aldus
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•worde iele tribuleert van alle zijden, so wal van frunden als van fîanden ; dat
der tijdt sijn begin nam, ende heft geduert -went vp desen hudigen dach, dat ick
altijdt so voele often meer beducht often besorget hebbe de gene, de mijn
frunden behoerden to wesen, als mijn openbare fianden. Wat een gedaen wort
van sijne fianden, dat is wal to lijden, der oersaeck, se pleghen malcander
selden goet to doen; dan wat leet ende foerdriet ene gedaen wort van sijne
frunden, dat mach he so wal niet foerdraghen ; en met namen, als hem
sulckes gheschiet met foerraden ende vpsate van de gene, de hem behoert ende
sculdich is voer ghewalt en vnrecht to bescermen, dat brenget weerlich smart
int hart.
« Nv mochten summighe met mij willen dispnteren van dese materie, seggenden: Dat ghij
tl grote schaede geleden hebben, dat en is geen noet hijr to voermanen; ghij zijdt ija soe
fl bekentlijcken wal, de naest den fure sidt, dat he hem then ersten voerbrant. En wo v
(t goederen de Furste selwen behoert hadden, de boewen soldense to weniger niet angetast
H hebben; en dat ghij voele scattinghe gegewen hebben, daer inne hebt ghij gedaen gelijck v
« nabuers; en ghij hebben oeck niet meer ghedaen, dan ghij sculdich weren om doen; angemerct
a als v Ffurst en Here in noeden were, woe solden ghij hem vngheholpen moghen laten met
ff recht en billicheit ? Hijr vp antuorden ick: Woe de Ffurst tot sulcken oerloch were
« ghedrungen, ende hadden hem daer vp met de Landtscap beraeden, often dat de Graewe
« vnderstanden edtwes voer to nemen, in PFesterlant to bescadigen, often enighe andere
a bonioertz to maecken, bij de welcke dat men hadden moghen mareken, dat he in wille were,
(i der Furste iiant to worden; ick geloewe, dat niemant int ganse landt gewest solden hebben,
ü often se solden willenllijck hoer presenteert hebben de Ffurst met lijff en guet to denen, en
« in sijn recht to holden; ija certeijn meer ende bet, dan Sijne G, vndersaten in Sassen ende
(1 Mijssen solden gedaen hebben. Dan nu hebdij vngetuijwelt gehoert ende wal voerstanden,
(i woe een vnerbaren en scentlijcken inganck se maecten, om an het oerloch to comenj
« ende maecten also de frucht in de Inden, om also met gewalt hoer hulp van geit ende anders
(I to moghen hebben, dat se met liefthe ende fruntscap alto voele bet solden moghen hebben
8 gecreghen; en daer vntbrack niet a n , dan de gene, de van desen handel de ere wolde
«hebben. He kande hem selwen, dat he sijn lewent also niet geleit noch reguleert hadden,
(I dat he wiste often voermochte de laden "met fruntscap daer hen to brenghen; daer vmme
« Worden dat also practiseert, dat dese arme luden daer vmme mosten sterwen, alst voer
B gescrewen is, om also de frucht int volck to brenghen, datse niet Neen solden dorren
8 seggen. Omne violentum non perpetuum. »
Prov. Friesch Genootsch. I.
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Aldus worden wij arm ende bloet, ende hadden des ere noch danck; want
het were daer vp to gelacht, dat wij sulcx solden doen vth bedwanck; en het
aller «juaetste, wij weren vns lewent niet voersekert. Daer voerdranck vp Sneker
meer een Excijs mester, genoempt VAN DER MOESEI. , met meer ander, de tij
hem waren; daer worden brewen bij gefunden ^ waert also, so wolden Godt
niet, dat dese saecke een voertganck solden hebben; dan dit weren gene
brewen autentique, to weten, met segelen; dan het weren copien. En daex
irnder worde oeck gefunden een estimacie van alle dinck, daer de arme wichters
hoer mede moten behelpen, to weten, van beesten, eertwerck, silwerwerck,
linwaet en de federen vthe bedden , en so foert van al het gene, daer men geit
af solden moeghen maecken, woe he dat voercofth wiste.
Int ijaer nae het rebel, to weten, alsmen screeff i5oi , vmtrent Sancten
JOHANNES midtsomer, quam ick in groet perijckel van mijn lewent, dat iele
in sulcîcen noet beloefden, Sancten PETER en Sancten PAUWEI, to Romen to
voersoecken, wo mîj Godt de gnaden wolden doen, en helpen mij, doer
voerdeente van dese 2 liewe hemelschen Fursten, vth de noet. En Godt in
ewicheit gebenedijt halp mij genoech miraculoes; en was wal to foerwonderen.
De oersaèck late ick hijr, om de curte wille, anstaen; dan de walfaert often
bedefaert was ick noch sculdich, als ick leider noch ben. En so sach ick dit
spil also an, dat icket niet anders hegrijpen mochten, int sluten soldet tot gener
goeder vth dracht moghen coemen; het seijl moste ghijben; het weer niet
moghelijck, het scip langer vp den boert to holden ; daer vmme worden ick to
raden, om nae Romen to trecken; bij dat ick weder mochten comen, solden
voele daer aff gedaen wesen. Ick wolden mij vthen water helpen, ende quam
to middel in de brant. Dit gaff ick also SICKO GHALIS to kennen; ende he
beriet hem niet lang, dan is to rade worden met mij to trecken. SICKO hadden
der tijdt 3 peerden, ende ick hadden 2 peerden ; die santen wij nae Antwerpen
om to foerkoepen.; want het geit, niet dese scattinghe, en in de Jegers, en met
to rusting van peerden en harnasch, en met de aflosing van de xxjte penninck,
en anders, was het vast gekort ende gemindert. En wij namen vnse wijwers
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toer clenoden, so cleijn ende groet alst was, ende brachten dat to Amstelredam^
in een vroem burgers huis, genoempt ISBRANT BERCHMAN ; off vnse wijwers in
afwesen van vns enich vngeluck to gestanden were, so mochten se hoer troest
daer gliesocht hebben. En ick quam bij mijn zwager, saligen ROUCKO O B B I S ,
hem biddenden, dat he doch vpsich vp mijn wijff en kijnderen wolden hebben,
de wijle dat ick vth de landen were. Als he dat hoerden , dat ick nae Roemen
wolden, sunder enich beraet nam he oerloff an mijn suster, en is met mij vp de
faert getoghen.
En wij blewen vast lang liggen to Antwerpen, en des daer vmme, wij
mochten vnse peerden daer niet voerkoepen, nae der gestalt, alst wal behoert
hadden. Dan wij hopten, Tiet solden metter tijdt beter worden; dan het worden,
alle daghen quader, ende dat bij deser oersaecke: Het hadden der tijdt oerloch.
ghewest tuschen de Coningen van Ffranckrifck en Engelant; ende bij middel
yan Voele angeJotten hadden de CoBJufit yan JEngeJavf. à& gunst van d& Keiser
en de Herschafï deser landen , also dat se voel in sijne Co. W. denst quemen.
En so dat nv in dese tijdt het oerloch tuschen de 2 Coningen ghepeist ende
voereniget were, so weren voele Junckeren, de hoer peerden niet geerne wolden
al vpsetten; deser oersaecke so quemen to Antuorpen dagelichs so voele peerden
to voerkoepen, also dat wij met den vnsen niet mochten raecken, als wij geerne
ghewilt hadden. En so dan ROÜCKO , mijn zwager, gene peerden to foerkoepen
hadden, so foerdroet hem dat, daer vp to toewen; daer vmme is he wendich
geworden en is weder nae sijner heimet ghetoghen. En woe wij vns langer daer
foertoefden, woe het qùader worde 5 deser oersaecke heft SICKO sijn cleinste
peert voerkofth, so he mochten; en wij sint vp gheseten, om to rijden nae
Deest; mochten wij de peerden daer foerkoepen, dat were goet; mochten wij
se daer niet voerkopen, so wolden wij foert nae Coele/i rijden, en so voert nae
Romen, in de hoep sijnden, dat wij in de wech bet raecken solden in derte
plaetz often in dander, dan wij hijr to landen solden moghen doen j en sint in
deser menonghe vp geseten, en nae Lijr gereden, daer wij deerste nacht blewen.
En des morgens, als wij misse gehoert hadden, sint wij vp geseten, om voert
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to rijden nae Deest. Als wij nv vast voer de poerte quemen, siet, daer lac¾
een balcke, daer mijn peert solden ouer treden; en met dat he daer ouer was,
fel het peert met mij ther aerden, ende dat so subijt, dat ick bij nae daer ynder
gefalîen were; ende ick spranck daer aff, alst wal to geloewen is, en mochten
mij dit niet wal genoech foerwonderen. Dan het peert lach aldaer, recht off sija
been gebroeken were. En bij hulp van ijdtlijcke burgers brachten wij het peert
weder vp de benen, ende leiden het peert also vp 3 benen buten de poerte;
daer steet een goet harbarghe; daer brachten wij vnse peerden, ende leten vnse
knechten daer bij, met sulck befel, het eerste, als dat peert voermochten so
voele gaens, dat se dan weder ghebracht solden worden to Antuorpen. En in
deser gestalt is gebroeken vnse anslach, en wij ginghen to voet van Li/r to
'Loewen, ende van Loewen töghen wij vp Antuorpen. En nae dat vnse peerden
to Lijr gestanden hadden bij vmtrent een maent, sint se weder to Antuorpen
3>ij vns gecomen. SICKO peerden dat weren platte peerden, also dat he daer bet
mede raecken mochten, dan ick dede. He voerkochten de sijne om geit, dat ick
niet doen mochten; dan ick mangelden mijne peerden an laken. Aldus ende ia
deser gestalt ginghen wij om slepen met dese peerden, bij vmtrent tue maent, in
welckoer tijdt dat wij fast marckelijck geit voerteerden; ende de tijdt weer oeck
voerlopen, also dattz to hant winter were; ende hadden wal met ghemack to
Romen moghen wesen, wo vns dawentuer niet contrarie were gewest.
Deser oersaecken worden wij beraeden weder nae Frieslant to trecken, als wij
deden„ En wij quemen to Amstelredam vmtrent BAMISSEN ; ende daer blewen
wij liggen tegen vnse danck; het was groet storm en wijnt, also dat daer gene
scepen van dane reiseden nae PF'esterlant. Dit voerdroet vns to mael zeer, daer
vmme dat wij concludeerden, dat wij wolden met dat eerste scip mede faeren, dat
dan fan Amstelredam worden faeren; to weten, al woldense niet nae Westerlant?
so wolden wij nochthant altijdt mede, so veer dat se den wech in wolden, to
voerstaen , nae Blohzyl, often de Cunere , often Campen, often F~ollenhoeff'; so
mochten -wij vns altijdt met cleijne scuten wal brenghen laten int landt; dat wij
niet foermochten to doen, de wijle nv an gener zijde van de Zuder zee lagen.
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Eens morgens , to weten, vmtrent Sancta VRZÜIIE dacli, als wij hadden misse
gelioert, quamen wij gaen an de bruggen, daer de scepen ligghen; daer saghen
wij een scip, dat vaeren wolden. So wij daer nae fraegden, befunden w i j , dattet
nae Campen wolde. Wij leten de scipper seggen, dat wij mede wolden, en
hadden niet to doen, dan allene to rekenen en betaelen; dat wij also deden.
Ende wij ginghen in een cleijn schute sitten, met vnse bagagen, om int grote
scip daer mede to faeren ; dan de gene, de daer saten op de boem to waren ?
de wolden vns niet vth laten, om dat wij gene boletten hadden vp vnsev
dumen, so alst daer costume was, daer wij niet afF wisten, Deser oersaecken
raosten wij weder to landen, en lopen in de Keiser, in de Warmoetz straet,
daer men der tijdt de boletten haelden. Voer wij daer van tot vnse bescheiden
quemen, so wast wal wat voerlopen; also, doen wij waenden int scip to comen?
weher het scip het Thy vth ghefaeren, ijae so feer alsmen vth oeghen mochten.
Deser oersaecke leten wij vnse dinghen weder draghen in vnser harbargen, ende
wij stalten de boletten vp wat papijr, om de to moghen ghebrucken, alst noet
were. En so het noch to froe was, om to eten, sint wij andermael an de
bruggen gegangen. Ende wij saghen een scip comen de Thij vp nae bij
Amstelredamy
daer vmme dat wij daer blewen wachten, om to voernemen , ofF
dat scip oeck vth Westerland comen were, om also nije tijdonghe to moghen
hoeren. So wast waer, als de scipper nae vns toewede, de wijle wij ginghen
haelen de boeletten, so was hem een boem vntfallen, dat he licht al bedanck
ghedaen hadden, om also beter oersaecke to hebben, nae vns to toewen. Dan
de gene, de nv oeuer lang int scip gewest weren, voerdroet dit toewen to mael
zeer; deser oersaecken seilden se hen,tegens des scippers danck, ende lieten oeck
sijn boem daer ligghen. Als se nv het Thij vth gecomen waeren, so wolden
s e , dat de scipper solden gaen bij het stuer, so se plegen to doen. De scipper
anluorden: Dat sal ick doen, als ick mijn scip machtich ben ; ghij hebbent hijr
to gebracht teghen mijn danck; ghij mogent voert doen ; went wij to Campen
comen, so hoepe ick ijae weder gewalt to crighen oeuer mijn scip. Nv was
vnder alle de andere mede int scip een rijck burger van Campen, genoempt
COB.NEI.IIS JOESZ. , de sprack: Als wij nv to Campen comen, so salt vns
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nochtant niet to behoeren ; wij hebben noch. tijdtz genoech, om to Campen to
mogen comen ;. laten wij doch de scipper daer mede belewen, ende stellen bem
to freden, ende faeren weder nae Amsterdam.
En met desen heft be het scij>
gewent; en, so alst Godt vngetuijwelt wolden, so sint se daer weder eomen. De
scipper maecte hem vnledich, om to soecken sijn boem, de he voerloren hadden
en sandt 2 scipknechten vp met een boet,: om vns to haelen. Als wij se nv
fraegden , waen het scip queme, wisten se vns to segghen, het were het selfdeu
eerste scip, ende quemen vns halen; dat vns voer wonderden. Wij haelden ander
mael tgene vns behoerden, en ginghen to scepe, ende queme bij sconen lichte
daghe to Campen, daer wij logeert weren in de Engel. Wij fuaden daer oeck
vnse landesluden, de vns tijdonghe wisten to seggen, dat vns niet zees wal
behaegden.
De wijle wij nv noch to Antuarpen weren, to weten, voer dat wij nae Lijr
ghetoghen weren, so quam daer oeck de junghe Furst, Hartoghe HANS van
Sassen. Daer sijnden, liet Sijne Gnaden alle de gene to gast noeden,, de daer
weren vth Westerlant^ So. had Sijne G. eaen. dener? genoempt BASï'OliT
K E L R E , de vnser wal iuiiden hadden; de quam gaen het Koer© meret r p ,
achter Vnse Lie¾e Frouwe kercke, in de Oeiffaer, daer wij logeert weren; en
lie sach vns in de fensters liggen, seenden to straetwertz in. Off he nv wiste,
dat wij daer logeert weren, often niet, mach ick niet scrijwen voer de waerheit;
dan dese BARTOLT de quam daer tot vns in, ende badt vns to gast, ende
wolden oeck niet gheweigert wesen. Als wij nv daer quemen, ftunden wij niet
foele vnser landesluden; dan daer weer een Priester, genoempt Heren Woii, met
noch 2 often 3 koepladen. Wij worden ordineert an een tafel in des Fursten
harbarghe ; en daer quemen so voele van des Fursten deners bij vns, dat wij de
tafel fol maecten. Dese Priester hadden to Loewen gewest, daer he eurtz to
foeren studeert hadden; so wij hem daer funden, so noeden wij hem to gast,
ende maecten hem de beste chire, de wij mochten, wo wal he nochtans vns en
de vnsen altijdt contrarie gewest were; want he was, ende noch mach wesen, een
de hartste Schirong, de men int landt wiste to noemen voer een Priester. Als
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nv dese Priester sijne dinghen in dese landen vth gericht hadden nae sijn wille,
heft he sijnen wech genomen nae Westerlant,
daer he woenden. Ende so vroe
quam he niet int landt, he worde ghefanghen, ende to Lewerden in der
fanckenisse gestelt; en hem worde vp ghelecht, dat he met vns hadden
communiceert ende <juade stucken voer ghestelt, allet in grote preiudicie van de
Ffnrst; en wolden daer voele van hem weten, angaende vnse handel. Dese
Heren Woi/ antuorden: He mochten noch wolden dat niet vntkennen, he hadden
dan met vns gegeten en gedruneken, ende vrolich gewest, ija meer dan he sijn
lewent lanck ghedaen hadden voer den dach; so hadden he vns niet ghefraget,
wat wij daer deden ? dat hem oeck niet en temede; dan he hadden wal van vns
hoeren seggen, dat wij daer peerden hadden ; woe wij de mochten voerkoepen
nae v¾se wille, dat wij dan wolden nae Romen trecken. Wes daer aff comen
sal, daer mochte he hoer gene hescheit aff segghen; dan seijde voert: lek
iiebbe van hoer niet gheseen noch gehoert, dan alle goet. — Dan wat he wiste
to spreken, het Was al niet gehoert.
Dese tijdoBghe hadden wij vp de sersten awent. Woe VJis to moede was, dat
weet Gadt wal. Vns were wal en w e ; vns weer wal, en danckeden Godt daer
aff, dat He vns so genedich were ghewest, dat wij niet int lant comen weren, so
wij geerne gewilt hadden; en vns was wee, dat de saecke sodanen ghestalt hadden,
alsmen vns ginck voertellen. En om forder hesceit to moghen hehhen in dese
handel, so sandten wij een eghen hoede int landt, de vns hesceitz genoech wiste
to segghen, al wast gene vrolijcke tijdonghe. En so cort als in 3 daghen daer nae
quam vns een bode, de vns aduerteerden, dat wij niet int landt solden comen 3,
bij so lieff als vns lewent was; want alle de Befelsïuden daer aff belast weren ,
de nv vp de fronterongen van de landen woenden, wier wij int lant quemen,
to water often landen, dat men vns solden vanghen« ende to Lewerden senden j
se wolden vns de lijdt niet gewen, dat wij to huis hadden mogen comen, dan
wolden vns in de flucht fangen, gelijck men de snippen doen. Doen hadden
•wij goet to dencken, datse de olden frucht, de se int landt bracht hadden hij de
«bet van saligen GHERBRANT en J E M M E , de nv to hant voeroldet were, dat
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se de bij vns tue weder wolden foernijen. Salich is de gene, de exempel nemen
mach bij andere. Want niemant mochten so wal doen, dattz hem baten mochten;
wel datse ther doet wolden hebben, de moste sterweh, dat wal blijcten bij
JARICH HARINCHZ ; nemant mochten hem met geleiden so wal besorgen , dattz
hem in staeden mochten staen, dat wal getoent were an salighe DOUWE GHAMS;
nemant mochten so vnsculdich wesen, dat he hem mochten voerantuorden,
dat wal probeert were bij salighe GHERBRANT en JEMME. Woe vns dese
exempelen niet voer het hoefth gestot hadden, wij weren sunder tuijwel int landt
getoghen sunder geleiden.
..
WOE SICKO
GHELRE,

ENDE ICK GECOMEN SINT BIJ DE HARTOGHE VAN
ENDE VP WAT GONDICIEN DATTZ GESGIET IS.

So ist gheboert, als wij een tijdt lanck to Campen gewest weren, dat bij vns
quam een Priester, ende de brachten vns geleid van de Hartoghe van Ghelre,
ende sede vns daer bij, de Ffurste liet vns bidden, dat wij hem so voele
beliewen wolden , ende comen des anderen dages to Harderwych, daer wij Sijne
G. solden fijnden; dat wolde he altijdt Furstelijclc tegen vns foerdenen. Dit
Voerwonderden vns to mael zeer. Ende het was in die SIMONIS et JUDE
Apostolorum. De tijdt was cort; wij hadden genen langhen beraet, en wisten niet,
wat wij dincken solden ; en wat wij de boede fraegden, he wiste often wolden
vns genen anderen antuort gewen, dan so voele, dat wij de peticie van cle Ffurste
in gene maneren solden afslaen; vns were daer an geleghen ere, lijff en goet.
Nv ist waer, dat in der tijdt so weren to Campen voele diuerse tijdonghen;
enighè sachten, dat de Hartoghe van Ghelre wolde mede viant worden van de
Hartoghe van Sassen, daer vp he een hoep van knechten gesant hadden int
Grawen lant van Benthum, daer se vast markelijcke scaden ghedaen hadden;
andere seiden contrarie, dat se met en ander foerbunden weren in ene starcke
àliance, daer vp dat de Hartoghe van Ghelre vntfanghen hadden een costelijckç
trisoer. Dan daer were gene warachtighen tij dongen, noch vant ene noch vant
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thander; wat dene huden sachten also to wesen, morghen quam een ander, en
sachten contrarie. Doch int sluten so concluderden SICKO en ick, nae gelegentheit
van vnse saecke so wolden wij daer hen trecken, ende foernemen, wat de Furst
met vns wolden.
En als wij daer quemen, so worden wij gebracht int fraterhuis to Harderweek,•
en als wij vmtrent 2 vren daer gewest weren, is oeck de Ffurst in Harderwij ck
gecomen; en niets lang de Rentemester van Harderwi/'ch de brachte vns int
losement van den Ffurste. En so wij vp sijne G. kamer quemen, was Sijne G.
daer allene met W I L ^ E M VAN ROSSUM , Marscalck, ende DERCIC VAN K E P P E Ï , ,
Amptman van Harderwij'ck.
Then ersten so danckede vns de Furst, dat w i j ,
Sijne G. to wille, daer weren ghecomen, en hieff daer an to fraghen nae der
ghestalt van de lande; dat wij beantuorden, so wij aller best wisten ende mochten.
En dit fraghen duerden to mael lanck ; dan so wij des voerstaen mochten, so
hadden Sijne G. wal gewilt ende geerne gehoert, dat wij vnse grote noet en
elend daer Sijne G. geclaget hadden, en hadden also remedie en hulp an Sijne
G. begeert ende ghesint. En als dat nv falierden, en tot sijner menonghe niet
Wolden comen, so sprack de Furste an de Marscalck, dat he vns fraeghen solden,
om wat oersaecken dat wij daer gecomen weren ? Als wij dat voerstunden ende
gelioert hadden, leten wij daer seen een autentique copie, gescrewen vth de
principael, ende gawent to voerstaen, dat wij vp sodanen geleiden, de Furste to
Iieff, daer gecomen weren, om to foernemen, wat de Ffurst vns wolden. Als
nv de Ffurst dese woerden hoerden, is he met de ander tue vp dene zijde
geganghen, en hebben langhe ende voele woerden met en ander gehadt* ende
dat gedaen sijnden, sint se weder bij vns gecomen. En de Ffurst sprack an
de Marscalck: Segget hoer vnse menonghe. Als nv de Marscalck hadden,
tamelijcke ere en reuerencie an de Furste ghetoent, hieff he an to spreken, woe
de Ffurste van rechter stam ende gheboerte oeck een Frese were; want sijn
voer Heren en olders weren ouer langhe ijaren Coningen der Friesen gewest;
waer vmme dat he Frieslant vth rechter naturen niet wenigher beminden, dan
sijh eghen Furstendom;. en hoerden nv de clegelijcke standt, daer Frieslant in
Prov, Friesch Genootsch. I,
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was; dat hem in sijn ½ r t deerden en we dede; .-*- en- wiste; daer to aligeren; allet
gene, dat vnse landt; to gestanden were, boewen geloeff en trouwe van brieff ende
zegel; en wiste dat alletsamen partinenter fo seggen, dan wij selwen dat hadden
moghen doen; —- en sede voert, het were in gene Furstendom gehoert, alsodane
scattinghe to gewen, als waer to dat wij ghedrongen worden ; en noch boewen
dit wiltEnen de arme wictvters daer to dringhen, dat se hoer, domeijnen solen
affv koepen; —* en sede voert, dat de Furst deser en ander oersaecken voer hero
genomen hadden, Fneslantweder
to willen stellen in sijn eerste frijheit. Eaî
oeck voele mede dede, he was daer to fberwect van een geestelijek, heilich man,
de nochtant veer van Sijne G, landen geseten were,. de hem vntboeden hadden.,
dat God.t wolden de Ffresen. vntbarmen;, en de tijdt were gecomen, dat se wedet
i¾ot hoer friheit gebracht solden worden ; dagr vmme gaff he dé Furst in raet,
dat he alle mogelijcke vlijdt en arbeit daer to keren solden, dat sulckes tot
§rjne effect mochten, eomen 5 en so de Furst met allen voele an; dëse marii sijn
raet liet halen, de were een oersaecke gewest,. dat he de aliancie: me¾ de Ffurst
van Sassen hadden aff; geslagen, d.e nochtant geboeden hadden met Sijne G. zeeu
¾art to voerbunden tegen het huis van Borgondîen, ende; tegen alle de gene> de
h.em viant mochten- warden, \ih genomen der Keij. Ma., van wel he de landen
in le©¾_ vnèfajagliea hadden. So hadden he voernomen, dal wij vnse lijwes in
anxste weren sunder sçuLt; daer om wast,, dat he vns voer maenden to wesen
in sijn hulp,,. om daer bij to bet sijn vpsate en: goeder menonghe to mogen
vollenbrenghen;. wan¾ de saecken van Godt also to doen ordineert were ; -— met
andere: dqser, ghelijcke woerden. Als wij nv der Ffursten wille en menonghe
genoech voersïanden hadden, ende wij vns een wenich daer vp beraeden hadden r
so gaewen wij ther antuort: Het were waer, dat, wij der Fursten goeden wille
Q¾ menonghe wal voerstanden hadden, dwelck vns van naturen niet wal mishagen
ipochte, angeseen een dinck keert lichtelijcli tot sijn eerste nature; so wij dan
ia. vriheit gebperen weren, en daer inne gheleefth hadden , went so langhe, dab
vns sulckes benomen were doer mogentheit der Ffursten van Sassen, daer vmme
mochten w¾ wal lijden, dat Frieslant weder gestelt were in sijn eerste vriheit.
Dan dat de Ffürste vns daer inne waenden to ghebrucken, dat mochten niet;
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wesen, angheseen wij standen in den eedt van de Ffurste van Sassen y woe wij
dan sulckes solden moghen helpen doen, om to moghen blijwen vnfoerkrencket
in vnser ere? Vp dese vnse woerden so antuorden de Ffurst persoenlij e k e n :
Wij sinnen bericht, dat ghij tot sokken eedt, als ghij ghedaen hebben, met
gewalt ende macht daer to ghedronghen zijdt; dat de rechten niet mógen noch
willen lijden, dat emant sal ghedrunghen worden tö doen , dat he anders niet
sculdich was om doen. Thander i s , wij sint bericht $ dat de Hartogen väft
Sassen v niet en holt > noch geholden heft, tgene he v gèloeft héfth 5 en de
rechten willen dat claerlijck, dat nemant is sculdich to holden eedt, tfow oftëîl
gelofthen, als hem niet geholden wort tgene, waer ònl hë geholden én geswöereti
befth. Tdarde, wij sinnen bericht, dat he nae uwe e r e , lijff en goet gestanden
heft, en noch staet, sunder enich scult 5 so he dan de gettë wesen solden, dè
v voer gewalt en vnrecht defenderen en bescermen solden, en is de gene, de v
foerfolget, ghij zijdt nae de rechten noch voer Godt, noch voer de werlt, hem
sculdich to holden, tgene ghij geloeft moghen hebben. En het aller meesten, wij
sint bericht) dat he ene van V beiden sijn lijfflijeke vader heft doen aff houwen,
böewen gelowe ende trew Va» sijn brieff en segel, dat ijaé meer tirattttelijck máefe
genoempt worden dan Furstelijck, Qui frangii fidërti, fidès frattgátur
ëidefh.
Bij dese oersaecken is v excusacie van gener Wâerden, dat ghij dese menoögeti
wolden afslaen om de bewantenisse, de ghij segghen, waer met ghij dè Fufstê
foerplicht zijdt. — Wij gaewen hijr vp thef antuort: Allet gene, dat bij de
Ffurst daer an gegewen were, mochte wal waer wesen, en was de waerheit wal
gelijck; dan Ffursten en Heren hadden voele rechten, dat arme gesellen, áls wij
weren, niet gheboeren mochten. Desér oersaecke behoerden wij vns selwen tö
leennen, ende bedincken dat, wel wij Waren, ende met wel wij to doen hadden.
Al weert also, datmen vns ginck nemen vnse cleijne armoet, Godt mochteiï
vns helpen, dat wij Vns also ahstelden, dat wij het vnse weder cfighen, öftë
ander goed erlangJién; dan wóé Wij Vnser eren bef oefth wórden, de mochten
Wij nummermeer Wëdei- becomen, alsffieü daef van secht ï Göedt voerlòerén,
wem'ch voerloeren j Het lijfF voerlóereii, VOele voerloef en ¾ Dan ere voerloeren,
al voerloerén.
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Omnia si perdes, famam servare memento,
Qua semel amissa t postea nullus eris.
Daer so behoerden wij arme gesellen an to denclcen. — De Ffurste gaff hijr vp
ther antuort: Wij hoeren des van harten geerne, dat gliij v ere so zere
bedencken ende voer oghen holden; dan he is wal wijs, de een exempel nemen
chan bij andere. Ghij weten then besten, woe he gehandelt heft met de
vnschuldighen, ende geerne met v handelen solden, off he des voermochten.
En solden se al in hoer ere gekrencket wesen, de wal doer noet, anxst en
bedwanck, eedt ende plicht hebben moten doen, ende als se tijdt hadden, ende
Let mochten, hoer weder keerden, daer se behoerden, des solde menich vroeîn
Edelman to nae gaen, en met namen in vnse Furstendom; dat vns ija van
harten leeth solden wesen. — Daer vp dat wij antuorden: Godt wistet wal,
dat wij van harten geerne solden seen , dat vnse lant weder solden mogen comen
tot sijner erste friheit; en off wij dan sulckes mochten doen, sunder vnser ere
daer in to foerkrenken, wij solden ija daer to so voele doen , datmen wal solden
moghen kennen, dat wij genoech deden voer slechten Edellut, als wij dan
waeren. Nochtant were vns de friheit so lieff niet, dat wij vnse ere daer vmme
solden willen besmetten often krencken. — De Ffurst gaff hijr vp ther antuort:
Alle menschen behoerden ende weren sculdich hoer geloeff ende truwe to bewaren
ende voer oghen to hebben; en woe dan ener hoger qualiflceert were, woe he
oeck meer sculdich were sijn geloeff to holden, en sijn ere to bedencken ; soe
dat dan notore ende kentlijck were, dat de ghebreken an de Ffurste van Sassen,
ende niet an vns were, daer met hadden wij vnser ere wal genoech daen, en
weren voer Godt noch de werlt meer sculdich, dan hadden meer dan to voele
geholden. —- En de andere tue wisten hijr oeck wunderlijcke voele van dese
dingen tseggen; dan int sluten gaewen wij de Ffurst dese antuort: Gen. Liewe
Here 1 V Gnaden weten genoech, woe de saecken tuschen de Ffurste van Sassen
ende vns gestelt ende gelegen sint, also dattz niet noet is, daer meer aff to
voermanen. Wo V G. nv dat willen seggen bij v Furstelijcker ere, ende lij
•uwer ewiger salicheit, dat ghij dan Frieslant willen weder stellen in sijn erste
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friheit, ende dat wij sulckes dan moghen helpen doen1, sunder enighe flecke often
maekel daer aff to vntfangen in vnser ere, en willen vns dan daer inne
foerdedinghen voer Godt en alle de werlt, siet, wij solent vrolick an nemen ,
ende des helpen doen. En wo V G. hijr vp niet wal fundeert sint, so bidden wij
v om Godtz wille, laten vns dan wesen de gene wij sint > en nemen vns tgene
niet, dat nemant vns mach weder gewen. — De Ffurst gaff vns hijr vp ther
antuort: Wij worden wal genoech hart ende hoech van v hijr vp voermaent,
also dat wij vnbedacht v daer geen antuort vp willen noch weten to gewen, ijae
om Frieslant daer mede to ghewinnen; dan wij willen vns beraeden met
geestelijcke, scriftgeleerden mannen, en den raet willen wij folgen. — Met
deser antuort sint wij ghesceiden. Men brachten vns weder int fraterhuis.
Des morgens alinghe vroe worden wij weder voer de Ffurst gebracht. En de
Ffurst ginck daer selwen repliceren allet gene, dat in vnse lant ghedaen were
van de Hartogen van Sassen; ijae beth, dan wij, often emant anders, int lant
geboeren, dat gedaen solde hebben. En als nv Sijne G. daer fan sijne conclusie
gemaect hadden, so fraegde he vns, off het also in der maten gheschiet were ?
Wij antuorden: IJae; wel dan Sijne G. dat also angebracht hadden, de hadden
de waerheit daer van wal geweten. — Doen sprack de Ffurst: Woe het dan
also zij > so nemen wij dat bij vnser Furstelijcker ere, en bij vnse part vant
hemelrijck, dat ghij dit moghen helpen doen, met beter recht, dan ghij des
solden mogen laten; en wo wij vns niet zeer wal daer vp beraeden hadden met
geestelijcke, geleerden mannen, wij solden in der waerheit alsodane woerden niet
hebben willen spreken, om alle de werlt daer mede to ghewinnen; daer vmme
willen wij v in dese handel foerdedinghen in uwer ere, de v daer vmme solden
tnoghen lasteren, waer des noet often to doen zij. — En wolde voert met vns raet
nemen, woe men de dinghen solden an ligghen en to werck stellen ; ende sandt
nae de Hopluden en andere befelsluden; want in Harderwych en daer vmtrent
laghen voele knechten. Dan wij sloeghen dat Sijne G. aff, seggenden: Wij
dachten noch het temede vns niet, in clein often groet, to doen often handelen
in contrarie van de Ffurste van Sassen, de tijdt en so lang wij in sijn eedt
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stunde; daer vmme dachten wij voer al de Furste †o scrijwen ende to voermanen,
watter gedaen were; doer sulcke oersaecken, dat wij vns met der scrift aff
«screwen alle bewantenissen , waer mede wij dan Sijne Gnaden mochten voerwant
often foerplicht wesen. Deser oersaecke Legeerden wij an de Furste, dat Sijne
G. vns wolden lenen een Secretarius, de vns sulcken brieff screwe, en eeïi
boede, de vns den brieff in de liant van de Ffurste van Sassen solde brengen;
en als dat gedaen w e r e , so wolden wij helpen in raet ende daet, de saecke tot
sijner effect to brenghen, nae begeerte van de Ffurste; en oeck niet voerde
tijdt. Welcke woerden de Ffurste niet wal behaegden, angemerct he hadden
vast voele knechten, de vp groter cost legen ; en dit worden noch een lang tijdt
voerlopen. Dan so he niet vorder mochten, heft he daer mede in consenteert,
En Sijne G. liet een brieff maken in vnse absencie, de genoech formelijd
gemaect were. Dan nae dat de oersaecke, waer vmme wij vnsen eedt, ere en
alle bewantenisse aff gescrewen hadden, genoech expresselick vth gedruct en
voerclaert sîunden, so hadden he in de conclusie een annex angehangen, dat
vns zeer mishageden en foerdochte, aldus ludenden: En hijr om hebben wij een
genediger Here gecoeren, de vns sal ende wil voerdedinghen in vnse gerechticheit.
Dat behaechden vns niet, seggenden: Het were contrarie de belofthen, de Sijne
Gnaden vns gedaen hadden; oeck so mochten wij dat met gene redenen
voerdedinghen, noch oeck hadden wij des macht to doen, een ander Here to
kesen; ende daer to weren wij in der menonghe niet, een ander Here to kesen,
oeck wat wij daer vmme lijden solden. —• De Furst de gaff vns hijr vp tlier
antuort, dat de artijckel niet vp sick hadden, noch anders voerstaen mochten
worden, dan alleen angaenden vnser ere, daer he vns beloefth hadden in foer tö
staen voer alle Ffursten en Heren deser werlt, Nv hadden wij an de Ffurste van
Sassen niet to scrijwen, woe wij niet zeer diep vnser ere betrachteden; nv wort
de brieff gescrewen met vnser Secretarius hant, en met vnse contra Segel foei
segelt, ende met vnse boede daer hen gebracht; wat were vns dit van noeden
to doen, wo wij v niet geloefth hadden, bij so hoger truwen, v to voer to staen
en to foerdedinghen in uwer ere? daer om ist vns noet, dat de Hartoghe van
Sassen sulckes weten mach. — Wij wolden vnse handen vp den brieff niefc
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setteûy also dat de brieff worden om gescrewen; ende de artijckel worden
besaeden, in so voele alst mogelijcken was, nae vnse voerstant. En dat gedaen
sijnden, so sint wij weder nae Campen getoghen, doch met sulcker afsceit, als
dat de boede? tij vns to Campen solden comen, ende reporteren vns, tgene hem
beiegent were; en alsdan, so ?ro vns de Ffurst to doen hadden, mochten Sijne
G. nae vns senden y so solden wij bereit wesen.
Als wij nv to Campen weder gecomen waren, so hoerden wij daer, dat de
Ffurst voele knechten gesast- hadden, om Groninghen to vntsetten, daer
de Furst vns noch nenmnt anders een woert van ghesecht hadden ; dat vns niet
to voele voerwonderen mochten; dan wij dachten, dat he sulckes gelaten
hadden, oms dat wij Sijn G. afgeslagen hadden, om to handelen in saecken,
dat weder de Ffurste van Sassen mochten wesen, voer ende eer wij vnse eedt
Sijne G. hadden aff gescrewen.
Kv moehteH mij gefraget worden:- Nae den ghij hijr scrijwen1, woe voele
disputacien en arguacien ghij met de Ffurst van Ghelre haddeœ, recht often ghij
stilclces niet geerne, dan met groter swarichei¾, gedaes hadden; wat were dan
noedt, daer to trecken, so ghij doch wal gehoert hadden, dat he fianti wolden
worden van de Ffurster van Sassen; dat wal ene vehemente presumpcie was, so
he sijne Ghuwernoer, de Graewe van Benthum, oeuer fallen hadden? Hijr vp
so antuorden ick: Woe wal de tijdt vast cort was, so worden åit nochtant
rijpelijcken betrachtet; dan wij namen voer vns dese 2 diuerse tijdonghen; daer vp
toghen wij hen; met namen, woe dat waer were, dat de Ffursten heide aliance
met en ander gemaeet hadden, dat hadden wij geerne gewilt, so wolden wij vns
in Sijne G. denst ergewen hebhen, en in alle maneren wal gedaen hebben; doer
de welcke dat wij in sijn gnaden hadden moghen comen; doer de weleke dat wr);
hoep hadden, dat wij solden moghen comen, om vns to foer antuorden, so wij
vns dan wisten stinder enich scult vp eerden; ende hadden dan de Ffurste in
vnser hulp gehadt, de vns vnghetuijwelt solde geholpen hebben, dat wij to
xeden en antuort gecomen hadden, an danck vnse hemelijcke vianden, de wij
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in de Raet hadden. En wo dat dan saecke were ghewest, dat de Ffurst van
Ghelre vns hadden willen ghebrucken tegen de Ffurst van Sassen, dat wolden
wij in gene weghen gedaen hebben; dan dat wij daer van gehoert ende voernomen
hadden, daer van so wolden wij de Ffursthe aduerteert hebben, ende allet gene,
wes vns daer beiegent were, reueleert hebben. Daer bij wolden wij vnse vnscult
gedaen hebben in der gestalt, so alst was ; dat wij goet to doen hadden, so wij
oueral geen scult hadden, to weten, in woerden, wercken, noch gedancken;
en Wolden daer vp ghesonnen hebben an de Ffurst, om geleid vp recht, ende
wolden alle de werlt to recht staen; woe dan edtwes befunden mochte worden
Lij vns gedaen to wesen, dan so voele, als truwe vnderdanen bij hoeren Heren
sculdich weren to doen, daer voer so wolden wij willentlijck lijden, in exempel
van alle anderen. Dan doen wij daer quemen, ende hoerden alsodane dingheft
spreken van vnse vrijheit, de vns met gewalt benomen was, alst voerscreweti
i s , ende dat de saecken also van Godt to doen voersien en ordinert weren, en
dat de Ffurst van Ghelre dat so hoech nam, dat wij sulckes mochten doen met
beter recht, dan laten, alst voer ghescrewen is, doen creghen wij daer smaeck in
ende groet apetijdt. Daer en is anders niet aff to scrijwen, dan woe de Ffurste
van Ghelre vns dat also hart niet voergeholden hadden, so hadden wij dat
certein niet angenomen, al hadden wij dat voersekert ghewest, dat wij nummer
solden weder in genaden van de Ffurst van Sassen gecomen hebben; so hart
weren wij beiden daer vp ghesloten. — Hijr met laet ick dat varen; want
tgene datter nae bij vns gedaen is in dese handel, so alst hijr nae folghen sal,
xjdtlijck vp sijn tijdt, de wercken solen daer tuich aff gewen, dat vnse menonghe
also ghewest is.
Als nv dese boede met de brieff ghefeerdighet were , is he vp Lewerden
gereden, daer he der Ffurste niet en fant; dan he is bij de Ffurste van Sassen
gecomen vp den f^erdenbras,
daer he de Furste vns brief gaffy off he oeck
andere brewen daer mede brachten , daer mach ick gene waerheit aff scrijwen.
Dan de boeden quam bij vns to Campen, so he vns geloefth hadden, ende is
voert strackes gereden nae sijn Ffurste, de gans vp hem voertoernt was3 om dat
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îie oeuer sijn termijn en tijdt vtli gewest were; dan he dede sijn vnscliult, woe
çpiaet het to Lewerden was to conien, met dat het landt al vnder het water
lach; oeck hadden he de Furst daer niet gefunden. Doen ginckmen vns van
stunden an haelen. En als wij to Harderwifch quemen, funden wij daer
GHABBE SCEÏ/FEMA , de vns recht hesceit wiste to seggen , woe de saecken voer
Oroninghen sick hegewen hadden ; en he was met de knechten vth Ffranckrijch
gecomen ; en he sede vns oeck , woe ÂBBE SIUCKSMA , met noch ene van de
newen van salighe GHERBRANT MOCKEMA , weren bij de andere hoep, welckoer
hoep dat vast starck was.
So laghen vp dese tijdt 3 fenckens knechten vmixeniJEtard&rwifcfc, de oeck
vast lang geleghen hadden, bij dat de saecken also foertoewet weren alst
voerghescrewen is. En de knechten mochten sterck wesen vmtrent 1200 ; ende
de namen van de Hopluden weren dese: JOHAN BRANT , JACOB VAN COEMÆN
en GLANDEN VAN IJMEliSHEiM; ende de Pfurste gaff Yns voer BefelsJuden
de Heren VAN ZWARTZBURCH , ende HENDRIJCK DE GROEFF , ErfFoegt van
Erclens, en ander junghe Edellut vth de lande van Ghelre. En wij toghen vp
Sancta CECIIITE dach Juncfrow, in de awent, to sceep, ende quemen des morgens,
vmtrent 9 vren voer noen, an Geesterlant, daer wij an lant ginghen, ende naemen
Sloten in, en toghen voert van stunden an nae Sneeck, dat vns oeck oeuer
gegewen worden, Ende doen toghen wij nae Boldzuerl, dat wij oeck in namen;
ende solden wal meer ghescaffet hebben, woe de Ffurste van Gelre also ghedaen
hadden, als he vns beloefth hadden ; to weten, he hadden vns beloefth, de grote
hoep van knechten , met so voele peerden, als he voermochten vp to brenghen ,
weder nae Groningen to senden, om also de Zwarte hoep, de daer lach, op to
holden. Dan de knechten voeriepen; se wolden sunder geit niet trecken; dat
foerbleeff bij gebreck van geiden, daer menich koep om achterblijwet. So de
knechten voeriepen, ijdtlijck na sijner heijmet, so liet de Ffurst an nemen
vmtrent 4oo Nederlansche knechten, doer HENRIJCK VAN HUSSEN, ende de sant
he vns nae int lant; dat were de troest, de wij van Sijne G. hadden; wij
mochten vns dan behelpen, als wij best mochten.
Prov. Friesch Genootsch, I.

2§
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So wij dan eerst int lant gecomen waren, so lach de Here VAN SWARTZENBURCH
to Boldzuert, ende hadden wal *de meest part van knechten bij liem; en de
Rentemester lach ther Sneech, daer wij hij laghen , om to handelen met de
luden. So worde de Rentemester aduerteert, wo de Zwarte hoep hoer gekeert
hadden, om Boldzuert to beleggen ; daer vmme sant he nae mij , de vp mijn
rust lach. En als ick bij hem quam, so stunde daer 3 peerden bereit; he ginck
vpt ene sitten, en ick vpt ander; ende vp het darde sat een burger van Sneech,
de kennisse van de wech hadden, om vns inder nacht to Boldzuert to leiden.
En de Rentemester sede mij niet een woert, wat he wolden, often wat wij
solden, voer dat wij in Boldzuert weren. Doen wij in Boldzuert waren, wende
hij sijn peert , en „gaff__mij_. sijn hanî, ^seggenden: He hadden warachtighen
¾ennisse, des de Zwarte hoep vp de wech weren, om Boldzuert to beleggen.
So dan de Here VAN ZUAK.TZENBOK.CH daer gene kennisse hadden, noch nemant
hij hem hadden, waer vp he hem voerlaten mochte, so badt he mij, dat ick met
de Here VAN ZUAK.SENBOR.CH goede to voersicht wolden hebben vp alle dinghen;
en met al wes he vns helpen mochten vth der Sneech, dat solden wij hem
vntbeden; wij solden hem altijdt willieh en bereit fijnden. Dese goede mare
brachten ick an Mijn Here VAN ZUARSENBORCH; he hadden voel liewer een nobel
vntfangen. Wij ginghen van standen an, ende besagen de stat, en befunden, dat
se niet zeer starck were, dan so voele, dattz in de winter were, ende alle de
graewen weren vol met water. En ick dede so voele, dat wij metter ijl
edtlijcke husluden in cregen, de met de burgers maecten enen anfanck, om de
stadt wenich to befesten, waer het then meesten van noeden were.
En op de selfden awent, als ick daer in gecomen were, so quemen oeck dé
Zuarte hoep voer Boldzuert, en legerden hoer int cloester, genoempt Oge
cloester, dat recht voer de stadt lach; vnse luden woldent gebrant hebben,, dat
ick der tijdt beletteden ; dan nae der tijdt wordet nochtant ghebrant. De Zuarte
hoep lach daer vmtrent 4 daghen; ende wij hoerden inder laeste nacht, datter
om geslaghen worde, datse hoer solden rusten, alsmen andermael ginck om
slaen, datse dan solden ghereet wesen j doer de welcke wij niet anders wisten,
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òften se wolden met eer dageraet ghestormt hebben, daer wij vns ganselijck nae
ghestelt hadden; want se des awentz to foeren een lang genieën hadden gehadt,
dachten wij niet andert, daer wêre concludeert to stormen. Vnse wewels
quemen bij vns, om pulver to hebben voer de buschutten voer de storm; ende
•wij hadden niet een hantftl pulwër in gantz Boldzuert,
dan so voele als de
knechten in hoer hoernen halden. Doch troesteden wij de knechten, sëggenden ,
liet were vp de wech van Sr^eh dàrwertz to comen; datse doch met en ander
wolden deelen, wel dat meer ian een ander hádden; dat se deden. Doch weer
to Sneech niet meer pulwer, dan to Boldzuert was. Ende de Zuarte hoep
braecken vp des morgens alingie vroe, ende sint hen getoegen nae Lewerden,
en laghen een tijt daer vntrent Lo&kum; doch int sluten toglien se vthe landen,
des wij wal to freden Weren.
En als de Zuarte hoep nv wech were, hefth T I A E R T MOCKEMA enighe
knechten bij en ander foei¾amlel; vth Groningen, ende daer vmtrent, en is daer
mede voer Dochum getoghen; -en daer lach een fentken knechten binnen, daer
FENCKEBUSCH Hopman afi was. Ende döer qúâde betalinghe worden de knechten
tuijdrachiich > also dat se Je stjdt ouer gaewen. De Hopman toglie met ëhighe
knechten nae Lewerden; d«nde?e wórden Ghelders, In deser gestalt blewën de
saecken rusten in de winte-, dan so voele, dat de van Lewerden sloghen
enighe husluden voer DONIJI huis; daer nae voerloeren se oeck vast luden in
Baerderdeel. En vp Sancten BLASIÜS dach so sloghen se oeck vnse husluden
to JVordum, dat scantlijck oersumet worde. Ende daer nae worden hoer vast
luden af geslagen int Oldega^ daer vnder de ander doet blewen de Grietman
van Zmalingerlant ende sijn s<m.
áls nv de landen, vmtrent d*r wij waren, in goede frede saten, so gaf vns de
Her'e VAN ZWARTZEWBURCH eiEttciiENS to voerstaen, dattz behoerdén «n zeer
pröfîtelijckén were, dat de lanm dé Ffurste van Ghelre eedt en plicht deden.
Daer worden hart vp disputeeft. Wij seiden, alst waer were, dat sulcke abusie
were gans contrarie tgene vns b¾efth en to gesecht were; en wij mochten niet
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geloewen, dat se daer met van de Ffurste belast weren, dan deden sulckes bij
hoer selwen, daer bet quaet dan goet nae folgen mochter. Vns worden daer vp
geantuort: Wij wisten, wat de Furste vns had gelopth ende to ghesproeken;
wo Sijne G. daer bij wolden vp stellen landen en ludeij ende allet gene, dat he
vp eertrijck solden foermoghen, ende were des gewefen , Sijn G. Heren vrunden
en maghen daer om to foerwecken, de he in sjn alre groetste noeden niet
hadden willen an spreken , om vns to helpen, naf vnthetonghe; so were het ija
moegelijck, dat de Ffurste mochten weten, wat \v tot de Friesen solden moghen
voersien, — Dit wast theersten, datse hoer leter mareken.

WOE DE MEESTE PART VAN PFESTSRLJNT
EEN HARTOGEN
VAN GHELDRE
EEDT EN PLICHT DEDEN,
ENDE VP WES CONDIQEN.
Ghij hebben gehoert, woe de Gheldersche Befelskden daer zeer hart vp
stunden, dat de landen sculdich weren een Hartoger van Gheldre eedt ende
plicht to doen, op dat he mochten weten, åes sjjn kost en arbeit niet to
foergewes worden ghedaen. So isser so voefe g¾daen, dat wij daer fnne
consenteerden, dat de landen solden zweren een Hirtogen van Ghelre halt en
trw to wesen vp hoer vriheit. Dat niet anders v>erstaen solden worden, dan
dat de Friesen een Hartogen van Gheldre truvelîck solden bij staen, om het
gene to follenbringen, dat Sijne Gnaden to doen ns beloefth hadden; daer wij
Inne accordeerden. En de Rentemester heft desei eedt screwen met sijnen egen
hant, weikoer scrifth noch voerhanden i s , so ick áet bet en wete. En ick nam
de stadt van Boldzuert met Wonserdeel den elt aff. En SICKO GHAIÆMA
toghe nae Staweren, Worclum,
Hindlopen, vet de omliggenden landen, nam
he den eedt aff. En vp sodane condicien hebba de landen hoeren eedt gedaen
an de Hartoghe van Ghelre, en dat in presefie van de Gheldersche Edellut.
Se haddent wal anders gewilt; dat voerstunden nj wal; dan se mosten der tijdt
daer mede to freden wesen, en nemen dat dsrvan, dat Sancten P A U W E L van

de Griecken nam.
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Niet lang nae dese tijdt worde de Rentemester ghescrewen, des lie in
Ghelderlant solden comen ; en als he weder quam, brachten lie van de Ffurste
an vns brewen, de voermochten, woe de Ffurste voernomen hadden, woe een
part fan de landen Sijne G. hadden vntfanghen en gesuoren, dat Sijne G. in
groten dancken namen. En om dan de landen voert oeuer een to brengen , weer
het grotelijck van noet, datter een ordentlijclc regiment in de landen ghestelt
worden. Nv hadden Sijne G. gehoert, wat groter, truwer denst wij Sijne G. int
landt ghedaen hadden; waer vm he beraden was, dat he vns gekoeren hadden, en
eîigeerden vns voer Sijne G. Raeden int lant; daer voer so solden wij alle jaren
vntfanghen, heffen en boeren also voele, als Sijne G. Raeden in Ghelderlant
daer van hadden en vntfinghen. En voert als wij dit nv ghelesen hadden, so
presenteerden vns ERCLENS ijdtlijck een Radesbrieff. Wij namen vthstel, dat
wij vns daer vp mochten bedencken, wat vns daer inne to doen often laten
were. Ende nae dat wij daer inne concludeert weren, so gawen wij dese
antuort: Wij weten wal, dat de Ffurst sijne treffelijcke Raeden edtsont hijr int
landt heft; daer vmme ist niet van noeden, vns voer Raeden to vntfangen j dan
so de landen de Furste ghesuoeren hebben, de Furste truwicheit to bewijsen, om
hoer frijheit weder to erlangen, so ist wal to bedencken, dat de landen sculdieh
sint, nae hoer macht ende voermogen, daer de hant an to holden, om de friheit
voert to becomen. Om dan sulckes to bet ende ordentlijcker to moghen doen,
so dachte vns dat wal noet sijn , dat de landen, de nu ghesuoeren sint, bij en
ander quemen, ende dat se daer to solden ordineren luden, de dageîichs solden
sitten communiceren en handelen met de Befelsluden der Ghellersche, om also
een ordinancie to maecken, dat men daer bij solden moghen weten r wat daer
nutst, profitelichst en alder best gedaen often gelaeten were. Ende weert dan
also, dat de landen vns eligerden, ende vns kenden doegdelijck en profitelijck
daer om to wesen, wolden wij vns dan altijdt gutwillich daer inne laten fijnden»
Wij voersaghen vns dat an de landen, wo het daer hen queme, dat de landen
mochten kesen, se solden alsdan wal luden kesen, de se daer to duegdelijck
en acceptabel solden weten often kennen. — Soe se der tijdt geen forder noch
beter bescheit mochten van vns hebben, so hebben se hoer hijr an laien
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benogen; en de landen sint voerscrewen bij een ander to koemen. En als se dan
voergaddert weren Lij en ander, so hebben de landen, de boeren eedt ghedaeti
hadden, enighe van de Ridderscap gelcoeren, de vp hoer saecken solden seen,
ende daer vp acht hebben, en last draghen, ende het beste to raeden en to
helpen doen.
Nv ist waef, dat de Ffurste niet opentlijck wolden seggen, dat he Westerkaú
begeerden to hebben als voer hem selwen; de mareken konde, de hadden. dat
liehtëlijck to bekennen; nochtant drogen se dat so hemelijck, dat se hoer
menongen nemant dorsten noch wolden to voerstaen gewen. Dan se hoepten vns
«letter tijdt met hoer benenden ansleghen daer bij to brenghen. En nae dat die
Furste wiste, dat dese anslach niet getreffet hadden, woe wal he gene tuijwel
daer an hadden, he solden vns aîso in sijn eedt ghebracht hebben, so
practiseerden Sijne G. enen nijen anslach; dat to gelowen is, dat ERCIÆNS
sulckes an gegewen heft, so he Befelre vant landt was.
Hiet lang hijr nae, de Forste screeff mij, dat ick ijlénden bij Sijn 6 . solden
comen, om sonderlinghe saecken, de niet also to scrijwen weren. lek rnaecte
mij daer hen. Daer sijnden, so presenteerden ick mij j so aïst betaemden ; dan
de Ffurst was niet to fijnden, he had hem voerloeren; dan alle Sijnen G. Raeden
weren voergaddert int losement van HENDRICK VAN GENDT , Erfhofmester, daer
jek oeck besceiden worden to comen, daer ick in de Raet ghehaelt worden,
daer mij een plaetz gemaect were vnder de andere. Ende als ick nv gheseten
was , so hieff de Hoffmester an , de wal clappen kan , ende seden: Wij sinnen
alletsamen een Fursten Raet; daer vmme behoeren wij bij en ander to wesen?
ende raetsplegen in der Ffurste saecken; daer om ist, dat de Ffurst beladen is
met ene treffelijcke saecke, doer de welcke he v heft doen comen bij Sijne G.
ander R.aeden , om raetz to plegen nae Furstelijcker wijse ; en dat heft de Ffurst
vns sennelijck belast v to segghen , als tot wat tijde dat ghij hijr comen, dat
ghij v alsdan voertohen ende presenteren solen in de Raet, als ene van Sijne Gtruwe ende aller tren¾lichste Raeden; met voele andere deser gelijcke woerden.
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Dan ick wiste dat wal, dat sulckes gedaen worden, om mij also in de Ffursten
eedt to brengen ? angeseen ERCIJENS was daer niet mede to comen vntboeden.,
wo wal he zeer secreet bij de Furste was, en nocli macli wesen. Deser oersaecke
antuorden ick: Dat alle mensclien behoerden hoer selwen to kennen, waer to
lie nut often bequaem were. So ick dan wal wiste, dat mij Godt niet also met
Toerstant voersien hadden , dat ick sufficient often doegdelijck were een Ffursten
Raet to wesen, daer vmme wolden ick hoer ghebeden hebben, datse geen spot
met mij hadden, dan anseen mijn gestalt en persoen. Oeck woenden ick in een
ander landt, geheel voerscheiden van dese landen. — Vp dese mijne excusacie
so antuorden de Hoffmester: Wij hebben uwe excusacie wal gehoert, dan se is
«iet vntfanckelijck, noch vp reden fundeert. Want v voerstant angaenden, dat
is genoech probeert, also dat de Ffurst en wij alletsamen vterlijcke wal daer
mede to freden sint. Ende so ghij seggen to woenen in een ander lant, daer is
oeck niet vp to letten, angeseen ghij doch hijr mede seen sitten als Ffursten
Raden Mijn Here de Doemdeken van Vtrecht,
en Heren J O H A N VAK SVLEN ,
Here van Npevelt, de doch beide geseten sint in een ander Ffurstendom,, als
ghij weten. Of he had willen seggen: Al woent ghij niet in dit landt, so ist
nochtant al ene Furstenlant. Ende sede voert: En off ghij daer suaricheit van
wolden maken, dattz periculoes to reisen is bij winter en vntijde, daer vp so
antuorden ick v van weghen der Ffurste, datmen v niet vntbeden solen, dán.
in grote, treffelijcke saecken; en als ghij hijr also comen, dat sal wesen vp cost
van de Ffurste, boewen vwe pensie. En ghij behoeren dat in gene maneren
aff to slaen, angeseen de Ffurst mach v wal helpen tot grote dinghen, sunder
Sijne G. grote scaden, doer de welcke dat ghij ende alle de uwe gebetert
mochten worden; en daer willen wij alletsamen de hant an holden, dat wij
zemelijcken willen v to segghen, en oeck vhestelijck holden. — Ick gaf hijr
vp ther antuort, dat hoer niet foerborgen were, woe ick van de landen belast,
en daer to ordineert en ghekoeren were, dat ick vp hoer saecken solde acht
hebben, dat se een voertganck nrochten nemen, alst wal behoerden. So ick dan
in dese electie consenteert, en de denst daer vp accepteert hebbe, woe dan alle
mijne excusacien gene platz oft stadt bij v , Mijn Heren! mogen hebben, so ist

Wumkes.nl

20&

JANCKO

DOUWAMA'S

çeck nochlant lichtelijck to betrachten, dat ick in gene maneren solden moghen
erentshalwen enighe anderen denst an nemen, buten wille ende consent van de
landen, de welcke hoer vp mij voerlaten; ende dit is alletsamen ghesciet in
presencie van E R C Ï Æ N S , vnse Befelhebber, ende andere des Ffursten Rade in
Westerlant. — Met sulcke disputacien brachten wij dat an der maeltijdt. En
de Hofmester nam alle de Raeden bij hem to eten, en mij mede, daer wij voele
woerden hadden van dese materie; dan se mosten mij laten de gene ick was.
Noch wolcîense dat hijr met niet begewen. Woe wal se genoech van mij
voerstanden hadden, dat ick niet lustich was de Ffurste een eedt to doen, so
practiseerden se enen nijen anslach, om mij daer bij in de Ffursten eedt to
brengen, vnghetuijwelt vp hoep, wo ick de Ffurste vntfangen hadden als Here,
datmen dandere to lichtelijcker daer to solden hebben moghen brenghen.
So ist geboert, dat de landen sandten tamelrjcke Anlbassiatoers in de landen
van Gheldre, begerenden remedie van gebreken; ende nae datse hoer saecken
daer an gegewen hadden, mochten se so balden niet antuort hebben, als se
gewaent often geerne gewilt hadden. Deser oersaecken sint se alletsamen weder
îiae der heijme getoghen, ende belasten JOHAN VAN VSTEMA en mij , dat wij
Voert de saecke nae notorft soliciteren wolden; dat wij deden f nae vnse beste
weten en voermoghen. En int foerfolch van vnse solicitacie worden wij besceiden
voer de Ffurst to cornen, vp ene Vridach voer Pinxster, daer wij antuort
vntfinghen vp alle articulen, de wij de landen to goede soliciteert hadden, in
presencie van de Ffurst ende alle de Raede. En hebben daer vmme een genediçli
oerlofF genomen an de Ffurst ende de andere, om nae vns lant to treeken ; ende
hadden niet to doen , dan to rekenen en betalen. Ende als wij wolden bestaen
to rekenen, befunden w i j , dattz, dein ende groet, al betaelt were. En vns
cruam een boede, dat wij van stunden an bij de Ffurste solden comen; dat wij
met foerwonderen deden. En doen wij daer quemen , so funden wij de Ffurste
daer alletie met ERCL,ENS ; dandere Raeden weren alletsamen al wech gegaen.
En als wij vns nv funden bij de Ffurste, so gaff de Ffurst vns to voerstaen.
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Woe he doer ERCIÆNS ende andere wal gehoert hadden, dat wij in grote noeden
weren gewest, der tijdt als wij in Sneeck weren belegen ; dat wij der tijdt zeer
benouwet weren van enighe burgers , de vns ende der gemene walfaert contrarie
waeren ; so hadden he der tijdt meer sorge ghedraghen vp vnse personen dan
vp het gehele landt. Om dan sulcke sorghe op tocomenden tijden to voerhoeden,
hadden wij soliciteert, enighe plaetzen often stercten in to hebben , om vns also
to moghen salueren, off het noet worden; welcke solicitacie he then harten
genomen hadden; en gaff vns recht, wij hadden daer an ghedaen wijslick ende
wal; daer vmme was he genegen, vnse begeerte to voldoen, en were also
beraden, dat he Sloten wolden stellen in mijne handen, ende maecken mij
Amptman van Sloten en de landen, daer vmtrent geleghen ; daer op so behoerden
ick Sijne G. eedt en plicht to doen. Dat ghedaen sijnden, so was Sijne G.
¾ereit, mij behoerlijcke commissie daer op to gewen, ende stellen mij van
stunden an in de possessie. — Dat ick afsloech, ende wolden dat niet doen 5
doer de welcke dat de Ffurst halff misselijck worden vp mij, vragenden, wat
oersaecken ick daer to hadden ? Ick antuorden, dattz wal to gedencken w e r e ,
dat ick sulckes niet aff sloech sunder merckelijcke ende kentlijcke oersaecken ;
ende vnder alle de anderen so sede i c k , woe de Ffurst wal bekandt were, dat
ick vth befel der landen daer een tijdt lang gelegen hadden ; woe ick dan met
sodane commissie to huis queme, so solden alle luden seggen, ick hadden mij
selwen bedacht, en niet der gemene walfaert. Thander i s , so ick in denste van
de landen ben, so mach ick mij in genen anderen denst gewen, iuten wille ende
consent van de landen, Tharde is, al were ick in gene denst van de landen,
so solden ick nochtant sodanen denst niet willen an nemen, sunder consent der
landen. En at waert also, dat wij soliciteert hadden, datmen een Frese vp
Sloten wolden Amptman maken, dat were niet ghesciet vth deser oersaecken
allene, dat wij in Sneeck anxst en noet geleden hadden ; dan het were ghesciet
der menonghe, datter vth Sloten voele quaetz gedaen wort, niet anseenden an
wel, often in wat tijdt; daer daegelichs voele dachten aff comen. Om sulckes
to remedieren, hadden wij soliciteert ende begeert, dat daer een Bevelsman vth.
vnse landt ghestelt mochten worden; woe he dan eedt dede, often lete gheschienj
Proy, Friesch Genootsch, I.
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so wisten de landen sulckes an sijne goederen to voerhaelen. — De Furste
antuorden : Wij willen het bevel van Sloten in vwe handen stellen ; daer vrnme
behoert ghij vns eedt ende plicht to doen, dat to bewaren tot vnse prophiten,
en tselfden weder in vnse handen to stellen, alst to doen is. Insgelijeken
willen wij v voersekeren, off het noet often last daer vp compt, dat wij v willen
helpen ende redden, als een Furst to staet. Daer vp ick antuorden: Het were
voerloeren; ick dorste noch wolden dat niet an nemen sunder consent van de
landen, ende dat doer voele marckelijcke en kentlijcke oersaecken, de niet al
gesecht wolden wesen. Dan het meeste, ick ken mij selwen beth ? dan emant
anders doet. Woe ick dit befel an neme, ende mij dan ghebreck anqueme, bij
welckoer gebreck de plaetze in perikel mochten staen, ick solden daer then
eersten bij vp setten allet gene, dat ick ther werlt solden voermoghen, met
lioer hulp , de mij lieff hadden. En woe ick dan met dem niet genoech mochten
doen , ick solden mijn nabuers willen an spreken, en de then liefsten , de meest
hadden, en to gewen best voermochten. So ick dan wal to foeren wete, dal
sodanen plaetz niet to vnderholden is, sunder marckelijck geit; en wete daer bij,
dat V G, niet altijdt ghereet zijdt met de pennonghen, alst wal b¾höeren soldendaer bij tle ijaerlijke vpcompsten warden vast vntfanghen van de Befelhebbers,
ende anders waer to gekeert, ende willen, dat se to Sloten hoer behelpen sullen
sus in wilt. Woe ick dan zeer hart en scarp an V G. soliciteerden om de
pennonghen, often an de Befelhebbers van Frieslant}
iele solden daer bij
lichtelijck in vngenaden comen. Wolden ick dan mede doen, so ende geîijck als
LENNCHP , RiJSDiJCK, en andere ghedaen hebben, en noch doen, daerbij solden
ick in perijckel ende sorghe stellen ere, ziel, lij ff en goet. En woe ick dan dat
befel annam , bij wille, raet en consent van de gemene landen , weren se alsdan
daer in ghehoïden en sculdich de last met mij to draghen, en mij to helpen
nae nodrufth; — met andere, deser gelijcke, woerden; also dat int sluten.
concludeert worden, dat de saecken van Sloten solden blijwen an staen, went
dat de Rentemester ERCTJENS weder to landen queme, de daer van volcomen last
en befel van liebben solden, met vns daer van to handelen; en ick gelo'we
certein, dat de Ffurst de wille ende menonghe were, woe ick Sloten an genomen
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liaddeu, dat he oeck JANCKO VNEMA Dockum had willen gewen to bewaren, om
vns also in Sijne G. eedt to brenghen; en woe dat dan ghesciet were, hadden
îie goede hoep gehadt, de andere oecfc daer hen to brenghen; dat allet faîierden,
alst voergescrewen is,
WOE ICK MET ZAMPT DANDERE QUEMEN IN VNGENADE VAN DE
HARTOGEN VAN GELDRE,
DOER RAET VAN SUMMIGEN.
Nae dat de Ffurst Dockum ende Sloten starek ghemaect, oeck Boldzuert ende
Sneech, so practiseerden de Ffurst en sijne Befelsîuden alle daghen ija meer en
meer, woe se de landen solden moghen brengen in een nijen eedt, en hadde
to mael groten hoep , dat sulckes doer vns gheschien solden ; waer vp dat foele
anslaghen gemaect worden, de niet en treffeden, van de welcke een part hijr
to foeren voerclaert is , so wisten se dat genoech warachtich , dat sulckes niet to
doen were sunder vns, daer helden se de saecke draghen, in hoep sijnde, met
dene anslach often dandere vns daer bij to brenghen.
So hadden de Ffurst int landt gesant een President, de in vnse landt genoempt
•worden Canzelier, en was met namen genoempt Mester HUBERT , Pastoer van
Peijse, in Drent, en was van Groningen geboertich, een boechmakers soen, en
plach goede luden lujnderen to Ieren; met welcke kijnderen he to Colen toech
ende studerden ijae wat, ende toech van dane in Itcdien, ende liet hem Doctor
hullcitus maecken ; en int weder keren creghe he ija wat befel van de aflaten,
en is also to Vtrecht gecomen bij de Doemdeken, de hem promoueerden hij de
Furst, de hem in Frieslant bij vns sanden. Het was, ende noch wesen mach,
een to mael sorchlijck en boeslistich man, Godt noch den menschen vresenden.
So had ick hem grote kennisse, ende had ouer langhe tijdt sijnre wal gekent;
daer vmme dat he voele vruntscap met mij maecte en holden wolden'; dan daer
sijq vnerber lewen worden wij viant, also dat he mij ther doet hat^cïe; want iek
voer de Gheldersche Befelhebbers en de Ghedeputeerden van de landen beclageden,
en gaff sijn staet en wesen tkennen, waer met he om ginck. En daer worde
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der tijdt so voele gedaen, dat hem het Fursten segel genomen worden; ende
hadt, datmen hem sulckes voergewen wolden j hadden he wat to slecht gewest
in summighe dingen, he wolden hem beteren; daer bij so bleeff het dat maeJ.
En de Forste screeff an E R C I ^ N S , dat he Mester HUBERT voert an gene secrete
dinghen tkennen solden gewen, dan voersien hem, om een ander goet man
President to maecken, en maecken hem dese quijdt metter tijdt. Dat quam to
oeren van Mester HUBERT, de des niet wal behaegden, als ener, de niet geerne
van sijn officium sceiden wolden; daer om so practiseerden he an de Steden,
en maecte hem also gunst, om dat he hoer beloefden grote preuelegien van de
Ffurst to erlanghen. Ende dat were ouer lang al gesciet, wo ick met mijne
adherenten suîckes niet belet hadden; dan he hadden groten troest, sulckes to
erlanghen an mijn danck. Oeck so maecte he hem gunst met de geestelijcke
Prelaten, hoer belowenden altijdt voer to staen in al hoer saecken, ende oeck
grote preuiligien to erlanghen. En daer bij to newen so track he oeck an
hem enighe van de Ridderscop, met grote voele belofthen, bij de welcke dat
he se tot sijnen wille crege. Als he nv sodanen fundament gemaect hadden,
tuijwelden he niet, he worde daer met tot alle sijne wille en menonghe to
comen , to weten , dat he daer bij in grote gnaden van de Furst solden comen,.
en solde vns in vngnaden brengen; als he oeck dede.
Nv wiste dese frome man, dat de Ffurst daer met allen zeer to inclineert
were, dat de landen hem hadden willen vntfanghen en zueren als een Erfhere.
Op sodanen fundament, als he gemaect hadden, is he hen getogen an de Furst,
ende heft enighe van der Sneech mede genomen, en gaff de Ffurst to voerstaen f
woe he de Steden ende de Prelaten tot sijner handt hadden, en oock voele van
de Ridderscap ; en maectent 2 mael so groet alst was; ende dede," so voele to
voerstaen: wolden de Ffurst sijn raet folghen, he wiste maneren to fijnden, dat
de landen hem solden zweren en vntfanghen als Erfhere. De Ffurst fraegden
hem, off he oeck met vns daer van ghesproeken hadden ? Mester HUBERT
antuorden: Neen; wij weren de gene, de sulckes achter helden, ende des
niet wolden laten gheschien; nv hadden he de paeden also ghestroeit, dat wij
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forder geen macht solden hebben om dat to keren; en als alle de Staten
hoeren eedt gedaen hadden, wat wij dan wolden maecken ? wij solden alsdan
daer om bidden, dat de Ffurst vns wolden vntfangen. De Ffurst wiste to
seggen: Het were goet gewest, datmen vns then ersten daer van ghesproken
hadden; het were to besorghen y dat de landen sunder vns raet daer inne
niet solden willen edtwes doen. Mester HUBERT sachten contrarie: Het were
genoech probeert, datmen vns daer hen niet brenghen mochten, noch met lieffj
noch met leet j daer vmme hadden he andere wegen gesocht, dat de Ffurst,
an vns danck, tot sijner begheerte solden mogen comen, woe Sijn G. niet
dan allene sijne raet wolden folghen. En het smaecte de Ffurst wal; het
heft hem beliefth. En int eerste heft de Ffurst de ghescicte van Sneed,
de nv met dese Mester HÜBERT daer ghecomen weren, guetlijck vntfangen,
fruntlijck laten tracteren, en heftse gecledet, ijdtlijck nae sijn staet, ende
heft se begawet nae alle hoer begeerten, en heft se met voele preuelegien to
huis gesant.
En van stunden an worden gescrewen een landtdach to holden ther Sneecfc /
en de Furst sandten daer sijn Raeden; en vp de genante dach sinnen de gemene
Staten voergaddert to Sneeck, int Rewenter van de Cruciferij; ende daer dede
WIÏNANT VAN ÂEE.NHEM, Doctor ende Raet van de Ffurste, het woert, en dede
daer publice to voerstaen, in wat groter last, lijden en voerdriet dat wij weren
gewest in tijden van de Hartogen van Sassen, also dat nemant voersekert were
sijn lijff noch goetj daer wij bij de gnade van Godt en doer de Hartoghe van
Geldre daervan voerlost weren, ende dat niet sunder grote marckelijcke kosten
en arbeit. Ende gaff daer bij to voerstaen, wat groter apointament he gehadt
mochten hebben, woe he de landen van Westerlant hadden willen voerlaten;
dat Sijne G. nummer gedincken solden, laet staen doen. Daer vmme weer het
noedt, dat de Ffurst oeck wiste, wat lie hem tot de landen solden vaeTsien.
Deser oersake weren se van de Ffurste daer ghescickt, om eedt en plicht van
de landen to vntfanghen; en se mochten dat niet bedencken, dat in de landen
enich man van voerstant solden wesen, de daer vnwillich in befunden solde
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worden. En gaff voert to voerstaen , woe genedich he de landen wolden wese¾;
ende concluderden zijn relaes vpt tgene dat Mester H U B E R T bearbeidet hadden
met de Prelaten ende Ridderscop, oeck van de Steden ; seggenden , so gafF he
hem met liet hoeft an de Prelaten: Tu supplex ora; Tu protige; wijsenden vp
de Ridderschap: Tuque lábora; ende worp de handen so van hem, daer Hj
denckenden de Gemeenheit. Dan vp dese tijdt weren de paden van Mester
H U B E R T noch niet also ghestroeit, datse to hoer propoest mochten eomen , als
se geerne gewilt hadden. Dan daer worden so voele gedaen, datter een ander
dachfaert beraempt worden, weder to Sneech; dan der tijdt wordet noch cruader?
angeseen se hadden articulen gemaect van preuilegien, ende hadden hoep, dat se
niet de preuilegen de landen an de eedt solden brenghen; dan de landen maecten
andere articulen, dat se de Ffurst wolden zueren en vntfangen als Here. IR
dese articulen, to weten, de gemaect weren bij de Fursten Raet, ende anderef
de gemaect weren bij de landen, daer were groten differencie en difficulteit in;
dan daer solden wal raet to geweest hebben, om daer inne geaccordeert to
hebben, dan vthgesceiden ene artikel. To weten, de articulen, gemaect bij de
Raet, daer stunden in ghescrewen: woe wij vp sodane articulen vntfanghen 9
gehuldet en gezuoeren hadden de Hartoghe van GàëZdre, en sijne wettigen Erwenf
als ene Erf here van Westerlant.
En in de articulen, bij de landen gemaect, de
voermochten: dat wij de Ffurst van Qheldre wolden vntfanghen, hulden en zweren
als een Beschermhere des landes; — daer langhe tijdt en voele vp disputeert
worden. Doch int sîuten is daer concludeert, dat de Raeden solden de articulen
van de landen draghen an de Ffurst, ende gewen daer mede a n , wat vns de
Ffurst geloeft en to gesecht hadden; wij hadden sulcken betrouwen vp de Ffurst,
dat he sodane suaricheit niet daer van maecken solden, om tgene to holden,
dat Sijn G. voer Godt en alle de werlt sculdich were to holden nae belofthe. —
En vmtrent Sancten P E T E R ad vincula so solden de Ffursten Raeden daer weder
comen, en also wal solden de landen met ganse volmacht hoer ...dan oeck
presenteren, en dan to voernemen, off men oeck eedt solden moghen accorderen
in dese articulen. -^- Ende dit was, nae mijne beste weten, int ijaer, aîsmen
screeff z5i8.
:
..•_.
........
.
.
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Vp de genante dach heft de Ffurst daer ghesant HENDRICK VAN GHENT ,
HEOTRICK DE GROEFF , WIJNANT VAN AERNHEM , AERNT VAN GRUTHTTSEN ; ende
desen hebben then ersten de landen daer ghepresenteert enen nijen Ghuwernoer.,
to weten, MARTEN VAN ROSSUM , Here van Puderoijen; dat dese HUBERTUS
•practiseert had; de noembden hem, en screeff hem oeck, nae der tijdt, niet anders
dan VAN ROSSÜM , ende nam oeck het wapen van ROSSUM , seggenden ? Iie
was een newe van ROSSUM , moders halwen. En in dese dachfaert worden daer
niet guetz gedaen; dan de dinghen quemen al meer to voerloep, dan tot
eendrachticheit. Deser oersaecken leten hoer de Raeden mareken, recht off se
vnderstaen wolden met gewalt to hebben, om de landen daer hen to dringen;
en santen in alle harbargen, om to moghen weten de namen van de gene, de
daer als Volmachtich gewest were; de se in gescrift namen, om also to moghen
weten, Wel de gene waren, de een Hartoghe van Ghelre niet wolden vntfanghen
als Erfhere; en se sagen vns oeck met leJijcke oeghen an, segghende: Se
hadden vns wijser ende bet wetenden gehalden, dat wij de Ffurst solden contrarie
fallen, ende anhangen een hoep vnwittiger luden, daer danck noch ere an to
béhaelen were, so wij doch wisten, dat de Ffurst in alle sijn doen en laten vns
betraden ; en wij solden bekennen, in wat noeden dat wij weren, als wij bij de
Ffurst quemen, de vns met grote cost en arbeit geholpen hadden; en voert
solden wij gruntlijck bedencken: off de Furst noch sijne handen wolden van
vns trecken, wat wij dan maecken wolden ? ende dat worden sunder tuijwel
ghescien, woe wij vns niet anders wolden anstellen, dan wij nv voer handen
hadden; met voele andere woerden, denendeh ther materie.
Hijr vp so antuorden wij : Wel de saeck gruntlick en to recht Betrachten
wolden, so mochtmen vns geen schuit gewen: wij hadden gedaen, ende deden,
so wij sculdich weren om doen ; dan se solden metter tijdt noch wal bekennen ,
dat de gene, de sodanen raet hadde an gegewen, dat he des Fursten frunt niet
gewest were; dan het was de ïechte wech, bij de welcke des de landen mochten
«comen in grote foerderfnisse; en de Ffurste mochten daer bij voerlesen sijn
cost en arbeit,. en solden alsdan geen groten danck noch ere daer van heb¾en.
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En dat gliij vns dat willen wijten, dattz nae uwe wille niet comen mach, daer
hebdij gene redelijcke oersaecken t o ; witet de gene, de v sulckes geraden heft.
Hadden ghij nv uwen raet met vns genomen daer v p , wij wolden v een ander
informacie daer van ghedaen hebhen. Ghij weten ijae wel, dat wij van de landen
daer to ordineert ende ghedeputeert sint, hoer woert to doen, en het beste to
xaeden in alle maneren, nae vnse voermoghen; en het meeste, se voermanen
vns, wat wij hoer hebben doen zueren in de eerste incompste, en wes hoer
doen beloefth en to gesacht worden. En liet hoer daer den eedt lesen, de met
des Rentemester eghen hant gescrewen were, en sede daer bij , wat de Ffursl
SICKO ende mij, bij sijner Ffurstelijcker ere, en bij sijne ewige salicheit, beloeft
en to gesecht hadden; often sodane dinghen nv gans al voergeten weren ? Woe
Sijne G. vns der tijdt sodane dinghen voer geholden hadden, als men nv
attempteert en begeert, vngetuijwelt het were bijr to niet gecomen. Ende
toenden daer voele credence brewen, de der Furst vp diuerse tijden an mij
ghesant hadden bij Sijne G. Raeden en andere deners; daer mij altijdt angebraclit
worden, de landen to voermanen, dat se wolden bekennen en dencken, wat
groter kost ende arbeit dat de Ffurst dede om de friheit van vnse landt. Daer
om so behoerden wij niet traech to wesen in vnse egen saecken, dat vns golden
ere, lijff en goet. En foermaende daer ijdtlijck besunder van de Raeden, off se
mij sulckes niet van weghen de Ffurste hadden an gebracht? daer ick, met zampt
de andere, alle mogelijcke flijt to gedaen hebben, ende hebben de landen oeck
also informeert, dat se in genen dinghen to beclaghen weren; en hadden de
landen hoer altijdt van vns wal laten vnderwijsen , ende weren altijdt goetwillicb
¾efunden, dat behoerden se to geneten en niet to misgelden.
De Raeden wolden hijr vp seggen: Datse mij sodane credensen ghebracht
liadden, mochten wal waer wesen; dan tgene, dat mij vp de credentz angegewen
were, dat scheen b e t , dattz hijr bet geleert were, de der gebreken i e t wisten,
ivatter van noeden were, dan dat de Ffurst sulckes hadden lafen doen; want
de Befelhe¾bers in Frieslant wisten bet hoer gebreken, ende wat se geerne gedaen
hadden, dan dat sulckes bij. de Ffurst, often emant anders, geweten mochten
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worden. Bij sulcke oersaecken so mochtet wal waer wesen, dat mij met de
eredentz also angelanget weren to doen, so ick sede en gedaen hadden ; dan dat
nam noch gaff in dese saecke nieth.
Daer op so antuorden wij, dat wij des niet mochten geloewen , des de Ffurst
often Zijn G. Raeden vns edtwes anders solden scrijwen, often doen segghen, dan
de waerheit, often tgene, waer mede se dan belast weren. En hadden sodane
een fast betrouwen tot de Forst, dat sijn G. niet solden willen noch begeren to
doen, des tegen sijne belofthen solden moghen gaen; en woe se dan edtwes
anders attempteerden to doen, daer met so bedrogen se de Ffurste en de landen.
Hijr op so antuorden se ons, dat SICKO ende ick so hart stunden op vnse
eerste belofthen, de vns to Harderwijch ghedaen solden wesen , daer hadden wij
vnrecht an ; se haddent wal gehoert van de Ffurste, oeck van de andere, de
daer ijegenwoerdich waren, dat wij sulckes quelijcken voerstanden hadden. En
doer sulck vnfoerstant were het gecomen , dat de landen then ersten so slechten
eedt ghedaen hadden , om dat wij de Rentemester daer van sinistre informeert
hadden, met voele andere, deser gelijcke, woerden. Bij de welcke dat ick gaer
nnsselijck worden, en stack mijn hant in de bossum, ende haelden daer 2
brewen v t h ; heth ene brieff hadden de Ffurst an mij gesant anno minorî i5 s
(als ick niet bet en wete;) doen wolden dese Coninck van Ffrarikrijck MHanen
gewinnen, als he dede, daer de Furst van Ghelre mede hen toech. Doen
screeff de Ffurst van Gheldre an mij dese brieff, mij biddenden, dat ick de
dinghen van Frieslant doch acht wolden hebben in sijn afwesen; he hoepte met
goeder tijdonghe weder to landen to comen , om alsdan tgene to vollenbrengen ,
tgene he vns beloefth hadden; en wolden vns weder brengen tot vnse oîde
friheit, so wij ouer hundert ijaren gewest weren. Om dat to doen, so wolden
Jje sijn eghen persoen niet sparen, dan wolden daer landen en luden bij vpsetten;
met wijder inhalt, so de brieff dat begrepen hadden. En de ander brieff gaet
fast vpt selfden vth, en worde van de semelijcke Raeden vth Ghelderlant an mij
ghesant. Als se nv dese brewen gelesen hadden, so sede i c k : Twijwelt niet
Prov, Friesch Genootsch. I.
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daer an j ick worden v noch boewen dit so voele iesceitz laten seen, dat v voert
an geen noet sal wesen to segghen, dat wij de landen anders angedraghen
hebben, dan het met de waerlieit is ; daer wil mij Godt ijae voer bewaren.
De Kaeden begosten doen vruntelick met vns to spreken. Allet gene dat se
geseen en gehoert hadden, dat wolden se den Fiurste vp het aller fugelichste
reporteren, en hoepten so voele guetz to doen, dat wij zeer cortz goede tijdonghe
solden hebben. Daer wij op antuorden: Wij en tuijwelden nijet, als se bij de
Furst quemen , se solden wal weten, wat se solden seggen ; en dat mochten se
de Ffurst mede seggen: wij wordent wijs, en voerstundent also, datmen vns
ginck lochenen, tgene vns geloefth en Furstelijck to ghesacht were to holden;
vp welckoer beloften wij zemelijcken vns zeer hart vp voertrout en voerlaten
hadden y waer doer wij groten arbeit gedaen hadden , en vns lewent in menicih
perijckel gestalt hadden, ende grote, trcffelijcke scaden daer bij vntfangen hadden,
en daer to, allet gene, so wij vp eertrijck voermochten, dat hadden wij daer
bij vpgestelt. En so wij nv hoep hadden, dat vnse saecken met der tijdt wenicli
beteren solden, nv ginckmen vns lochenen, tgene daer wij vns vp foertrout
hadden. En dat meer w a s , het scheen recht of men vns daer to drunghen
willen, dat wij solen aff staen, tgene vns to goeden beloefth is. Hijr vmme
willen wij vns de saecken vntslaen ; moghen wij dan de landen niet to goeden
doen, so willen wij oeck niet quaetz doen, Daer om so segghen wij de landen
vnsen denst v p , ende vntlasten vns van deser saecke, en willen oeck voert an
met dese saecke niet meer to doen hebben. Woe ghij nv voert an de saecke
beter weten to maecken, woe vns dat liewer wesen sal; dan wij begeren daer
van to hebben prophijt often schaden, ere often schanden , dan eten en drincken
vant tgene vns Godt dan voerleent hefth. Dit hebdij v Ffurste mede to
reporteren.
Wi) worden van de Raden beantuort, dat se van sodane dinghen geen last
hadden; se dachten hoer befel genoech to doen ; wolden wij dan, dat de Furste
sulckes weten solden, so wij daer an gegewen hadden, so weer vns to raeden,
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dat wij sulclces to scrifth stelden , ende aduerteerden de Ffurst daer van doer
genoechsame scrifth, often doer munt bodtscap, so vns dat best dochten j se
wolden daer niet mede to scafFen hebhen. — Daer met wij vns sceideden.
En wij weren oeck cort beraden, en santen Mester G A M E N U S GALCKO ,
Pastoer to Olde Bom, met een credentz en muntbodtscapen an de Ffurst. En
het effect daer van were dese: Woe de Furst niet Avolden afstaen van sodane
propositum, als proponeert ende vns angedragen were bij Sijne Ff. G. Raeden ,
so weren wij de saecke gans moed, en wolden om al daer niet meer mede to
scafFen hebben, Daer vmœe so hadden wij de landen vnsen denst vp gesecht,
dat wij oeck Sijne G. niet wolden voersuighen; dan mochten daer to gedencken,
het were dan saecke, dat Sijn G. anders to doen beraeden worde, en wolden
volcomen tgene, dat Sijne G. vns to doen beloefth hadden, alsdan wolden wij
geerne het besthe voert an doen, so wij to den daghe gedaen hadden. De Ffurst
screefF vns voer een antuort: Weren wij beraden hem also voele to gewen, so
wij een Hartoghe van Sassen plaghen to gewen, so wolden he de articulen der
landen to goede besegelen.
Voer wij dese antuort cregen, weren de Gheldersche Raeden al weder nae
de Ffurste getogen; dan ERCJLENS nam sijnen wech vp Groningen j en wij
blewen noch een tijdt to Sneed.
Then ersten so was ROSSUM , de nije
Ghuwernoer, vns to mael fruntlijck j ende dede groten arbeit, en practiseerden
menniglie anslach, om vns weder to brenghen in de Raet; dat hem falierden.
Dan wij santen Heren W O L , Pastoer to Roerdahusem,
weder met scriften en
muntboetscapen an de Furst, om de brieff to beantuorden, de wij bij Mester
GAliiENO GALCKO vntfangen hadden. En voer dat de Heren W O L weder quam,
so worden vns de nije Guwernoer to mael wreet, en sach vns al met quaden
oeghen an. Dat quam doer een brieff, de der Rentemester vth
Groningen
ghescrewen hadden an dese ROSSUM , so dat hijr nae bet voerclaert sal worden,
lek hadden der tijdt mijn wijff en kijnderen all gesant nae Groningen, ende ick
folchden in cortz nae, en ginck daer woenen.
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De wijle nv ERCIÆNS to Groningen was, so sant he van daer een Priester,
genoempt Mester VLFERT , de der Ffurste van Sassen langhe gedenet hadden,
bij de welcke he oeclc grote kennisse hadden an de Brunswichsche Ffursten, en
met namen bij de Hartoghe van Lunenburch. En dese ginck daer hen, ende
maecte een ander bodtscap an de Ffurste, ende 'dede so voele, datter een dach
beraempt worden, om to voerenighen een hillijck tuschen de Ffurste van Ghelre
en de dochter van Luneborch. So vro dese Priester weder gecomen were, so is
ERCIÆNS nae Luneborch gefeerdiget, ende heft daer tracteert en concludeert
in sodanen brutlacht, alst voerscrewen is. Dan daer were ijae vnder andere
articulen ene, daer de Coninck van Franckrijch marckelijcken in doen moste,
often he moste in een artikel beliewen often consenteren ; doer de welcke dat de
Hartoghe van Luneborch sandt Sijn G. Canselier bij de Ffurste van Ghelre, de
hem enighe luden to gaff, ende heft hem foert geveerdiget an de Coninck van
Ffranckrijch. Dan de dinghen moehten ija tot hoer effect niet comen, ofte de
Ffurst moste daer selwen hen. En so daer concludeert were, persoenlijcken to
reisen, so hadden Sijne G. sorge voer vns, angemerct de dinghen so wilt en
woest stunden, alst voerscrewen is. So practiseerden se vns to crighen in
de landen van Ghelre, daer se vns dachten to holden tot wedercompst van de
Ffursten. Daer om -worden wij gescrewen to comen in de landen van Ghelre,
ghescict to wesen om antuort to moghen gewen Op enighe dachten , gliedaen bij
MARTEN VAN ROSSUM , Ghuwemoer, en HUBERT VAN ROSSUM , Doctor en
Canzelier.
Nv wiste de Ffurst, dat wij anders niet compareert hadden ; en so des vnse
ere betreffeden, tuijwelde he nijet, wij worden daer comen; dat oeck also
gescach. Dan so vroe weren wij niet int landt, off de Ffurste voerloes hem , en
de Raeden begosten in sijne absencie daer inne to handelen, en wolden vns
partijen vruntlijcker wijse voerenighen. Daer wij vp antuorden, dat wij niet
marckelijcken met hoer hadden vthstaenden, bij vnse weten, dattz noet were de
Ffurst often Sijne G. Raet hoer daer inne vnledich to maeken; dan de Ffurst
hadden vns gescrewen, dat wij vns daer solden laten fijnden , gescict to wesen
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om antuort to gewen vp de dachten van de Ghuwernoer ende President, en
Jeten hoer een minut lesen van de principael briefF; woe wij dan de dachten
mochten hoeren, men solden vns sunder antuort niet fijnden. De Raden baden
vns, dat wij in ghescrifth wolden stellen alle de articulen, daer wij vns in
beswaert wisten; so wolden se met en ander spreken, om remedie to lijnden.
Wij antuorden hijr v p : Al vnse ghebreken hadden wij to menighe tijden de
Ffurst laten weten> ende oeck de Ffurste Raeden; met namen, so weren ERCIÆNS
vnse saecken so kundich , als vns dat selwen were; daer om so were het niet
noet, voerder scrift daer van to maecken. De Raeden baeden vns zeer fruntlick,
dat wij alle vnse ghebreken to ghescrift wolden stellen ; daer solden met namen
voele goedtz vth comen. Wij antuorden: Het were kentlijck , dat wij beclaget
weren; daer vmme so weren wij reij , vth wat oersaecken wij vns sunder noet
actores solden maecken. De Raeden wisten hijr vp to seggen: Dese scrift solden
niet gemaect noch vntfangen worden in maneren van een proces ; dan het solden
so voele wesen als een memoriael, bij de welcke dat se solden mogen weten
remedie to gewen nae nodurfth. Int sluten se brachten vns daer hen, dat wij
tsamen screwen all hoer vnordentlijck regiment; ende daer inne so stunde daer vast
voele suntlijcker, scantlijcker stucken, de welcke se in hoer officie perpetreert
hadden, dat wal meest to quam in dese Mester HUBERT VAN ROSSUM > den
hem noembden Cancelier. — En doen de articulen gelesen worden in sijne
presencie, hadden he des wal vntboeren, en sede voele lasters van vns in vnse
absentie, ende dede groten vnscult vant tgene wij ouer hem geclaget hadden.,
Dan hem worden geboeden daer van de Raeden, dat he vns een scriftelijck
antuort solden gewen, in so voele dat hem dachten dat he sijn ere genoeclt
dede; — dat he aff sloech, seggenden: Het were kentlijck, dat Westerlant hinck
an vns; woe he nv de waerheit solden vntdecken, dat ginck an vnser ere; so
kenden he vns ther goeder maten wal, dat wij als dan hem nummer weder in
gracie solden nemen; daer vmme weer het niet to raeden, forder scrifth. oeuer
to gewen ; dan se solden arbeiden om een accort to maeken, dat were voer de
Ffurst en voer de landen. De Raeden wolden een scriftelijck antuort seen en
hebben 5 en als dat antuort dan visiteert were, befunden se dan, dattz de saee¾e
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«iet lijden mochten , so wolden se vns des antuort vorholden , en niet Jaten seen,
Des was der frome man vi*o; en vp sulcken hoep heft he vnse dachten
jbeantuort, en mengeden daer inne voele acusacien, waer in he vns ere smateden;
en dat dede he so groflijck , des to lewer, op dat de Raet vns sijn antuort niet
solden laten seen. Int sluten wij deden so voele, dat vns dese scrift worde
gedaen, om to moghen lesen ; dan mosten daer vnse hant vp gewen , dat wij
de selfden scrift nae noen weder in den Raet solden hringen vp gewoentlijcker
tijdt, to weten voer 3 vren. En dat deden se vp der menongen : het was vast
groet, also dat wij in sodanen corten tijdt niet meer voermochten , dan dat wal
to lesen, ende mochten daer geen afscrift van nemen, daer wij vp staen mochten,
om dat to doceren, dat sodane dachten oeuer vns gedaen weren. Dan so wij de
articulen bestunden to lesen , hefunden wij , dattz noet were, dat wij daer fan
een afscrift hadden. So dan de scrift so groet w a s , en de tijdt so cort was,
worden wij to raede, dat wij de scrift van en ander sneden j want het were to
hoep gemaect in een boecksgewijse. En wij maecten daer vier parten aff, ende
wij voergaten vnse maeltijdt, ende namen dese scrift voer v n s , ende screwen
de aff; to weten, AMCKO I J A R I Æ , JANCKO VJVEMA , J O H A N GHEH.BB.ANDA
en ick j ijdtlijck nam een quartier foer, ende quemen vp de genante tijdt
nae belofthen, ende gawen den scrift weder oeuer, de wij vnder geteikent
hadden, so dat se des niet mochten muteren often wisselen. Ende niet lang hijr
aae wij tripliceerden vp hoer replijck, ende dat in sodane maneren, dat hoer
niet lustede, vns enich ander antuort to gewen doer scrifthen often met de
mond. Dan de Raden seden : Wij hadden wal gedaen; dan wij mosten toewen,
went so langen dat de Furst to landen gecomen were ; dat zeer cortz gheschien
worden , angemerct dat de tijdt bij was , dat de Furstinne van Luneborch daer
gebracht solden worden; tegen der tijdt worde de Furst wal weder to lande
comen; en wij mochten vns daer vp wal voerlaten, dat beide de Ghuwernoer
ende de Canzelier af gedaen solden worden; en oeck datter een ordentiijck
regiment in de landen gemaect en ghestelt solden worden; daer behoerden wij to
to dencken, woe ende in welckoer schijn dattz aller fuegelichst gedaen mochten
worden. Daer wij vp antuorden: Woe se des beter maecten, wo vns dat lewer
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were; dan wij wolden vns des niet moeijen, dan laten de gene daer met
betemen, de daer mede belast weren ; wij weren o.m gene andere saecken daer
ghecomen , dan om vnse ere to foerantuorden in so voele vns dan noet were.
Dese saecken biewen also staen, went so langhe dat de dochter van Luneborck
daer met groter staet ghebracht worden ; en op de darde dach daer na quani
oeck de Furst vth Franckrijk to Sutphelden, daer liet werscop gemaect worden
en was.
Op dit selfden warscop weren oeck gecomen de van Groninghen, to niael
rustich, to weten, Mester WILHELM de Pastoer, en tue Burgemesters, to weten,
GliAES SCAPPEK en LuLOLF CONRARDJ ; ende dese worden gebracht vp een
awent voer de tafel, daer de Ffurstinne van Luneborch, een dochter van Sassen,
sath. So fraegden de olde Furstinne, wat Heren dat se waren? Hoer worde ther
antuort gewen, dat se Heren van Groningen weren in Frieslant. Se mochten
fbert fragen, off dat da;n Groningen were, daer vnse newe van Sassen so lang
en so menich mael foer geleghen hadden ? Hoer G. worden geantuort: IJae!
Doen hiefF de Furstinne an to spreken met, de fan Groninghen, seggenden:
Ghij Heren! in vnse landen sechtmen y ghij hebben vnse Here en soen ? de
Hartoghe van Gheldre, vntfanghen en angenomen voer een Bescherm here uwer
stadt en landen; en hijr sechtmen mij, ghij solden hem gekoeren, gehuldet?
ghesuoeren en angenomen hebben als ene Erf here des landtz; wat mach doch
daer an zijn ? De Heren van Groninghen gawen ther antuort, dat de Ffurst
van Gheldre, en Sijne G. erwen, weren warachtighe Erff heren van Groningen ,
met de landen, daer to behoerenden. — Dat antuort behaegden de Furstinne
wal j en this to presumeren, dattz met vpsate also to gerecht was, ende dat bij
oersaecken, hijr naefolgenden.
Als nv dit v,p de awent ghesciet were, liet de Rentemester mij haelen vth
mijn losement, vmtrent een vre na noen, also dat ick noch ouer tafel sat, als
mij de boeden quam. Ende daer comenden, vant içk. de Rentemester met de
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andere Raeden , noch sittenden ouer maeltijdt; en so daer een ledicli plaetz voer
mij gelaten were, so ginck ick daer mede bij sitten, gelijck se dat Legeerden
ende wolden hebben. En daer worden niet ghesproeken , dan van kortwiliclieit
en andere spottelijcke dinghen, de daer inde feeste voerganghen weren; doch
vpt ketsten hief daer an Mester H E N D R I J C K VAN SA:LTZBUIICH , Doctor en
Raet, ende voertrack daer int gemeen , wat daer des naewentz to foeren geboert
were voer de tafel van de Ffurstin van Luneborch,
alst voergescrewen is,
En de ander Raeden de geleten hoer, recht off se daer niet aff gehoert nocli
geweten hadden j en daer worden de van Groningen wal genoech ghepresen , en
met namen van dat hoechfoernuftich antuort, dat se de Furstinne gegewen hadden,
En so dan ijdtlijck tsijne seiden, en allet tot groter ere van de Groningers,
so voerstunt ick oeck w a l , datse geerne edtwes van mij wolden hoeren, wat
ick daer van solden seggen. Ende ick dachten oeck wat mede ther bane to
brenghen, en sprack, dat ick sulckes vth gruntlijcker harten gern hoerden,
dat de van Groningen in sodanen prijs ende gnaden stunden; daer ick grote
reden en oersaecke to had; want ick vp der tijdt een inwoner der stadt
Groningen was; en daer to lege mijn beste pant, dat mij Godt voerlenet hadden,
bij Groningen,
ende hadden mede bekostiget de ghescencken, de se daer
presenteert hadden , ende des in so voele als ene van de Burgemesters , off alle
Leijde, dat ick mij wal voermeten woîde waer to maecken ; deser oersaecken
sjueme mij mede van hoer ere to , en hoerden des van gruntlijcker harten gerne.
Dan se wolden daer niet hen ; se wisten to seggen: Ick were in Westerlant
geboeren , ende daer woenden mijn vrunden en maghen ; en oeck so laghen daer
mijne patrimoniael goederen ; daer vmme behoerden ick daer vp to dencken ende
studeren, dat Westerlant oeck enighe ere in lachten ; en dat were wal in mijn
macht; ick solden mij bedencken met de anderen, de wijle wij tijdt hadden;
het hoff worden niet dan 2 daghen noch bij en ander blijwen. Ick antuorden
liijr op , dat de van Westerlant hoer hijr niet ghetoent hadden, alst wal voer
de Ffurst en landen ghetemet hadden , dat were bij mijn scult, noch de
gene, de hijr weren, nijt foerbîewen 3 dan quam daer goet often quaet fan, dat
mochten se Mester HUBERX VAN ROSSUM en sijne adherenten bedancken, dp
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sulck, als se wisten, voel ghedaen hadden. Daer mede was dat ghedaen ; doen
ginckmen van andere dinghen seggen. En nae datter gegeten was, soe stunt de
Rentemester v p , en he nam mij bij der hant, en wij ginghen tsamen in een
crut gaerden, en hadden daer to maele voele woerden met mij; en int sluten
sede he mij , dat de Raeden dachten vns to presenteren voer de olde Ffurstin
van Luneborch ; oeck voer de junghe Forstinne van Gheldre ; en allet tot vnser
ere; en wij soldese willecome heten. En he vnderwees mij , Hoer Gnaden de
rechte behoerlijcke tijtel to gewen, op dat wij niet solden bescaempt worden;
want in de kamer so weren de groetste Heren van de ffeesten, to weten, de
junghe Furst van Luneburch,
en een Ambassiaten vth Franchrijck, de der
spraeck wal kunden, en den Heren van Brunchhorst, JSercà, Stenforden,
Wis,
en andere voele Oestersche en Gheldersche Heren. En often wij dan ghefraget
worden, in wat gestalt dat wij de Ffurst vntfangen hadden, dat wij ija dan
wisten to seggen, om de ere van de Ffurst, dat wij Sijne G. vntfangen,
angenomen en ghesuoren hadden als ene Erfhere des landtz. lek antuorden, dat
vns sulckes to doen niet to bidden weer, angeseen wij weren niet ghecledet met
den rechten brutlacht cleet; wij, noch de landen van Westerlant, weren daer to
niet geroepen; oeck hadden wij vth redelijcke oersaecken al vnse macht, last en
befel, de wij van de landen plegen to hebben , resigneert, so er then besten
wal wiste; woe wij dan daer to solden comen , ende seggen anders, dan het met
de waerheit were, buten wille en consent van de landen ? dat stunden vns in
genen mate to doen; dat, angemerct het was de principael artikel, daer questie
aff was, en daer alle de vnwille aff geresen ware, waer vmme wij dan sodane
woerden solden spreken , in preiudicie van vnse solicitacie? want wij niet anders
soliciteert noch begeert hadden, en noch soliciteerden ende begeerden, datmen
vns wolden holden, tgene men vns beloefth hadden; en were de Ffurst [daer
to niet gesint, wij mosten vns dulden. So were het redelijck, datmen vns leten
wesen, de wij waeren. Wij mochten dat wal weten; woe de Ffurst sijn ere
ende conscientz niet wolden bedencken, so mochten wij Sijne G. niet daer hen
brenghen, daer he niet wesen wolden; so mosten wij vns lijden en to freden
stellen, so wij best mochten, ende laten de saecke Godt bevoelen wesen. — De
Prov. Friesch Genootsch. I.

aq

Wumkes.nl

2 26

JANCKO DOUWAM A'S

Rentemester de troesteden mij met schoene woerden, seggenden; Dat mochlen
niet comen in preiudicie van vnse solicitacie; want het were niet dan simpele en
naecte seg woerden, daer men vns niet inne begripen mocliten. Oeck so gaewen
wij sulwest to voerstaen, dat wij van de landen gene macht hadden ; wat dan
de landen often vns sodane slechten, fruntlijcke woerden solden moghen scaden?
He wolden vns daer wal voer staen , dat vns noch de landen in gheen preiudicie
solden ghekeert worden; dan de Ffurst solden sulckes in hoeghen danck
vntfanghen ; — met voele andere. deser gelijcke, woerden. — Dan ick bleeff
bij mijn eerste propositum; doch sede ick: Het were also niet, ick woldet mijne
gesellen to kennen gewen; tgene ick dan daer gehoert hadden , licht se mochten
so grote suaricheit niet daer van maecken, als ick mij dat besorchden j wes se >
dan doen often late wolden, dat solden ick hem wete laten in tijdt, om to weten,
waer nae he hem reguleren solden. — Dan de Rentemester antuorden: Het
were niet noet, dat ick met mijne ghesellen daer aff solden spreken; he hadden
so voele voernomen an mijne woerden, dat daer niet aff worden solden. — Daer
met so sceideden wij vns.
Des morgens worden wij gebracht voer de Ffurste, daer wij Sijne G,
willecomden vth Franckrijck, en geluck to winscheden met sijne Furstinne. Sijne
G. danckeden vns des, en oeck dat wij vns daer presenteert, en so langhe
voertoewet hadden tot sijner wedercompste ; en sede voert, dat he wal gehoert
hadden van sijne Raeden, dat wij vns also voer antuort hadden, dat Mester
H Ü B E R T cîene ere en danck daer bij erlanget hadden, met alle de gene, de
hem daer to geraden ende geholden hadden , dat wij zeer cortz wal voernemen
solden; daer vmme were he also bedacht, sijn Raeden in Westeflanb to
scicken, om de dinghen, de doer vnfoerstant vast wenich voerlopen weren , to
remedieren bij vnse aduise en raet. Daer vmme wolden Sijne G. vns gebeden
hebben, dat wij vns goetwillich daer inne wolden laten fijnden, en trecken
mede vp Westerlant,
en doen het beste in de saecke, so he vns dat to
foertrouden. —- En met desen namen wij oerloff an de Ffurst, en de Here
VAN ÁERSEN foerden vns bij de junghe Furstin, de wij willecomeden en
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Voer wij van Campen mochten comen , quemen daer de Gheldersche Raeden,
to weten, HENDRICK, Here van Gendt, Hofmester, W I I N A N T T A N AERNHEM ,
Doctor, MARTEN VAN ROSSTJM , Guwernoer , Mester AERNT VAN GRUTHUSEN ,
en andere. Ende wij huerden een hoeij , de vns in Westerlant solden brengen ;
dan bij storm en vnweder quemen wij in.de Cunere, daer wij 2 daghen bleweii,
en sint so voert to Sneech ghecomen ; daer ginck men de landen voerscrijwen,
om enen landaeh to holden. En in middeler tijdt ginghen se met vns handelen ,
ende hadden geen anderen befel, dan maneren to fijnden, woe se vns solden
moghen brengen van vnse olden fordering. Om dan to bet to moghen tot hoer
menonghe comen, heft W I I N A N T VAN A E R N H E M , Doctor, tot mij gesant ener,
genoempt GHEERT NUST , mij biddenden, dat ick wolden met hem gaen int
cloester then Crucebroders; daer were sijn Here in de sacrasteij , de met mij wat
sunderlinges to spreken hadden. Ick nam mijn wech daer hen, daer ick dé
Doctor fant, de mij fruntlijcken vntfinck, ende hadde to mael voele woerden
met mij, en wiste mij voele boeslinghe to seggen. En oeck gaff he mij to
voerstaen , in wat groter gunst en gnaden dat 'ick fan de Ffurste was en all« âe
Raeden. En op dat icket solden moghen befijnden, dat de wareken concordeerden
met de woerden, so weren de Raeden belast van de Ffurste, met mij daer aff to
spreken. Int eerste wolden de Ffurste sijne gnaden an mij tonen, en maecken
mij Here van Bom, met a l , datter to behoerden, to weten, dat mijn olders
plaghen to regeren; daer to so wolden mij de Furst alle ijaren gewen, mijn
lewent lanck, voer een pension, 4 hundert goude golden fflorenen, en mijn oltste
soen 2 hundert golden florenen sijn lewent lanck. En de andere Heerscappen,
mijn broeders, de wolden se gewen alle ijaeren, hoer lewent lanck , 2 hundert
-golden fflorenen, vth genomen ene, wel dat ick wolden, dé solden hebben
3 hundert fflorenen. En daer to wolden de Ffurst vns kesen als Sijne G. Raeden
in Frieslant, daer wij aff geloent solden worden, gelijck Sijne G. Raeden in
Ghelderlant, boewen ynse pension. En sede voert: Ghij mochten licht seggen,
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dat v licht to andere tijden wal wat geloefth solden wesen, dat v niet rechten
wal geholden were; daer op so antuorden ick v : Al dat v bij mij geloefth
w o r t , dat salmen v certein holden ; daer salmen v afF leweren brewen nae v
wille, besegelt met des Fursten groet hangenden segel. Ende daerto salmen v
een lnieff gewen, besegelt met de 4 hoewetsteden in GkeIde riant, en de stadt
Groninghen, de daer caucie voer sullen wesen, dattz v gheholden sal worden, in
clein en groet, wat v dan doer de Ffurste scrift geloefth wordt. En dat ghij
dese brewen seker solen wesen met v betalinghe, so wal van v denst, als van
geleenden pennongen, daer voer willen de Hoffmester en ick v de hant gewen;
woe wij v sodane brewen met de betalinghe niet leweren, tot uwe wille, in v
handen, in een tijdt van 3 maenten herwerlz, so willen wij v ghefanghen
wesen, en ghij solen vns moghen dach ende plaetz stellen nae v beliewen , als
y velt gefanghen, en van der plaetz nummer to wijeken, voer dat ghij
contenteert zijdt nae vnthetonghe, met alle de costen, de daer vp ghedaen
moghen wesen ; — met voele andere dinghen , de ick hijr laet an staen om der
corten wille.
Dan ick gaff hijr vp ther antuort: Ick dancte de Ffurst, ende oeck de
Raeden, om sodane grote gnaden , de se an mij tonen en bevvijsen wolden,
sunder enighe voerdeente; dan het were van gene noeden ; wolden se also met
de Ffurst spreken, dat Sijne G. hem wolden quijten int tgene vns van Sijn G.
beloefth were, so were de peijs balde gemaect. En wij hadden gehoept, nae dat
wij van de Ffurst voerstaenden hadden int afsceit, dat se daer van'last en befel
hadden; dan wij weren der menonghe niet, noch hopten de dach niet to lewen,
dat wij der menonghe. solden worden, dat wij de gene solden voerraden, de lijfi'
en goet, met al, dat se vp eertrijck voermochten, in vnse betrouwen stelden.
Wat daer dan gemaect were, daer wij so grote schaden om geleden hadden,
beide in bloet en goet, daer wij so manchmael vns lewent in perijkel om gestelt
hadden, allene om de mutacie van de titel, doen Sassens, ende nu Ghelders ?
Men sal mij dat nummer met de waerheit moghen nae seggen, dat ick Frleslant
sal voerkoepen often transporteren in vremder Here hant, oeck wes ick daer
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om lijden sal; ende gelowe certein , ghij sullent tsulfden antuort bij de andere
oeck fijnden. En vnderwecs hem, then besten ick mochten, dat se de Furs†.
wolden rechtejijck informeren, des he van sodane dolinghen wolden afstaen,
ende voerswege niet alle de periculen , de daer inne gelegen were, woe he bij
sijn propositum wolden blij wen ; ende gafF hem daer van genoech besceitz to
voerstaen, daer he oeck niet voel wiste vp to seggen. Dan had ick so wal als
HoMEiius to spreken west, he hadden des niet moghen voerstaen ; Godt hadden
hoer sijne gnaden vntoghen ; se weren der wijsheit beroefth.
Siet, de wijle wij noch in Ghelderlant weren, wal vmtrent een maent voer
dat de Ffurste weder to landen quam, so wast ordineert bij de Raeden, dat
beiden parten solden daer blijwen, to weten, so wal de Ghouwenoer met de
Canzelier, als wij. En dat behaegden Mester H U B E R T to mael quelijcken,
frucht hebbenden, dat wij vns solden voerdraeghen met de Ffurst, en so soldet
sijnen pels gelden. Daer vmme so maecte he frunden, dorch sijn newe, de
Ghuwernoer, ende gafF to voerstaen, woe he daer in IVesterlant voele guetz
gedaen hadden an alle staten. Daer vmme were het groetlijcken van noeden,
datmen hem hernelijcken feerdigden ende daer weder santen, ingeval often wij
vns niet wolden laten fijnden in billicheit, dat dan de Ffurst nochtant tot sijne
menonghe mochte comen, bij to doen van Mester H U B E R T , de al rede so voele
daer inne ghedaen hadden, dat he goeden troest had, woe wij schoen niet
wolden , daer vmme so soldes niet blijwen staen ; he wiste maneren to fijnden ,
dat de landen solden vntfangen ende zueren de Ffurst als Erf here, an vnse
danck. En vp dese troest is Mester HUBERT to landen getoghen ; dan men gaff
vns to foerstaen , dat he gheen oerloff hadden ferder to trecken, dan to Peise,
vp sijn pastorie. Deser oersaecke so tracteertmen met vns niet, de wijle wij in
de lande van Gheldre waren; dan de Ffurste sandt sijn Raden vns so balden
nae, alst voerscrewen is. En wo se de saecken also funden in Westerlant,
dat
de Ffurst tot sijner menonghe mochte comen sunder vns, so Mester H U B E R T
hem voermeten hadden , so soltmen vns van gene dinghen voermanen , dan laten
vns de gene, de wij dan waren; dan woe se sunder vns niet mochten comen tot
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hoer wille, so hadden se last en befel, met vns to communiceren en to handelen,
so alst voerscrewen is. En als se nv daer quemen , befunden se hoer bedroghen
ant tgene Mester H U B E R T hem to doen voermeten hadden; daer vrnme wast,
dat Doctor W U N A N T met mij ginck handelen , alst voergescrewen is.
Nv wast waer , dat dese Mester HUBERT ende R I J M S D I J C K de hadden so voele
ghedaen in vnse absencie, woe datter een groet brieff gemaect worden in
contrarie van vnse solicitacie, ende de brieff de was besegelt van summighe
exemte personen, de daer to gebracht worden, summighen met grote beloften,
andere doer bedroch, de darde doer groten dreigementen. En voer dat dese
Brieff to hoewe quam, so leten wij de Raeden lesen een auctentique copie van
de principael, daer se een groet foerwonderen in hadden. Dan dese brieff daei
mochten se hoer niet mede behelpen ; want he was de Ffurst meer contrarie,
dan he vns was; angeseen dat he fundeert were vp 2 articulen, doch contrarie
vnse peticie; to weten , wij soliciteerden, dat de Ffurst, de landen to goede,
sodane articulen wolde besegelen, als de bij de landen weren oeuer gewen; so
wolden de landen de Ffurst weder eligeren, zueren en vntfanghen, als een
Bescherm here des landes, Daer vmme hadden dese personen van hoer gescrewen,
doer instancije van Mester HUBERT ende RIJMSDIJCK , dat se niet begeerden
enighe articulen , goet often quaet, van de Ffurst besegelt, voer en eer dat de
landen gans ouer een gebracht weren. En dat was gans contrarie van de Ffurste
begeerten; de wolden, dat sulckes van stunden an ghescege, datmen hem solden
hulden ende zueren als Erf here, vp de articuîen bij Sijne G. Raet gemaect. De
andere artikel was, wij hadden soliciteert, dat men vp Sloten solden stellen eén
Fries voer Befelsman, ende datmen een doegdelijck en vprecht man voer President
solden kiesen, met de andere ghebreken to remedieren. Ende in contrarie so
"voermocht dese brieff, dat se niet begeerden een ander Canzelier, noch oeck
Bevelsman vp Sloten, dan de gene, de daer nv waren. Als nv de Raeden in
Westerlant quemen, fraegden se Mester H U B E R T en RIJMSDIJCK , off se anders
wat guetz voer de Ffurste ghedaen hadden? Se wisten to seggen : Het were
genoech daen, nae dat "wij daer mede beschaemt weren, angemerct wij vns
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voermaten macht van de landen to hebben, dat nv bij dese brieff contrarie
befiinden worden. — De Hoffmester antuorden: Ghij hebben v selwen bet bedacht,
dan de Ffurste: het dunct v wal genoech gedaen to wesen, als ghij bij uwe
officie blijwen moghen, de Ffurst faere dan, woe he wil ; want desen mogen
wij de landen niet tonen, angeseen wij van weghen der Ffurste recht contrarie
soliciteren. —• Mester HUBERT wiste to seggen : He hadden so voele vrunden
gemaect, dat he goeden troest to hadden , de Ffurste wille solden wal geschiçn.
an vnse danck. Dan doen het daer to cfueme, wordet voele quader, dan het
to voeren was; de frunden van Mester HUBERT hadden genen mont, mede to
spreken, noch wolden niet genoempt wesen 7 dan deden hoer vnschult voer de
landen, het beste se mochten. En aldus sint wij ghesceiden, ijdtlijck in hoer
plaetz; AMCKO IJ.4R.iiE en i c k , wij toegen vp Groningen, daer wij der tijdt
woenden. Aldus funden de Raeden hoer bedroghen, dat se anders ghewaent hadden.
Als wij nv ghesceiden weren, sint oeck de Gheldersche Raeden na hoer Ffurst
ea Here getoghen; daer W W N A N T VAN AERNHEM het report dede voer de
Ffurst, ende gaf daer an , so hewich en zwaer, dattz to voele were, wat quaidiw
Iuden wij weren. Wij hadden de landen to beleiden, ende daei? to brenghen,
waer hen wij wolden; ende helden de landen daer aff, dat se niet zweren
wolden nae de begeerten van de Ffursten; ende foersueghe niet, wat he niet
mij gehandelt hadden , ende wat he mij al geboeden hadden ; dan ick were niet
meer dan een steen to beweghen , en daer were an mij niet to ghewinnen ; en
dede voert grote dachten ouer vns semelijcken , en met namen oeuer mij.
Bij dit report was de Ffurst gans vp vns voertoernt, ende des om gene
andere saecke, dan dat he niet wolden holden, tgene he to holden beloefth
hadden, alst voergescrewen is. Hijr vmme so helden se menighen scarpen r a ç t ,
woe se vns int strijck solden moghen brenghen. So worden se noch to raeden,
dat Mester HUBERT vns noch eens solden beclaghen; so wisten se w a l , dat wij
sulkes vnbeantuort niet solden laten. So sinnen wij gescrewen, dat wij vns vp
enen genanten dach solden presenteren in de landen van Ghelre, om antuort to
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gewen vp de dachten van Mester H U B E R T . En so den dach Lij was, so worde
ick kranck, ende was oeck to rnael zeer cranck ; doer dit so wolden de anderen
daer niet hen trecken, dan excuseerden hoer doer mijne cranckheit. Mester
H Ü B E R T met sijne adherenten weren des to mael froe, ende gaewen an , dat ick
van naturen often van Godtswegen niet cranck w e r e , dan het were also
contrafeitet, om vns aîso to excuseren. dat wij daer niet dorsten comen. Deser
oersaecke so screeff de Ffurst an de stadt van Groningen, om de waerheit to
weten, off ick natuerlijcke krancheit hadden, dan off het contrafeitet were?
Als nv de Ffurst de waerheit wiste, dat ick niet een simpele cranckheit hadden,
dan stunden in groet perijckel van mijn lewen, doen sede de Rentemester: Het
quam mij van gene saecken dan van moeijsel, om dat ick de Ffurst also
Toertoernt hadden, en hadden mij so veer int werck laten hrengen.
De wijle ick nv also in dese crancheit lach , so starff to Groninghen een
Edelman, vth Tf^esterlant gehoeren, de daer gehijlicket' were, met namen
genoempt BENNERT ABBING-HE ; dese tijdonghe quam to Sneech, wo datter een
Edelman gesturwen were, vth Westerlant geboeren, de vast voele beclaecht
worden ; so weer van nemant voermaent, de cranck were, dan ick allene j so
mochten se dat niet anders fijnden, ick were certein doet. Mester HUBERT
ginck dat scrijwen an al sijn frunden voer ene goeden tijdonghe, recht often
daer een landt mede gewonnen were; alsodane freuden was bij hoer, vp hoep
van mijn doet.
Nae dat Godt Almechtich doer sijne grote gnaden mij weder voerleent hadde
gesuntheit, so screwen wij an de Ffurst, woe Mester H U B E R T niet cesseren
wolden, Sijne G. solden vns dan tijdt en plaetz scrijwen ; wij solden alüjdt
befunden worden antuort to gewen vp de clagen van Mester HUBERT , often wel
anders, de dorsten often wolden seggen, dat wij edtwes anders gedaen solden
hebben, dan so voele als wij behoerden en sculdich weren to doen.
Niet lang hijr n a e , vns quam van de Ffurst een scrifth, dat wij vp enen
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genanten dach solden comen to Aernhem,
om to antuorten, so wij to voeren
solden gedaen hebben , woe iele niet cranck were ghewest. En al danderen de
volmeclitichden JANCKO VAN VNEMA en m i j , dat wij antuort solden gewen, in
so voeîe alst noet were, doch also, off wij hoer mochten to doen hebben, dat
solden wij hoer late weten , so wolden se in egener persoen alletsamen, often
so voele als wij daer hebben wolden , bij vns comen. Ende JANCKO ende ick
namen mede Mester GHAMENUS G A L C K O , Pastor van Oldebom, ende wij leten
vns to Aernhem fijnden vp de genante dach, dat vnse aduersanten niet geloefth
hadden.
Soe froe als wij vns daer presenteert hadden, worden wij bescheiden voer de
Ffurst to comen , de persoenlijcken ther audiencie wolden sitten ; dat wij geerne
hoerden , waer vmme dat wij (juemen vp de rechten tijdt. En wij weren daer
niet lang gewest, daer quam oeck dese Mester HUBERT , en was foerselscafth
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Ritmester, en met andere voele Juncheren vth Ghelderlant.
Oeck hadde he
mede vth Westerlant ghebracht Mester MENNO , Pastoer van Rauwert,
JOHAN
BRANT , Hopman , W I J E R T van Boldzuert,
en andere sulcke chapiantz gesellen.
Hadmen een slach solen doen, wij haddent voel to quaet gehadt.
A.ls nv daer beide partijen ijegenwoerdich weren, so is oeck de Ffurst met
sijne Raeden daer gecomen. En so dat tijdt gaff, so hieff Mester HUBERT a n ,
als ene, de daer lang vp studeert hadden, ende hadden groten troest, grote ere
in to liggen, en maecte daer een proludium, so groet en swaer, recht off de
ganse werlt an de saecke gehangen hadden, en hadden to mael voele langhe,
vnnutte woerden, voer dat he ther materie mochte comen. Int corste afgeslagen,
he beclaegden vns semelijcken daer in 18 articulen, de alletsamen an vnse ere,
en Jijff en goet treffeden, en gaff daer van stunden an de sentencie ouer v n s ,
dat wij niet allene vns lijff en goet daer mede foerboert hadden ; dan alle de
gene, de vns bestunden int negenden lith, de soldent al moten besterwenj
en men behoerden vnse stam en geboerten vth to doen , datter voert an ghene
Prov. Friesch Genootsch. I.
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ghedachtenisse meer daer van wesen solden. En wiste daer to segglien, wat de
Ffurste van Sassen gedaen hadden, om ene so cleijnen saecke, an saligen JEMME
Heer JusMA , om dat he niet dan geseclit solden hebben : Ostende potenciani
tuam et veni. Daer hadde he selwen voer gearbeit, en were van Coelen
getoghen, met W E R P DOKIJE , een vader van saligen J E M M E wijff, went in
Mijssen,
tot den Ffurste, ende hadden grote emende geboden to doen foer
sodane slechten woerden, dat niet to gelijcken was bij vnse saken; nochtant
mochten se gene audiencie hebben, alst wal getoent worden metter daet; — met
voele andere langen woerden , daer he sijn saecke geerne mede gestercket ende
goet gemaect hadden, dwelck niet Priesterlij ck was.
En so vroe als ick antuort gewen solden, so fel he in mijn woerden, ende
brack mijn woerden met foele clapperije, de gene prophiten brachten, nocli
frucht deden. Deser oersaecke sweeg ick stil, segghenden : Ghij moghen huden
claghen, so wil ick morgen antuort gewen. Doen worde hem geboeden, dat
he sijn woert tamelijcken doen solden, ende swigen in mijn woerden, gelic¾
ick. in de sijne ghedaen; hadden. En als he nv niet meer wiste to seggen, so
hieff M A R T E N VAN ROSSUM a n , de oeck wat ther banen brachten, doch niet
odioes often scentlijclc. En als he gedaen hadden, worden mij gesecht, antuort
to gewen.
Nv wast waer, dat he vns zementlijck beclaget hadden in 18 articulen; so
were nochtant de conclusie daer aff, dat wij vns begewen hadden vnder de
protectie van de Prince van Spangen, en studeerden, landen en luden in Sijne
G. gewalt en macht to brenghen. So antuorden ick vp dese articulen cortelijck:
De dachten van Mester HUBERT weren meer zwaer , ende hadden meer sorgen
vp sick , dan ick gewaent hadden. Deser oersaecken weer het wal noet, ende
oeck redelijck , dat ick dilacie begeerden , om vthstellinghe to moghen hebhen ,
om ïaet to nemen met de gene, de so wal als ick daer inne confundeert en
bescaempt -weren. Niet to weniger ick mochten de nodruftîghe tijdt daer niet
to nemen ; ijae so voele tijdtz wolden ick niet gewinnen, dat ick raet wolden
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nemen met de gene, de bij mij stunden ; dan were beraeden een cort antuort to
gewen hem , ende alle de gene , de hem adhereerden, tot ene ewigen scanden;
en hiefF an to spreken, seggenden: Gn. Lijewe Herel dese boefF, off goede
man , woe men hem behoert to noemen, dese diffameert vns so confuselijck en
scantlijck, als V G. met zampt de Raeden dat gelioert hebben. Daer vp antuorden
ick also : he heft preponeert en angegewen 18 articulen , daer wij vns in solden
yntganghen hebben; doer de welcke wij vns lijff en goet foerwerct hadden, met
ai/e de gene, de vns bloedeshaiwen bewant weren, Laet hem nv nemen ene
artijckel vth dese xviij articulen, de he sekerlichst weet en mach doceren ende
waer maecken ; wo he dat mach doen, so he nae de rechten sculdich is to
doen , wij willen daer met in alle de anderen foerwonnen wesen ; en gewe mij
daer vp gefangen in V G. handen; stelt hem newen mij ad penain talionem.
Mach he nv niet ene artijckel waer maecken, als he nummer doen sal moghen,
so moet dat wal ene foertuijwelt Pape wesen, de sodane dinghen darff doen in
Vwe G. presencie; — en begeerden daer mede recht.
Als Mester HUBERT dat hoerden , dat ick wolden ageren ad talionem penam,
sprack he : Ick mene v niet; ghij hebben wat meer achter het oer dan dandere
hebben; ick mene dander, de ghij als causie thuis gelaten hebben. — Ick
antuorden : En hebt ghij niet in v ersten dachten mij allene specificeert, aldus
scrijwenden: JÁNCKO DOUWEMA met sijne adherenten ? Item , de mandaten ,
de vns gesant sint van Mijn G. L, II. , staet daer niet vp de superscripcie :
JANCKO DOUWAMA met zampt dander ? Item, als ghij nv hijr an hewen to
beclagen, hebt ghij oeck emant genoempt met namen, dan mij , seggenden:
JAWCKO DOUWAMA met sijne adherenten ende tostanders ? En nv vp ene
staenden voet maecken ghij mij vnsculdich, seggenden: Ghij hebben mij daer
mede niet gemeent, dan de gene, de hijr niet en sint. Dan ick saJ v to recht
Beschamen; noempt nv , wel ghij willen, van de gene, daer ghij aff segghen -.;
ick sal hoer hijr leweren, om foet en besteck teghen v to halden, om de
waerheit daer af to weten, ende datmen dat befijnden sal, dat ghij hoer sulekes
ïa\sc\iieli)ck heb¾en oeuet gesecht, a\s ener, de des nummer met de >jvaeïWït sal
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inoghen werifîceren often waer maecken ; en gewe met desen van mij mijn hant
van trouwen, dat ick sulckes doen sal, often sulwen de man wesen.
Doen sede JANCKO VNEMA : He noeme, wel dat he w i l ; ick wil mij van
stunden an willentlijcke in de ijseren laten slaen , went so langlie, dat se hijr
ther steden sint. —* Als Mester HUBERT dese woerden hoerden, sprack he:
Ick se w a l , waer de thun ledichst is , daer wilmen geerne oeuerclimmen. Ghij
vallen nv alletsamen oeuer mij; daer is M A R T E N VAN ROSSUM, de Ghuwernoer,
de heft dese dinghen also wal oeuer en an gewen als ick doe; wat wilt gliij
mij dan des meer wijten, dan ghijt hem doet? — Ick antuorden: Ghij hebben
dese woerden ghesproeken, en hebhen M A R T E N VAN ROSSUM noch niemant
anders daer inne gemenget; daer vmme hebben wij v geantuort, met alle de
gene, de dese saecke met v willen an nemen en complices willen maken. —
M A R T E N VAN ROSSUM sprack : Als ick hoer wat wil, dat sal ick oeck wal
seggen. — Mester H Ü B E R T ledet hijr en daer, ende wiste to spreken noch to
swighen, dan stundt als een bescaempt P a p e , als he was ; doch he worden so
hart an gepörret, dattz vth de sack most, datter inne was, en hieff an to
spreken , so hijr folget:
Gn. Liewe Here! Vp de dachfaert, als mijn newe, MARTEN VAN ROSSUM, de
landen presenteert worden voer een Ghuwernoer, so worde daer voerdragen bij
de semelijcke Raeden, dat wij de Heerscappen solden vnderholden met alle
guedicheit, ende dat wij alle mogelijcke vlijdt daer to solden keren, off wij
maneren solden moegen fijnden, dat wij hoer then ersten solden moghen brengen
in hoer olde denst; en dan voert to arbeiden, off wij hoer menonghen en
propositum ijeet solden moghen breken ; daer wij vns een tijdt lang in vnledich
maecten , went so langhe, dat de Rentemester vns vth Groningen anders to doen
gescrewen heft. Want he screeff v n s , dattz niet noet were langer met de
Heerscoppen to simuleren , dan solden hoer gans van der hant slaen ; de Ffurste
saecken stunden also, dattz niet en stunt an een Heerscap 6 often 8 ; de Ffurst
wiste wal tot sijner menonghe to comen an hoer danck. De brieff hadden se
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gefolget, ende daer weer dese vnwille then ersten vth geresen. En nv, alst
scheen, woltmen hem met de saecke laten sitten; he hadden bij hem selwen
daer niet inne ghedaen; daer vmme so wolden he de man niet wesen, de sodanen
saecken an hem solden willen nemen ; he were een Priester.
i

Als wij dit hoerden , weren wij wal genoech foerscriket, ende foerwunderden
vns des to mael zeer; want vnse troest stunt voel vp de Rentemester, de meer
dan emant anders van vnse saken wiste; ende so wij nv hoerden , was he de
gene, de vns meest deerden, ende oersaeck gaff in dese tuist. — En de Ffurst
sach sus met voerkeerden oegen an de Rentemester, off he hadden willen weten
de oersaeck, waer vmme he sodane scrift gescrewen hadden. So de Rentemester
stil sweech, so sprack de Ffurst 3 often 4 woerden Walsch. En als mij dochten,
so fruchteden de Rentemester de woerden van de Ffurst, ende tscheen recht, off
he der woerden geheel bescaempt were. Nv ist waer, de Rentemester chan
gheen Walsch, dan he voerstetet wal; en ginck vth sijn ordinancie voer de
Furst staen, en hadden voele woerden met de Furst tot sijner vnscult; dan wat
de woerden in hadden, des mochten wij niet voerstaen; dan ick hoerde wal,
dat de Renternester vast de meeste woerden hadden; oeck dat he sijn vnscult
voel lachten vp een brieff. En de Ffurst sprack an de Canzelier, Doctor
LANGHE ; he sprack sachten woerden, daer wij met allen niet aff wisten to
voevstaen; dan he sloech sijn handen van en ander int spreken, daer wij vth
foerstunden, dat he sijn vnschult dede, dat he van sodanen brieff niet en wiste.
Doen worde gesant nae VERSON , de Scolaster van Zutphelden; als de ijuam ,
nae dat he van de.Rentemester gefraget were, gaff he der Ffursten antuort, bij
de welcke dattz scheen, dat de Ffurste van dese VERSON informeert worden de
grunt van den brieff. Want van stunden an ginck de Hofmester vns seggen:
Woe de Ffurst noch gene misse gehoert hadden , soe mochten Sijne G. hem niet
langer vp dit mael vnledich maken in dese saecke; en Sijne G. begeerden, dat
wij nae noen daer weder comen solden, om to procederen int tgene, datter
angehewen were. En de Furst met de Raeden ginghen weder in de Ffurste
kaemer; en wij ginghen nae vnse losement; ende ginck sitten scrijwen de

Wumkes.nl

238

JANCKO DOUW AM A'S

articulen, de Mester HUBERT vns mede belastet hadden voer den eten, de wijle
iele se noch in mijn memorie hadden. En de Ffurst met sijne Raden helden
raet, wat in de saecke to doen often laten were. En de wijle wij noch oeuer
eten saten quam vns een boede van de Rentemester, dat wij niet vth vnse
losement solden gaen , voer he nae vns worden scicken ; wij weren in een ander
plaetz ordineert en besceiden , daer he vns leiden solden.
Niet lang de Rentemester quam selwen vns to haelen, en brachte vns bij
Sancta WALBÜKG-A, in een Canonincks huis, en nam mij so bij de bant, ende
wolde int gaenden raet met mij plegen, woe ende in wat schijn datmen de saecke
solden hen moghen leggen. lek antuorden vp sijne woerden niet, dan spraele:
H a , Rentetnester! wel salmen nv moghen betrouwen ? lek hadden v weerlicli
voer een ander man geholden ende geacht, dan ick befijnden dat ij zeit. Woe
menichmael hebdij mij gesechtj datmen vns groet gewalt en vnrecht dede? —
en sede voert voele van dese materije, wat woerden he tot andere tijden met
mij gehadt hadden , dat ick nv recht contrarie fant. — De Rentemester dede to
mael groet vnschult tegen mij , seggenden : Woe wal het waer were, dat he
also gescrewen hadden, des hadden he bij hem selwen niet ghedaen , dan were
daer mede belast, sulckes to doen , bij de Furste; ende sachte mij de oersaecke,
dat de Ffurst vp der tijdt stunden in handel met F F R I T Z VAN G R U M B A C H ,
Amptman van Harlingen;
en de saecken stunden der tijdt aîso , dat de Ffurst
geen tuijwel hadden, off he worden Harlinghen in crighen, Als he nv Here
van Harlingen gewest were, so dochten he niet noet to wesen, met vns to
simuleren; wij mosten dan wal doen , dat he wolden; en het was inder
moeien , recht often het also mede int contract tuschen den Ffursten en
GRUMBACH voerdragen were, datmen vns van der hant slaen solden. — Dese
Woerden rnaecte he subtijl ende bedect, dat ick daer gene rechten vthsîach van
voernemen mochten. En dit worden gedrewen , als he mij sede, bij ERNST VAN
DER. L A N W I J C K ; en om dat he to bet svnder suspicie daer mochten comen nae
nodurftli, so ginck ERNST wonen to Campen, en worden daer burger often
Inwoner. En des were voerlopen; nv woidtmen wal, datmen de saecken wat
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wijslijcker beleclit liadden. Wat iele daer inne geraeden, gesp roeken en ghedaen
hehBe, dat hebben glúj thandere tijden wal gehoert; dan daer sint 2 in de Raet,
de breken so voele als ick maecken kan. Ende he noembden mij se beiden ,
ende gaff oeck daer bij mij to voerstaen geloflijcke oersaecken , bij wat maneren
dat se vns so hart contrarie weren. — Ick antuorden hijr vp int corsle : ïïae,
liewe Rentemester! weten ghij mij dat to seggen ? Met beter recht behoerden
ghij dat de Ffurst to seggen, den ghij gesuoeren zeit het besten to raeden. Nv
ist ijo waer, dat ghij bij de Ffurst so wal ghehoert sint, oeck sijne secreten so
wal weten, als emant to hoewe doet. Gewet noch de saecken to recht an , niet
al datter Sijne G. vp steedt, so doet ghij, so ghij sculdich zijdt om doen. Dan
iele voermareke wal, sal vns doghet comen van de Ffursten , dat sal gheschien,
vp hoep daer van geloent to worden, en niet vth liefthe, so Sijne G. hem then
ersten liet hoeren. — De Rentemester antuorden : West wal to freden ; laet se
doen al dat se moeghen; ick sal altijdt v vrunt wesen, en dat in der ghestalt,
dat ghij des solen moghen seen, tasten en foelen; — en sede voert: Wat
dunct v van dese saecke ? Ick heb daer vp ghedacht, datmen dese saeclce
hadden gelecht to Groningen; daer hebdij v vrunden , daer ghij v mede hebben
to beraden ; en so worde dese foerfloecte boewe to recht beschaemt; ghij weten
doch, dat seshem noch seen noch hoeren moghen. — So vroe ick dese woerden
van de Rentemester gehoert hadden, voerstunt ick dat wal, dat se in de Raet
concludeert weren, de saecke to Groningen to brenghen, vp dat se met eren
daer van mochten comen; en weren in hoepen, bij de Raet van Groningen,
maneren to lijnden, de vns weder solden voerenighen met de Ffurst; waer
vmme dat ick daer zeer hart vp stunde, dat he sculdich were to werificeren,
tgene he oeuer vns geclaget hadden , often daer voer to lijden , nae voermogen
de rechten. — De Rentemester den antuorden, dat he met (ie Raeden daer
van wolden spreken, ende doen alst recht were.
En als wij nv voer de Raet quemen, funden wij daer beiden , de MARTEN
VAN ROSSÜM en Mester HTJBEKT, met hoer consorten. En ick leiden daer neder
voer de Raet alle de articulen secundum ordimm, so als Mester HÜBERT ouer
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vns geclaget hadden, en badt oetmoedelijcken, datse de wolden wisiteren, ende,
waer het noet were, corrigeren; ende dan Mester H U B E R T manderen, dat he
sulck vndertekenen solden, als bekennenden, vns in de articulen acuseert to
hebben.
Dese articulen worden daer gelesen int anhoeren van ROSSUM en dese Mester
H U B E R T , dat se hoer foerwunderden. Dan Mester HUBERT de refuseerden daer
vnder to scrijwen; oeck wolde he niet segghen , datse recht often vnrecht daer
gescrewen stunden, noch wolden negeren often bekennen, dat he sodane woerden
voer de Ffurst en Raeden ghesproeken hadden. Als wij tot vnse wille also niet
mochten comen, so soliciteerden wij an Doctor L A N G H E , de Cancelier, dat he
doch, om Godtz wille en om de ere vant recht, de articulen wolden vndertekenen,
als de gene , de sulcke dachten gehoert hadden ; daer he vns vp antuorden: He
mochten dat niet doen, het were saecke dat Mester HUBERT hem daer om bidden
wolde, dat he sulckes doen solden, often wij mosten se met recht daer hen
brenghen, datse als tugen de waerheit daer aff solden seggen; anders were sodane
scrijwen friuol en vnsufficiant, — lek fraegden, wel dat oeuer se to rechten
hadden, de wij daer vmme solden anspreken, angeseen so de Ffurst met den
Raeden daer expresselijck stunden specificeert als de gene, an wel, ende voer wel
wij dan acuseert en beclaget weren ? — Dene sach vp dander, sij nament hijr
ende leident daer; wij mochten tot vnse menonghe niet comen, so alst wal
gehoert hadden. Deser oersaecke nam ick de articulen weder, ende gaff se den
Pastoer van Olde bom, als een Notarius van der Pauslijcker Hillicheit, hem
foermanenden bij sijnen eedt, de he daer vp ghedaen hadden, om de waerheit
to betughen , dat he de articulen wolden vnder scrijwen , als dat also gehoert to
hebben; — dat also gedaen worden. Vp des pas mochten wij niet forder
hescheit crighen j dan daer worde een groet reces gemaect, woe wij partien
schelachtich gewest weren om summigen iniunose woerden, de welcke an beide
sijden stunden vp kuntscap van getuichnisse; sunder de tugen daer vp gehoert
to hebben, weer niet rnogelijck met recht daer inne to moghen procederen;
deser oersaecke, dat men de tughen to bet solden moghen crighen, so worden
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de saecke transfereert van Aernhem went to Groninghen, daer de Ffurste sijne
treffelijcke Raeden wolden scicken, om met de Raetz frunden van Groningen de
tugen to examineren, reproces en saluacien daer vp to vntfangen, en dan to
procederen nae de recliten. Dan daer worden int reces geen tijdt nomineert; dat
wij vns beclaegden, seggenden : De rechten de wolden, datmen sodane diffamatiue
iniurie solden foerfolgen in de tijdt van een jaer, off se were daer mede
expireert; dat vns niet to lijden were. Wij worden daer vp beantuort, dat wij
daer mede niet solden betaclrtert wesen ; daer gawen vns de samelijcke Raeden
hoer handen vp. Daer mosten wij vns dat mael mede lijden en to freden
stellen.
In der tijdt als de Furst sijn Furstinne besliep, weren wij oeck to hoewe
teghen dese Mester HUBERT , alst voerghescrewen is. Als wij nv der tijdt vnse
expedicie hadden , doen gaflf ick oeuer een request ? en daer bij mijn rekenscop
vant tgene, dat ick vth gelecht en geleent hadden ; daer vp so begeerden i c k ,
datmen mij bewijsen wolden, waer ick mijn betalinghe vntfangen solden. Als
ick nv mijn rekenscop ouer gaff, maecte de Rentemester hem daer van. En de
andere Raeden gaewen mij voer een antuort: Ick were vast in voele handelingen
ghewest, bij de welcke dattz to presumeren w e r e , dat ick mijn betalinghe so
lang niet hadden laten an staen. Daer ick vp antuorden: Wes daer an were,
droech ick mij an de Rentemester, de daer wal volcomen kentenisse aff hadden.
Het were wal waer, dat ick tot menighe tijden mijne betalinghe hewesen
were met brieff ende zegel; nochtant were ick altijdt vnbetaelt geblewen, dan
hadden met der tijdt altijdt noch meer daer to geleent", so se dat in de rekenscop
daer gefunden hadden. Het were notore, wat ick vth geleit hadden, alst hlijcte
bij mijn rekenscop, ende de scriften, de ick daer aff vntfangen hadden. Wisten
se nv enighe pennongen van mij geboert often vntfangen to wesen, de ick in mijn
rekenscop voergeten hadden, ick wolden daer aff altijt tot gueder rekenscop staen.
Dan wat ick sprack , ick mochten geen hesceidelijck antuort vntfangen ; des ick
halff misselijck worden, ende sprack: Ick voerneme wal, wattz is ; ghij solden
geerne edtwes voer v willen nemen, waer doer ick vnbetaelt mochten blijwen,
Prov, Friesch Genootsch. I.
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licht in troest sijnden bij mij to fijnden, dat andere wal doen solden, ofF hoer
dan sulckes gheboeren mochten. Op dat ick alle quade suspicie vth v harte
mach jaghen often voerdrijwen, so gewe ick mij oeuer in dese articulen: Sendet
mijn rekenscop oeuer an Mester HUBERT , de mijn vrunt i s , als ghij weten, en
gewet hem last, inquisicie tdoen in dese saecke, om mij to contraloeren; daer
hij vngetuijwelt Mijn Heren wal gehoersamheit in tonen sal, ende alle mogelijcke
flijt sal he wal daer an tonen. En wort het dan befunden , dat ick x gulden
meer vntfangen hebbe , dan mijn ijeghenwoerdich rekentscop dat voerclaert ende
medebringt, siet, voer den x gulden daer foer wil ick hundert afF doen in mijn
rekenscop; en off daer xx gulden befunden worden, daer voer so wil ick dusent
aff doen ; en off daer xxx gulden befunden worden , so sal dese mijne rekentscop
wal betaelt wesen, en daer to sal ick foerboert hebben al dat ick vp erdtrijch
mechtich were. De Ganzelier, Doctor LANGHE , de sede: Dat were vnduegdelijclc
mij also to voerpenen, waer bij dat ick voele voerliesen en niet ghewinnen
mochten; dan de andere Raeden saghen mijne erbeding voert goeden an, Deser
oersaecke worde daer mijn rekenscop aff gescrewen, ende mij late lesen; ende ick
screeff dat vnder; en het worden nae Frieslant gesant. Nv in dese tijdt, als wij
dit reces vnlfanghen hadden, so alst foer ghescrewen i s , so dede ick voermaen
van mijne betalinghe; want het was voel oeuer de tijdt, dat se angenomen
hadden, dattmen de inquisicie met genoechsame certificacien van quitancien weder
to Hoewe gebracht solden worden ; dwelck also ghesciet en gedaen were ; dan se
hadden niet moghen fijnden enen heller meer noch men , dan so voele dan mijn
lekenscop mede brachten; daer vmme was daer niet meer van to disputeren;
dan de Rentemester worde belast mij to contenteren. De ginck met mij handelen,
ende claegden sijn noet, wat groter cost in Wesberlant ghedaen worden, ende
anders, daer ik hem wal wiste goet antuort vp to gewen ; doch ick mochten so
niet weten to spreken, dat ick an mijn betalinghe geraecken mochten. Int sluten
so oeuer quemen ende voerdroghen wij also, dat de Ffurst mij bewijsen solde
an 3 dorpen in Groningerlant,
daer ick plach to woenen, to weten Ezing,
Ffeerwert en Ghernuert;
daer solden ick alle ij aren heffen en boeren voer hant
geit van de Ffuxste dameijnen hundert en tachtentich golden florenen, der tijdt
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en so lang als men mij 3oooo golden florenen betaelt hadden, nae voermoghen
mijn rekenscop; en de andere sculden ginckmen mij bewijsen vp de ijarlijcke
incompste van Stellingwerff. En als ick nv dit brieff vntfangen solden , gafmen
mij een brieff van papijr, met der contrasegel besegelt, en met Sijne G. hant
vnder getekent; dwelck ick niet vntfangen wolden. Dan de Rentemester nam dat
bij sijn ewighe salicheit, dat des Ffursten groet segel daer niet en was, en.
dat he mij den brieff brenghen en selwen leweren wolden in mijn hant, als de
Ffurst sijn Raet to Groningen worden scicken. Ende vp sodane beloften so
vntfinck ick de scrifth. — En in dese maneren so sceideden JANCKO VNEMA
en ick vth Ghelderlant; en wij en quemen daer oeck niet weder in der gestalt.
En als wij nv to Groningen quemen, reporteerden wij vnse gesellen en
broeders, wat wij ghedaen hadden, oeck wes vns beiegent ware. En als wij
weder in vnse gewaersumheit gecomen waren , so heft de Ffurst MARTEN VAN
ROSSÜM absolueert van sijn officium, en stelde daer GRISTOFFEI, , de sick screefF
Graewe van Moers en Zarwarden; ende he hadden last, met vns to handelen ,
om vns to voerenighen met de Ffurst; dat he then ersten vnderstunden to doen
an J w JOÜSMA , SICKO GHAMS ende JOHAN GHARBRANDEN , anders genoempt
ROEEJDA ; dan he mochten daer tot sijn wille niet comen ; ende wes he foert
dede, dat sal hijr nae gescrewen worden, alst pas gifth; dan daer quam niet
guetz fan; twas Godtz wille niet.
HIJR FOLGET NV, WAT DE GRAEWE VATS MOERTZ GEDAEN
HEFT IN SIJN BEFEL, OM VNS TO CONTENTEREN.
Het aller erst als dese Graewe VAN MOERTZ int besit quam, so vnderstunde
he to handelen met de Heerscappen, de noch ther Sneech waren , ende liet hem
niét mareken, dat he begeerden, dat se de Ffurst zweren solden, dan he
practiseerdèn hoer weder to brengen in hoer olde denst. Woe dat ghesciet
were, so hadden he wal tijdt hadt, daer van to spreken ende handelen. En so
dat niet voer sick gaen wolden, is he gecomen to Groningen, met JOHAN
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, Amptman van Dochum; ende vp de awent, so sandt he nae mij,
ende liet mij bidden bij hem to eten, dat ick af sloech, angeseen ick hadden
selwen gasten. Des daegen daer an liet he mij weder bidden bij hem teten; dan
ick was der tijdt to gast. Des darde dages sant he nae m i j ; doen was ick
ende voele anderen vth de stadt gereden, also dat ick datmael niet bij hem
quam; dat he niet int goede voerstunden j en hem in der nacht voercleden
ende vth de stadt laten bringen; en is also met ene man, de hem wech wisede,
nae SneecJs weder getogen. En int gaende, daer he quam vnfoerkent, om to
eten, worden wij voermaent al de wech doer, waer he quam, also dattz hem
niet wal behaegden.
GOLTSTEÏN

Nv wast waer, dat he der menonghe to Groningheri gecomen were, dat lie
wolde, bij to doen der Raet van Groninghen,
alle vnwille, de daer were
gewest tuschen de Ffurst en v n s , de wolden he nederliggen, ende vruntscap
maecken in alle saecken, waer het noet were; dan he vant der tijdt gene
bereitsel bij vns ; dat he screeff an de Ffurst, om adwijs to hebben, wat daer
forder behoerden gedaen to wesen. So hebben se menigerhanden weghen gesocht,
om vns int strijck to brengen ; dan daer worden niet guetz gedaen, angemerct
de differencie was to mael groet. De Ffurst wolden, wij solden hem vntfangen
als Erfhere, en wij wolden foersorget en bewaert wesen in vnse belofthen, de
vns van Sijne G. gedaen were. En nemant wolde de ander wijeken; so was
daer niet inne to spreken; clan so voele wolden de Graeff VAN MOERTZ vns wal
to moete gaen, dat he vns wolden betaelen alle vnse sculden, en wij solden
weder in vns olde denst gaen, sunder de Ffurst to zweren; ende alle dinghen
solden blijwen staen so alst stunde, foer dat de vnwille foerweckt worden; en
als wij also bij en ander weren, so hadden wij tijdt, ende mochten sulckes met
goeder fueg doen; en wij mochten vns dat tot hem foerseen, dat he sodanen
vpsich tot vnse saecken wolden hebben, dat wij sijnre to bedancken solden
hebben. Dan ick wolde met namen niet weder in hoer denst, om JïefF noch om
leeth. Als he tot sijne wille niet mochten comen met vns, so he geerne gewilt
hadden, so dachten se vns moet to maecken; dene tijdt so vnderstunden se dat
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met groter fruntlickeit, dander tijdt scheen het recht, off se vns oeek daer to
hadden willen dwinghen; ende daer to so deden de van Groninghen hoer beste
hemelijcken mede to; se wisten to seggen : Wij behoerden wal to doen , dat
se gedaen hadden. Solacium est miseris, habere socium in penis. En in
sodane schijn blewe de saecke hanghen, went vmtrent de Fasten; angeseen
in de Fastelawent [quemen J w JOUSMA ende JOHAN GHERBRANDA tot vns to
Groningen; en SICKO de vnthelden hem to Coldum; JANCKO VAN VHEMA
quam oeck bij vns to Groningen woenen. En bij dese mutacie so weren de
landen niet willich, enighe scattinghe meer to gewen. Deser oersaecke screeff
de Ffurste an vns: He were der wille ende menonghen, om sijn Raeden to
Groningen to senden, om vpt reces, often nae tenoer en begrijp vant reces,
to procederen, dat wij ghescict weren vant tgene vns noet machte wesen in
vnser saecken. Des wij van harten vroe weren, en hadden gehoept, met desen
een endtscap to mogen hebben; dan het quam al anders.
De Fridages voer Letare quemen to Groningen des Fursten Rade, int ijaer
xSio. Oeck quemen daer de Graewe VAN MOERTZ en GOLTSTEIN ; en dese
handelden met de Raet van Groningen; ende het betreffeden vns mede. Woe
foele arbeitz ick daer vmme deden, ick mochten de grunt daer aff niet weten,
dan allene so voele, dattz vns an ginck. En vp de dach Letare liet de
Ghuwernoer voele Abten, Prelaten, en van de trefflichste Ridderscop van
de landen, oeck de treflichste van der stadt, bidden, en gaff een costeJijcke
maeltijdt vpt Wijnhuis to Groningen, daer wij oeck insunderheit genodet en
gebeden worden. Dan ick was der menonghe niet, daer to gaen. Dan des
morgens vroe vntboet mij Mester WILHELM , de Pastoer van Groningen, bij
hem to comen; daer ick hen ginck. En vnder andere woerden so vraegden he
mij , off ick oeck mede gebeden ware vp de maeltijdt ? Ick antuorten : IJae ,
dat mochten ick de goede Here dancken; ick werè wal genoech hart gebeden,
dan ick were der wille niet, daer to comen; der oersaecken, wij mosten vnledich
wesen in de saecken tuschen Mester HUBERT en vns, als Zijn Geleertheit wiste }
daer wij wal behoerden vp to dencken. Alle dinghen af geslagen, Mestei
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Wii/LEM vnderwees mij so voele, dat ick hem beloefden mede to gaen, gelijc¾
de ander; dat ick also dede. Als se nv vast al met en ander foergaddert
weren, so quam ick daer oeck gaen, om de hpep to foermeren, So stunt de
Ghuwernoer met voele andere bij de doer, also dat ick quam an hem to staen;
en he sprack tot de bij staenden: En is JANCKO DOTJWAMA noch niet gecomen?
Doen sprack P E T E R SICKINGHE , de Burgemester: Weer he een wolff, he had
v oeuer lang al gebeten. Doen so sprack he mij a n , en gaff mij de hant, ende
willecomeden mij , ende sachten : Ghij zijdt mij ijo to fremt. Ick hebbe v so
menich mael late bidden, ende heb v voer dese dach niet moghen seen. Ick
antuorden, dat sulckes sunder kentlijcke oersaecken niet foerhlewen were. Doeh
nam he LUTHKEN HOERSTKES en mij, ijdtlijck bij een hant, en stelden vns tò
hoep to sitten; ende doen nam he de Borgemesters, ende ginck sitten. Abten,
Prelaten en de Ridderscop, so se daer voergadert were, ijdtlijck maecte hem
een plaetz; men ginck daer brassen en vrolijck wesen.
Des morgens so scicten se nae Mester W I L H E L M , Pastoer, en de Burgemeesters
en Raet van Groningen;
en als se een clene tijdt bij en ander gewest
weren, so santen se nae vns. En wij scicten daer hen J w JUSMA en JOHAÜ
GHEB.BR.ANDA , om to foernemen , wes se vns wolden. En daer bij so belasten
wij hoer, des se het mandaet van de Ffurste hoer tonen solden, ende presenteren
rns ther antuort tegen Mester HUBERT , often wel anders den macht hadden,
voer hem to doen ende laten; en off he hem contumaciter absenteerden,
datmen dan wolden procederen nae foermoghen het reces ende mandaet. Vnse
gescicten quemen weder tot vns met wenich besceitsz, also dattz daer to quam,
dat wij semelijcken al daer hen ginghen. Dan wij mochten niet voernemen van
enich recht to spreken 3 dan allene woltmen tracteren, om dat wij weder in
vnse olden denst solden gaen; daer to mael voele woerden an beide sijden
gebruct worden, de hijr niet al gescrewen moghen worden, dan so yoele; het
quam altijdt to meerder voerloep. En so se vns voele loefden to doen, so
antuorden wij, dat wij vns an hoere beloften niet en keerden; want wat se
loefden , se helden daer niet van. Se antuorden vns: So watter nv tracteert,
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accordert en concludeert worden, dat soltmen so vast bij brewen ende zegelen,
datter geen faut in solden moghen wesen. Waer vp wij antuorden, dat wij vns
offererden met 5oo brewen wolden waer maecken , de vns van de Ffurst often
enighe vth de Raede gescrewen hadden, daer gene afF geholden were; waer vp
wij vns nv voerlaten solden ? Het quam daer t o , des ick een grote wetsack
met brewen liet liaelen, de ick daer to bij en ander gelecht hadde, en wolden
dat allene waer maecken an mij falieert to wesen. En als dese dinghen gheseen
ende ghehoert worden van de Ghuwernoer ende de andere Raeden, dat wij daer
hereit weren to doceren, tgene wij vns beclaegden, en dat se niet proflcieerden,
dan dat de saecke al tot meerder voerloep queme, so spraecken se met Mester
W I L H E L M , de Pastoer, met zampt de Burgemesters en Raet van
Groningen,
ende baeden hoer, dat se de saecke vnder handen wolden nemen, ende voer
enighen vns; dat se geerne deden. En se brachten vns allene in een ander
k a m e r , en ginghen also van dene tot de ander, en vndersochten then ersten an
vns vnse gebreken, de vast voele weren ; ende funden oeck daer fan hij vns so
groet besceit, dat se sulckes niet hadden geloefth. En tgene se dan van vns
geseen en gehòert hadden, dat brachten se an de Ghuwernoer en ander Raeden.
En als se nv daer ene langhe tijdt met en ander raet vp geholden hadden, so sint
se weder tot vns gecomen, om informacie vant gene to hebben, dat niet wal
voerstanden were, often waer dubium in mochten wesen ; welcke declarlcïe se
dan weder brachten an de ander. En nae voel arbeit so heft Mester W I L H E L M
daer een vthspraeck van gedaen, bij consent de ander. Het eerste artijckel
w a s , dat de Ffurst van Gheldre solden sijne beloften , an vns gedaen, genoecli
doen; daer vp solden he de articulen van de landen, vp de laetste landtdach
angegewen, besegelen. En van vnse betalinghe soldmen vns nv ene genante
summe vp de hant gewen, en de restanden soltmen in een jaer gaer afF betalen.
Des solden wij consenteren, dat ijdtlijcke huis enen scrickeborger daer to solden
gewen. En dese Mester HÜBERT solden priueert worden van sijn officie; en in
sijne steden worden ordineert een geleert man van Groningen,.
genoempt
GHELMERÜS CANTER. En in deser gestalt worden oeck alle de ander articulen
fruntlicker wijse accordeert bij de Raet van Groningen. Dan wij wolden dat
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niet an nemen; dan begeerden dilacie en vthstel, went vp de ander dach, so
wolden wij daer antuort vp gewen ; dat also consenteert worden.
Als wij nv vnderlinghe raet lulden, wat wij ther antuört gewen solden, so
bevant iele, dat de meeste part daer vp feilen, datmen dat tractaet en composicie
solden an nemen en dem folglien. Daer vp ick ther antuort gaff: Het were dat
eerste niet, des se sulcke dinghen vns to doen beloefth hadden , doch niet daer
aff geholden; also solden se vns nv oeck doen; daer vmme so were ick der
menonghe niet, dat ick mij weder in hoer denst wolden gewen ; want dat was
de principael artikel, dat wij met desen weder treden solden in vnse olde denst.
Nv were ick geleert, beide met scaede ende met schanden, bij de welcke ick
niet begeerde in hoer denst to wesen, dan were ther plaetzen, daer ick blijwen
wolden, en wolde mij behelpen met het gene mij Godt voerleent hadden. En
mochten ick mijn sculden betaelt crighen , daer wolden ick hoer semelijcken om
gebeden hebben , dat se mij daer inne behulpelijcken wolden wesen ; en woe dat
oeck niet wolden wesen, so blewe ick liewer vnbetaelt, dan ick mij solden
willen weder gewen in sodanen denst, als ick gewest were. Dan ick bekande
wal, dattz hoer niet also gelegen were, vthgenomen JANCJCO VJVEKA, angemerct
de anderen hoer goet ende hawe lach in Westerlant;
bij de welcke ick wal
bekennen mochte, dat se in de lengden niet to Groningen mochten blijwen ; se
mosten de arbitragen folgen, often se mosten hoer an de Prince van Spangen
begewen. Nae voele woerden, de wij van dese materie hadden , so worden dat
gedraghen an de Raet; dan de Ghuwernoer wolden daer niet nae lusteren; he
•wolde vns semelijcken al weder in de denst hebben, so wij plegen to wesen;
he dachten hem aîso teghen vns to bewijsen, dat niemant solden oersaecken
hebben, om hem to becîagen. — Bij dese oersaecken so worden wij selwen
vnder en ander schelachtich , om dat ick niet to bewegen were, weder in mijn
denst to willen gaen; doer de welcke dat de saecke, de nv vp goede maten
stunden, gans to voerloep solden comen; boewen dat, datmen vns gefolget
hadden, in alle articulen bij nae , tot vns egen begeerten ; — soe wisten mijne
broeders to seggen: Al were het mij gelegen 3 to Groningen to blijwen, ick
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behoerden een anseen to hebben op de ghestalt van mijn broeders en geseUen;
en wat ick om het Jandt ende mij selwen niet doen wolden, dat behoerden
ick to doen om hoer wille; en woe ick hoer bede afsloeghe, en niet folgen
wolden, en hoer daer bij schaede ende schanden to stunden, dat dachten se
ende hoer kijnderen op mij ende mijn kijnderen to voerhaelen, ende anders 5
waer se dat foermochten. En nae dat wij to mael voel disputacien en arguacien
van dese handel gehadt hadden, siet, so liet ick mij raeden, ende daer hen
brenghen, dat ick de arbitragen mede an nam , so de vth gesproken were bij
den Hoech geleerden Here, Mester Wii/HEiiM , Doctor in beiden rechten, ende
Persona personatus to Groningen, bij wille en consent van de Burgemesters
en Raet der selfden stat; doch vp sodane condicien, dat wij niet schuldich
solden wesen in vnse denst to treden often comen, voer dat alle de articulen
genoech daen were, de cleinste met de groeste. En des heft mede beliewet de
Ghuwernoer met zampt de Gheldersche Raeden; ende dit artikel worde mede
bij de ander to scrift gestalt. En de Ghuwernoer dede daer van stunden an een
huis open, daer ijdtlijck van vns mochten haelen voer hundert golden fflorenen
sijden Jaeken, often ander laecken, dat liefste was, om daer mede to rusten.
Insgelijcken so dede de Ghuwernoer dese Mester HUBERT van h e m , en heft van
stunden an mede genomen dese Mester GEI/MERUS , so ende gelijck alst in de
articulen voerclaert were.
Nv ist waer, dat de Rentemester hadden mij een brieff ghescrewen, daer inne
doende sijn vnscult, waer doer he daer niet mede ghecomen ware, gelijck en so
he mij to doen beloefth hadden, mij biddenden, dat ick mij wolden goetlijck
fijnde laten, ende oeck de andere to goede informeren ; dat solden de Furst altijt
tegen mij bekennen, dat ick het wal wete solden, dat ick een gnedich Here
hadden. En de brieff angaende mijn sculden, de he mij beloefth had to brenghen,
de sandt he mij met de Raeden nae belofthe, met ander dinghen , de daer inne
stunden, de mij voergeten sint, ende oeck geen noet is om scrijwen. Dan daer
lach een cleen cedule binnen besloeten, daer stundt also inne: cc Liebe JANCKOJ
ick heb voer v gesacht in de canzelereij voer ses golden gulden voer het segelen;
Prov, Friesch Genootsch. I.
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dat is het recht daer aff; daer mach nemant in geneten; als de douarie van Mijn
G. Frow besegelt worden, se moste des also wal betaelen als ghij doen soelen;
daer om wilt mij daer an quijten. » — Dese Rentemesters brieff worde mij vp
de ersten dach presenteert ende gegewen. Dan de briefF angaende mijne sculden
de boeden se mij niet, noch ick en eischede hem niet; dan doen wij foerdragen
weren, so quam Doctor W U N A N T VAN ÀERNHEM , en presenteerden mij den
LriefF, doch niet seggenden van geit often anders, lek antuorden: Woe ghij
mij den briefF hadden willen gewen, doen ghij hijr then ersten quemen, ick
solden geerne met dancbarheit vntfangen hebben; dan nv solden ghij willen
seggen , ick hadden hem vntfangen vp dese arbitragen; dat is mijn menongen
niet. Al ist waer, dattz op goede weghen i s , angeseen wij accordeert sint,-au
ist nochtant niet voldaen ; daer vmme wil ick met de briefF toewen, went so
langhe dat de articulen volcomen ende voldaen sint»
Nv wast mede vthgesproken: Als wij ther Sneed quemen, solden wij ijdtlijck
vntfangen 200 golden fflorenen, in afcortingen van vnse schulden. Doen ick
de briefF niet vntfangen wolde, so quam tot mij LÜDOLPHÜS CONRARDJ , de
Burgemester, ende sede m i j , dat he hadden 3 often 4 schone foei en ; wolden
ick van hem koepen , om pennincks weerde, he wolde mij daer vp betaelen de
summe van 5oo golden fflorenen, so weer mij niet noet laecken to nemen , often
in de hant to seen om de betalinghe. En daer to wolden he dat besturen,
dat ick mijne andere sculden bewesen solden worden op E W E R T EDOMSEIÆR ;
de solden des Borgemester behuweden dochter hebben ; en als dat ghedaen were,
so wolden he mij mijn geit wal foersekeren, dat ick nemant dan hem solden
daer vmme an spreken. —- Dan dit weren al gemaecten stucken, dat se wolden,
dat ick edtwes vntfangen solden vp de arbitragen. Ick wolden niet hebben
noch vntfanghen cleen often groet, het were dan voldaen, so alst vthgesproeken
ende angenomen to doen beloefth were.
Met sodane goede tijdonghe, dat wij vns foerdraghen hadden, is de Ghuwernoer
nae Westerlant ghetogen, en vntfinck van ijdtlrjcke huis een scrickenborger,
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dat se gern ende willentlijck gaewen. En wij Mewen to Groningen. So screeff
de Guwernoer recht voer Paeschen an mij van ander saecken, dese handel niet
betreffenden ; dan int laeste van de brieff stunde ghescrewen, dat he een groet
foerwunderen daer inne hadden, waer vmme dat wij niet en quemen in vnse
denst, so alst bij vns to doen beloefth en an genomen were; waer vp dat he Mester
HUBERT van hem ghedaen hadden; oeck were sodanen huis to Groningen bestelt,
alst voergescrewen is; en de andere pennonghen laegen daer reden, voerwachtenden
vnse compste. Waer vmme dat he vns noch foermaenden, en badt vns, to
voldoen vnse belofthen ; bij hem solden gene gebreken befunden worden.
Wij santen hem een autentique copie van de articulen , waer doer he vns
voermaenden bij hem to koemen, daer bij scrijwenden: Weren de articulen
genoech daen, dat he vns dat wolden scrijwen, so solden wij vns niet mogen
excuseren, om daer to blijwen ; dan off se niet voldaen weren, dat he maneren
wolden fijnden, dat se voldaen mochten worden; en als dat gheseieî were? mochten
he vns dat foerwittigen; wij solden alsdan gene suaricheit maeken, om tgene tdoenf
dat wij heloefth hadden; en so lange de articulen, in de arbitragen specificeert,
niet voldaen weren, so wal int cleine als int groet, so mochtmen vns daer niet
crighen; daer wiste he hern nae to reguleren. — En nae dese scrift worden wij
niet meer gebeden noch ghescrewen daer to coroen; dan rechte foert nae
Paeschen, so sandt de Ffurst een Clerck often Secretarius tot vns, met ene
credentz, waer vp he vns sachten , woe de Furst hem belast had vns to seggen,
woe de Here VAN ZWARTSENBURCH hadden oerloff genomen, ende wolden
rekenscop doen van de vntfanck , de he in Frieslant hadden vp genomen ; daer
vmme so liet de Ffurst vns bidden, dat wij Sijne G. wolden oeuer scrijwen,
wat kennisse wij daer aff hadden. Als wij nv dat beantuort hadden, so gaff
he vns voert to voerstaen, woe de Ffurst hem belast hadde vns to vraghen,
waer Vmme wij de articulen niet nae quemen, so alst bij de Raet van Groningen
vth gesproeken were, ende van ons angenomen were? De Grawe VAN MOERTZ
de hadden hem des beclaget an de Ffurst, dat he niet en wiste, woe he de
saecken met vns solden anstellen; wat he dene dach met vns fruntlijcker wijse
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voerdroech, daer wisten wij dander dach niet aff to seggen , boewen dat lieten
wij vns hoeren, dat de gebreken an hem stunden, woe wal he menich mael hem
presenteert, en noch presenteerden , allet gene to volcomen, dat he angenomen
en beloefth hadden, ijae meer, ende niet weniger. Daer vmme so liet de Ffurst
vns bidden , dat wij vns goetwillich leten fijnden, ende trecken van stunden an
hij de Graewe VAN MOERTZ , en doen,so wij plegen to doen; he wolden vns een
genedich Here wesen. En woe daer enighe gebreken weren, dat hadden wij dan
inuntlijck met hem to foerspreken; daer solden gene tuijwel an wesen, allet
g e n e , datter geloefth were, dat soltmen vterlijcke wal holden. Wij leten de
arbitragen daer lesen van HOTJTHÜSEN ; en vnder de andere articulen stunt daei
mede, dat wij niet sculdich solden wesen in vnse olde denst tò gaen , het were
dan saeck, dat alle de articulen voldaen weren, de cleine met de grote; en so
se noch niet voldaen weren , so hadden wij vnscultz genoech, dat wij niet ther
Sneed quemen, en deden, so se geerne wolden. En als de Ffurst der menonghe
was, ende voldeden de articulen , so alst to doen beloefth weer, so behoerden
Wij oeck wal to doen, tgene wij dan beloefth hadden; en so langhe als sulckes
oeck niet gheschiet w e r e , dachten wij vns in desen handel niet to hegewen, in
clein often groet, — Daer met sceideden wij vns,
Dese tuist, ghescil ende vnwille quam ther oeren van de Ridderscap , de nv
droghen de partie van de Keiser Elect, de daer vast een goet behaegen in
hadden, angeseen dat se in hoepen waeren, bij middel van de vnwille, maneren
to fijnden, dat gans Westerlant solde comen vnder gewalt van de Keiserej
hij de welcke dat de landen in freden en eendrachticheit regeert solden moghen
worden. En de hoefderen van desen waeren GHEROI.T VAN HERUMA , SIJBRAKT
VAN R O E R D A ende W I T H I E VAN CAMMONGEN , met hoer adherenten. En se
brachten dat an hoer Ghuwernoer, de Here VAN ROGGENDTJRFF , daer se mede
raet plegeden, de dat oeck mede voert goede ansach, ende gaff dese 5 foer
gescrewen last en befel aff, met vns daer van to handelen. Deser oersaecke
hebben se an vns gesant DouwA VAN G H E R B R A N D A , de der tijdt noch neuter
sath, dat he met vns daer aff spreken solden; dat hem wal gelegen were,
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angeseen he een broeder Lij vns hadden ; en lie is gefeerdiget vmtrent Pinxster,
dat he vns bringhen solden enighe articulen, waer vp wij vns solden begewen
an de Keisere, En als he nv to Groningen quam, so waren wij daer niet j
to weten, Jw JOUSMA ende SICKO weren to Achrum, en ick was to Bom.
De wijle dat GHERO:LT met sijne adherenten studeerden, woe ende in wat
wijse de landen solden moghen comen tot frede ende eendrachticheit, so
studerden de andere contrarie, to weten, woe het mochten comen tot crijch,
oerJoch ende voer woesting der landen, alst wal blijct bij dat liijr folget.
Nv wast waer, tgene dat GHEROIJT met de sijnen in wille ende menonghe
weren met vns to handelen, tot ere van de Keiser, ende tot walfaert van de
landen, dat brachten se an de Ghuwernoer, de daer een goet behaegen in
hadden; doch wolden he hoer geen egentlijck antuort daer vp gewen ; he wolden
des then ersten to Hoewe draegen , en daer raetz plegen. So ist also geboert,
dat de Ghuwernoer screeff weder to GEUOLT , dat he met de sijnen procederen
solden int gene se hem hadden doen voerstaen j en dat he vns sulckes to
scrijwen hadden, wo de Hartoghe van Gheldre vns wolde dringhen edtwes
to doen, dwelck wij niet geerne wolden doen, dat wij dan solden wijeken int
Sticht van Ftrechl; off wij dan daer oeck bij vngeluck gefangen worden,
mochten wij vns daer vp voerlaten, he wolden vns weder ledich maecken.
Met sodane befel en last is DouwA VAN GHERBRANDA ghecomen to
Groningen, ende hadden troestelijcke brewen mede van GHEROÏ/T ; ende om vns
dan to conforteren, so lach daer in de copie van den brieff, de ROG&ENDÜRFF ?
Ghuwernoer, an se ghescrewen hadden. Ende so wij daer niet waren, so
mochte he niet schaffen; so santen AMCKO IJARLA en JOHAN VAN GHARBRANDA
een boede nae vns met een scrifth, vns bidden den, dat wij comen wolden
ijlenden, om antuort to gewen vp de peticie ende voersoeck van DOUWA
GHERERANDA ; in welckoer brieff so were oeck allet gene, dat DotrwA mede
gebracht hadden, om dat ick int reisen mij bedencken mochten, wat daer to
doen often laten were in deser saecke.
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Dit was nv vast een tijdt voerîopen, dat dese hrewen eerst van de Ghuwernoer
in handen van G E R O E T , met zampt de andere, gecomen weren, en voer dat se
DOTJWA gefeerdiget hadden.
DOTJAVE hadden oeck liem vnder wech getoewet
om saecken, de he to doen hadden , oeck om de suspicie w i l ; oeck hadden he
hem to Groningen een tijdt vntholden , vns voerwachtenden, voer dat de brewett
vns gesant worden ; also dattz vast wat voerîopen were, also datse to Lewerden
gene tuijwel an hadden, often wij hadden sodane scrifth ouer lang al gehat.
En so se voerstunden, dat wij vns also vnbehoet vnthelden vp de dorpen,
tuijwelden se niet, wij deden dat vp troest van ROGGENDORFS breff. Daer om
santen se inder nacht een groet part knechten to Ackrum,
om SICKO ende
J o w also to moghen fanghen, de oeck hoer anslach wal to recht gemaeket
hadden; dan so wij van de hrewen niet en wisten, so helden de van Ackrum
starck waeck, SICKO to liefden, en dat also wal voer de Geldersche als
anders.
Nv wast w a e r , dat J o u mij vntboeden hadden, dat ich doch sijner toewen
wolden; he wolden certein des morgens bij mij wesen, om tsamen nae
Groningen to reisen en trecken. Deser oersaecke so toewede ick vast lang j dan
so daer nemant guam, so hen ick gaen sitten int scip, om to faeren nae der
JBeetz; en ick haddet scip vol met jufferen en frouwen. En so wij also int
scip saten, worden mij de brewen gewen, de van Groningen quemen ; en de
wijle ick nv also sadt, lesende dese brewen, siet, so quam daer ene lopen , de
mij sede, dat he van Lewerden quam ; ende gister awent weren voele knechten
vth Lewerden hemelijcken getoghen; en so he wiste, dat ick to Bom was,
fruchteden h e , dattz mij gelden mochten; daer van wolden he mij aduerteren,
îck hehoerden mij daer voer to wachten. Ick danckede hem des , en dachten:
Daer wete ick to voele besceitz fan, dat se mij niet soeken to misdoen. He
Meeff hart vp sijn propositum staen, seggenden: Ick behoerden mij to wachten;
se mochten vnder de wech an laeghe ligghen, en mij schade to fuegen. Ick
danckte hem sijn sorghe ende grote gunst, de he tot mij droech , en ben also
van daev gescheiden, om mijne begonnen wech to follenden. *— Ick were niet
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gecomen een boechscoetz weghen, daer quam een met haesten lopen ; he wewede
metter lioet, daer bij dat ick wal voerstunde, dat he wolden, dat ick toewen
solden : daer vmme so liet iele het scip holden; en de man folgden wal 3o often
4o menschen. Als ick dat sach, dachten ick w a l , dat he mij nije tijdonghe
wolden brenghen. Als he mij bij quam, sede he m i j , woe de van Lewerden
to Ackrum gewest weren met groter macht, om SICKO en J o w to fanghen,
biddenden , dat iek voer mij wolde seen ; want se soldent nv wal dencken, dat
ick to Bom niet solden willen blij wen; waer vp se hoer anslach mochten
gemaect hebben; dat ick daer to behoerde to denken. En ijdüijck wistet tsine
to seggen, en begeerden mij ouer to geleiden. De jufferen en frouwen weren
oeck befruchtet. De wijle se nv also in de woerden weren, ijdtlijck de gaff sijn
raet daer t o , so <juam daer noch ene lopen , de woenden to JLchrum, vp de
staten, en was van Bom geboeren ; ende tot sijn huis weren se then ersten an
gecomen, en hadden hem gefangen, en zere ghepijnet, ende wolden fan hem
Weten, waer Sic&o en J o w weren; ende oeck so wolden se met namen weten,,
waer dat ick was. En dese gaff mij oeck to voerstaen ? woe se hoer anslach
gemaect hadden, dat wal geordineert were; dan se voerleten hoer vp dese brieff,
van de Ghouwernoer gescrewen , in hoep sijnde, hoer daer om sunder wacht to
fijnden , also dat wij gene wacht, sorge noch acht solden hebben; — dat oeck.
vngetuijwelt also gesciet were, woe wij de brieff in tijdt vntfangen hadden;
want het was vp der tijdt goet, vast bestant tuschen de Keijser en de Hartogen
van Ghelre; dan so wij der tijdt genen Heren hadden, so hadden wij achfc en
wacht, en dat so wal foer de Ghelderschen als voer de Keiseren, gelijck het
forscrewen is.
Als wij nv to samen to Groninghen bij en ander quemen, so gaff D O Ü W A
daer a n , waer mede he belast were. Dan ick hadden daer gene affectie t o , vth.
reden en oersaken alst voergescrewen is j dan ick mochte dat wal weten, dat
mijn broeders en gesellen dat in de lengden niet mochten maecken, vth genomen
JANCKO VAN VNEMA ; de andere mosten hoer begewen an de Keijser, often se
mosten hoer begewen in hoer olde denst; de differencie daer van were vast groet
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en foei. Dan ick studeerden om Burger to worden to Groningen, daer ic¾
goeden troest to hadden, doer vntheet ende to saghe van summighe frunden, also
dat ick daer gene tuijwei an en hadden. En daer vp so oeuerquam ick een
costel huis, om daer to blijwen woenen; en gelowe certeijn, dat JANCKO
VBTEMA oeck der menonghe wal were. En doen ick dat then ersten an gaff,
dat ick Burger woiden wolde, doen wast een groet dinck, en het hehaechden
hoer to mael wal; dan ick wolten daer met niet ijlen, voer dat ick mochten
weten, woe often waer mijn gesellen hoer wolden keren, vp dat se hij deseu
gene beletsel hebben solden. In middeler tijdt screwen de Raet van Groningen,
often anders summighe Pensionarien vth de Raet, de screwen dat an de Ffurst,
dat ick soliciteert hadden, om daer Burger to worden , en woe al de Raet daer
vast een groet behaeghen in hadden, —• Waer so dat de Duwel niet comen mach,
daer so sent he sijne boeden. — De Ffurst screefF van stunden an an de Raet van
Groninghen:
Woe ick an hoer wolden gesinnen, Burger recht to hebben, datse
mij dat niet solden gewen ; want he moste mij ghebrucken in Westerlant;
en
woe ick Burger recht hadden , so solde ick daer to niet to brenghen wesen. —
Dit worde mij hemelijcken gesecht van summighe frunden, dat ick van stunden
an ghijnck proberen, en befant dat met de waerheit also. Doen begeerden ick
daer geleid to hebben voer ses ijaren, des mij oeck met goeden woerden aff
geslagen worden , mij vragenden , waer to mij geleit noet were, ende also hart
soliciteerden mij to gewen, tgene dat tegen hoer gebruck often gewoenheit were?
JNbchtant dachten ick wenich, datter vm handen was, tgene so hijr nv sal
folghen.
Int tselfden ijaer, vp Sancte JACOB Apostels dach, worden wij semelijcken
bescheiden to comen vpt Nije zael, voer de ganse Raet, Nv wisten wij wal, dat
de Ffurst daer een boede ghesant hadden; dan wij wisten niet, wat he brachten.
So wast oeck wenich voer dese tijdt gheschiet, dat de van DocTsum hadden late
nemen een scip met goet, behoerenden in Brabant often Flanderen; want het
scip wolden faeren, de wijle het genomen worde, van Antuorpen to Brug ;
en dit schege in tijdt van bestande. En so wast waer, dat des ene van de

Wumkes.nl

BOECK DER PARTIJEN.

257

principale articulen weren, daer wij vns in hadden beclaghet, ende daer de JAaet
van Groningen,
doer Mester W I L H E L M , een vth sprake van remedie vnser
dachten daer van gedaen hadden, so alst voer ghescrewen is. So wast, dat de
Keiser hadden vp dese tijdt een Heraut to Groninghen gesant; en der selfden
Heraut was oeck vp der selwe tijdt daer oeck voer de Raet to comen besceiden.

WOE WIJ SEMELIJCKEN VTH GRONINGHEN
TOEGHEN,
MET DE OERSAECKEN, WAT VNS DAER TO
PORREDEN ENDE DRANGH.
So wij dan wal wisten, dat de Keiser dese Heraut ghefeerdighet hadden, om
de stadt van Groninghen to vndecken de vntamelijcke ouergrepen, de der
Hartoghe van Gheldere liet gheschien ende doen hoewen bestanden, so
presumeerden wij, dat de Raet van Groninghen dese Heraut niet wolden hoeren
in vnse absensie, angeseen de guederen , daer de dachten aff cjuemen, de weren
vp geslagen to Dochum, in Westerlant / en so dat dan mede was ene van de
principale articulen vnser bedachten, dat se daer vmme met vns daer fan wolden
spreken ende raetz plegen. Dan doen wij daer quemen, dedemen vns sitten;
dat gedaen sijnden, gaff de Burgemester vns to voerstaen, woe de Ffurste van
Gheldre had hoer een brieff gesant, de vns vast voele betreffeden; daer om
wast, dat se nae vns hadden gesant, om vns de brieff to late hoeren, ende voert
met vns daer aff to spreken nae nodurfth; en worden de Secretarius belast, de
brieff daer to lesen in vnse anhoeren. Ende de brieff brachten mede, woe wij
vns gegewen hadden an de Keiser, ende hadden beloefth, Doclurn,
Sloten,
Sneeck en Boldzuert to leweren in handen van de Keiser. Om dat dan voer
to comen, so dat in groten preiudicie van de Ffurst en al Frieslant gheschien
solden, so wolden he hoer gebeden hebben, dat se vns niet meer bij hoer
lijden solden, dan foerbeden vns hoer stadt. En dit were bennen Groningen
prad;iseert, ende het worden gedaen om JANCKO VAN VKE¾IA en mij ; want
wij heiden hadden vast voele kijnderen, ende daer bij so laghen vnse goederen
alletsamen vnder de gewalt van de Ghelderschen; waer wij hen wolden, wat
Prov, Friesch Genootsch. I.
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wij maecken wolden, wij solden Godt dancken, dat wij daer to comen mochten,
met groet bidden van frunden, dat wij weder in vnse olde denst comen
mochten. Als wij nv dese brieff hadden gehoert, worden wij ghefraget, wat
wij daer to wolden segghen ? lek antuorden, dat in den brieff stunde nemant
met namen genoempt; ende so dan de brieff betreffeden alle de Heerscafth van
Westerlant
int generael, weer oeck noet, dat wij semelijcken vnse beraet daer
Vp namen, ende bespraeken vns met en ander, wat wij daer vp to seggen
hadden; dan so voele als mij de brieff an ginck, so gaff ick hoer dat voer een
antuort: Woe de Ffurst mijn gelijcke were, so wolden ick seggen, dat lie
ghescrewen hadden als een wittich foerreder en boeswicht; dan so he een Ffurste
•was, en ick niet dan een slecht, arm Edel man, so moste ick paciencie hebben,
der tijdt en so langhe, des het beter worde, ende dese smaetheit remedie mochten
fijnden. — Dander weren oeck niet voele bet to freden; so begeerden ick^
dat se vns den brieff wolden gewen, vp dat wij daer vp een ordentlijk antuort
mochten gewen; dat also gedaen worde. Ende als wij nv den brieff hadden,
ginghen wij vns beraden. En doen so worde de Heraut besceiden to comen
voer de Raet, de sijn befel genoech dede; daer wij wenich nae escheden, wat
afscheit he cregen; wij hadden genoech met vns selwen to doen. AJs wij vns
nv alleen funden, ende den brieff gelesen en weder gelesen, en wal incorporeert
hadden, bespraeken wij v n s , wat wij antuorden wolden ; en so wij int antuort
accordeert weren, sinnen wij semelijcken weder voer de Raet gecomen; ende
dander baeden m i j , het antuort to seggen; dat ick dede. En ick vntkende de
scrifth in cleijn en groet, van vnser aller wechen, also datter niet in ghescrewen
stunden, de waerheit gelijckenden; dan wij wolden de Ffurst daer mede beliewen:
so he niet lijden mochten, dat wij vnse cleine armoet, dat vns noch gheblewen
were, daer mochten voerteren, so weren wij beraden ther plaetzen to trecken,
daermen vns sulckes wal staden solden, an danck van de Ffurste; daer om
solden hoer niet noet sijn, vns de stadt to foerbeden ; dan wij wolden dat Lij
vns selwen doen. Als de Burgemesters en Raet dat van vns gehoert hadden,
begosten se met vns to simuleren: Al weert also, des de Ffurst doer sinistre
informatie also ghescrewen hadden, se wisten wal bet, en weren der menonghe
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niet gewest, sulckes to folgen, dan wolden met vns daer vp beraden, wat se
de Ffurst voer een antuort scrijwen solden; se kanten vns ther goeder maeten
w a l ; het weren niet dan de curen van Mester H Ü B E R T , de hem noch mereken
liet. Wij antuorden: Het weren dan curen van Mester HTTBERT often anderswei,
wij geloefden des certein, datmen sulckes met de waerheit befinden solde, wel
dat to werek gestelt hadden, dat he de Ffurst genen groten denst daer mede
ghedaen hadden. De Burgemesters antuorten: Het were to presumeren, dat de
Ffurst van de scrift niet solden weten, dan enighe Raeden, de dese Mester
HUBERT faueerden, dat gedaen hadden; daer vmme so were het goet, dat wij
so ijlenden niet van daer toghen ; dan het were to raeden, dat wij vnse vnschult
screwen an de Ffurste 5 insgelijcken wolden se oeck. doen, vns to goede ; daer
mochten voele guetz vth comen, ende voel quaetz daer mede belet worden ; —
met voele ander woerden, om vnse antuort to breken, ende dat wij vnse conclusie
solden muteren. Dan wij namen vthstel went vp des morgens; so wolden wij
vns in middeler tijdt beraeden, ende wolden hoer dan een eigentlijclc antuort
gewen, wat vns in dese saecke to doen often laten were. >— Daer met sceden
wij vns.
•
Als wij nv nae nodurfth met en ander daer van ghesproeken en raet genomen
hadden, so concluderden wij doer redelijcke oersaecken, dat wij wolden tréeken
in een neutrale plaetz, daer wij vns ther antuort wolden beden teghen de
Ffurst, en alle der gene, de vns dorste belasten , often seggen, edtwes anders
ghedaen to hebben, dan so voele, als wij behoerden ende sculdich weren om
doen. En de andere baeden AEMCKO VAN JARIGE en mij, dat wij vnse conclusie
voer de Raet wolden vntdecken, so wij dat beloeft hadden ; dat wij qeck also
deden; daer wij to mael voele woerden hadden van de dinghen, de vast
voerlopen waren in dese handel, allet genoech contrarie brieff ende zegel en
andere contracten. De Raet deden groten ernst daer t o , om vnse propositum to
breken, ende om vns daer to holden, ende wisten vns voele daer aff to segghen:
Wij solden anseen, woe vnse saecken stunden, ende met wel wij to doen
hadden, ende woe se in vnse hulp wolden wesen; bij de welclse wij lichtelijck
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solde moghen comen tot vnser menonghe. Dan se wisten noch mochten
so wal niet spreken, dattz bij vns gehoert mochten worden. Se baeden vns so
fruntlich alsmen vns mochten bidden, dat wij daer hadden willen blij wen ik
daghen, vp geleid y op dat se vnse innocencie hadden mogen an de Furste
scrijwen, ende remedie voer vns erlangen. Dat so had ick wal geseen; dan
enige van de vnsen wolden daer to niet voerstaen, also dat se an vns niet
mochten gewinnen.
Als dit nv gehoert worde van Mester W I L H E L M , de was der tijdt cranck, ende
lach int bedden, de sant van stimden an nae JANCKO VAN VJMEMA en nae mij;
en so de boede erst tot mij was, so quam ick aldaer, ende was daer wal vmtrent
een v r e , voer dat JANCKO daer quam. Als ick nv bij de Pastoer quam, so
dede he to mael groten vlijdt ende arbeidt, om mij wendich to maecken, ende
dat wij daer solden blij wen; int erst wolden he vns foerwarwen : wel dat van
vns begerden Burger to worden, so soltmen hem van stunden an burger recht
ghewen; en de dat niet wolden hebben, de woltmen geleid gewen; voert soltmen
vns betalen. En he wolden dat besturen, dat de Ffurst solden scrijwen an de
ganse R a e t , dat he van de saecke sinistre informeert were, en dat he vns
sulckes sunder scult hadden 'vp gelecht, met andere articulen, waer bij dat de
smaetheit, de vns doer dese scrift to gestanden were, solde bij de andere scrift
weder volcomelijck restitueert en gebetert wesen. En sede voert: Wo wij sijn
goede raet foersmaeteden, ende sijn begeerten refuseerden, wat groter sorge>
last en achterdeel vns daer inne ghelegen solde wesen, — En dat dese goede
Here mij der tijdt sede van desen handel, dat is mij so volcomelijck also
geboert, recht off he een Propheten gewest were;. dat weet Godt wal; — dan
he propheteerden oeck edtwes van de Keisere; ick hoep an Godt, he sal daer
an faliert hebben! — En als nv JANCKO bij vns ghecomen was, so repeteerden
lie int corste alle de woerden, de he mij ghesecht hadden, en gaff daer an, in
wat groeter noet, anxst en elend wij solden comen, wo wij sijn bede af slogen,
ende toghen vth Groninghen, so wij seiden to doen. Then ersten weren wij
des voersekert, so froe de Ffurst dat mochten weten, dat wij vth Groninghen
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geweken weren, dat de Ffurste solden dan vnse guederen to slaen, en vnse
wijwen en kijnderen nae vthe lande jaghen; wij behoerden to bedeneten, wel
wij waeren , en met wel wij to schaffen hadden; wij haddent to doen met een
Ffurst, de vp de Keiser niet en passeden ; — wat ere wij meer begeerden often
eischen mochten, dan dat de Furst sijn scult solden bekennen, in recompens
van de smaetheit, de vns to gestanden were? — En sede voert: Geloewet mij!
off ghij bij de Keiser coemen, wat v oeck geloeft wordt, ghij sult v altijdt
bedroghen fijnden , aengeseen uwe aduersanten de hebbent geloeff, tgehoer ende
de kunde, en daer bij sint se vast in dese oerloghen gherijcket; ghij solen in
gene weghen teghen hoer moeghen staen. Ist v voergeten, dat se thandere tijden
nae v ere, lijff en goet ghestanden hebben ? en dinckt niet, dat se gebetert sint!
En off ghij v daer vp wolden voerlaten, dat ghij v also wolden anstellen,
holden en reguleren, dat se gene oersaken solden moeghen vijnden, om v to
beclaghen, dat sal v niet moeghen baeten; dan des zijdt ghij foersekert, woe ghij
meer goetz, prophijt ende ere voer de Keiser doen, woe se v meer ende meer
solen haten en contrarie wesen, frucht hebbenden , dat ghij foer se in genaden
van de Keiser solden moghen comen; en dan solen se niet sparen geit noch.
arbeit, om v to drucken ende leet to doen , en solen daer to foerwecken alle de
gene, de se weten, de hoer gunstich. sint; en solen v waerheit begraewen,
ende oeuerdecken met hoer loegenen, also dat se niet geseen noch gehoert solen
moeghen worden, daer ghij leider exempels genoech aff geseen, gehoert en
befaren hebben vant tgene, dat hijr befoeren daer van ghesciet is; en gîiij
moeghen nummer so wal doen, se solen altijdt wal een saecke vijnden, om v in
vngenade to brenghen; daer moegdij v niet fan wachten. — Daer fan foertelden
he vns een fabule, daer bij wij voerstaen mochten, datter gene waldaet,
belofthen, noch ghuede woerden mochten helpen; wel men gewelt, ouerlast en
vnrecht willen doen,"men fijnt altijdt wal ene actie, so alst hijr nae folget.
EXEMPEL.
Het is geboert vp ener tijdt, datter gemaect were en generael frede, also dat
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alle Leesten vp eertrijck, woe se weren, met en ander mochten conuerseren
handelen, gaen ende comen, sunder dat nemarit een ander moste misdoen often
scaeden met woerden often wercken; so was der lijdt een olt haet ende
fiantscap gewest tuschen de wolfF en tscaep. Het scaep voerliet hem vp dese
frede, ende droech geen sorghe voer sijne olde fiant. So ist thener tijdt
gheboert, dat de wolff stunt an ener beke, ende dranck; ende daer quam oecl
liet scaep bij gefal, om to drincken. De wolff, dit seenden, riep he met ener
•wrede stemme ant scaep, segglienden: En scaempstu dij niet, dat dw dijn
stinckende beek steckste in water, om to beflecken en to vntreinighen tgene ick
drincken sai ? wat dunct dij hijr aff? is de freed bij dij niet ghebroecken ? —
Het scaep antuorden: Mijn Here ende Meister 1 om dat ick v geen leet wolden
doen, so ben ick vnder v gaen staen, also dattz water lopt van Mijns Heren
mundt tot in de mijne; ende van mijn mont en mach gene water tot v comen. —
De wolff sprack met een toernlijcke stemme: En sechstu dan, dat ick een
ïogener, een tijran, ende voerslijnder der vnnosele beesten ben? dat sal dij dijn
lewent costen; nv is de scult dijne, en niet mijn. — He spranck vp het scaep,
en attet op ; en alle ander beesten van gelijcker condicie,__de_gaewen de wolff
^roet recht; en he hadden wal gedaen, dat he des scaep sijne vnnutten woerden
also betaelt hadden.
Dit moraliseerden de goede Here wal genoech vp sodaen voerstant, dat wij
goet to voerstaen hadden, wat sijn menonghe daer mede w a s ; dat ick leider
naederhant bet voersocht hebbe, ende noch int foersoeck ben. Wij namen oerloff
an Sijne Geleertheden, hem fruntlijck danckenden voer sijne lerong ende goet
vnderwijsing, ende alder meest voer sijne grote erbeding, so he sick erboden
hadden voer vns to doen; wij wolden allet gene wij dan gehoert hadden de
andere to kennen gewen, en daer vp raet nemen , woe ende wat wij doen often
laten wolden; en wes wij to raet worden to doen, dat wolden wij Sijne
Gheleertheit late weten.
Nv ist waer, so. vroe wij concludeert waren, dat wij in een neutrale plaetz
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wolden trecken, om vns to beden antuort to gewen, wel vns mochten heclaghen,
doen so santen wij een boede to Zwol, ende leten daer gesinnen om geleid; dat
se vns gaewen , ende seden daer bij: Se solden liewer de oeuerste steen bij de
vnderste late brengen, voer se vns des geleid niet solden holden ; en often dat
daer hen queme, des se vns dat geleid niet mochten volcomelijcken holden, so
wolden se vns het geleid ses weken to foeren vp seggen ; daer met wolden se
hoer ere genoech gedaen hebben.
So wij nv van Mester WILHELM: quemen, gaewen wij vnse gesellen to
voerstaen, wat wij daer gehoert hadden; en wij slogen alle freemden sorg van
vnse harten, en blewen bij vnse propositum, en voerdroghen also , dat JANCKO
VAN VNEMA , Jow VAN JOÜSMA , JOHAN VAN GHERBRANDA en ick solden,
voer hen trecken; TIAERT VAN MOCKEMA , AMCKO VÅN JARLE en ELING
HERINGHE solden vns folgen.
Des morgens alinghe vroe sandt Mester WILHELM een dener to mij, om to
voernemen, often wij blijwen wolden often reisen. Ick antuorde, dat ick sulckes
noch niet wiste to segghen; ick moste then ersten met de andere daer aff spreken,
ende dat wolden ick hem late weten. — Als nv alle dingen gedaen weren,
so wij dachten dattz then besten denen solden, hebben wij vns hemelijcken
vtli der stat gemaect; en ick gaff mijn wijff last, dat Se Mester W I L H E L M
sulckes solden late weten, so ick beloeft hadden. En als Mester W I L L E M dat
voernam, was he des to mael quelijcken to freden, en sandt van stunden an
nae de Burgemesters, en oeck nae mij ; dan ick had wal vmtrent een vre wech
gewest. En mijn wijff hadden frucht, datse vns hadden moghen nae senden ?
en met vnwille late weder haelen, daer niet guetz van gecomen solden hebben;
daer vmme sede se Mester WILHELM boede, ick weer wal 2 vren vther stadt
gewest, Doen wij wech weren, was daer niet meer van to doen; dan se
spraecken also met de ander, dat se daer blewen, en folgden vns niet, so
se beloefth hadden; ende dit scach vp Sancten PANTHEOLEONS dach, anno
ut supra.
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Als wij to Zwol 3 daghen gewest weren, hadden wij een brieff concipiert,
de wij an de Ffurste wolden senden; ende wij sandten een Priester an de
Burgemester, om to erlanghen, dat hoer Secretarius de brieff mochten scrijwen,
ende dat se vns een boede wolden lenen, de vns de brieff brachten an de Ffurste
van Gheîre j dat wij daer vmme deden, dat se solden moghen weten de
oersaecke van de schelonghe. Doen gafmen de Priester to foerstaen , dat se vns
het geleid leten vp seggen 5 en dat scege niet sunder kentlijcke oersaecken;
ende gaewen de brieff mede an vns, om to mogen lesen, de en Furste van
Gheîre an de van Swol vnsenthalwen gesant hadden. En als wij de brieff gelesen
hadden, ginck he vast vpt tselfden vth, so de brieff to Groningen dede; dan so
voele differencie was daer inne; in de brieff to Groningen stunden specificeert de
steden in Westerlant,
dat wij de wolde brengen in handen van de Keisere;
en in dese brewen stunde, woe wij Keisers weren geworden, en hadden
ansîagen gemaect vp Hattum,
der Elborch en Harderwij cJs, om de to leweren
in handen van de Keijsere. Wolden se dan goede naburscop holden met hem,
datse dan vns niet lenger bij hoer solden holden, often he wolde daer to
gedencken.
Nv wast in der tijdt een gescil en vnwille tuschen de van Campen en Zwol,
lieercomenden van enighe priuilegien, de der Campers hoer voermaten to hebben.
En de van Zwol beclaegden hoer, dat de Biscop niet een gelijck Here en was;
ïie adhereerde de van Campen meer, doer ingewen van enigen van Sijne G.
Raeden, de van Campen geboertich weren , dant wal behoerden. So mochten
de van Zwol licht der tijdt dat wal int hoeft gehadt hebben , dat se de Ffurste
van Gheldre in hoer saecke wolden brucken ; waer vmme dat se hoer hoeghe
belofthen voergaten, de se vns gedaen hadden, so alst voer gescrewen is. Nv
weren wij vp Zwol getogen, des to liewer, dat se niet goet Gelders plaghen lo
•wesen , en dattz gelegelijck were van daer to scrijwen an de Ffurst, tot dat wij
vnse saecken een endtscap gehadt hadden ; dan he wolden vns gene rast gewen,
frucht hebbenden, dat wij solden handelen en tracteren met de Keiser. Als vns
nv het geleit in deser gestalt vp gesecht were, sunder enich tijdt to gewen, dat
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wij van daene hadden mogen comen tot in een ander plaetz, so hadden wij
fruclit, dat he alle wegen hestelt hadden , dat wij niet vth Zwol solde mogen
comen, often wij solden in sijn handen gehracht worden. Deser oersaecke lieten
wij hidden om 3 daghen geleid, op dat wij vns mochten voersien om een ander
stadt often plaetz ; dat vns also consenteert worden.
En wij namen des in hoeghen danck, dan wij dachten daer niet to blijwen;
daer vmme so spraecken wij hemelijck met de boem sluter van de Roede toern,
hem biddende, dat he hem niet ijlen wolde met het sluten ; wij foer wachteden
een boede vth Frieslant, daer vns macht an lach; des wolden wij hem wal
loenen; — dat he vns beloefden also to doen. Als nv alle de poerten weren
gesloten, ginghen wij buten de Rode toern; en de boemsluter setteden vns met
een cleen scute an de Katersdijck ; en also gingen wij nae Campen. En als wij
daer quemen, namen wij een van de fiskers scepen, ende maecten vns selwen
oeuer de IJsel, tot in de haech, daer wij des nachtes hlewen. En des morgens
ginck JOHAN VAN GHEREKANDA an vnse weert, daer wij plegen to teren, dat
he vns geleid wolde erlanghen, so wolden wij daer comen teren ; — dat hij also
dede; dan he wiste niet bet, often wij weren noch to Zwol. Ende als het
geleid gegewen were, brachte JOHAN vnse weert, daer wij waren, dat he hem
foerwunderden; en wij ginghen met hem. Dus worden wij to raede, om alle
quaet wederstant to doen, so santen wij an de Biscop van Vtrecht, om geleid
to moghen hebben in Sijne G. landen; dan de boede quam vns weder sunder
antuort; dan men sechl: Gheen antuort is oeck een antuort. — Wij mosten
vns lijden, so wij best mochten.
Nv ist waer, dat dese vnwille tuschen de van Zwol ende Campen dat were
compromitteert an Mijn Here van Utrecht, ende an het Capittel van de Doem,
en an de Ridderscop. En de gescicten van desen weren to Swol gewest, en
quemen nv to Campen, om hoer gebreken oeck to hoeren, gelijck se to Zwol
gedaen hadden. Ende dat scheghe vp een Sondach, als wij omtrent 10 daghen
daer gewest weren; ende doen sandt de Ffurste an de stadt Campen oeck
Prov, Friesch Genootsch. I.
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sodanen brieff, gelijck he to Swol gedaen hadden. So was daer mede gedeputeert
de Doemdeken van Vtrecht; de is vth de landen van Ghelre geboeren, en is
der Ffursten Raet; de vnderwees de stadt Campen also, dat se vns, gelijck de
yan Zwol, hoer geleid vp sachten. Ende se santen vp der selfden Sondach hoer
Secretarius in vnse losement; en he eischede mij van de maeltijdt, ende gaff mij
to voerstaen, waer mede he belast were; doch solden vns geleid noch 3 daegen
staen nae den dach , vp dat wij vns mogten voersien van een ander plaetz; dat
aliet so to gericht were van de Hartogen van Ghelre, in hoep sijnden, wij
solden in middeler tijdt aen de Doem deken arbeiden, dat he vnse peis gemaect
solden hebben, often dat wij om geleid solden gesant hebben. Oeck so sandt de
Ffurst ener, gênant MUTER , tot vns, met een groet brieff, daer inne dat voele
articulen stunde, waer inne dat de Ffurst hem ouer vns beclaegden, ende liet
marcken, he had wal oersaecken ghehadt, om vns to straffen ; dat he om beters
wille gelaten hadde; met andere voele boeselinghe. Oeck sandt an vns de
Graewe VAN MOERS een Priester, de gaff to voerstaen: woe wij beraeden weren,
weder to comen in vnse denst, so wij pleghen to doen, so were de Graewe
VAN MOERTZ bereit, in egener persoen bij vns to comen in Campen, om vnse
peis to maecken bij de Ffurst, en wij solden licht meer erlanghen, dan wij
Legeerden; en woe wij dat afsloegen, so wolde he Mester HUEERT weder doen
liaelen. — Wij danckede de Ghuwernoer, doer dese Priester, sijne erbedingh
ende goede gunst, dan als wij sijne denst begeerden, dat solden wij hem wal
late weten. Als he des antuort hoerden, so scolt he de Priester, seggenden:
Wel hem belast hadden, vns sulckes an to draghen ? ende vntkenden dat, dat
he hem an vns eesant hadden. Also fant hem de Priester bedroghen; he hadden
geen danck van vns 9 en noch wenigher van de gene, de hem tot vns to trecken
bewilliget hadden. En als de Ghuwernoer sach, dat wij niet to wenden weren,
so liet he Mester HUBERT weder tot hem comen; en Mester GHEMCERUS hadden
geen lust to blijwen, als he ansach, dat wij niet wolden weder comen, en is
weder to Groningen in sijn denst gecomen.
Als nv to Campen vns het geleid op gesecht were, so alst voerscrewen is, so
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Wolden wij de laetste dach niet voertoewen 5 dan wij concludeerden ? dat wij vp
Wtrecht wolden trecken sunder geleid, vth oersaecken: voer gewalt hopten wij
to geneten de friheit van der stadt; en het recht mochten wij wal lijden voeralle menschen, de vns met recht wolde edtwes vp leggen. Doch so quam
DOÜWA VAN GHERBRANDA bij vns to Campen; de gaewen wij enige articulen
mede; als he vns daer van wiste besceit to seggen, so mochten he weder tot
vns comen; wij dachten niet to handelen, often to concluderen in clein often
groet, wij weren dan ghesceiden met de Ffurst van Ghelre, alst gehoeïde.
Aldus so oeuer quemen wij een schute, de vns in Westerlant brengen solde.
Ende wij ginghen vast al laet to scepe, datmen vns niet seen solden, welckoer
wecli dat wij in foeren j want wij sorghe hadden, datmen vns nae solden
scicken; dat oeck sunder sorge niet en was. En als wij nv buten in de zee
waren, gaewen wij de scipper. to voerstaen, dat wij niet wolden wesen in
PFesterlant, so wij hem geseit hadden; dan he solden sijn coertz stellen nae
Eemsbruggen j daer wolden wij wesen. De scipper ende sijne geselJe deden hoer
vnscult, dat se de wech niet kenden noch wisten, angeseen se hoer lewent
lanck daer niet gewest weren, noch nemant van de vnsen weren daer gewest,
Dan wij troestede de scipper, seggenden: Godt solde sijne Engel vns senden,
de vns de wech wijsen solden. En so wij vmtrent 3 vren vpt water gewest
weren, so worde het sticke duster 5 der oersaecken foeren wij an landt, daer
wij vns neder sloegen vp de Gheldersche eerde, tuschen Harderwycls en der
Elborch. En nae dat wij de dach bekennen mochten, roeijden wij hij het
landt om, ende quemen an Hulckensteifn; want nemant van vns hadden
dat voer de tijdt geseen. En doen so keerden wij vns vpt water, ende deden so
voele, dat wij quemen to Eemsbrug, vmtrent 1 vren nae noen, Nae dat wij
daer wat gebrasset hadden, ende cregen wij daer wagenen, de vns des awentz
to Vtrecht brachten, en weren logeert in de Hulich, daer wij vmtrent 8
daghen blewen. De Burgemesters scicten vns de wijn, ende santen öeck om
de ander dach enen vth de Raet bij vns, de vns goede chijr maecten, en deden
also bij vns, als frome Heren to staet; ende worden daer to mael fruntlijck
tracteert.
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Ais nv Mester GHELMERUS weder to Groningen gecomen were, en daer to
kennen gafF de gestalt van Westerlant ende anders, so hebben de Raet van
Groninghen gesant nae JANCKO VAN V N E M A wijff ende tmijne, ende hebben
hoer bewilliget, dat se vns gefollfget sint to Vtrecht, met sulck befel: Watter
doch gedaen were, dat wij vns so hart an toeghen ? off de Furst doer quaede
informacie alsodanen brieff ghescrewen hadden, often dan daer vmme alle de
werlt voerloeren were ? wij solden weder to Groninghen comen; se wolden
also in de saecke doen, dat wij hoer wall to bedancken solden hebben, en solden
an alle tuijwel comen tot aller vnser begeerte ; en woe wij niet weren bedacht
om weder to comen, dat wij dan wolden scrijwen vnse gebreken ; se wolden dat
met de aller hoechsten ilijdt beneerstigen, dat sulckes remedieert solde worden.
Wij gaewen vnse wijwers ther antuort: Se wisten vnse gebreken wal; wisten
se nv remedie to fijnden, dat weren wij schuldich hoer to dancken. — En so
vnse wijwers hoer report ghedaen hadden, hebben se dese GELMERUM gefeerdiget
an de Ffurst, om vnse saecken in een ander gestalt to bringhen. Dan voer dat
dese Mester GEI/MEK. bij de Ffurste quam, so had de Ffurst ghescrewen an de
van Wtrecht, gelijck he to voeren an de van Zwol en Campen gedaen hadden,
ende noch strenger. Deser oersaecke sandten de Burgemesters en Raet hoer
dener an v n s , ende leten vns den brieff lesen, en deden vns bidden, dat wij
een cleijne tijdt wolden hoer stadt mijden; angeseen het was der tijdt marcket
to Deu>enterr daer se foele burgers hadden, de alletsamen met hoer lijff en
goet mosten passeren int wederkeren doer de lande van Gkeldrej deser oersaecke
mosten se wal doen, dat hem Jieff were. — Wij deden so voele, dat wij voer de
Raet gebracht worden, de vns tselfden also tkennen gaewen, met goet vnderwijs
van de swaricheit, de se daer inne hadden. Wij antuorden hijr t o : Dat wij
daer gecomen weren sunder geleiden, en hadden sodaen betrouwen tot hoer ?
angeseen se niet geseten noch subiecten weren van de Hartoghe van Gheldre, dat
se wal solden moeghen lijden, dat wij vnse geit daer voer teerden; en wij wolden
een Hartoghe van Gheldre en een ij der man to recht staen f de hem voermeten
wolde recht an vns to hebben ; en voer gewalt hoepten wij mede to geneten de
vriheit van de stadt, de dat niet solden moghen lijden, datmen emant gewalt
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tlede, de dat recht van der stadt anriep en lijden mochten. Vns worde hijr vp
geantuort: Dat wij de Hartoghen van Ghelre niet ten besten wal kenden j he
was vast een scarp nabuer, daer se mosten to gedencken , ende gewen hem gene
oersaeck van quaet; niet to weniger, wij solden vns een cleine tijdt gewen in
een ander stadt often plaetz , tot so langhe des de mercket ouer was, vp dat se
hoer burgers met lieff mochten weder crighen, so wolden se vns wal geleiden
ghewen, ende dat wal holden. Oeck gaewen se vns to voerstaen, dat Mijn Here
van Utrecht solde daer hennen comen ; de voermochten geleit to ghewen in alle
Sijne G. landen, vth genomen in sculden van de burgers; so wij dan met gene
burgers hadden to doen, so weer vns sijn geleid genoech; daer met mochten
se hoer excuseren voer de Ffurste; —• dwelck wij folgden, en ouer quemen een
burger, de vast groet was bij Mijn Here van Utrecht; de dede so voele, dat
vns een tijdt ordineert worde, om vp het Biscops hoff to coemen. Als wij vns
nv daer funden, so sandt de Biscop enighe van Sijne G. Raeden, om met vns to
spreken; en als se vnse begeerte genoech foerstanden hadden, hebben se dat hoeren
Here reporteert. En se brachten vns voer een antuort, dat de Biscop vns niet
allene weigerden geleid to gewen, om dat wij in Sijne G. landen solden moegen
vns geit voerteren, dan solden oeck niet moghen doer sijn lant passeren, —
dat ija wal een harde saecke were, daer wij hem ne quaet often leet gedaen.
hadden, dan wal goet. Als wij dat hoerden, weren wij genoech beschaempt;
ijdtlijck sach vp en ander, lek sachten: Ghij Heren ! wij dancken v voer den
arbeit ende moeijte, de ghij vnsent halwen gehadt hebben; wij hebben gehoert
en oeck wal voerstanden, wat troest wij hebben moghen an Mijn Here van
Vtrecht, daer wij vnse troest an gesocht hebben. Se gawen vns ther antuort:
Se hadden vns niet anders moghen seggen, dan het gene, waer mede se belast
weren vns to segghen. Daer met sceiden wij vns van en ander. En niet lang
daer nae de Ffurst loenden hem sijnen truwen denst wal, de he an vns toenden.
Hadden se vns vnse geit in hoer landen laten voerteren, so het tot een crijch
queme, het solden hoer an alle tuijwel oeuer de hundert dusent gulden weert
gewest hebben, dat wij bij hoer gewest hadden, bij also, dat se vnsen raet
hadden willen folghen 5 want wij hadden een Hartoghe van Gheldre met de
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lialwe cost wal weten to stillen, en de landen solden so deerlij ck niet foerdorwen
gewest hebben.
[Doch dit moet men aanmerken als eene ö plaeghe Godtz » voor het kwaad, door hen den
Friezen vroeger aangedaan. Immers, dit is eene fl regula, de niet falieert,» al wie de Friezen
kwelt, moet zulks dubbel betalen, daar toch God de Friesen van den beginne af aan gezegend
en tot zijn volk « ende erftal j) verkoren heeft; ja ook, alleen met uitzondering der Hebreen,
door hen meer wonderen heeft verrigt, dan door eenige andere natie. Wanneer gij in den
Bijbel leest het boek Judlcum, en daer bij voegt « de rechten Cronijcke van Frieslant, i) zoo
zult gij K gene 2 ander gheloflijcke boecken fijnden, n die elkander meer gelijken. In beide
treft men aan « de hoeghe wercken Godtz; » en gelijk God ons meer dan andere volkeren
bemint, even zoo zeer is Hij gereeder om ons te straffen voor onze boosheid. Doch wçe
dengenen, « de vntamelijcke execucie doet. » Die ons plaagt, God is degene, die wreekt, en
hem weder laat plagen. Ik konde hier zoo veel van schrijven, dat de minst verstandige mij
zulks zoude moeten toestemmen. God zendt ons tot hem, die billijke straf verdiend heeft; en
die ons straffen, ontvangen hunne straf van anderen terug. Uit vele andere voorbeelden wil
ik hier slechts aan drie of vier gedenken.
EXEMPEL.
Ha den dood van Keizer KAREL, en het omkomen van den Iaatsten Frieschen Koning op de
Ronceval, regeerde in Denemarhen een zeer a Cristentlijche n Vorst. Doch zijn broeder,
er dat was ene van Belials kijnderen, » wist door laster en omkoopingen den Koning in den
baat te brengen, en nam hem eindelijk gevangen. Nu deed hij bij hem onderzoek naar des
Konings schat. Hem werd geantwoord: « De lach to Lonnen int Graw broder cloester, in
U een kiste.» Thans meenende, zich alles te kunnen veroorloven, verdronk hij zijnen broeder,
en opende de schatkist. Daarin vond men « het habijdt often clederen van een Graew
U broeder, » en daarbij een testament, waarbij de Koning het rijk aan zijnen broeder opdroeg.
Dubbel berouw verwekte deze ontdekking bij den geweldenaar, als die zijnen broeder gedood
h a d , en nu nog, tot zijne eigene verontschuldiging, gedwongen w a s , diens eer en goeden
naam allen smaad en hoon aan te doen. Niet lang daarna beraamde God zijne billijke straf,
Op aanhitsen van zijne Raden, ondernam hij eenen aanslag tegen Friesland, als hetwelk men
beweerde, dat, na den dood des Iaatsten Konings, hem toekwam. Reeds in den haat zijner
onderdanen zijnde, deed hij met groote magt eenen inval in (( Eij derstat, dat nv het naeste
tt oert van Frieslant w a s , grensende an Venermercken, !) Daar werd hij met alle de zijnen
verslagen, « also datter nemant van wech queme, »
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ANDERE EXEMPELEN.
Zoo dra als KAREI « de Caluwe in brack de friheit der Friesen, de sijn Groethere » den Frieseji
had gegeven, door de gift van Holland, zijnde een deel van Friesland,
aan « DERCK , sijn
« wijwes newe, » was tevens zijn geluk verdwenen. Van zijne drie zoons bij de Keizerin
« GHEWA , 1) werd de oudste, die Geestelijk w a s , « apostata, n en werd door zijnen vader,
naar wiens rijk hij stond, van het gezigt beroofd; de tweede, « de was to mael starck en
« geraet; he quam vnbekant an een Ridder, genoempt ALLIIN , de hem foersloech; )) de derde
stierf op gelijke wijze. Alzoo stierwen GHEWA'S kinderen, door wier raad de gift geschied
was. Naderhand huwde de Keizer nogmaals zijne nicht JUDITH , waarom hij bestraft werd
door den Heiligen FREDÊRICUS , Bisschop van Utrecht, eenen Fries van geboorte, die daarom
van de Keizerin ter dood werd gebragt, zoo als vroeger verhaald is. Bij den kort daarop
gevolgden dood des Vorsten bleef de Keizerin zwanger achter, en « teelde een soen, genoempt
tl KAERL de Simpel, » ofschoon anderen dezen voor 's Keizers kleinzoon houden, nit
« LODEWIJCK de Lispere; wat daer an i s , daer leit mij niet an; » doch al deze nakomelingen
regeerden « armelijck, » tot dat HUGO CAPET, Graaf van Pargs, de kroon bemagtigde, wiens
nakomelingen die zullen behouden, o so lang als Godt dat lieff is, »
Omstreeks de tijden van die gift waren de invallen der Denen en Noormannen in Friesland,
welke vervolgens tot mBraband en Frankrijk doordrongen; ten laatsten heeft men met hen de
vrede gemaakt op voorwaarde, dat zij Christenen zouden worden, en het land van Neustren
bekomen, dat diensvolgens- sedert Normandije geheeten is. Een van hen, ROI/LO genaamd,
nam hier in geen genoegen; a de Coninck van LOTHARIUS rijck maecte daer de peis mede, en.
« gaff dese ROLLO sijn broeders dochter, genoempt GILLO , » en bovendien Friesland.
Dit
overweldigde hij met hulp des Keizers, en dwong het tot de zwaarste « denstelicheit. » De
huisdeuren, naar het Noorden gerigt, mogten niet hooger zijn, dan « tot een mans borst; »
men moest deze altijd ruggelings intreden, ten einde men alzoo den Noordschen Koningen steeds
zijne hulde zoude betuigen; de inwoners moesten « zelen » dragen aan den hals, ten einde bij
opstand alzoo met de galg gestraft te worden; zij werden van al hun goed en kostbaarheden
beroofd, die vele waren. Aldus regeerde hij omstreeks vier jaren. « En se repen an Godt; ))
en ROLLO werd met al de zijnen verslagen, zonder dat zelfs een enkele overbleef, om de
tijding der nederlaag te brengen. Ook « dese don¾tarius, to weten LOTHARIUS stam,» vergingen
in het kort, en hadden naderhand nimmer voorspoed. — Desgelijks is in Friesland eens
gebleven een Hertog van « Sassen, » met 3 Bisschoppen, i5 Graven, vele andere Heeren,
en een ontelbaar getal gemeenen.
« lek wil de olde iesten laten staen, » en spreken van mijnen eigenen leeftijd.
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van Saxen, « Ioeflijcker ghedechtenisse, )) na in de overige Nederlanden « menigen armen
fi man en menighen doet worm » gemaakt te hebben, kwam in Friesland, en betaalde « de
(( scnit sijns fleesch. » Even zoo de Vorst van Brunswijk. Beiden bleven alleen dood, en
niemand anders « voerloer lijff often leth; )) even als ACHAS , Koning van Israël. — « Het
H is geboert ther Sneeck, so ick gehoert hebbe van voele luden, de dat wal wisten, als de
<f knechten in der Sneeck laghen met Heren GODTSCALCK , so wast vp Vnse Liewe Frouwe
fi dach purlficaçionis, vp vnser spraeck Lichtmissen dach, ende dat daer vmme, dat alle goede
« luden gern vp de dach een licht in de hant hebben; dat also to doen ingeselh worde vaa
« de Heiligen Kercke; nemelijck deser oersaecke, dat de Romeijners vp de dach plagen met
ö loertsen en ander grote lichten to gaen in de tempel van F E B R W , de daer was een moeder
ff van MAERS , om victorie to bidden; dese gewoente mochtmen vth de luden niet brengen, so
« dattz ordineert worden, datse blijwen solden bij hoer olde gewoente, dan gewen de ere
« MARIE , een moeder van de Onerste Coninck, de se plagen FEBRW , een moder van MAERS,
(l to gewen; — als dese knecht sach, daer ick van scrijwe, dat alle knechten en andeçe
(l burgers hoer keersen offerden, often se stellendse voer enigen beelden, daer se dan deuocie in
<( hadden, so nam he sijn licht, ende stelden dat voer de Duwel, de daer gescildert stunden,
G so he des best mochten doen, en ginck daer mede in sijn losement, en maecte goede chijr,
U ende beroembden hem noch vant goede werck, dat he gedaen hadden. Des nachtes solden ,
ff se vp een awentuer vth der stadt trecken; en se namen hoer wech voer bij een husken,
([ datter in Abbegae stundt; doch weren se al butens scoet; en se scoten vant husken; en
(i nemant so worde daer gequest, dan allene dese knecht, de der Duwel sijn Jicht gebracht
« had; he loenden hem balde de goede denst, de he hem gedaen hadden. — Tselfden gelijcke
(t heb ick selwen geseen van een ruter, de stack, an Sanctus ANTHONIUS hus, en sede: Dese
(( kaerls solden wal al crucen vp hoer husen binden, mochten se also vnfoerbrant blijwen. 9
In weerwil van de vermaning der overigen, stak hij het werkelijk in den brand; op dien
dag werd niemand der onzen gekwetst, doch hij alleen sneuvelde. — « Hijr met concludere
fi ick, » dat God zulke dingen slechts toelaat, a andere to een exempel. Anders wast met de
goede JOSIAS, » die door de Egijptenaren gedood werd. « Daer he doet bleeff, daer stunden
o een fonleine ende een boem; en de fonteijne en gaff geen water meer nae de dach, noch de
(t boem en droech geen blat meer nae de dach; en alle sijne vndersaten de bedroefden sijnen
K doet niet wenigher, dan off he hoer lijfflijcke vader gewest were; en met namen de Heiligen
ö Prophete JEREMIJE lamenteerden so deerlijck ouer sijn doet; dan de tijdt weer gecomen,
a dat Godt de landen wolden plaghen, doer voelheit hoer sunden. Oeck machmen exempel
«nemen an de Keiser JULIANUS Apostata.
He worde doersteken, int middel van sijn volck,
« van een Ridder, genoempt MARCURIUS , so als dat Godt wolden; want dese MARCURIUS de
!t was oeuer lanck van dese JULIANUM marteler gesturwen; dat wal genoech to voerwondereu
S js, dat ener, de gesturwen is, een lewenden mensch doersteken solde; dan this clein to
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de voermach het al to doen, dat bij vns menschen

« Nv kere ick mij weder to Frieslant, )) en tot mijnen tijd. 8 De Grote gaerde, ;> die wegens
onze misdaden ons mishandelde, werd « hoepen al » in hetzelfde jaar in (f Ditmersche «
verslagen; zoo ook de Zwarte hoop, die vele verwoestingen had aangerigt, in (( Lumbardia }i
van de Zwitsers. De Graaf van Oost Friesland zoude door Hertog GEORG van Saxen slecht
beloond geweest zijn voor de dienst, aan diens vader, Hertog ALBRECHT, bewezen, had God
daarin niet voorzien. De Vorsten van Brunswyh en Lunenburg, die in Friesland veel onheil
veroorzaakt hebben, d sint se niet oener en ander gefallen, en hebben malcander foerdorwen ? »
Ook het Sticht van Vtrecht heeft het leed, den Friezen aangedaan, moeten boeten; « de
fl Hollanders, de vns altijdt so hart foerfolget hebben, woe wal wij nochtant hoer fruntlijcke
(i nabuers gewest sint; — dat wij to voele hadden, brachten wij daer , ende haelden weder
a tgene so wij to doen hadden; — se sint niet al voergeten; Godt heft se mede visiteert. ))
Nogtans is het gelukkig, zijne schuld hier te mogen belalen. Het allergevaarlijkste i s , in zonde
voorspoedig te blijven; men schrijft dit ligtelijk alleen aan eigene wijsheid toe, en vergeet den
dank aan God. (f Een geluckich geck en bedarfft geen wijsheit. » Een verstandig mensch
daarentegen draagt zijn lijden met geduld, daar hij dit eene billijke straf zijner zonden acht;
het geluk acht hij zich onwaardig, en ontvangt het met groote dankbaarheid en erkentenis van.
God. « De olde historiën laet ick anstaen; dit alletsamen, en noch voel meer, is geschiet bij
a mijne gedencken. ))
Het is gebeurd, dat een Graef van Holland « worde van SATHANAS voerwect )) tot de begeerte,
om zich Friesland te onderwerpen, volgens de gift, door zijne voorouders hiervan ontvangen.
Onder de vele groote Heeren, die in zijn leger waren, bevond zich ook « een Hartoghe van
« Beijeren; dan ghij sult weten, dat dit schege lang to foeren, voer dat Hollant quam an
(( de Beiersche Heren. » De Friezen, de groote raagt der vijanden in aanmerking nemende,
wendden zich tot God, en sloegen in het gevecht vele groote Heren dood, terwijl anderen
gevangen werden. De Hollandsche Graaf redde zich, doch de Beijer werd gevangen. In het
volgende jaar, toen de Graaf nog grootere benden bijeen bragt, om den togt te hervatten,
vergaten de Friezen Gods genade; zij besloten den gevangenen Hertog los te laten, onder
voorwaarde, dat hij hen zoude helpen tegen den Graaf. « En het quam tot een slach;
« welckper slach dat de Friesen voerloeren; want Godt was niet met se; om dat se hoer
« betruwen vp de menschen stelden, so voerliet hoer Godt. » — De Israeliten werden in de
woestijn gespijzigd met « hemels broet; » als zij de spijs van het lang begeerde land zochten,
zoo onthield God hun dit. Even als « USAIJAS , de groten Prophete, voerseide EZECHIA ,
« Coninck van Judea: » Al wat hij aan de gezanten van Chaldea had laten bezien, zoude
Prop. Friescli Genootsch. I.
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derwaarts vervoerd worden, omdat hij zich zelven de eer gegeven had, die God toekwam;
hetwelk in zijnen zoon MANASSE volbragt werd; zoo ging het ook hier met de Friezen en den
Beijerschen Hertog; God beschikte het zoo, dat de Beijersche Heren naderhand zich het land
onderwierpen, en met geweld bedwongen, zoo als vroeger verhaald is.
« îlen lest oeck hit boecfc Machabeorum, » dat van de vijf zonen van MATTATHIAS, « alletsameu
9 vrome kempioens, » • de jongste, JUDAS Machabeus, veel ijverde voor de wet Gods en het
fônd. Vele vijanden maakte hij (f segeloes; ijae se vntsaghen hem , gelijck de hase de hunden
doen; » doch n u , de genade Gods vergetende, zocht hij hulp bij de menschen, en maakte
,fien verbond met de Romeinen, Naanwelijks was dit geschied, of hij werd verslagen van
ti ALCHINÜS ende BACHXDES, )) hoewel hij stierf met groote eere. Zijn broeder « JONATAN,8
een leidsman en Hopman geworden, was hem geheel gelijk. Eens, van zijn volk verlaten,
scheurde hij zijne kleederen, en bad God om ondersteuning; de overwinning volgde op dit
gebed. Ook hij echter zocht later zijnen troost aan de Romeinen. Nu onttrok God hem zijne
¾nïp. « Siet, he worde in bedroch voerslagen, met sijn kijnder, van de alder boeste voerreder
$ TRIFON. » De Joden kozen nu den oudsten broeder « SIJMON, » voor hun hoofd. Nadat
deze geheel bet land in rust gebragt had, vernieuwde hij ook de vriendschap met de
.buitenlanders; (f en Godt voerliet hem oeck; » en hij werd met list gedood door zijnen
.schoonzoon il THOLOMEUS, .en was Here van Jerico, alst hijr to voeren gescrewen is. )) Hun
broeder JOHANNES werd gedood van fi MAMBRES kijnderen, de oeck wal gewroeken worden; J)
en (( ELEAZER » zag in eenen slag eenen fraai versierden olifant. Meenende, dat de Koning op
denzelven gezeten w a s , is hij onder het dier geslopen, « en befel daer vnder, ende bleeff
« willeBtlijck.voer pijn bcpeders doet, « in hoop zijnde, alzoo den Koning te dooden. Dus
stierven dé;Machabeën voor hunne wet en voor hun land; « en de 3 weren Groten Priesters,
« ijdtlijck nae ander, to weten JÜDAS, JONATHAS ende SIJMON.» Geen kwaad hadden zij
gedaan, behalve dat zij hulp bij menschen zochten, als ware God hun niet genoeg geweest.
Dit veroorzaakte hunnen ondergang.
M Aldus so concludere ick, dat Godt Almechtich meniehmael sijne Godtlijcke cracht getoent heft
« an de Friesen } daer foei en foei aff to scrijwen were. Nochtant sint se ija niet dan een
C hantfoll folcks, vngeleert int strijden, » en zijn veelmalen door groote magt aangerand; doch
God, ofschoon Hij ze meernialen heeft laten straften, heeft echter zijne barmhartige hand hun
jjiet geheel onttrokken. Al wie dus de Friesche geschiedenissen leest, « ende geen kijntz hart
<! en heft, » hij moet wal : bekennen, dat niet der Friezen magt of wijsheid, maaralleen de
•wille Gods, dit gedaan heeft. « Certeijn se worden al beschaempt, de v«s Friesen plaghen en
ü foerdrïickea; » want God heeft ons voor zijn « erftael » verkoren van den beginne af; wee
êjan iran, slie ons. ten onregte kwellen! hunne verantwoording zal zwaar zijn. Gelukkig hij
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dus, die het voorbeeld van anderen zich kan ;ten nutte maken, zoo als de vos deed. Den
zieken leeuw bezoekende, bleef hij «voer sijn losement staen. !) De .leeuw noodigde den vos
in te komen, hetwelk hij weigerde, zeggende: Het voegde hem niet, voor zoo een edel Heer
te verschijnen. Echter, op herhaalden aandrang, gaf hij ten laatsten de wezenlijke reden te
kennen: « lek se hijr voele treden often spoeren inwartz gaen, dan gene, de daer weder om
« vth gecomen sint; dat doet mij hijr blijwen. »
K Hijr met wil ick mij genogen laten, ende nement, <laer ick het gelaten hebbe. »]

Nae dat wij sodanen antuort van Mijn Here to Vtrecht vntfangen hadden, sp
alst voerscrewen i s , namen wij raet, wat vns forder to doen were; want alle
vnse anslaghen ginghen to rug, ende vns y¾ernemen worde gebroeken ; en 50
vns met namen expresselijck gesecht worden, dat wij des Biscops landen niet
mochten passeren, daer wij in vnse peticie gene mencie van gemaect hadden,
doen hadden wij lichtelijck to bekennen, dat he vns dachten to fanghen, SO
wij in der stadt niet blijwen mochten, noch mochten in Hollant comen, noçli
in Ghelderlánt,• bij,dat hadde he goet to weten, waer wij vns mosten gewen,
om vns to fanghen. Si Deus nobiscum, quis contra nos? Dan Godt vorluchten
vns voerstant, dat wij dit alletsamen wal wisten to betrachten; daer vmme «o
inosten wij van de noet een duecht maecken. Wij weren to Vtr&cht, daer wij
niet mochten blijwen; noch mochten passeren doer Mijns Heren landt fan
Vtrecht, noch doer Hollant often Brabant, ende aller quelichst doer Ghelderlánt,
Woe vns to moede was, mach ijdtlijck bij hem selwen dencken.
Nv ist waer, dat JOHAN VAN GHERBRANDA , anders genoempt ROERDA ,
liadde vast langhe vant sijne gewest, daer bij groîe costen gedaen j en vnse
saecken stunden altijut tot meerder voerloep, angeseen daer gene troest voer
handen were. Deser en ander oersaecken so nam he an vns oerloff, ende gaff
vns sijne gebreken to voerstaen; bij vns selwen so geloefden w¾ hem to.'betj
in desen schijn is JOHAN van vns, en wij van hem, met drowen moede
ghesceiden. En wij leten een waghen huren, de vns solde bringhen vp
Eemshruggen} om datmen niet bet weten solde, often wij wolden vns weder
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to sceep, so wij gecomen waren, hen maecken ; dat oeck vngelijck de gereetste
wech gewest were ; dan wij befruchten vns de Biscop, dat he vns aldaer solden
wachten; dan so wij daer huten waeren, gaewen wij der wagenman to voerstaen,
dat wij to Amswort wolden wesen ; de vns daer brachten. Het was wal laet,
als wij daer quemen ; ende wij ouer quemen een waghen, de vns to Campen,
solden brenghen ; dat wij der oersaeck deden , dat niemant dencken solde, dat
wij vnse wech vp Campen nemen solden, angemerct dat vns de stadt foerboeden
w e r e , alst voerscrewen is. Nv wiste de Hartogen van Gheldre wal, so wij to
Vtrecht niet mochten blijwen; so mosten wij vns to water gewen, often wij
mosten vnse passage maecken doer de Felue. Nv hadden he dat tot Hulkenstein
also bestuert, datmen vp vns aldaer wachten solde; ende to landen hadde he
alle passagen also bestelt, dat he gene tuijwel en hadden, wo wij niet flegen
mochten, wij solden hem dan niet moghen vntgaen. Des morgens alinghe vro
ginghen w i j , vp Godtz gnaed, sitten vp vnse wagenen, ende namen vnse
wech doer de V^eluwe nae Campen; doch niet in der menonghe, des wij to
Campen wolden wesen; so sandt de Ffurst i5 peerden ther Schuer, dat de
rechten passagen is, daer alle wagenen moeten doer passeren, de doer de Feluwe
willen, to weten, van Utrecht often Amsuort,
se willen dan na Campen,

Zwol, Hattum,

Dewenter, Zutphelden,

Aernhern,

often waer se willen den

wech i n , se moeten daer to ; dan de Hartogen wiste niet, dat wij so ijlenden
van daer ghereist solden hebben. Doen de peerden daer quemen, weren wij al
passeert. Als se dat wijs worden, doer hoer kuntscaffer, weren se des niet wal
to freden, ende se wisten niet, welckoer wech dat wij in gheslaghen weren.
Daer vmme worden se to raede, des de 8 peerden de reden vp Appeldoernr
daer de passage nae Dewenter i s ; dat se then besten geloefden, dat wij vnse
coertz daer nae gestelt hadden, om dat wij daer noch niet gewest weren ; ende
de 7 peerden weren vns nae gereden vp de passagen , de sick gift nae Campen
en Zwol. So sleedt daer vp de Feluwe een harbarge, dat genoech then halwen
weghe is tuschen Amswort ende Campen, en daer foederen de wagen luden
altijdt hoer peerden ; woe noet wij daer toewen wolden, wij mosten dat laten
geschien. De foennan dede sijn vnschult, wo he daer niet foederden, so were het
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niet mogelijcken, dat lie vns nae beloften to Campen brengen mochten; en liet
vel der tijdt een vnloflijck groet water van de hemel. En gelijck als wij an
der herberge quemen, so quemen daer oeck 2 ander wagenen met Oestersche
koepluden, de wal besorget weren met geweer; dan se wolden na Utrecht, ende
voert nae Brabant. En nae dat wij wenich gebrast hadden t leten wij de peerden
an spannen, en rekenden , om voert vnse wech to vollenden. En als dat gesien
worde van de koepluden, dat wij vns in sodanen regen vp de faert wolden
maken, deden se tselfden oeck, licht anxt voer vns hebbenden. En nae dat wij
bij vmtrent een vre van dane gewest weren, quemen oeck daer de 7 peerden,
ende fraegden nae sodane luden, als wij weren, off wij daer niet gewest weren ?
De weert antuorden: Hijr hebben gewest 3 wagenen vol met luden j ick heb
daer geen acht vp geslagen, wat het voer luden gewest sinnen ; dan se hadden
wal vmtrent 12 bussen bij hoer, ende daer to boeghen en ander geweer j en als
se van hijr scheiden, doen maecten se hoer t o , so se des nemen en gewen
wolden; en en ijdtlijck were wal een man weert; hebbense dan bij hoer edtwes,
dat v behoert, moegdij dat met fruntscap en wille niet hebben, anders moegdij
daer niet an gewinnen. — Nv so wiste de weert nijet anders, so wij daer to
gelijcke quemen, en oeck to gelijcke vns van daer maecten, wij weren ene
luden. Als de peerdluden dese woerden hoerden, hoer peerden weren moed, en.
de regen worden al groter; des hadden se to wenigher apetijdt vns to folgen;
dat hoer vnschultz genoech was; want het galt vns vnse lewent. Niet to
wenigher, al hadde nv all de werlt an vns lewent gehanghen, so hadden wij
de dach niet moghen comen vth Gelderlant, dan mosten vns voernachten in een
dorp , genoempt OestbroecJs. En als wij nv vast ant dorp quemen , so ginglieii
alle de clocken vant landt ront om an; daer vns zeer wunderlijck to was. Wij
fraegden, wat dat beduden mochte ? Se gawen vns ther antuort, dat de Furst
had late gebeden , dat man bij man solden de morgens alingen vro comen ther
plaetsen, daer se bescheiden weren, om de wolff to ijaghen. Wij fraegden, off de
wolff so marckelijcke schade dede, dat de Ffurst in egener persoen daer quam,
de wolff to jaghen? Se antuordenvns.dat se in langer tijdt niet gehoert hadden,»
dat de wolff enighe schade gedaen hadden. Wij spraeken vnder en ander: De
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wolff solden wal lichtelijck to fangen wesen, woe se niet dan de legher wisten;
Aldus quemen wij halff foerdrincket in de herbergen; daer yunden wij. LUBBERÏ
V A N K E P P E L , daer ick oeuer langen ijaren wal voel gheselscops mede gehadt
hadden ; dan ich hadden hem ija in 18 ijaren niet geseen 5 doch kende ick hett
vterlijcke w a l , so froe als ich hem ansach, dan 3Vas in hoepen, dat he mij niet
gekent solde hebben. Wij leten een groet fuer maecken, en wij vntdeden vns,
om vns wenich to droghen ; want wij gar doer geregent weren; wij gaeweji
¾nalcander fremde namen. Dat liet dese K E P F E I . al geschien. Oeck hadden wij
de foerman zeer hart belast, dat he seggen solden, dat wij koepluden weren,
Dese LUBBERT VAN K E P P E I , plach int sulfden dorp Rechter to wesen5 dank
was in vngenaden van de Ffurst ghecomen, de hem dat benomen hadde¾;
dat wij wal wisten ; dan he was weder in genade vntfangen, ende tselfde geriç¾
Was hem weder gewen» En vp hoep van den so noembden de geburen hem niet
anders dan hoer Richter, ende weren hem vast guetwüüch ; ende he lusterd?
ende flusterde met hoer; dene ginck , dander quam weder ; ende altijdt eiseneden
se hem dan in de raet; dat vns niet wal en behaegden. Wij dachten vast hijr
ende daer, doch leten wij dat niet mareken, dan maecten so rechten goede
chire, recht off wij een landt ghewunnen hadden;.— wij weren daer inhe,
Wij moesten daer wal doer. Wij belasten vnse wagenman, dat he sijn peerden
wal hawer solden gewen 5 dat wij betaélen wolden boewen sijn loen. En wij
deden rekenen en betaélen, op dat wij de geburen mochten cpiijdt worden; en
wij ginghen in vnse rust ligghen, wal denckenden : woe vns een bancket berejt
w e r e , dat soltmen vns met de dach an richten ; daer wij to dencken wolden,
Dan voer dat wij vns in vnse rust gawen, so sprack LUBBERT VAN KEPPEÏ
tot mij: JANCKO D O U W A M A ! ick brengen den pot gar vth. — Ick wolde mijûe
name niet vntkennen, dan ick vraegden: Met oerloff, men noempt v hijr niet
dan Richter! is v rechten name niet LUBBERT VAN K E P P E I , ? Er antuordef
IJae JANCKE ! ick gelowe certein, dat ghij mij niet so gaer voergeten hebt, âls
gbi) v toent. — Oeck wiste he mijn broeders to nomen bij hoer proper naine
en bij namen. — Aldus quemen wij beide to hoep int bedden j en so vroech als
de slaep an hem quam, so voerscricte he hem in sodaner gestalt, dat ick
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siïlckes mijn dagen van geen man geseen often gehoert hebbe. lek fragden
hem, wat hem deerden, des he hem also thijrde ? Er antuorden mij , wat
gróter ghewalt ende vnrecht dat Pmiiippus VAN SOMEREN an hem bewesen
hadden ; ende sede: He dede bij mij, off ick nv nae Hatlum gesant hadden,
om luden, de v vanghen solden, ende heb met v gegeten ende gedruncken in
gueder truwen. Ick weet wal, woe v saecken staen bij de Hartogen van
Ghelre; ick solden vngetuijwelt bij middel van v wal in grote gnaden van de
Ffurst chomen ; dan daer zij Godt foer, dat ick v so boesen hart in mijn lijff
solden draghen; —*- met voele andere woerden. En ick riep an de wagenrnan, de
bij den fure sat, dat he sijn peerden solden an spannen; wij dachten de làetsfe
vren daer niet to voer wachten; — ende wij quemen, met dat de dach hoer vp
brack, vp de wech, de sick sceidet; dene wech gaet nae Campen, dander nae
Psalich, daer wij vns leten bringen. En wij weren daer so vroeg niet gecomen,
wij saghen een scip dè IJsel vp comen, dat nae Dewenter wolden3 daer repen wij
an, de vns gerne in mam, en brachten vns to Dewenter.
Ghij hebben gehoert, wo dat JOHAN VAN GHERBRANDA van vns to F~treçht
scheidede. Wo wal h e , noch nemant van vns, een Hartogen van Geldre
verplicht were, ind e i n often groet, so wolde he nochtant sijner ere genoeeli
doen, en scrijwen dat an de Hartogen van Gheire, wat he in menongen was
to doen, angeseen de noet hem daer to dwanck , dat he sijn recht niet langer
mochten foer folgen. En wij screwen een brief ken daer bij , hem biddenden,
dat Sijne G. hem wolden quijten in sodane beloften, als he vns gedaen hadden;
ende often he daer to niet gesint were, dat Sijne G. vns dan also in den schijn
niet wolden foerfolghen, dan schelden vns dan quijt in sodane bewantenisse, als
waer met wij hem bewant mochten wesen. Dan ghij hebben gehoert, w o d e
Ffurst vns een groet brieff sandt, de wijle wij to Campeii waren, doer énen,
genoempt MÜTER ; ende als wij nv tijdt hadden to Utrecht, so maeeten wij
daer een antuort Vp, ende voermaendèn de Ffurst, wò ende in 'wat schijn
wij bij Sijne G. gecomen waren; ende woe de Ffurst hem daer inne niet wolden
¾uijten, so dachten wij vnse exe daer met genoech gedaen to hebben; en
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screvven daer mede aff alle bewantenisse, waer mede wij Sijne G. bewant mochten
wesen. — Dan voer wij dat brieff aldaer mochten senden, so quemen de
brewen, dat vns de stadt vp gesecht worde; ende so J O H A N VAN GHERBRANDE
dat antuort niet mede foerwachten mochten, so santen wij dat brieff niet daer
h e n ; dan J O H Ä N screeff alleen daer h e n , ende wij screwen daer bij, alst
voerscrewen is. :
Als nv de Pfursle dese brewen vntfangen hadden, fraegden he de boede, waer
dat wij waeren ? De boede antuorden: Wij weren noch in Utrecht, so he
niet bet en wiste. Van stunden an so sandt de Rentemester sijn dener daer hen,
de vns daer niet fant j dan als mijn wijff daer gewest were, alst foerscrewen is,
so was mijn dener met hoer getoghen na Groningen, ende was noch niet weder
comen, als wij vns vth Vtrecht mosten maecken ; daer vmme screeff ick een
clein cedule, dat ick de werdinne gaff, om mijn knecht to gewen, als he daer
cjueme, om dat he solden mogen weten, waer he mij solden vijnden. So hadden
ick gescrewen in de cedule, dat wij vp Dewenter getogen weren, daer he vns
van stunden an solde folgen ; ende woe wij dan daer oeck niet en weren, so
solden he M A K T E N BiiAw fragen, dat een treffélijck burger der stadt is;
de solden hem alle bescheit seggen. En als de Rentemesters dener wolde weten,
waer dat wij weren, en se wisten hem dat niet to seggen , siet, so braecken se
dese cedule v p , daer se hoer begeerte inne funden ; en he is zeer ij lenden weder
nae Aernhum gereden. En nae dat de Rentemester wisten, dat wij to Dewenter
weren, heft he hem van stunden an een frisch peert gewen, en he is vp
Dewenter reden , daer he quarn bij vns int Graw broder cloester, in de kercke,
daer wij misse hoerden; daer so presenteerden he mij 2 brewen ; dene had de
Ffurst vns gesant, dander hadden de Rentemester an mij ghescrewen. De Ffurste
brieff voermochten: So wij begheerden, dat he vns wolden quijdt schelden
alsodane bewantenisse, als wij tsamen hadden, dat so dachten he niet to doen,
vp dattz sijn scult niet wesen solden ; dan , des he wolden holden, tgene he vns
beloeft hadden, des so bleeff in de feder ; dan foermaende vns, dat wij antuorden
solden vp de dachten, de he an vns hadden, nae voermoghen de scrifth, de
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wij to Camp en vntfangen hadden ; daer so begeerden he antuort aff to hoeren.
En des Rentemesters brieff was to mael fruntlich, mij biddenden, dat iele de
Ffurst een wenich to moete solden gaen , en dencken , dat wij met een Ffurst to
doen hadden; en woe he alleen bij mij mochten comen , he en tuijwelden niet,
often alle dinghen solden wal tot enen gueden vthdracht comen. — De Ffurst
besorchden, dat wij JOHAN VAN G H A R B R A N D A to gemaect hadden, de vns
dan solde geleid erlangen an de Keiser; daer om wast, dat dese bode also
geijlet hadden. — Wij ghawen dese boede den brieff, de wij to Vtrecht gemaect
hadden, voer vns de stadt voerboeden worden; in welckoer he bevant alle
chlachten wal en genoech foerantuort 5 dan so vnder dese brieff J O H A N R O E R D A
hant mede stunt, so waende h e , dat wij tgene niet doen wolden, dat vns van
de Keiser voer geholden were, en dat JOHAN daer vmme van vns getogen were;
en dat bedroech hem. Doen had he groten troest, vns moed to maecken, also
dat wij vpt leste geerne solden doen, tgene he wolde.
En met desen sinnen. J w JOUSMA ende ick nae Munster getoghen; en
bleeff to Dewenter,
om to wachten vp het antuort;
en daer (juam bij hem Mester G H E L M E R , de gheerne in vnse saecke gehandelt
hadden; dan daer worden niet guetz gedaen; de Ffurst hadden ijae troest an
enighe, de des beletten solden, dat wij geen Keijsers worden solden ; so wiste
he wal, dat wij in der lengden sulckes niet mochten harden; wij mosten vns
dan an hem hegewen. — En nae den dach en vntfinghen wij geen scrifth meer
van de Ffurst; dan de Raeden screwen vns tot menighe tijden, so als dat hijr
nae wal voerclaert sal worden.
JANCKO VAN VNEMA

Voer dat wij vth Dewenter toghen , so screwen wij vnse noet ende elent an
de Graewe van Oest-Frieslant, oetmoedelijck biddenden, dat Sijne G. vns doch
een goede raet wolden gewen, woe en in wat gestalt wij vnse saecken solde
anstelien; — daer Sijn G. vns vp antuorden: Wo de Hartogen van Ghelder
dede, wiste h e , ende haddes wal voersocht; dan dachten wij vns to gewen an
het hoefth van Cristentheit, dat were de Keij. Ma., daer to so wolde he vns
Prov. Friesch Genootsch. I.
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helpen met al, des he voermochten. Ende dat antuort quana oeck vp Dewenter,
daer JANCKO VAN V N E M A vp wachteden,
NY wast Tast hij de tijdt, dat de Keiserlijcke Majesteit de crone to Aecken
Yïitfangen solden 9 so quam de Grawe to Oest-Frieslant to Munster,
daer wij
oeck war-eja;; dan wij spraken Sijne G, niet, noch nemant van de sijnen ; want
wij niet wisten, wat antuort dat wij van Sijne G. vntfangen hadden; en so
JAJNGK.0 ©eek noch to Dewenter were, so mochten wij niet weten, wat he daer
ghedaen hadden• en met namen so bleefF he oeuer de tijdt, daer wij een groet
forwonderen inne hadden. Deser oersaecke so namen J o w VAN JOUSMA en ick
vnsen weeh nae Coelen; «n wij hadden niet 2 daghen vth Munster gewest, ojFten
JANCKO quam daer, met vns raetz to pleghen. Mester GHELMEB. de voerwachteden
antuort van hem, off he vnderstaen solden vp sekere articulen to handelen in
vnse saecke met de Ffurst. ~- Bij dat wij daer niet weren , so foerbleeff dat;
en JANCKO is vns gefolget to Coelen. En als he van Dewenter vp Munster
reet, alst voerscrewen is , so passeerden he doer Ttvent, in een clene steetken,
genoempt Insheden; daer seitman hem , woe daer oeck in cortz passeert wfireîi
¾dellut vth Frieslant; dan in 2 dagen daer nae (juemen scn'ften van hoer Heer:
Woe sodane luden daer quemen, datmen de solden fangen, ende Sijne G. senden.
Des to •wenigher lust hadden JANCKO , daer lenger to blijwen.
Als nv JANCKO bij vns to Coelen gecomen were, ende wij nv voerstanden hadden
het antuort van Mijn G. Here to Oest-Frieslant,
so weren wij in hoepen, dat
Sijne G. vns wat to goede gedaen solden hebben , nae voermoeghe van Sijne G,
scrifthen. Wij deden so voele, dat wij bij Sijne G. Canzelier quemen ; dan wij
funden daer geen groten troest. Dan ROG-GENDORFF de sandt nae vns, en had
wal gewilt met vns handelen; dan wij sloegen dat aff 5 naemelijck der oersaecke,
dat ghene Ffresen bij ROGGENDORFF weren dan Here T I A E R T BURMANNIJEJ
de wij wal kenden, He sochten de walfaert van de Keiser, van de Janden, nocli
van vns niet; dan begeerden, dat de saecke also mochten blijwen hangen \ doer
de welcke dat he rijck, mòghenden en mechtich mochten worden, met sijne
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adherenten r de het spil vin handen hadden, de Keisef met de landen foeren dan ,
woe se mochten; — de ander oetsaecke, dat se vns wolden fanghen Boewen
sodane scrifthen, als ROGGHENDOKFF van hem gescrewen hadden, alst to voeren
Voerclaert is.
De wijle wij nv to Coelen waren, ende voernamen gheén troest van Mijn
Here to Oest^Frieslant,
so wij; voerröee¾t hadden to fîj¾dett, na» inliolt va»
Sijne G. scrifthen,• so worden wij to rade, dat wij ene supHcaeie Wolden geniaeet
hebben an Mijn Here van IJselsteiJn, de nv Grawe van Buren i s , so Sijne G.
de gestalt van Frieslant meer kundich were dan enich ander Here, bij de Keisef
sijnden ; Sijne G, biddenden, des he de saecken, de Keiser en tlant tö goede,
hadde willen om handen nemen ^ en met vns daer aff to communiceren, *— De
Wijle wij nv daer mede vnledich weren, siet, in die Omnium
Sanctorum
worde iek aduerteert, dat RoGGENfioaFB" en Here T I A E R T de stunden daer
ïïae, datmen vns solden vanghen ende ther justicie brenghen. lek hadden
liewer beter tijdonghe gehoert; woe endê wat wij deden, het worden altijd!
(juader. De mij nv aduerteerden., had wal gewilt, dat wij an der stadt
gesunnen hadden om geleid; dat mij niet geraden dochten; angeseen de KeiseK
daer bennen w a s , so solden se nemant an consent van de Keiser geleid 'WÜteii
gewen. He antuorden mij : So wij geen geleid hadden , aoch wisten geleid t©
crighen, so mochten he wal lijden, dat wij daer búten weren; he mochten'
dat niet al seggen, dat he daer aff gehoert hadden; wij mochten daer to
gedencken ; — daer met wij vns seeideden , en ginck reporteren mijne broeders,
tgene ick gehoert hadden. De hadden oeck ijdtlijck liewer een rosenobei
vntfangen ; want wij blewen niet allene vngeholpen, dan vnse saecken worde»
alle daghen boeser en arger. Wij mosten daer wel met te fieden wesen»
JEn wij worden to rade, dat wij daer wolden vpbreken ende treckeit v^p
Munster; en nae noen eten ginghen wij spaceren bij^ de Æj?¾, in d¾r laeiïönghe
also vth Coelen tö comen, ende wolden to foet nae Nui$ gaeft; en hadden vnse
deners in befel gewen, dat se seggen solden in vnse losementy dat wij to gast
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weren ; en des morgens solden se rekenen en betalen, en doen vnse bogage in
een Nuitser scip, en comen daer bij v n s ; dan doen wij voer de poerten
quemen, weren de poerten al gesloten, waer wij quemen; met dem was de
frucht in vns dubelert; wij peisden, dattz om vns gedaen were. En in vnse
losement weren oeck logeert M I C H E L O T T ende sijn troders, en andere deners
van de Keiser, de vnse namen wal wisten en kenden. Oeck weren bij vns
gewest H E T T E HEMMINGHE ende MENNO HEMKES ; bij dat weren wij wal
voersekert, dat Mijn Here VAN ROGGENDORFF en BUKMANUE vnse losement
wal wisten. Wat wolden wij doen ? Wij weren daer inne, wij mosten oeck
daer doer. Een foerdruncken kalff is goet om waeghen. , De sonne en de mane ?
met alle de hemelsche planeten, weren vns contrarie. Wij stelden vnse troest
an Godt. Doch als wij vns awentmael deden, so voerstunden wij van de
Junckeren de oersaecke, waer vmme dat de poerten weren gesloten; dat vns
niet an ginck. Daer were een junck Edelman van des Marckgrawen van
Brandeborchs ghesin doet gesteken; ende om de saeckweldigen often handtdadigen
to hebben, so weren de" poerten gesloten; des wij to bet weren to freden. Des
morgens, als wij misse gehoert hadden, dachten wij nochtant vnse concept nae
to folgen; doen funden wij nochtant alle poerten gesloten, wo wal de man alle
gefunden were; dat behaegden vns to mael. quelijcken; dan tegen de awent
quemen wij tot een poerte vth , daer voele ossen in gelaten worden , met andere
voele luden, de al geladen weren met spise ende andere dinghen , daer se geit
aff wolden maecken. Dan het was to mael laet, also dat wij niet wijdt van
Coelen blewen de nacht. En des morgens namen wij vnse weg nae Sons $
ende als wij vast to roer an de stadt weren, quam an vns een Juncker met
4 peerden , de der Keiser mede in gehaelt hadden. So wast also , dat de Keisex
Iiadden 4ooo foetknechten , de Sijne Maiesteit voer Coelen oerloff gaff; daer saten
de ruters v p , ende plusterden se, waer se de becomen mochten. Als nv de
Juncker an vns quam, so wiste he niet beth , of wij weren oeck van dem
geselscop; daer vmme quemen se an vns, ende wolden met vns spreken, en
fragden vns, off dat de rechten wech nae Nuis were ? Wij sachten: IJae; se
weren vp de lecliten wech. Doen fraegden se vns, waen wij quemen, ende
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-waer wij wolden? Wij antuorden: Wij quemen van Duren.) ende wolden to
Sons wesen. — Daer met leten se hoer genoegen ; en wij weren to Sons an de
poerte , dat wij nochtant niet en wisten ; also een duster , newelich weder wast;
dan de ruters hebbent vngetuijwelt wal gewist; hadden wij so nae niet an der
stadt gewest, ick sorgen, se solden vns in de bossum getast hebben, off wij
oeck quade brewen an vns gehadt hadden. Wij haddent al mote lijden, angeseen
wij geen geweer an vns hadden. En to Nuis quemen vnse deners weder bij vns;
en wij deden so voele, dat wij weder to Munster quemen,
Als wij nv to Colen then ersten quemen, was des wal vmtrent 4 weken,
voer dat de Keiser daer quam. En so wij van JANCKO VAN V N E M A voernoemen
hadden, wat he gedaen had, so concludeerden wij, dat wij wolden met de Keiser
handelen, doer Mijn Here van Oest-Frieslant; daer vmme santen wij vth Coelen
an Mijn Here van Gheldre, dat wij noch baeden, dat Sijne G. hem wolden
quijten in sijne helofthen, often schelden vns quijdt in vnse bewantenisse; ende
woe dat niet gheschien mochten, so namen wij oerloff an Sijn G . ; de gebreken
weren bij Sijne G., ende niet bij vns. — So froech was dese brieff niet gelesen,
de Ffurst vóerloer hem, also dat de boede geen antuort mochten hebben van de
Ffurst; dan de Raeden screwen v n s , woe de Ffurst niet bij der hant w e r e ;
dan so vroech Sijne G. queme, wolden se voerfuegen, dat wij een guetlijck
¾ntuort solden hebben. — Als wij nv to Munster quemen , screwen wij an de
Raeden om een antuort van vnse brieff, nae belofthe. Se screwen vns weder
fruntlick, met erbeding hoers deenstes; dan wij mochten gene antuort crighen
fan vns brieff, dan so voele, dat wij wal voerstunden, dat se wal gewilt hadden,
dat se hadden willen handelen tuschen de Ffurst en vns. — En de Rentemester
screeff altijdt fruntlick an mij , dat wij de Ffurst een wenich int tgemote solden
gaen ; wij soldent befijnden , dat wij tot aller vnser menonghe solden comen ; —
en sandt mij een minut often concept, wo ick an de Ffurst scrijwen solden; en
screeff: De Ffurst nam woerden, de an sijner hoechheit treffeden, meer then
harten, dan off hem 2 often 5 steden aff genomen waren. — Al wast wat duncker,
ick voerstundet w a l , dattz Sijne G. deerden de woerden, de wij gesproken
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hadden voer den Raet van Groningen,
dat wij 5oo brewen tonen wolden,
daer gener aff geholden were. Woe voele datter tuschen gescrewen worden, daev
quam niet guetz fan.
Als nv Mijn Here to Oest-Frieslant weder van Coelen quam to Munster t so
was Sijne G. logeert in vnse herbargen. Bij des so quatn ick to woerden met
Sijne Gnaden Canzelier, ende fragde Sijn Geleertheit, off Mijn Here eedt vp de
saecken van vnse lant gedacht hadden? De Canzelier antuorden mij: IJa;
Mijn Here heft van uwe saecken gesproeken met Mijn Here van Uselsteijn ende
andere Heren; dan daer were so voele to doen , des he tot gheen recht bestheit
mochten comen $ dan wij weren des foersekert, wes he vns to goeden mochten
doen, dat solden niet vngedaen blijwen. — Dat were der troest, den wij daer
funden often hebben mochten.
In deser gestalt bleeff vns saecke hangen , also datter niet voele guetz gedaet
worden, dan so voele, dat de van Groningen de deden vast groten arbeit Lij
de Ffurst, dat wij tot bescheit hadden moghen comen; en se deden so voele,
dat de Ffurst sandt de Rentemester to Groningen, om een accoert to i»akefi',
dlati de Graewe VAN" MOEHS de wolden daer fnne niet consenteren 5 also dat de
Rentemester met hem daer vmme grote vnwille hadden. En dit was de oer saecke j
he waenden, wij weren to Munster in der gestalt, dat wij geen foet daer vt¾
mochten stellen , often wij solden worden gebracht in sijn gewalt; also had he
dat met groet geit bestelt. Doch daer worden so voele gedaen, dat de Rentemester
met de Raet van Groningen de sandten andermael JANCKO VAN VNEMA wijff en
tmijne tot v n s , off men vns daer to hadden moghen brengen, dat wij een
Hartoghen van Gheldre hadden willen zweren, en voer Here vntfanghen; so
soltmen an vns scicken, om met vns to handelen; — dan wij wolden daer
•niet nae lusteren. En dit was vmtrent F'XTHI et MODESTI Marlyrumy anno

minori i52i.
Het was waer, dat wij vth Westerlant
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wijwen daer aff to seggen, dat de gene dagelichs met vns aten ende druncken,
de vns solden leweren in handen van de Hartoge van Gheldre. So lach Bij vns
in vnse herbergen een Edelman, genoempt JOHAN EERTMAN , en was inder
waerheit een ghewunscliet man; van allen had he sijn deel wal; doch hadden
wij vp dese man grote suspicie. He was van Ossenbrug gehoertich , en was in
vnwille met de stadt, also dat he wolden vp hoer to tasten; des weer he
gereden an de Hartogen van Gheldre, om to erlangen, dat he mochten van
Sijne G. gehulpen worden tot sijner gerechticheit. En he was vns to mael
fruntlicken, en wolden aîtijdt met vns daer buten vp der Junckeren husers,
daer he kunde hadden ; daer solden wij brassen en frolich wesen met jufferen en
frouwen; dan wij chonden vns daer inne niet foerdragen. Alst nv quam an
Paeschen, dat wij vns bijchten solden, en voert then heiligen altaer gaen, so als
goeden Cristen luden plegen to doen, so hebben wij vns semelijck oeck daer to
bereit. En vp Paesche awent, als wij nv to bijcht weren gewest, so sath he en
iet bij en ander; en he worde to mael hoech suchten. lek sachten: Compt de
sucht vth een berouwieh harte, so biddet Godt, des Hem wil beliewen, dat gij
daer inne volstendich mogen blijwen, —• He wiste ijae voele, voele to seggen,
dat he _met sodaniger vpsate ende wille then heiligen altaer dachten to gaen, dat
he hem met alle mogelijcke vlijdt wolden beteren. Nae voele woerden, de wij
daer van hadden, so concluderden wij, dat de bijcht niet voele helpen mochten an
de gene, de geen berow voer sijn sunden hadden; en de berow mochten niet
groet wesen, de geen vpsate maecte, nae sijn mogentheit de sunde to laten; en
wel anders then heiligen altaer ginck, dan met sodane vpsate, de vntfinck dat
weerdigen licham CHRISTI met JUDAM ? in voerdoemenisse sijner zielen. Bij
dese ende andere woerden, de daer tuschen Iepen, gaff he mij to voerstaen , wo
he 2 mael in Ghelderlant gewest were; en so de Juncheren in de landen wisten,
dat he bij vns logeert were, en een tijdt lang gewest hadden, so hadden se
bjem marckelijcken gefraget nae vnser gestalt. Dene sachten, men dede vns
groet gewalt en vnrecht; dander sede contrarie. En se hadden hem to mael
grote chijre gemaect j en vnder de ander so hadden hem RIJMSDIJCK an
gelanget, en een groet summe van cronen presenteert, woe he vns hadden
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moghen leweren in handen van een Hartogen van Ghelre; en des soltmen hem
voersekeren , datmen vns niet schaden solden an lijff noch lith; dan he hadden
des afgeslagen. Dan gaff mij voert so voele to voerstaen, dat wij vns wal
behoerden to wachten ; daer were marckelijckeu vp vns to gelecht. — En wij
funden hem oeck nae den dach gaer muteert in een ander gestalt. Ende vnse
wijwen wisten vns oeck to segghen, woe de Junckeren , de met de Rentemester
to Groningen weren gecomen, woe se hoer beroempt hadden , wo se op vns
geholden hadden vp de Veluwe ; en dat se des niet wisten ouer to leggen, woe
•wij weren comen doer de Feluwe. Dan de Ffurste wolde des niet geloewen,
dat wij doer de Feluwe vnse wech gemaect hadden; nochtant, so wij to Dewenter
weren, so wiste nemant enen anderen wech to fijnden, de wij in der gestalt
hadden moegen passeren.
Als wij nv in deser gestalt to Munster een tijdt lang gelegen hadden, begoste
vns dat to foerdrieten ; daer vmme worden wij beraden, dat wij wolden trecken
in Oest-Frieslant j daer hadden wij vnse wij wen ende kijnderen bij vns hebben
moegen late comen; en Mijn Here to Oest-Frieslant hadden vns wal moeghen helpen
met een brieff, dat wij vnse rent ende guederen wal hadden moegen vnt/angen,
angeseen de Groningers en mogen Oest-Frieslant niet wal vntberen; daer wij
groten troest to hadden vth de woerden, de ick gehoert had van Sijn G.
Canzelier to Munster, so alst foerscreuen is. Deser oersaecke screwen wij an
de Canzelier, hem biddende, dat he vns to guede so voele wolden doen, ende
foerwerwen vns geleid an Mijn Here to Oest-Frieslant,
dat wij in Sijne G.
landen mochten vns geit foerteren; gene mencie makende, dat wij wolden
erlanget hebben, dat Sijn G. voer vns solden scrijwen an de Groningers, om dat
wij vnse guederen solden moghe boeren;— wij dachten, als wij daer quemen,so
solden dat beter pas gewen. De Canzelier screeff vns weder, wo he met sijnen
Heren vnsent halwen ,gesproeken hadden; en hadden in vnse peticie consenteert,
docli vp sodane condicien , dat wij met de Ghelderschen niet solden handelen in
Sijne G. landt, ende dat wij niet weder, buiten Sijne G. wete, wille ende consent,
vth Sijne G. landen niet solden sceiden. Als wij dat saghen, doen voerstunden
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wij wal, wat troest wij daer hadden; want wij weren Lij den genoech fangen
gewest. Wij screwen weder an de Canzelier, dat wij hem sijnen arbeil
danckeden ; dan wij begeerden sodanen geleide niet, wo groet oeck vns apetijdt
were, om aldaer to wesen ; ende foerswegen oeck niet vnse gebreken, wat de
swaricheit. were, de wij daer inne hadden. De Canzelier de beantuorden vnse
scriften, en mitigeerden wenich de articulen vnser gebreken; dan daer bleeff
altijdt so voele, dat wij geen lust hadden, vp sodanen geleiden daer to comen.
En om dat sodane vnfoerstant niet al met scrifthen mochten vthgericht worden,
so bewilligden wij JANCKO VAJV VNEMA ; de reet daer h e n , om entlijck to
voernemen, wat troest wij solden moghen hebben an Mijn Here van Oest Frieslant.
En so de Grawe vns met de ersten ghescrewen hadden, wolden wij vns gewen an
het hoeft der Gristenheit; daer wolde Sijne G. vns an helpen met alle mugelijchen
fleit. En als JANCKO voerscrewen gechommen is an de fronteringhe van de
landen, sandt he om geleid; dat hem quam; en is also gecomen in Oest Frieslant.
En als he sijn werff en bodtscaff vntdecket hadden nae nodurft, gaff Sijne G.
JAJVCKO voer een antuort, dat he gene befel hadden, met vns to handelen ; dan
solden he vns to recht raeden, so solden wij to Hoewe senden om geleid; he
en tuijwelden niet, wij solden wal een genedich antuort vntfangen. —- En met
sodanen afscheit is JANCKO weder bij vns gecomen; en saeghen dat voert goede
an , en hebben voert met JANCJCO gesproken, dat he de last vp hem genomen
heft; en is gecomen bij Mijn Here van Nassow, en bij Mijn Here van IJselsteiJn;
en daer is so voele gedaen , dat de Keiserîijcke Maiesteit sandt vrij geleid, dat
vns quam vp Sancten JACOBS dach , anno Domini iÖ2i.
WOE WIJ IN DESE LANDEN QUEMEN, EN KEISERS GEWORDEN
SINT, EN VP WAT CONDICIEN.
In die PJNTHALEONIS
toghen J u w JOÜSMA en ick vp sodane geleid vth
Munster j ende het was nv recht een jaer voergangen, dat wij vp de selfden
dach vth Groningen toghen, vth oersaecken alst voerscrewen i s , en hebben in
middeler tijdt voele geltz voerdaen, ende yoele foerfolging geleden van een
Prov. Friesch Genootsch, I .
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Harfogen to Ghelre, en oeck van andere, alst van voelen hijr wenich to
scrifth gestelt is , alst voerscrewen is. En J o w en ick namen vnsen wech me
dese landen t o ; en als wij van Cleeff vp Ghennop reden, so brochten vnse
geleitsman vns een cleen oert doer de landen van Gheldre; en wij sint bij de
gnade Godtz comen to Antuorpen, daer wij JANCKO funden staen in sijn losement.
ï)aer stunden wij oeclc aff; en he wiste vns to seggen, dat de Keijser was dat
omael met alle de Heren to Brug / en daer queme oeck bij Sijn Maiesteit een
(Cardinael, als Ambassiaet van der Co. Werden van Engelant;
datter so voele
to doen were, dattz vp vnse saecken niet stunde. Daer vmme toegen -wij to
Mr-ussel, bij Mester E U E R H A R T DE V E E R ; de was JAWCKO to gegewen van
Mijn Here VAN N A S S O W , dat he met vns solden handelen, en vns anfoeren. En
met dat Mijn Here VAN N A S S O W , van wegen der Keij. Ma., Masyren ginck
Jbelegghen, daer oeck mede waren Mijn Here VAN B U R E N , en voel alle de
treffelichste Heren van dese landen, so mochten wij niet schaffen; dan vnse geleit
voermochten niet langer, dan van 2 maent; so worde so voele gedaen, dat vns
een ander geleid gewen worden, noch 2 maent durenden. Dan vnse saecken
•worden in Hollant en in Frieslant gesant, daer se vp voerwaehten hoer aduise;
Bij: dat vnse saecken lange blewen rusten, also datter met inne ghedaen worde,
dán .so Voele , wij beclaegden v n s , dat wij lang vthet lande gewest weren, ende
voèlé voefteert hadden ; ende daer bij newen so worden vnse guederen bij de
Ghelderschen geboert, also des wij niet voermochten daer to liggen vp groter
cost, sunder to moghen weten, off de Keiser vns wolde hebben often niet; —
also dat vns beloeft worden alle maenten , so voele als wij daer inne voerdragen
weren, to gewen de tijdt lanck , so langhe wij niet voerdragen weren met de
Keiser, En daer vp vntfinghen wij ijdtlijck een maent pension, dat mijn part
beliep 33 Philips guldens.
Nv wil ick dese materie een wenich staen laten, en scrijwen, wat daer in
'Westerlant gehandelt worden in vnse affwesen.
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DE GRAWE VANMOERTZ MET DER
HOER ANSTELLEDEN, OM MANEREN
DAT DE LANDEN EEN ADUERSIE
SOLDEN NEMEN EN HEBBEN.

Nae de tijdt, dat JANCKO VAN VNEMA Avijff en tmijne bij vns to Munster
gewest weren, befant de Grawe VAN MOERTZ an hoer report, dat wij niet to
wenden weren, often de Ffurst moste de articulen besegelen nae belofthen; dat
lie niet doen wolden. Daer vmme so practiseerden se maneren to lijnden, waer
bij lie solden nioghen maecken, dat de landen een aduersie tot vns hadden,
ende gene geloeff voert meer an vns solden willen stellen ; daer vmme so
concludeerden dese 2 in hoer raet, Mester GHALIENUS GALCKO , mijn Pastoer,
to fanghen ; en den solden se daer hen brenghen, dat he enighe saecken
bekennen solden, so se wolden; bij de welcke dat se hoep hadden, tot hoer
menonghe to coemen. En se hebben gesant nae mijn Pastoer, om hem to
fanghen ; woe wal he in huis was, so hebben se hem niet ghecregen; dan is
hemelijcken wech gecomen, en sandt de Grietman van Obsierlant to Snéeck,,
genoempt SIJWERT FFEITCKES, een vprecht man, an de Ghouwenoer om geleid,
dat he hem voerantuorten mochten; dwelck de Grietman erlangeden j dan 4es
Ghuwernoers trawanten blewen in des Pastoers huis en goet sitten. En als mijn
Pastoer nv to Sneech were gecomen, so en tuijwelde he niet, sijne saecken
worden wal balde goet worden, angeseen he met allen gene scult hadden. Dan
se dachten anders.
Nv wast waer, dat Mester MENNO , Pastoer to Rauwert, was ene van Mester
HTTBERTZ discipulen; de hadden een boelscip, de ghetrout was een knecht,
genoempt CLAES VAN RAEDEN , de woenden bennen Sneech; de hadden se
instruert en gel eert, dat he solde seggen: He hadden Mester GHAMENUM: , mijn
Pastoer, to Lewerden geseen, vp ende aff vant blockhuis gaen, met een Groet
meester vant tselfden huis ; en so he daer fraegden , wat sijn warfF daer mochten
wesen, so worde hem geantuort, dat he daer voele en alle daghen queme. —
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Daer worden noch andere 8 tughen ghetoent, doer hoer scrifthen , van Campen
en anders; dan nemant worden in egener persoen daer gefunden; dan alle de
scrifthen de concordeerden daer met GLAES VAN R A E D E N tucbnisse ; — also dat
de fame to JLewerden was, dat he vnse peijs daer maecte. — En als mijn
Pastoer gehoert hadden , en met namen vp wat dach des dit geschiet were, gaff
he ther antuort: He wolde sijn alibi bewijsen , also dattz niet gedacht mochten
worden , dat sulcke tuichnisse waer mochten wesen ; to weten , dit solden gesciet
•wesen vp Sanctus ANTHONIUS dach, anno minori i52o; so wast waer, dat he vp
de dach de hoechmisse to Born gedaen hadden, dat he wal to bewisen hadden
met alle de ingeseten to Born, ende de gilde gedenet van Sancte ANTHONII ,
also dat he de ganse dach wal 4o fremder menseden in sijn huis gebat hadden.
Bij dat were het claerlijck tho voerstaen , dat de tughen falsch ende contrafeitet
weren, de hem in last, an alle schuit, begeerden to brengben; en boet daer caucie
to doen voer lijff ende goet, ijae meer dan he voermochten , off men dat also
niet bevant, alst voerscrewen is. En nae dattz so notore were, dat he de ganse
dach to Born were ghewest, ende met namen de misse daer gedaen hadden, so
mochten dat niet gedacht wesen , dat he oeck vmtrent noen to JLewerden gewest
solden hebben, de vast voel van en ander ghesceiden i s ; doch wolden he niet
alleen vp de dach staen ; dan mochtmen hem dat oeuerbrengen met de waerheit,
dat he in 8 ijaren to JLewerden gewesth were , he wolden allet gene, dat he vp
eertrijck voermochten , daer mede foerboert hebben , ende ant lichaem so voele,
als he daer an voerpenen moebten. De Grawe VAN MOERTZ antuorden : Ghij
solden licht enigen van uwe kijnderkens crighen, den v dat solden helpen to
tughen , om daer bij alle perijckel to vntgaen ; dan wat solden dese tughen dan
maecken ? — en sprack foert an Mester HÜBKRT , dat he de sciïfth beseen
solden, wat he met sodanen Priester maecken solden ? he dachten hem to
Teguleren nae den scrifthen. — Mester H U B E R T den sloech daer een boeck vp,
ende las daer een capitel, datmen hem gelowe noch geleid sculdich were to
holden, noch was weerdich to gebrucken often geneten de geestelijcke preuilegien. —
Al had Mester G H A M E N U M SO wal choenen spreken als HÜMERÜS dede, ende
hadde so geleert gewest als SCEUOI/A en W U L P I A N U S , often andere, de de
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Rechten then ersten gemaect hebben, liet solden hem wenich often niet proficieert
hebben. En weert oeck, dat D A N I J E I , daer gecornen were, om de tughen to
examineren , men solde hem niet allene niet hebbe willen geloewen , dan sunder
tuijwel se solden hem als een logener gestraft, geacht en voeriaget hebben. Daer
worde mijn goede Pastoer gefangen , ende then ersten spolieert van allet gene,
dat he an hem hadden, ende worden vp een kamer gebracht; en alst duster was,
worde he in een scip bracht; en daer sadt de Ghuwernoer bij h e m , gecledet
met een Monickes kappe; en als he to Sloten quarn, worden he geleit in de
snoetste fenckenisse, de daer waer \ en al sijn guet, dat he hadden , worden to
Sneech gebracht, en daer gebutet ende ghepartet. En als se nv sijn brewen
visiteerden , so funden se wal meer dan hundert brewen, de ick f so foer so nae,
an hem gescrewen hadden ; dan se funden niet, dat se geerne gewilt hadden,
angeseen ick ene letter an hem niet gescrewen hadden, van alle de tijdt, dat
ick vthe lande gewest were. Als se nv daer niet funden, so se gehoept hadden,
siet,so maecte dese Mester HUBEPLT ene de alder snoetste, foerredelijckste brieff,
de men erdencken moghen, wo wij de landen hadden voersegelt in handen
van de Keiser, en in wat groter egendom de landen solden wesen, met alle de
condicien; en wat wij daer hebben solden, om dat to doen. En doen leten se
de hanckman van Groningen comen, en hewen daer an met de goede Heer een
proces extra ordinarie, weder Godt ende alle rechten, en deden hem so voele
smart ende leitz a n , dat de hanckman niet meer wolden. In deser gestalfc
ginckmen hem lesen dat contrafeitet brieff, en gaewen hem to voerstaen , woe
he den brieff wolde vnderscrijwen, dattz de rechten copie weer, vth de principael
ghescrewen , so soltmen hem gene tormenten meer laten doen ; dan woe he des
afsloghe, so soltmen hem also tracteren, dat he daer vmme bidden solden, dat he
daer to comen mochten. Mijn Pastoer den antuorden : Wat se begeerden, dat
he scrijwen solde, hem selwen antreffenden, dat wolde he geerne doen, vp
dat se hem gene meer leitz ar. deden ; dan mij met logenen to belasten , daer
voer so wolden he lijden ende sterwen. En so se nae voel ende groet arbeit tot
hoer menongen niet mochten comen, siet, so worden daer to gesproecken, dat
lie moste bekennen met sijn eghen handt, dat he vnsent halwen to Lewerdem
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Were gewest, ende hadden vnse peijs daer gemaect, en were also een rechten
oersaecke, dat wij van de Hartoghe van Ghelre weren glieweken ; — ende daer
to moste he hem koepen; also dattz hem wal costeden ouer de dusent golden ffl,;
en de actie, waer vmme, was puer lutter geloghen, angeseen he to Lewerden
niet gewest were, noch oeck van vns geen befel gehadt hadden, in cleijn
often groet; dan met fortzen en gewalt ist gheschiet. Als nv mijn Pastöer
dese contrafeitet brieff niet wolde vnderscrijwen , siet, so hebben se de brieff
vndertekenen laten van voele maneren van namen, dat allet Notarien solden
wesen, de desen briefF vth de principael collacioneert hadden; en de principael
liadden se de Ffurst gesant; en de Ffurst hadden dese autentique copië laten
collacioneren, ende weder to landen gesant. En hijr an so lieten se hoer niet
genoeghen, dan liet mij contrafeiten en pingeren seer seentlijck ende vnerber, in
een munstruoes fîguer. En dat gedaen, so santen se alle daghen vth alle gretenijen
de foerbarichste ende de voerstandelste; ende maecte daer wat mede to doen;
en he noedtse to gast, ende maectese goede chijre, En alst Mester HTJBERT
dan tijdt gaff, so riep he an ene van sijne deners, datse hem mijn brieff haelen
solden; so wiste sijn dener to antuorden: Weikoer van mijn brewen de he
begeerden to hebben? So berichteden Mester HUBERT hem, dat he walde
hebben den brieff, de se gefunden hadden vnder mijn Pastoers brewen, en se
hadden sant an de Ffurst, de welcke hadden de principael, mijn eghen hant,
Lij hem geholden, en hadden een auctentique copie weder to landen gesant; de
copie begeerden he to hebben. Als dat seentlijck brieff dan daer gebracht
worden, so word he dan gelesen, de vol met voerrederie were. Woe geerne
se den brieff hoerden, dat weeth Godt wal. En dit worde alletsamen gedaen,
om mij in indignacie van de landen to brenghen, en dat de landen also een
aduersie tot vns solden crighen, bij de welcke se tot vns geen geloeff solden
willen stellen; dan het mochten hoer wenich often niet proflcieren.
Nv ist geboert, dat he tot ener tijdt oeck luden hadden, de he dese brieff
wolden tonen, ende dan den brieff to moraliseren, ende concorderen met dat
scentlick figuer. So als nv den brieff gelesen was, sp hieff Mester H U E E R T an,
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so he plach to doen, seggenden : Hoert ghij nv wal, wat fromer man dat ghij
adhèreren ende folgen ? den ghij v lijff ende goet so dickmael nae gedraghen
hebben; anmerct doch, ghij sijdt doch luden van voerstanden; foer alle vwe
waldaet, de ghij so dijckmael an hem getoent hebben, daer foer so solden he v
nv geerne loenen, en heft v voerraden , voerkofth, en is in wille v to leweren
in handen der Borgondse , om v so eghen to maecken als de Westfelingen sint,
alleen om hem rijck, mogenden ende groet to maecken; dan Godt en wil sodane
dinghen niet laten geschien, de vns bij groter awenturen geholpen heft an den
brieff, bij de welcke dat zijn hart, wille ende menonghe openbaert is, en dat
ghij v mogen wachten voer tgene, dat he in menonghe was to doen. — Nv
•weren altijdt luden bij dese Mester HUBERT , de voerstant met hem hadden, als
hij alsus sijne curen dede; de wisten dan oeck voele to seggen, so se dan
geleert weren. Aldus quamt vp dese tijdt, dat ener daer bij sadt, de sijn
voerstandt wiste, en sede, dat he wolden om hundert golden fflorenen, dat ick
geen Frese were, om de scantlijcke dinghen, de ick om handen hadden, en met
namen, dat ick hoer landtzman niet gewest were. De andere wiste niet bet?
öften he sprack dat vth gründen sijns hertzen, ende wiste niet, dat he mede an
de brade leckede; en sprack : Geloefstu dan, dat dit waer is? he solden hem
ijae liewer to rijten laten in stucken , voer dat he sodane dinghen solde willen
doen ; daer en is geen woert an. De erste den antuorden : So hoere ick wal,
dat dijne menongen is, dat de Ffurst ende alle Sijne G. Raeden met de Notarien
alletsamen falsche luden sint, de des bekennen, dat dese brieff getogen is vth de
principael brieff, de he met sijn eghen handt ghescrewen hefth , welckoer scrift
doch hijr int landt genoech bekant is ; daer to hebben hijr de Ghuwernoer en
de Canzellier, en alle, de lesen kennen , desen brieff gelesen, en selwen an de
Ffurste gesant; en noch soldz niet waer wesen ? dit most ija een selsam werck
•wesen. Dander Meeff daer hart vp staen ; he wiste noch mochten niemant
lasteren; dan ick were daer an vnschuldich; — daer met se hoer sceideden. Dese
goede man dispùteerden daer so lang, dattz hem oeuer de 3oo golden gulden
costede, en moste noch daer to des landes foerdrewen wesen, en is oeck daer
buten gesturwen. He hadden een saeck int recht hangen; en se screwen hem ?
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dat he compareren solden tegen sijn aduersant; siet, daer venghen se hem,
seggenden, dat he gewelt gedaen hadde an landt, dat he brakeden ; — doer dattz
hem ther hant executeert were; en hadden wal vmtrent 5o Philips guldens
gewen voer execucie geit. — Dat hadde he voerdeent met sijn disputacien, alst
voerscrewen is.
Noch was daer een brieff voer handen, de ick oeck solde ghescrewen hebben,
vtli vnse aller name; ende dese brieff de conforteerde de ersten brieff 5 eu de
Ffurst were oeck met groter awenturen gecomen an den brieff, so dat hijr folget.
In der tijdt, als de Keij. Ma. de crone to Aechen vntfangen hadden, so quatn
Sijn Ma. to Coelen; en daer were oeck gesant van de Ffurst Mester HENDRICK
VAN ZALTZBURCH , Doctor ende Raet; de mochten soliciteren an de Keij. Ma,,
van weghen de Ffurst, om sijn regalia, often anders, wes dat he to doen hadden,
Dese Mester H E N D R I C K were gecomen bij Mijn Here van Ciueren seliger; en
vnder ander woerden weren se oeck to woerde gecomen van de handelinghe van
Fries landt; so hadde Mijn Here van CIUEREN de Doctor een brieff getoent, de
wij an Sijn G. hadden gescrewen. So dan de Doctor mijn handt wal kende, so
hadden he grote affectie, den brieff to lesen, dan het mochten hem niet geboeren.
Des anderen daghes quam de Doctor daer weder, en sach de brieff liggen vp
het paueisel van de kamer , met ander brewen, als foerworpen. Als he nv mijn
hant wal kende, gaff he sijn dener last, sodanen brieff vp to nemen: dat also
gedaen worden; en de brieff worde ijlenden nae de Ffurst gesant. — En all
wast ijdel gelogen; want Godt wetet w a l , dat wij vns lewent lanck gheen
letter an Mijn Here VAN C I U E R E N , often enighe andere Heren van desen Hoewe,
ghescrewen hadden ; nochtant moste dat waer wesen. Woe ijemant so vngeluckicli
gewest waer, den daer teghen ghesecht hadden, de hadden een logenaer ende
moeijte maker mote wesen, en hadden hem wal foer selich moghen rekenen,
woe he suîckes met sijn goet hadden moghen betaelen. — Woe solden Godt
sodane dinghen vngewroken late blijwen ? Certein, Godt wortse plagen, met
alle de gene, de hoer met sodane dinghen om gaen ende behelpen. Amen !
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Nv wil ick dat weder nemen, daer ick liet gelaten hebbe.
Als nv de Keiser van Brug to Brusel quam, worde noch van vnse saecken
niet gedaen, bij oersaec¾en, datter ander grote saecken to doen weren, also dat
vns saeck clein, often niet, daer an to rekenen was. Thander, de Heren, daer
wij mede handelen solden, de laghen voer Masyr. En darde, de Raeden in
Westerlant deden groet belet daer an, wal bekennenden, wo wij Keisers
worden, dat dan het spil een endt worden nemen; dat se niet en begeerden.
Aldus ist geboert, dat de Keiser niet lang to Brussel bleeff, Sijne Ma. is
getogen in Hennegow, to T^alencijn; en so de leger voer Masîjr vp brack, sint
de Heren to f^alencyn bij de Keij. Ma. gecomen. En als wij dat ghehoert
hadden, spraeken wij met Mester EWERHART , vnse solicitator, dat wij to raede
worden, om oeck aldaer to trecken. En als wij nv vp de wech weren, ende to
Serghen quemen, foernamen wij, woe dat de Co. W. van Franckry'ck weer met
groter macht in der jegenoet, ende dede fast grote scadej allet lantfolck q¾am
int groter getal met hoer hawe in Berghen; oeck quam daer voele criges folck,
beide to peert ende to foet, de oerleff hadden. En deser oersaecke weer den
Keij. Ma. getoghen in Flanderen, to Oudenaerden. Bij dat dan de fianden in
der jegenoet weren, en oeck de Keiser voertoeghen were, so was Mester
EWERHART niet lustich, voert to trecken ; also dat wij weder gekert sint to
Brussel, angeseen wij niet wisten to scaffen sunder sijn hulp , naedemael he
vns to gegewen were, so mosten wij wal sijn raetz plegen. Doch niet lang,
Mester EWERHART is bij de Keiser to Oudenaerden getoghen , sunder vns; en
wij bewillichden JANCKO VAN VNEMA , so he wal de meeste kunde hadden bij
dese Mester EWERHART, dat he daer oeck wolde trecken, om to voernemen, off
daer oeck troest voer vns was. En nae dat Dornijck sick hegaff in handen van
de Keiser, so nam de Keiser sijn wech nae Gendt; en JANCKO screeff vns, daer
oeck to cotnen, daer wij antuort en afscheit vntfanghen solden ; dat wij gern deden.
Daer sijnde, worde vast alle dinghen, de noch vnfoerclaert weren, then besten
voerclaert. En so ick niet beth en wete, wij worden gebracht vp de laeste
Prov. Friesch Genootsch. I.
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dach van December voer des Keisers hoghe Raeden; de frägden vns, off wij de
Keiser wolden zweren en vntfangen als Here? daer ick der tijdt niet lustich to
was; namelijcke deser oersaeck: den briefF angaende mijn sculden was wat
duster ; dat begeerden ick voerbetert to hebben. Mijn Here van Nassota
antuorden: Dat were niet gheschiet in preiudicie van m i j , dan de Keisere
wolden dè sculde van een Hartogen van Gheldre niet betaelen; der oersaken
wast, dat de Keiser niet wolden, dat in de briefF specificeert solde staen, dat
ick met een Hartoghe van Ghelre gerekent hadden, de mij daer afF bewesen
liadde an de 3 dorpen; wattet in mijnen wege w e r e , wel in de briefF stunden
often niet stunden, often woe, waer, often van wel mij de betalinghe mochten
comen, als ick wal betaelt worden? daer solden geen faut an wesen ; watmen
vns beloefden, dat soltmen vns oeck wal holden. •— Met desen antuort liet
ick mij genoeghen, als van den; dan sede voert: Vnse guederen liggen
vnder de handen van de Ghelderschen, ende worden alrede bij de sijnen
vntfangen ende geboert; als wij dan Keisers geworden sint, sint wij dat wal
voersekert, dat wij met liefF niet sullen moghen vntfangen often boeren van
vnse guederen; so wij dan van vnse guederen niet mochten hebben, en wij
•worden van de Keiser niet betaelt, so mosten wij wal armoetz halwen vnse
guederen soecken; dat were gene ere voer de Keiser, noch voer vns. — Daer vp
so antuorden Mijn Here T A N NASSOW : Datmen vns geloeft hadden, dat soltmen
vns oeck wal betaelen , en wij solden vnse eedt doen vp de scrifthen, daer van
gemaect; tot wat tijden datmen vns dat niet volcomelijcken helden, so solden wij
absolueert wesen van vnse eedt, de wij daer doende weren. — Des antuort weren
wij oeck to freden. — En doen gafF ick voert to voerstaen, woe wij hemelijcke
fianden in des Keisers Raet in Westerlant hadden , de thandere tijden nae vnsfi
ere, lijfF ende goet gestanden hadden , sunder enighe scult; daer niet voel guetz
afF gecomen were; so befruchten wij vns , dat se áulckes noch an vns voersoeken
solden, en met namen : wo wij edtwes deden, bij de welcke wij in gnaden ende
gunst van de Keiser solden moghen comen, dat solden se willen beletten,
ende solden daer an oeck geen geit noch arbeit sparen, se hadden vns dan in
vngenaed van de Keiser gebracht. Om dit dan voer to comen, so begeerden
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wij, datmen vns dat wolde voersekeren , ende vhestelijck to seggen, dat ofFse,
öften emant anders, cfuemen to Hoewe, ende begosten vns to beclaghen, dat
Mijn Heren dan sodane luden , noch hoer woerden, enich geloeff solden gewen,
het were dan saecke, dat se met vns wolden ageren ad talionis penam; woe se
sulckes wolden doen, dat se dan an vns solden scrijwen een clein cedule; wij
weren dan nae bij , often veer vanderhant, men solde vns ijae altijdt bëreit
linden, — De Graewe VAST NASSOW heft dat voert goede an geseen, en heft
oeck vns dat beloefth to holden , vth name van de Keiser; en doen worden de
andere brewen oeck gelesen bij Mijn He re, de Audiencier seliger. En vp dese
condicien so vntfinck Mijn Here VAN NASSOW , van wegen de Keisere, vnsen
eedt van getrouwicheden, in preseneie van de Grote Canzelier, Mijn Here van
Rawenstein, Mijn Here van Bergen, Mijn Here van Hoechstraten, de Audiencier,
HANETHON seliger, Tresorier en Vntfangher, met ander Heren van de Raede,
de ick niet kennen, noch mach noemen.
Nv wast een groet tijdt voerlopen, van der tijdt, dat wij thersten to Hoewe
<juemen, tot vp de dach, dat wij vnsen eedt deden, To weten, wij quemen to
Antuorpen de 3 dach Augusti, en wij deden vnsen eedt in handen van Mijn Here
VAN NASSOW vmtrent de laetste dach Decembris; in welckoer tijdt dat ick vast
voele hoerden en sach, dat mij niet behaegden ; bij de welcke dat ick sorghe
droech, datmen sodanen dilacien sochten en vthstei namen, dattz to gericht were,
om vns to bedrieghen, So ben ick eenstijdt gecomen bij Doctor HARMEN HARCKO,
Raet Secreet, en claegden mijnen noet, woe wij vp gheholden weren een Janghe
tijdt, ende sorchden, dat wij daer met solden bedroeghen worden ,• en met
naemen so claegde ick ouer vnse solicitator, wo he met vns om ginck; want he
wiste vns nae den mont to spreken, ende al vragenden wiste he to voernemen
de gestalt van de landen; dat he dan oeuerscreeff in Westerlant, vp dat se
sulckes doen solden, bij de welcke men vns niet to gebrucken solden hebben.
Doctor HARMEN gaff mij een cort antuort hijr vp, seggenden: Mester EWERHART
en sal noch mach in TFesterlant niet scrijwen, dan so voele, als hem van de
Keiser belast wordt, om to doen; en tgene dat de Keijsçr beliefft, dat se daer
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solen weten, dat behoert v vast oeck wal to blewen met de Keiseren. Dan dit
zijdt ghij wal foersekert: wat v geloeft wort, dat zijdt ghij so seker, recht off
ghij sulckes besloeten hadden in v hant. In des Keisers HofF en mach also gene
bedroch wesen , alst wal in cleijne Heren Hoewen gheboert, al ist niet to prisen.
Hijr vmme so rade ick v dat, als v vrunt, dat ghij so vnwijs niet en sint, dat
ghij v solden stoeten an so en dinck, ende sceiden, sunder antuort to hebben
van hijr; want ick solden mijn lewent daer wal voer stellen to panden, dat allet
gene, datmen v wort lowen ende to seggen, dat salmen v oeck vterlijcke wal
holden. — Dese woerden gaewen mij oeck troest, dat ick hijr to landen bleeff,
ija so lang, dat vnse geleit expireert were ; dat wij allene deden vp het woert
van de saligen Audiencier, de vns sachten: Sorget niet! off ghij v niet mogheii
voerdraghen met de Keiser, so salmen v geleid gewen , dat ghij frij, seker ende
vnfoerhindert vthe lande moghen comen, tot uwe wille. — Vp sodane woerden so
stelden wij vns lewent in sijn gewalt, vp de woerden, de ick van Doctor HARMEN
gehoert hadden, alst voerscrewen is. Oeck so mochten ick dat wal bij mijn slechten,
simpel voerstant begrijpen, dattz also ija behoerden; dan hadden an mijn lewent
gans Frieslant gestanden, so had ick mij wal foertrout vp het woert, dat de
saligen Audiencier tot mij ghesproken hadden ; wat dan tgene, dat de Keij. Ma,
met sijn eghen hant stipuleert hefth, en doer sijn Erste Camerling, to weten
Mijn Here VAN NASSOW , heft doen gelowen, bij consent van de ganse Raet,
alst voerscrewen is? So help mij Godt, datter een Engel vth de Hemel gecomen
hadden, ende mij gesecht hadden, dat men mij tgene niet solden holden, dat
mij beloefth were, ick solde mij daer an niet gekeert hebben, noch mijnen
gelowen daer an gestelt hebben. Doer wal betrouwen ben ick bedrogen.
Als wij nv to Ghenî vnse eedt ghedaen hadden, leten wij bidden, dat wij
mochten communiceren met Mijn Here VAN BUREN , de Ffrieslant wal then
besten chundich were, ende de gestalt wiste; dat vns consenteert worde. En
Mester E W E R H A R T brachten vns bij Mijn Here VAN BUREN , de vns guetlijck
vntfinck; en nae dat wij vast woerden met en ander gehadt hadden van de
gestalt van Frieslant, en anders, so dachten wij an to ghewen de saecke, waer
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vmme dat wij soliciteert hadden, dat wij met Sijne G. mochten spreken nae
nodurftli. En met desen is daer gecomen Mijn Here van Egmont, bij de
welcke dattz voerbleeff; dan hadden goede troest, wal weder bij Sijne G.
to comen , om vnse wille ende rnenonghe Sijne G. to moghen entdecken en to
kennen ghewen ; dan het wolde niet wesen ; het worden vns voer geholden , dat
wij daer to niet mochten comen, alst hijr folget. Mester EWERHART gaff vns
to foerstaen, dat de Keiser hem belast had vns to segghen, dat wij hem solden
an gewen de gestalt, wo, often in wat schijn, wij dachten, often hoep hadden,
jFrieslant to brenghen in gewalt van de Keiser. — Wij antuorden : Dat weer'
wal een grote chunst, daer sulcke dinghen to mogen segghen, angeseen des
criges handel sick menichsins muteert often foerandert; en nae dat de saecken
dan gefunden worden , daer nae moet hem een reguleren. Dan de Hartogen van
Ghelre hefth 3 troesten, bij de welcke he in hopen is, Frieslant wal to halden j
de 2 daer aff weten wij hem wal to nemen , dan de darde artikel staet an de
Keiser ; to weten, de ersten artikel is, dat he de zeestrant in heft; en so lang
dat he daer Here aff is, so raachmen hem niet schaden , noch oeck so mochten
de Keiser in Frieslant edtwes scaffen. De ander artijkel was, dat he hem
voerliet daer vp, dat he de gunst ende tofal van de husluden hadden; dese
tue articulen wisten wij wal hem to nemen. Dan de darde artikel was , dat he
hem liet dincken : de Keiser quam wal an met groet macht en gewalt, om also
de scrick en frucht in de luden to brengen; dan, wo he wederstant funde, so
liet he balden aff j daer met so gelijckede he de Keiser bij leopardus. Ende daer
bij gaewen wij an, dat vns van noeden were to hebben een ander Ghuwernoer,
solden wij anders wat guetz doen voer de Keiser, daer de landen bether hehagben
to hadden, als to desen. En often daer nemant anders befunden worde, de
crigeshandel to drijwen, datmen vns dan wolden ghewen Mijn Here VAN BUREN
voer een Ghuwernoer. En so Sijn Gnaden belast were van Keij. Ma. hijr in
dese Janden Ouerste Velthere to wesen, so mochten wij dat wal bedencken, dat
wij Sijn G. in egener persoen niet mochten bij vns hebben; dat Sijn G. dan
ene, daer to beqnaem, vns mede gawe int landt, het were dan dese JÜRGEK
SCENCK , often enen anderen, de Sijne G. wisten daer to bequaern, ende goef
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•voer de Keiser ende liet landt ; vp dat wij vnse refugium altijdt tot Sijne G.
mochten hebben. — Dit behaechden Mester E W E R H A R T then ersten wunderlijcke
w a l , ende beloefden vns 5 dat he wolde gaen tot Mijn Here VAN BUREN , ende
gewen dat Sijne G. tkennen, ende brengen vns antuort. Dan het voerliep vast
een langen tijdt, voer wij een antuort mochten hebben, woe wal Mijn Here VAK
BUREN der" tijdt to HoefF were. En eenstijdt quam Mester E W E R H A R T , ende
brachten vns voer een antuort, dat he Mijn Here VAN BUREN vnse begeerte int
lang hadden vntdecket, en voele woerden met Sijne G. daer aff gehadt hadden;
dan int sluten had he voer een antuort vntfangen, dat Mijn Here VAN BUREN
wolde hem de saecken van Frieslant niet vnderwijnden, der oersaecken: de
Keij. Ma. hadden hem belast met een officij , daer he meer dan to foele mede
to doen hadden ; bij de welcke dat de Keiser, noch de landen, bij Sijne G. niet
nae nodurfth gedenet mochten worden; daer om gaff he vns in raet, dat wij
vns solden laten genoghen an dese Ghuwernoer, de wal vp vnse dinghen solde
seen ende acht hebben. — Met deser antuorden mosten wij wal to freden weseji.
angeseen wij hadden genen to ganck an Mijn Here VAN BUREN ; dat he vns al
belettede, so ick dat voerstaen mochten; en sede oeck menichmael tot mijne
ghebroders: Dat antuort, des Mester E W E R H A R T vns gebracht heft, dat is
niet gecomen van Mijne Here VAN B U R E N , dan vth Frieslant; daer wolden iet
wal voel vp foerwedden; wij moeghen niet doen sunder hem ; en he soeckt de
ere van de Keiser, noch het walfaert van de lande; so voele hebbe ick wal
gemerct an h e m , dat he alle mogelijcke flijdt daer to keert, om van vns to
leren, woe men Frieslant solde moghen brenghen in handen van de Keiser; ende
tgene he van vns hoert, dat reueleert he an de Ghuwernoer, de des dan sunder
vns sal doen 5 des ija halff vnmogelijck is; aldus concludere i c k , dat he meer
soect de ere ende walfaren van de Ghuwernoer dan van de Keiser off het
landt, — JANCKO VAN V N E M A was hijr hart vp contrarie; dan vpt lest worde
he oeck de saecken wal wijs.
En niet lang hijr nae so quam vns de tijdonghe, woe de Ghuwernoer hadde
FForckum in late nemen , en hadden sick met de luden guetlijck gehalden, dat
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se niet plegen to doen , om also de gunst van de luden to erighen ; bij desen
so waenden de husluden , dat wij daer mede weren gewest; waer vmme inaecteti
se luden to , om de rechte waerheit daer aff to weten. En nae dattz voernomen
worde, dat wij daer vnder de hoep niet en waren, so maecten se hoer to met
al datse voermochten, om Worclcum weder to nemen. Als dat geseen worde,
staken se het füer in de seijnscepen , ende Iepen wech.
Alst nv gemerct worde Lij Mester EWERHART , dat sijne practiken niet wercken
wolden, so vnderstunde he met vns to handelen, om vns to Lewilligen, dat
wij de saecken met de Ghuwernoer solden willen an nemen 5 en wiste vns tö
seggen, woe he daer voer staen wolden, dat he vns genediger solden wesen
dan emant van de andere, angeseen, dat he alrede in vnwille stunde ende was
met TIAERT BURMANNIÏE , der oersaecke, dat TIAERT stunde daer nae, dat
ROG&ENDORFF weder mochten comen an de Ghouwernoerschap van Westerlant;
doer de welcke y dat SCENK, were worden een gruntlijck fiant van BUKMAJNTNIE j
angeseen het were niet lang geleden, des Mester GEERT MUEERT , sijn zwager,
weer to Hoewe gewest; en het worde SCENCK. an gehracht, dat MUIÆRT daer
nae stunde, ende daer vmme soliciteert hadden, om Mijn Here VAN BUREN
weder Ghuwernoer van Frieslant to maeken; doer de welcke dat dese SCENCK.
MuLERT ther doet hateden, ende in langer tijdt niet wolde an spreken,
woe wal MUIÆRT gheen scult hadden, ende oeck so nae met en ander Lewant
weren; — waer Lij wij wal to Letrachten hadden, woe groet dat dese TIAERT
met sijne adherenten in de gracie van de Ghuwernoer mochten staen, de opentlijck
soliciteerden, om ROGG-ENDORPP weder to hebhen voer Ghuwernoer. — Hijr
vp so gaewen wij ther antuort: Off he nv schoen vns eghen broeder were,
so ist nochtant claer ende warachtich, des wij met hem niet solen moghen
seaffen often goet doen voer de Keiser ende de landen, recht often wij een
ander hadden; en so soltmen vns dat wijten ende vp leggen, dat wij voele
geloeft hadden, en wenich to doen wisten j en solden also moeten misgelden,
daer wij geen scult an hadden. — Mester EWERHART antuorden: Wo wij
dese saecken met SCINCK wolden an nemen, ende doen vnse Lest, he wolde vns
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dat foersekeren, dat wij daer scaed noch scanden aff hebben solden; — en badt
vns to mael fruntlich, ende laten SCINCK de ere daer aff hebben, de dat to mael
zeer begeerde. — Daer wij vp antuorden : Het were wal to gelowen, dat lie
geerne de ere met de prophiten daer aff solde willen hebben; dan het stunde niet
to prisen, dat de Keiser ende de landen de ere so hoech solden moete koepen.
Aldus en was daer lang tijdt niet to doen, dan van dese materie to spreken;
wij begeerden een Ghuwernoer van dese landen, ende des om reden ende
oersaecken, alst foer screwen is ; en Mester E W E R H A R T wolde contrarie, doch
sunder enighe andere oersaecke to aligeren, dan allene so voele, dat SCENCK
daer geerne wat ere aff hadden.
De tijdt, dat wij aldus disputeerden van dese Ghuwernoerscap van Frieslant,
so worde altit groter de suspicie, de ick hadden an Mester E W E R H A R T , dat
het antuort, de he vns bracht had van Mijn Here VAN B U R E N , SO he vns
sede, niet van Sijne G. gecomen were, dan vth Frieslant,
alst voerscrewen is.
Om dan de gruntlijcke waerheit hijr aff to weten, hadde ick grote lust en
apetijdt, met Mijn Here VAN BUREN to moghen spreken j en woe het dan enich
pas had gegewen, so wolde ick des ghefraghet hebben; dan wisten gene maneren
to fijnden , om bij Sijne G. to moghen comen ; doch de het fuer bedarfth, de
is noet, dat in der aschen to soecken. Deser oersaecke quemen wij bij Doctor
H A E M E N HARCKO , en gawen Sijne Geleertheden to voerstaen, wo geerne wij
allene solden willen spreken met Mijn Here VAN BUREN ; off he daer geen raet
solde to moghen fijnden? — Wij worden beantuort, dat h e , vns to wille, dat
geerne wolde voersoecken an Mijn Here VAN BUREN ; en wat antuort hem dan
worden, wolde he vns to voerstaen ghewen. — En niet lang, der Doctor brachten
vns antuort, dat Mijn Here VAN BUREN vns sulkes consenteert hadden. — Als
wij nv daer quemen, blewen wij scamelijcken voer Sijn G. kamer staen, went
so langen dat Sijn G. to Hoewe wolden gaen. — Nv wast waer, dat wij vast
lang vthe landen weren gewest; daer vmme hadden wij oeck voele voerteert, also
dat vns geit vntbrack ; van welckoer gebreken wij ghesproecken hadden met
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de saîiglie Audiencier. Als nv tijdt was, dat Mijn Here VAN BUREN to Hoewe
wolden gaen, liet Sijne G. vns bij hem comen; en voer dat wij to woerden
mochten comen, ende vnse gebreken mochten vntdecken often an gewen, so
fraegden Mijn Here VAN BUREN vns, off wij niet weren gewest bij de
Audiencier? — Wij mochten quelijcken Neen seggen , dan gawen ther antuort:
IJae. — So froe hadden Mijn Here VAN BUEEN dat antuort niet vntfangen, ginck
he wech, seggenden : lek sal daer aff spreken. — Noch hebben wij de Doctor
vnse noet geclaget, ende andermael bewilliget, daer to gaen; dat h e , vns to
wille, gedaen heft; de vns een wech, daer to comen, maecte. Dan Mester
E W E K H A R T dede daer vp wachten; tot wat tijde wij daer quemen, guam he
oeclc daer balden ; en he hadden enen vrijen inganck bij Mijn Here; dat wij niet
hadden. Als wij dat saghen , so ginghen wij vnser straten ; angeseen wij wisten
w a l , dat wij niet mochten scaffen in sijne presencie; en oeclc an Mijn Here VAN
HOECHSTJRATE mochten wij niet comen , angeseen wij niet bet en wisten, often
he was vns contrarie, en were de gene , de dat belet hadden, dat wij so lang
weren vp ghehalden; dat vns Mester E W E R H A R T hadden wijs gemaect; ende
geloefden oeck des ganselijck waer to wesen; want he vns so rechte voele quaetz
van hem ghesecht hadden, dat wij de oeghen niet en hadden . dat wij bem seen
mochten; angemerct he gaff vns to voerstaen, wo de Ffurste van Gelre hadden
Mijn Here VAN HOCHSTRATEN vther fonten gehewen ; daer vmme was he goet
Ghelres; en deser oersaecken hadden Sijne G. dat belet, so lang he mochten,
dat wij gene tamelijcke expedicie- mochten hebben , alst wal betaempt hadden ,* en
het were hem van harten leet, dat de Keiser vns in gnaden vntfangen hadden;
en he had een dener, genoempt J O E S T VAN BUREN ; dene dach so was he hijr
int Hoff, dander dach was he in de lande van Gelder, en wiste also vp beide
sculderen to draghen ; — met ander voele woerden, daer to denenden ; also dat
wij des ganselick waenden, also waer to wesen En het aller meeste was, dat wij
sulckes geloefden waer to wesen, dat folget hijr. Als wij vnse eedt de Keiser
deden, so worden daer in de ganse Raet alle de contracten, waer vp wij vnse
eedt doen solden, bij de Audiencier gelesen; en als de Audiencier begoste to
lesen, so ruspeden HOECHSTKATEN SO hoech, des de Audiencier aff Jeet to lesen;
Prov. Friesch Genootsch, I.
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en dat geboerden wal 4 mael, dat de Audiencier also voerstoert worden, en
anfînck dan van nijes to lesen. En als de scriften gelesen weren , en wij vnse
eedt deden, alst voerscrewen is , quemen wij in vnse losement met de scriften,
den wij vntfangen hadden; so voermaende vns Mester E W E R H A R T dese saecke,
seggenden: Mercten ghij wal, woe cranclc het harten van Mijn Here VAN
HOECHSTRATEN was, als he de dinghen uwer walfaert hoerde lesen? he mochten
dat in sijn hart niet foerbargen j he moste hem tonen. — Dese dinghen , dat
wij nv selwen gheseen ende gehoert hadden, dat dede vns gelowen tgene,
dat wij to andere tijden gehoert hadden. — Aldus weren wij gebannen vth het
hoff van B U R E N , van BARGHEN en van HOECHSTRATEN ; en al doer dese
Mester E"W"ERHART. Deser oersaecke so ginghe J o w VAN JOUSMA en ick tot
de seligen Audiencier, en gawen hem to foerstaen, woe wij gehoert hadden,
datmen tracteren solden van de saecken angaende Frieslant; en so mochten wij
dat niet anders foerstaen , men wolde de Ghouwernoer, JEORG- SCENCK , de last
daer van gewen; en woe dat schege, weren wij wal foerselcert, dat wij niet
solden moghen doen, dat wij anders to doen wal getroest weven, wo wij een
Ghuwernoer vth dese landen mochten hebben. En woe daer niet gedaen worde
tot ere van de Keiser ? dat soltmen vns dan willen vp leggen , seggenden : Wij
hadden voele beloefth, to doen$ ende alst daer to queme «, wisten wij niet to
doen; en solden also in vngenaden van de Keijser .moghen comen , sunder vnse
scult; dat ija deerlijck were; daer om wolden wij daer van vntlaslet wesen.
Alsdan were vns dat lieff, met wel wij sulckes vnderstaen solden , als wij daer
geen last afF hebben solden ; en foerswegen oeck de oersaecken niet, waer vmme
dat wij niet guetz wisten to scaffen met dese SCEHCK. JORGEN ; weîckoer
oersaecken wal vp reden stunden. — De Audiencier de antuorden vns: Allet
gene , dat he van vns gehoert hadden , des wolde he an de Raet brenghen , en
wat hem tïier antuort worden, dat wolden he vns niet foerswighen.
Des anderen daghes quam Mester E W E M A K T an mij , bij Sancta GÜEDEI>E
kereke, en sede mij , woe Mijn Here VAN BEUG-HEN vp vns voertoernt were,
orn dat wij oeuer de gene claegden, de vns geen leet ghedaen hadden ; he were
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gene Meijsener gheboeren , noch was vndersaet van de Hartoghe van Sassen; al
weert wal waer, dat lie voele frunden hadden in Mep'ssen, so stunden he
nochtant vnder het Rijck. En vp tgene, dat he een Hartoghe van Sassen
gedenet hadden, dat weer nv gedaen ; met dat de Hartoghe van Sassen Frieslant
voerlaten hadden, so had Sijn G. hem oeck sijnen denst voerlaten ende aff
gescrewen. En de woerden, de he to Dewenler gesproken solde hebben, dat
Were niet to gelowen, datse waer mochten wesen , angesehen , off he schoen in
wille weer gewest, sulcx to doen, off he sulckes voermochten, so solden he
nochtant sulcke woerden niet spreken; he was daer to wijs to. En van de
regering, de sijn newe in Frieslant hadden gehadt, daer quam hem niet van to ;
men fant wal 2 ghebroders ; dene was froem ende vprecht, en dander contrarie.
En dat des Biscops hoep in Frieslant gecomen were , daer hadde he geen scult
an, noch anders ghedaen, dan he schuldich was om doen. Als wij sijn antuort
daer vp gehoert hadden , solden wij sijner wal tp freden wesen ; — met voele
ander woerden ende hoghe belofthen, woe genedich ende fruntlich he yns wesen
solden, en met namen mij.
Niet lang hijr nae, de Ghuwernoer quam selwen to Hoewe, ende noede vns
to gast; ende Mester EWERHART wiste vns to seggen, dat Mijn Here VAN
BERGEN hem Leiast hadden vns to segghen, dat de Keijser wolde t dat wij met
de Ghuwernoer solden communiceren angaenden de saecken van Frieslant, om
een conclusie to maeken, woe men Frieslant solden brengen vnder de gewalt
van de Keiser. Wij antuorden: Dat de Keiser lieff is, behoert vns oeck wal
lieff to wesen. — En wij hebben vns daer gefunden int losement van de
Ghuwernoer; en Mester EWERHART DE FFEER en Mester GHEERT MULERT
de weren bij hem. En daer bestanden wij to busigneren angaende de dingen van
Frieslant j en tselfden worde to ghescrifth stalt bij Mester GHEERT MTJLERT ;
en wij sint samenderhandt daer mede gegangen bij Mijn Here van Beweren}
daer so wordet gelesen, watter gedaen were. En Mijn Here VAN BEWEREN
nam hetselfden mede to Hoewe in de Raet, en wolde dan antuort gewen. En
vns worde voer een antuort gesecht, dat vnse anslach voert goede vpgenomen
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were ,• en men wolde dat concept also volcomen ende nae gaen. En de meesten
articulen weren dese: Dat de Keij. Ma. solden vns mede gewen dusent knechten
vth dese landen , en daer bij tamelijcke scepen, aîso dat wij vth Zeelant solden
scepen nae Frieslant;
des hadden de Ghuwernoer in Frieslant, often he wiste
de to crighen, oeck dusent knechten, de wij to Harlinghen solden bereit finden;
en Mijn Here van Ktrecht hadden oeck vmtrent dusent knecht, ende oeck
3 often 4 hundert peerden; de soltmen vns oeck to gewen; en men solden
starcke aliancie maecken met Mijn Here, de Grawe to Oest Frieslant, om, off
het noet worden, dat wij dan Sijne G. hadden moghen gebrucken in des Keisers
denst, met landen ende luden.
De wijle wij nv also vnledich weren met de Ghuwernoer, vth befel. van de
Keijser, alst foerscrewen i s , so quam vth Frieslant bij vns een erber Heer ende
Priester; de wiste vns to seggen, dat he gehoert hadden van een Raetshere
in Frieslant:
Als doen, dat vnse handel gescrewen worde van de Keiser in
flesteriant,
om adwise to hebben in de saecke 7 off men vns solden an nemen
often niet; doen so solden de Ghuwernoer weder to rug gescrewen hebben, an
danck van de ander Raeden: Het were niet noet, dat de Keiser foerreders solde
annemen, om Frieslant to becrachtighen, so daer frome luden genoech to crighen
were; daer vmme so liet he vns aduerteren, dat wij wal solden voer vns seen,
met wel wij handelden. — Woe wal dat de Priester vns niet wolden noch mochte
to voerstaen gewen, wel de gene were, de vns also aduerteerden, so wisten wij
nochtant wal, dattz Heren T I A E R T BURMANNIJE were, de vns dat hadden doen
seggen.
Nv wast waer, datter een adwijs vth Frieslant gecomen ware, welck adwijs
hadden Mester E W E R H A R T ; dan he woldet vns niet late seen, dan sede vns
so voele, dat, als de Audiencier dat adwijs hadden gelesen, solden he gesecht
hebben: Dit adwijs is gescrewen vth de mont van Here T I A E R T BURMANNIE.
Als wij nv dit gehoert hadden van de Priester, de wal to gelowen was, ende
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noch wesen solden, so hadden wij lichtelijck to voerstaen, datter een hoes adwijs
oeuer vns ghescrewen ware; want BURMANNIJE wolden dat bringhen vp de
Ghuwernoer; en Mester EWERHAKT lachten dat vp BURMANNIE. Deser oersaecken
ginck iele tot Mester EWERHAKT , seggenden: Wat oersaecken porren often
brenghen de Ghuwernoer daer to ? dat he met vns begeert in Frieslant to trecken,
nae dem he vns acht, halt ende noembt foerreders to wesen, so daer frome luden
genoech to crighen sint? — Daer zwoer Mester EWERHART menighen duren
ende hoeghen eedt, bij sijn ewighe salicheit, dattz niet waer were, dat sodanen
adwijs oeuer vns gescrewen were. — Doen so foermaende ick hem, wat iie
thander tijden tot vns gesecht hadden, dat de Audiencier dat gelecht hadden vp
BURMANNIE. — Siet, dat vntkende he mij, seggenden, dat he sodane woerden
niet gesecht hadden. ~ Doen hadden ick een gruntlijck voerstant, met wel ick
om ginck.
Nv wast waer, de wijle dat JANCKO TAN VNEMA to Oudenaerden was, als!;
voerscrewen is, daer weren oeck der tijdt Heren KEMPO VAN MARTENA, Doctor
en Ritter, en SIBRANT VAN ROERDEN. En de Doctor communiceerden met
JANOEO VNEMA , en worden spreken van de Frieschen saecken. Doen hadden
de Doctor to JANCKO gesecht: Frieslant solden nummer wal faeren, so lang
als dese Ghuwernoer int regiment were 5 want he was arm, ende daer bij hoecli
modich, ende zeer behoeftich; daer vmme so sochten he niet de walfaert van
Frieslant, dan sochten crijg en oerloch, in de welcke he mochten scatten, blatten
en roewen, ende also voel geit oeuer comen; — met ander, deser gelijcke ?
woerden ; en brachten JANCKO daer hen, dat se maîcander de hant van trouwen
daer vp gaewen , ende stipuleerden maîcander, dat, off wij Keisers worden , so
he geen tuijwel daer' an hadden, often wij solden Keisers worden, dat he met vns
also solde spreken, dat wij dan alle mogelijcke flijt daer to solden keren, dat
wij een Ghuwernoer mochten hebben vth dese landen, de bij de Keiser hadden
to gewinnen en to voerlesen; he wolden met de andere also spreken, en vns dat
wal foersekeren, dat alle de anderen daer foet en hant mede an holden solden.
En hijr vp gaewen se maîcander de handen, in gueder truwen to volcomen
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tgene, datter concludeert were. En so vro als JANCKO Lij vns quam, gaff lie
vns to voerstaen , woe he met de Doctor gesproken hadden, ende wat he gedaen
hadden. En het hehaegden vns , niet bet wetenden , het quam vth enen goeden
g r u n t , also datse begosten compassie to crighen vp vns arm landt; en met
namen, so se vns leten aduerteren van dat adwijs, dat ouer vns ghescrewen
w e r e , dat conforteerden de Doctors woerden; also dat wij een gans betrouwen
hadden vp s e , watter gedaen were, dat moste gedaen blijwen ; daer wolden wij
gene mencie van maécken. So concluderden wij : nae dat wij befunden , dat se
sochten de ere van de Keiser en het walfaeren van de landen, daer inne so
wolden wij hoer stareken ende helpen, so voele wij dan voermochten. Dit, dat
foerscrewen i s , heb ick enstijdt to Mechelen voertelt ende reueleert, in presencie
van GEROiiT VAN HERUM en S I J B R A N T VAN R O E R D A ; daer R O E R D A mij der
tijdt vp antuorden : He wiste dat w a l , wat to Oudenaerden gedaen were, en
noch voel meer dan mij gesecht weer; angemerct de Doctor was der tijdt so
rechten furich in de saeck , dat he anders gene sorghe en droech, dan dat wij
to slecht solden wesen , en laten vns met goede woerden vnderwijsen, ende also
om predighen. — Doen gaff ick hoer voert to voerstaen van de aduertacie vant
adwijs, dat ouer vns gescrewen solde wesen bij raet van de Ghuwernoer, alst
yoerscrewen i s ; daer GHERO:LT mij vp antuorden: Het weer waer, datse
datmael so rechten ffurich waren in deser saecke; woe he des niet belet hadden,
se wolden datmael hoer volmachtighen ghescict hebben teghen de Ghuwernoer; ~~
en liet mij daer een briefF lesen, de Mester S I D T Z T I A R D A an Sijn Froemheit
gescrewen hadde, vth de name van den Raeden , hem biddende, des he wolde
macht crighen van de Ridderscop, vmtrent Franifcker wonenden, en comen
dan to Lewerden,
om enen volmechtigen lo deputeren ende feerdighen an
de Keijser, teghen de Guwernoer. En den brief refereerden hem noch tot een
ander brieff, de he oeck gescrewen hadden to voeren, al der selfde oersaeck,
an Heren T½AX,I,ING- VAN BOTTING-HE. En nv weren se de gene, de
contrarie weren vant tgene, dat se selwen theersten hadden angehewen en sö
Iiart soliciteert hadden, alst voerscrewen is. — En he sede voert, dattz in
hoer aert, geboerte ende wesen also was; angeseen, als de Furste van Sassen
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Frieslant hadden gliestelt en resigneert in iianden van de Prince van Spanghen ,
nv Keiser, so worden van de Prince van Spangen in Frieslant ghefeerdighet
Mijn Hcre , Heren FFiiOE.ES VAN EGMONDT , Here van IJselstein f om de landen
to vntfanghen in eedt en plicht. Doen quemen HESSETJ MARTENA , met sijne
adlierenten, tot GEROLT , met de sijnen, en gafF daer to voerstaen de last ende
gestant van Frieslant, wal genoech beweechlick , daer bij seggenden : Wij weten
nv tlien ersten , wo liet met Heren to doen is , in wat groter last wij daer doer
ghecomen sint, en in wat groter egendorn wij gewest sint, en sint nv to hant
ledich, sunder Here; so weten wij , dat Mijn Here VAN IJSEI/STEIN wort hijr
comen, om de landen to willen vntfanghen in eedt ende plicht van de Prince
van Spanghen. Deser oersaecke comen wij tot v , en bidden, off ghij daer vp
voersocht worden, dat ghij sulckes in genen weghen willen an nemen; dan dat
sulck.es gesciet met een gemene raet, vp dat wij vns also daer inne moghen
bewaren, dattz niet noet worde, in sodaner last to comen, aîs wij edtsont
sinnen \ — met andere voele woerden 9 daer to denende; en brachten dat niet
schone woerden also feer, datse daer malcander met de handen beloefden, en
met de mondt foersekerden ende stipuleerden, dat dene, buten wille , weten ende
consent van de andere, niet solden doen often laten. •— Dan als Here FFLORES
wenich gesproechen hadden met HESSEI. ende sijne adherenten, bij de welcke
dat alle hoeghe beloften expireerden , de se met en ander ende vnder maîcander
gedaen hadden. — B droch leefth noch! —— Hijr met îaet ick dat faeren,
ende kere mij weder ther matherij.
Als nv de Ghuwernoer sijne dinghen to Hoewe gedaen hadden , heft he sijnen.
wech. genomen nae Frieslant, en sandt sijn swager, Mester GHEERT MÜJOERT ,
President van Frieslant, weder to Howe, de vns brachten int huis van Mijn,
Here VAN BEWEREN, daer oeck der tij clt was Mijn Here van Vtrecht en Mester
EWERHART DE VEER ; daer worden gelesen tgene wij hadden angegewen en
to scrifth gestalt, bij GHEERT MÜXERT, in der harberghe van de Ghuwernoer,
alst voerscrewen is. En alst gelesen was, sachten Mijn Here van F^trecht; Als
dese ynse Yoersîach often anslach in de Grote Raet gelesen worde, doen liadcle
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Mijn Here VAN B U R E N , öeclc Mijn Here VAN N A S S O W , dat gepresen ende oeck
wal behaget; deser oersaecke dachten lie den raet to folgen ; daer vmme so
begeerden he van vns, dat wij wolden Sijn G. an gewen, woe voele scepen,
met al wes vns in der saeck van noden mochten wesen; so wol Sijne G, hem
ijlende gewen nae Zelant, om dat to benerstigen , vp d a t , als wij daer met de
luden quemen , datter dan gene gebreken gefunden worden ; -— dat wij geerne
deden. — Dat ghedaen sijnde, is SICKO G H A L I S gefeerdiget nae Amstelredam,
om aldaer enighe scippers en bodtgesellen to crighen, de der kust van
Frïeslanl kunde hadden, ende met namen, daer wij wesen wolden; angeseen,
liet is zeer periculoes, bij storm ende vnweder daer to landen bij vnbekanden
scippers.
En de Keiser is getoghen nae Ghent; Mijn Here van Utrecht nam sijnen
wech nae Zelant; ende Mijn Here solden de last van de orloghen hebben; en
Mijn Here V A N B E W E R E N de folgden de Keiser, Deser oersaecke, so wij vp
B E W E R E N bescheiden weren, sint wij oeck gefolget, alst wal behoerden; dan
doen wij to Ghent quemen , weer dese vnse anslach gebroeken ; doer wel, roac¾
Godt weten; dan wij mochten Mijn Here VAN B E W E R E N niet to woerden
comen; en allé luden saghen vns met schewe oeghen an, en in sunderheit Mester
E W E R H A R T en MUXERT ; de weren bij vns in een logijs ; se braeken v p , en
namen een ander logijs. — Wij hadden oeck gheerne wat geltz gehadt; dan
daer were niet voer vns ; en alle dinghen weren in der ghestaît, recht off men
vns niet gekent noch geseen hadden. En SICKO quam met de scippers en
boetgesellen in Zelant, bij Mijn Here van F~trecht, so he belast were to doen;
siet, Mijn Here van F~trecht en kenden hem, noch wolden sijn woerden hoeren;
ende he quam met de luden bij vns to Brug; ende wij claegden malcander vnse
noet; wij wisten w a l , datter wat om handen was, dan wij mochten niet weten,
wattz wesen mochten. Aldus blewen wij daer leggen, went so langhe, dat de
Keiser nae Engelant sijnen wech nam, om foert to reisen nae Spangen; dat also
gedaen is ; en wij blewen de gene', de wij waren; niemant kenden vns. En dat
scach der oersaecke, dat de ersten raet often anslach were gebroeken; men
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solden dat alletsamen doen sunder vns ; daer om wast, datmen vns niet wolden
kennen.
Nv wast waer, dat de Keij. Ma. hadden gescict in Dutschlant, om enige
knechten to haelen, om de mede to nemen in Spangen; so mochten se to laet
comen, also dat de Keiser al nae Engelant were, voer des se hijr to lande
quemen; daer vmme worde des voert goede an geseen, datmen de knechten
solden gebrucken int sticht van Vtrecht, ende so voert in Westerlant, bij de
welcke datmen vns niet to doen hadden ; het weer genoech, datse vns voersekert
wisten , dat wij hoer geen belet mochten doen; se hadden goeden troest, dat
sunder vns to doen met dese hoep, de starck weren vmtrent 3 dusent, en hadden
dan daer to des Biscops luden, beide to peerd en to foet. En de Ghuwernoer
is daer bij gecomen; en se hebben Gelmuden belecht, ende begosten daer hoer
olden wredicheit to tonen met hanghen en anders. De daer bennen laghen, weren
in wille, de ilecke vp to gewen; dan, als se dat marcten, worden se anders
Beraden. En niet lang, se leten hoer daer slaen van een cleijn hoep; daer bleefï'
doet de Here VAN DER SICH , met meer anderen; en Here TZAMNG- VAN
BOTTHINGHEN worde met meer ander gefanghen; en de Ghuwernoer met de
Baluw van Wals Brabant vntlepen, met meer ander. En ick hebbe van des
Ghuwernoers eghen mondt gehoert, dat de Baluw hem in tijdt ther flucht stelden,
en hadden all sijne goet, begadije en anders, laten wech brenghen. Woe den
¾llet sij , se moghen hoer beth schamen, dan daer van romen» En de wijle dat
se aldus voer Ghelmuden vnledich weren, so wolden se in Frieslant oeck wat
om handen hebben ; en Heren TIAERT BURMANNIJE nam daer an een faentken
kne'\aen; en de betalingen wolden se hebben van de gemeenheit perfortz, en
lachten vp ijdtlijcke golden ffloreen renten 2 stuwers, bij de execucie. Voele
van de Ridderscap wolden hijr to niet voerstaen, der oersaecke, daer were vp
datmael geen oerloch int landt, datmen de knechten to doen hadden; oeck
toenden se gene commissie, bij de welcke des se mochten weten, off Mijn
G. Ff, hoer daer mede beiast hadden, dan often se sulches vth hoer eghen
foermetelheit attempteerden en voert stelden, als se wal voer den tijdt mochten
Prov. Friesch Genootsch, I.
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gedaen. hebben; en gaewen daer vp een req¾est ouer an de Raet, biddenden dat
se sodane abusie wolden aff stellen, daer meer quaetz dan guetz vth comen
mochten, het were dan saecke, dat se daer mede belastet weren van der Keij.
Ma», often van Ff. M.; dat se sulckes wolden de landen an gewen, de daer doch
Lij en ander foergaddert weren; wordet dan befunden, dattz notelijck were,
sodane knechten vp to nemen, de landen solden hoer in sodane pennongen
to gewen niet allene guetlijck late fîjnden, dan oeck met hoer lichaem daer bij to
doen , alst gehoerdèn. Dan de Raeden wolden de pennongen met fortz hebben,
ende deden also voele, dat ijdtlijck de pennongen brachten; de meeste part wolde
daer inne niet consenteren; bij de welck datter groet tuist ende vnwilie weren
vnder des Keisers eghen luden, to weten, de Raeden teghen de Ridderscap.
Deser oersaecke so screwen de Raeden an de Ghuwernoer voer Geldermuden-,
dagenden ouer de gene, de hoer goet met fortz niet wolden late nemen ; en de
Imeff was to mael schentlijck ende odioes gescrewen. En nae dat se de leger
voerlîepen 7 so worde dese brieff gefunden van een knecht, dat een Ffries was;
ende so he foerstunden, dat he mede anginck ?;Jn IIcci1, «'..e.1 Lc vncei
geboeren was, often licht tander tijden bij gcv^oenl
'/ >u
j])ï)en, '1'
¾estuerden dese brieff in handen van sijn Heersctüf). *•,-; «•'.'. . (.>) '" Int liihi
ijueme, want daer voeîe, de-treffelichste Riddeiscap 'in '•
'.
' rv>
namen in specificeert stunde, so hadden se hoer w ; !
meeste, dese brieff refereerden hem noch tot een
gescrewen hadde an Heren T Z A M N G ; daer sollu.
in fîjnden; dan de brieff weer niet int licht ^ i
so was daer tuijdracht int landt, dat niet gewesl Vi\vc 3
groet j dat de landen wolden daer vrome gebeden wescu , r. .
perfortz en gewaît hebben,

'

'

*

Als nv de tijdonghe to Hoewe <juam, dat de hoep voer Qelrnuden gealagk";
waren, so was der Keijser al nae Engelant;
en wij wisten noch van Ja¾
dinghen als niet; dan wij hoerden wal, datter nije tijdonghe gecomen were; wan!
men begoste weder met vns to spreken, de to foeren gans voergeten waren;
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want de dusent knecht, de met vns in Frieslant solden gewest hebben, de
worden •weder to rug geliaelt, en quemen doer Brug , de wijle wij daer weren,
en weren vp de fronterongen van de landen gelecht ; ende doer quade hetalinghe
so worden se meest Fransois.
Nv ist waer, de wijl wij noch met Mester E W E R H A E T in handelen waren,
so voernam ick, dat wij de saecke solden moten an nemen to doen met de gene,
de wij wal kenden , ende wisten, dat se niet begeerden « dat de saecke bij vns
soiden gebracht worden tot een goet ende; dan solden des beletten met a l , dat se
voeraochten; en só soltmen sulcx vp vns legghen, dattz bij vnse scult foerblewen
were. Deser oersaecke sede ick tot Mester E W E R H A R T : Ick hebbe v geen
geit to gewen ; dan ick wil v ghewen een obligacie, so starck, als ghij de
weten to maecken ; het erste dat als Frieslant ouer een is en ick mijn renten
en goederen gebruken mach, so sal ick v betaelen hundert gulden current ; —des he mij der tijdt aff sloech. — Nv to Brug sijnden, nae dese Joep van
Ghelmuden, daer wij als niet aff wisten , so vnderstunden se weder met vns to
hajadelen, om de dinghen met se an to nemen; daer i c k , ende oeck dander,
groete swaricheit af hadden, vth reden ende oersaecke, alst foerscrewen i s ; en
wij dorstent niet gans afF slaen. Hijr vmme ginck ick tot Mesters EWEK.HAB.TS
olste soen, hem biddenden ? dat he met sijn vader wolde spreken, dat h e , mij
to goede, woîde erlanghen an Ff. M . , dat ick met mijn wijff ende kijnderen
juichten woenen in Hollant, to Amstelredam often Haerlem;
ick wolden hem
sl n
J arbeit lonen met sodanen obligacie, alst voerscrewen i s ; en ick hadden een
rijnclc van 22 ducaten, de wolden ick van stunden an Mester EWEE.HAS.TZ soen
Scmcken voer sijn arbeit; dit worden mij ander inael af gesiaghen. Niet lang,
wij worden bescheiden to comen vp de poerte vant Hoff, bij Mijn Here van
tëastre, en bij Mijn Here van Mal, en bij Mester E W E R H A R T en MüiiERT.
En als Wij nv darwertz solden gaen , so quam MULERT an m i j , seggenden :
Wo he last hadden van de Ghuwernoer, însunderheit allene inet ïnîj to spreken;
©nde dat daer vmme: he were bericht) dat ick een achterdeïicketi solde hebben
an hem, om dat he een subiect ende dener solden wesen van ée Ffurste van
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Sassen / — wo liet daer om was, en tuijwelden lie niet, ick wiste doer Mester
E W E R H A R T daer besceitz genoecli fan, aîso dattz niet noet were, daer meer
fan to spreken ; dan, wo ick mij wolde guetwillich to maecken , en nemen de
dinghen van Frieslant met de Ghuwernoer an, to brenghen tot een loflijck ende,
he wolden mij dat foersekeren bij Edelmans trouwe, dat de Ghuwernoer mij niet
alleen fruntlijck ende guetlijck solden wesen, dan solden mij achten, holden ende
an mij bewijsen, recht off ich hem then aller naesten blodeshaîwen bewant
were. — En nae foele woerden, de daer feilen pro et contra , so geloefden mij
daer dese M U I Æ R T bij Edelmans trouwe, dat he sulckes, als he beloefth hadden,
oeck besturen wolden, dattz also gedaen solden worden. En wij sint samentlijck
•gegangen vp de poerte, bij Mijn Here VAN CASTRE ende de ander \ en daer
worde het olde concept gelesen, ende daer inne concludeert, dat noch to folgen;
dan so voele worde daer muteert, datmen van Enchusen solden aff faeren; ende
oeck andere nodruftelijcke dinghen worden daer an gegewen ende voerdraglien,
waer mede wij solden moghen comen tot vnse wille ¾ode menongen, om
Frieslant to brengen tot subiectie van de Keijser; daer tl-jse articulcn vast
de meesten aff waeren: het erste, dat Mijn Here VAN GASTEE mede vns int
lant solden trecken; dander, dat alle officianten solden gestclt worden bij raet van
Mijn Here • VAN GASTRE , ende de Ghuwernoer, en TOS J en de pveiuicgien
van de landen, waer vp wij then ersten angenornen weren, de soU^:•<:,ïi rns nv
besegelen met des Keisers groet hangenden segil, — Es daer yp ¾nf, wij
concludeert, datter niet to doen waer ? dan vn:; ¾o ieercygheiQ , ^œ. h:.i, hnåt i$
senden,
Doen soltmen vns betaeîen vant tgene wij betacliteren vaaren \ SG liatideo ül
Tresorier een quitancie in Welliscli gemaect, en wolde, dal Kik ¾ie solden
vnderscrijwen ; ende daer stunde inne, wo ick vntfangen had 4 maent solt? ofte»
pension, ijdtlijcke maent voer 8 padigen, dat beîeepen 32 Philips guldens: eti
mijn bestel briefF weer gemaect, de 3 maent vp hundert Philips guldens; ~?at
solden mij int ijaer scorten 16 Philips guldens; daer vmme so were ick daer niet
lustich to, dan bructe mijn vnschult daer mede, dattz niet tamelijk were, dat wij
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Walliscli solden vnder scrijwen, de dat niet wisten to lesen, noch voerstaen
kunden , noch mochten weten, wat het were. Deser oersaecke was de Tresorier
gans vp vns voertoernt; dan wij gaewen hem een quitancie vp vnsei*
spraeke, en leten dat vndertekenen van WOERDEN ROE. Dit moste ick noch.
hoeren en mes gelden, so dat hijr nae vp sijner tijdt folghen sal. — En
als wij waenden het brieff van de preuilegien to vntfangen, so brachten vns
Mester EWERHART een brieff van papijr, daer vp gedruct het contrasegel
often placaetz segel; dat wij niet vntfangen wolden; want het was niet dan
een belet; dat se niet wolden, dat wij eedt scaffen solden. Se woldent vns
niet voerlaten, often wij mosten de saecke annemen to doen, so wij dat beloeftli
hadden; dan alle den obstacula, often belettenisse, de se mochten erdenckcn,
dat deden se vns, bij de welcke wij niet solden moghen volbrenghen, tgene
wij beloeftli hadden; so wij vns dat beclaegden, seggenden: Wat se anders
deden, dan dat se hoer kentlijcken leten marcken, dat se niet wolden, dat
•wij prospereren solden, tot ere van de Keijser ende walfaert van de lande?
want bij den brieff solden wij de landen trecken ende doen comen an de Keiserj
dan se hadden vns lewer wat gegewen, waer bij de landen van vns geflogen
were». — En met dese woerden is Mester EWERHART met grammen moden
y¾n vns gesceiden; doch he brachten mij een ander brieff, in pergament
gescrewea : en den brieff' toeode he mij in Sancten DONATUS kereke _to Brug ;
en wij gingüea tsaiuefi iat pant, daer ick de brieff las, en beuant daer defectz
gonoec'h Iima ;Î c'aer ick isestunde wenich aff to seggen. Mester E W E R H A R T de
antuorden isii : Giiii maeckent, dat v nemant bedancket. — Ick had hem bij
deseu voertoerïiK 5 en oeck de Tresorier van Dorlogen , alst voerscrewen is 5 dat
mosteii ick daer hoeren. En dit scach vp 'Vnse Here Hemelfaertz dach, anno
JDomini 1Ö22.

Vp der seîfden dach maecten wij vns vth Brug nae Hollant, daer wij alle
dinghen solden bereit finden, so alsmen vns seiden. En met vns foeren oeck de
Solicitator often Procuruer van Hollant, ende 2 Burgemesters van Amstelredam$
en wij pauseerden 2 daeghen to j½ntuorpen •, om vnse dinghen daer vth to
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richten; en doen folgden w i j , en quemen to Amstelredam,
de vns fruntlijck
vntfïnghen,, De Heren deden vns grote ere; se noeden vns to gast, en santen
vns de wijn in groter ouerfJodiclieit, met .aîlet gene, dat frome Heren
tostaet; dat deden se, — Godt wil des beiiewen ? dat wij sulckes moeghen
voeighelden!
Als •wij nv daer gewest weren 3 daghen, worden van Enchusen een Lrieff
gesant an JOHAN BENNINCK , Raet des Keisers, dat alïe dinghen daer bereit
weren, so vns dat Leloeft were; des he daer vmnie met vns wolde spreien,
dat wij daer oeck quemen, om strackes in Frleslant to trecken. Nae dat wij
sulckes wisten 5 hebben wij vp Pinxster awent een scip gecreghen sunder hallast,
daer wij in feilen, en de (jnemen noch vp de selfden dach to Enchusen; dan
wij funden van 2 dusent knechten , so vns beîoefth were daer to fijnden , maet
vmtreat iij^ knecht. En RUMBERT VAN MECHEiiEN was vp de wech, om daeï
to comen, ende he foersamlet vmtrent iiiij^ knecht, sulck so se waren; noch
een ander Hopman hadden oeck wat knechten, en de foerîepen. Doch nam
D O U W E BUHMANNIÏE enighe van de knechten an ; also dat wij hadden vmtrent
8 hundert knechten; dan het weer een voersamlet geselscop, daer niet voel
troestes vp to stellen w;ere, lek hadden liewer de iijc. Vriesche knechten in mijn
behulp gehadt, dan ick dandere hoepen all gehadt hadden.
Wij funden to Enchusen» van des Keisers wechen, de Here VAN MAI- , de
Here VAN ASSENDEIIFTH en W I L H E L M G O U B T , Rentemester. Oeck funden wij
daer de Ghuwernoer van Frieslant, en Heren G O D T S C A M K J Ü I N G H E en DoüWE
B Ü R M A N U E ; de 3 hadden befel oeuer de Friesche knechten; oeck funden wij
daer S I J B R A N T VAN .ROERDA; daer quemen wij then ersten to weten, wat daer
voer Glielniuden gedaen were.
Nae dat dese Heren enen langhe¾ raet vnder en ander geholden hadden, so
hebben se nae vns gesant, ende wij sint gefraget, wat moet dat wij'haddes,
met de Istieeaten in Frieslant to trecken ? — Wij antuoxden, dat wij gehoept
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hadden, dat hoer de saecke van de Keiser meer then harten gegangen hadden ,
dan wij roet der daet befunden j angeseen dat wij wenich behulp daer funden
vant tgene vns beloefth were; niet to wenigher, so het anders nv niet wesen
mochten, so mosten wij wal van der noet een duecht maecken, ende behelpen
met de gene, de wij hadden; dander weren vns vngereeth; so het nv anders
niet wesen mochten, so weer het prophitelijcker vnderstanden met den hoep,
dan wij vp grote costen van de Keiser solden wachten ende toewen , tot dat wij
stareker solden moghe worden ; in middeler worden oeck de Gheldersche vnse
anslagen wijs; de stareken hoer oeclc, also dat wij met het toewen gene
prophiten, dan groet achterdeel solden lijnden. — Als wij nv endect hadden
vnse antuort vpt gene wij dan gefraget weren, so mochten DOUWE niet
voertoewen, tot dat he gefraget were, dan fraegden vns, wat troest dat wij
hadden in Frieslant, dat wij sodanen werck wolden vnder staen met een
hantfol kusclïïen, daer de Ghelderschen hoep voer handen lach, de des werck
voer iiiiehnaden
gedaen hadden ? Vnse raet were niet to folghen ; dan
woltmeïi wijselijck doen , so soldmen trecken often faeren vp liarlingen , ende
îoerfoewen1 daer vmtrent t tot dat wij so starek weren, dat wij vns mocliten
htcn seen roer de Ghelderschen. — En vp dese raet so fundeerden H.
CiöBSöiii.!oïc: s-ec'.k, oade wolden an vnse raet hoer consent niet clraguen, wal
bekeiroeiideo ? woe vnse raet voldaen worden, so weer het spil vp sijn ende j
•dae,1" v'maie deden us alle mogeîijcke flijdt daer t o , dat sulex belet mochten
¾'urlua. AI?, ¾IJ BC geen ander vnscult mochten noch wisten to gebrucken, dan
aileacj dalte f:e¾r-eck an de knechten were, so sprack SIJBÏIÁNT VAN ROEHDEW:
Nae îlen ^îùj v vnschult daer vp liggen, waer OJ¾ ist dan, dat ghij Heren
Ï I Â B Ï T Ï ' -D0E.MANNÏJE met sijii.e knechten niet mede ghebracht hebben ? waf.
vJ x iQ daer maecken ? de monijken hoer ghetijden helpen lesen ? — Daer
wt-.ucn vp geantuort, des se mosten de van Dockum in waeren; —* daer
iloERDA vp autoorden: He wolde dat waer maecken, dat de landen meer
schaden leden bij BÜRMANWIJE knechten dan bij de fan Dockum. — Nae dat
wij sulckes hoerden, dat Heren GODTSCHA:LCK. ende BURMAJNJSHJE daer so
hart vp standen, dat se vp Harlinghen golden, en latent vp de olde foet
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foet gaen, ende de rechten wech niet wolden treden, doen hieff ick an, ende
sprack: Ghij Heren! wij hebben soliciteert met groter flijdt, en niet sunder
kentlijcke oersaecke, datmen vns wolden foergunnen, dese crigeshandel to drijwen
sunder v ; woe wij dan schande in legghen, dat hebben wij V niet to 'wijten;
hebben wij oeck ere daer aff, daer is vns geen noet, v danck aff to gewen. Hijr
vtnme en ist niet noet, vorder met vns daer fan to disputeren; blijwet ghij hijr,
often trecket ther plaetzen, daer ghij geerne zijdt, en laten vns dese dinghen
doen , wij begeren v niet bij vns to hebben ; wij willent met dese knechten
bestaen in de naem Godtz, en en tuijwelen, wij willen wal scaffen; en vpt
wenichst, so willen wij Staweren wal crighen , en oeck holden met dese hoep;
watter sick forder begifth, dat wilt vns de tijdt wal leren. — Als dat gehoert
worden bij Heren F F R E D E R I J C K VAN R E N E S , Here to Mal, de sprack: Se
liebbent oeuer lang soliciteert, ende altijdt begeert, dat se sulckes sunder v
solden moeghen doen; so ghij dan so grote swaricheit daer van maecken, so
¾lijwet ghij hijr, ende laet se dat doen, so se begeren. — Als dat bij de ander
gehoert worde, dat Mijn Here VAN M A I . mijn woerden conforteerden, so
mochten se niet meer teghen vns disputeren, dan leten luden: Woe vnse anslacli
to rugh ginck often falierden, so wolden se de knechten vp vns laten fallen, en
also doet slaen; •— daer wij in ener vre meer dan JQ mael aff arluerteert worden
•van diuerse personen.
Dan daer worden concludeert, dat wij dese faert solden annemen; daer OH\
wast, dat wij een enckel seinscip sandten nae Frieslant, om enighe bodtscap
daer to doen, de wij gedaen wolden hebben, en noet were tot behulp va¾
vnse saecke. En wij ginghen to sceep vp een Dinxsdach nae Pinxster, nae noen,
om Vrieslant in to nemen en Keisers to maecken. En ick hadde gescrewen
3 brewen vth vnse aller name; de wolden wij doer een frow in Staweren
scicken , met dat wij an quemen, op datse bij desen mochten voersekert wesen,
dat -wij daer vnder de hoep certein weren; ende de ene brieff lult an de
burgers; dander an de seinscipsluden; de darde an de husluden, de daer bennen
Staetveren mochten wesen.
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GECOMEN

Nv behoert v to weten, dat wij vast vroech to scip ginghen, om dat de
knechten niet druncken solde wesen, so se gern willen wesen nae middach;
dan wij wolden nochtant niet van Encliusen varen , dan dat wij mochten comen
roer dach in Frieslant, to weten , vnder het Cliff, daer wij landen wolden, en
senden dese frow foer vns in Staweren, met de brewen, en folgen stracks metter
oerden, om also to helpen de gene, de wij wisten, datse vns gunstich weren.
Dan alle anslaghen gaen niet voer sick ; daer quam so grote stilten, dat wij an
danck daer mosten blij wen; dan nae midtnacht quam daer wijnt, ende ginghen to
seijl. En wij hadden niet lang vndert seil gewest, often vns quemen 24 seinscepen
Vnder de oghen , de in Hollant wolden gewest hebben, om aldaer to scadighenj
en bij dat wij voer de wijnt hadden, ende se teghen de wijnt, so hadden se
vns lang voersien, voer dat wij hoer kennen mochten ; dan so se vns saeghen,
worden se kort beraden, ende hebben hoer gewent; doen hadden se oeck voer
de wijnt, als wij deden; daer vmme toghen se hoer zeijlen v p , om to bet
Voer vns in Staweren to comen; en bij dat worden wij hoer seen; oeck so brack
de dach vp, dat wij oeuer al geseen worden. En alle de husluden daer vmtrent
quemen semelijcken met hoer geweer in Staweren, om dat to holden, also datter
wal vmtrent 2 dusent husluden in Staweren weren , voer wij daer an quemen,
en daer to so voele seinscipsluden, als daer behoerde to 24 seinscepen , dat ick
rekene to wesen 800 man, Bij desen was vnse eiste anslach gebroecken; dan
wij hadden daer to ghedacht, often wij bij vngefal, (alst nv ghesciet were,)
niet mochten in Staweren comen, dat wij dan nochtant wisten an landt to comen;
als wij vp het landt weren , ende met de luden mochten spreken , so wisten wij
wal tot vnser menonghe to comen. —• So wolden wij nochtant vns awentúer
erst met Staweren voersoecken, to weten, voer dat wij anderswaer wolden
treek en; daer om so sandten wij de frow an landt met de brewen ; se ginck
sitten in een boedt, ende stuerden hoer an landt. So froech als dat gesien
worden bij de Befelsluden der Gheldersche, leten se vp hoer wachten; ende
Prov. Friesch Genootsch. I.
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then ersten dat se an landt queme, worden se gefanghen en int cloester geleit.
En als men lioei1 also was leidende, riep se vth aller craeht, dat wij daer
certein vnder de hoep waren, en dat se an hoer brewen hadden van vns an de
burgeren, seinscipsluden, ende oeck an de husluden; en wat se gheslagen 'worden
van de gene, de hoer weren leidenden, se liet niet aff; als een froem heldenne,
riep se ewen stijfF en hart. En als se int cloester quam, ende de brewen geiesen
worden, santen se de frow fan stunden an achter vth het cloester nae Sloten,}
en hoer begoste de moet to sincken , also dat áe oeck geen lust hadden, daer
langer to blrjwen; dan toghen nae Sloten, ende gaewen to voerstaen, datse
niet dan 2 daghen hoer wolden lijden ; se wolden ijlenden trecken nae de hoep
van knechten, de der victorie voer Gelmuden gehadt hadden ; de laghen der
tijdt bij Sancten Johans Camp, ende hadden hoer gekeert nae Frieslant; de
hoep wolden se daer brenghen; wij solden daer niet wal wesen, wo wij an landt
quemen. — Met sodane scone woerden quemen se van dane.
Nv was vnse menonghe, so wij met de grote seepen, ouermiddelst de grote
wijnt, niet mochten sunder groet perijckel an landt legghen , so wolden wij met
de cleine seepen, de daer vast voel bij vns weren, an landt trecken; dan dat
mochten vns niet geboeren; se woldent Vns niet helpen doen, noch oeck de
seepen lenen, dat wij daer knechten in gestalt hadden, de met vns sulckes
geawentuert hadden. Bij desen so foerbleeff vns ersten anslach 5 doen mosten wij
vns anders behelpen, en wij toghen vnse zeijlen o p , ende stelden vnse coertz
nae Hindlopen t o , daer enighe waren , de voerstant met vns hadden. Als dat
geseen worde van de seinscipsîuden, oeck husluden, de daer weren, en gene
kennisse hadden, dat wij daer vnder den hoep weren ; daer vmrne datse alarm
leten slaen, om vns to benemen, dat wij daer niet solden moghen landen; dat
wal lichtelijck to doen hadden gewest. Als de trommeslager alarm macte,
worden hem de tromme an de hals gehanghen; ende de ander, de BV
sustineerden de Ghelderschen, mosten wijeken ende de plaetse laten; en wij
sinnen aldaer met gemack vpt landt gecomen. En SICKO is van stunden an
getoghen to Coldum, ende dede so voele, dat he een Burgemester van Statceren
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brachten bij Yns to Hindlopen. En wij sinnen met hem ganghen voer de
Ghuwernoer , en deden hem daer to voerstaen , wo wij voerdraghen weren met
de van Staweren, om morghen , bij de hulp van Godt, hoer to brengen in
Staweren; dat de Ghuwernoer met anderen wal behaechden , alst scheen voer de
oeghen ; dan wij befundent anders.
Ghij hebbent gehoert, woe wij de frouwe met de brewen to lande santen in
Staweren, ende vth wat oersaecken wij .dat deden, en wo se gefanghen ende
zeer hart geslaghen worden, ende nae Sloten gesant, om datse gene commocie
int folck maecken solden; dan doer dat de frouwe also geroepen hadden an
bet gemene volck , dat wij certein vnder de hoep weren, so geloefden se oeck
des ganselijck ; ende des to meer, om dat se so subijt nae Sloten gesant worden.
Ende doer dit hebben hoer de husluden vth Staeweren foerloeren, also datter niet
een bleeff. Wo de burgers ende den seinscipsluden hoer anstelden , dat sult ghij
hoeren; want wij haddent bestelt, dat de burgers al boer goet solden fluchten,
ende daer bij newen al, datmen eten mochten; so solden de seinscipsluden geen
Inst hebben , Staweren to holden teghen vns ; — dat also gedaen worden , alst
voerdraghen was.
Des morgens waenden wij, datter niet to doen were, dan strackes nae Staweren
to trecken, om dat in to nemen , so alst concludeerth were ; doen weer den raet
gebroecken ; se wolden to Hindlopen blijwen. Wij gaewen daer an , wat groter
sorghe daer vp stunden, dat wij vns daer solden voertoewen, so wij genoecïi
aduerteert weren, als se wisten, dat se de Geldersche hoep daer brenghen
wolden; woe dat schege, so weren wij allene niet buten Staweren gesloten..,
dan solden daer niet moghen blijwen. Als wij nv dat marcten, hoerden ende
foernamen., gaewen wij hoer een cort antuort: Woe se daer wolden blijweH,
-wij leten dat geschieo; dat se dan vns de knechten oeuer gaewen, daer se befel
©etaer hadden, ende blewen dan in *!e name Godtz; en woe se beraden worden,
datse niet meden wolden nae Staeweren, noch oeck vns de knechten wolden ouer
ghewen, vp dat wij dan Staweren ewen wal mochten inne nemen, soe dachten
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wij weder to rug to trecken an de Raeden van de Keiser, ende gewent daer
a n , wes vns beiegent were, ende dachten vnse vnschult met hoer to doen. Wij
wisten, bij de gnaden van Godt, des Keisers fianden to krencken, en de Keiser
ere to beiagen, ende vnse wille to erlanghen, ende tot vnse menongen to
comen, woe se dat niet wolden beletten ; dwelck se niet behoerden aff to slaen,
woe se hoer niet wolden late mareken en ganselijck late blijeken fiant van de
Keiser to wesen. — Dit hoerden se niet geerne, dan leden dat vp de knechten,
dat de niet willich weren. Nv wisten wij der handel ther gueder maten wal, dat,
als de Hopluden vnwillich sint, de weten de knecht vnwillich to maecken. Niet
to wenigher, wij wolden niet aflaten, dan het achterste seen, voer dat wij van
lioer sceiden wolden; daer vmme saghen wij dat voert guet a n , datmen daer
aff met de Befelsluden van der knecht spreken solden. Aldus deser oersaecke
liet de Ghuwernoer alle de Hopluden en andere Befelsluden van de knecht bij
en ander comen, daer wij raet solden nemen, often wij Staweren solden in
nemen, often wij daer blijwen solden; dat ijae een arme saecke was, datmen
daer noch raet vp holden solden, so dat to Enckhusen concludeerth were ; ende
vp sodane conclusie weren wij afgefeerdighet, so alst foerscrewen is. Nv was
hoer menonghe: nae datse van vns gehoert hadden, wo se met vns , noch de
knechten vns mede wolden gewen, dat wij dan weder to rug wolden trecken,
ende doen vnse vnschult met hoer, so dachten se sodane groten swaricheit de
knechten in to belden , dat de knechten vns niet solden hebben willen folghen;
daer met hadden se vnscultz genoech gehadt, als se niet beth wisten ; dan het
quam al anders.
Als nv alle de Befelsluden bij en ander weren, so begoste de Ghuwernoer daer
an to gewen, wat wij in wille ende menonghe weren to doen ; ende dat dachte
he vns niet to folghen, oeck niet aff slaen , dan wolde hem daer vp beraeden,
en raet nemen met de ghene, de dat solde moten doen; wo het dan (juelijck
ginghe, so dorstmen hem dat niet wijten , dat he sulckes bij hem selwen gedaen
hadden. En als de saecke nv genoech vntdect were, so hieff he an, ende fraegden
Heren GODTSCAIJCK. , wat hem raet daer inne dachten ? Heren GODTSCALCX
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antuorden: He mochten de anslach niet raeden to folghen, angemerct wij
mosten trecken enen smalen dijck, vol met gaeten, daer men gene oerde mochten
maecken; en an beide sijden van de dijck wast water, daer de seinscepen
mochten ligghen, en scheten in vns, datter niet ene solde mogen duren ; ende
een solde moghen hundert keren vp de dijck; wat raet het solde moghen wesen,
sodanen wech in to trecken , om een stadt to nemen , daer meer crigesluden inne
weren, dan wij hadden, behalwen noch buren en borgers ? niet to wenigher,
he wolde geerne mede trecken, doch dachte he de knechten niet to foerfoeren; lie
wolde hoer de gestalt entdecken ende tkennen gewen, ingefal off se nederlecht
worden, datmen hem dan sulckes niet dursten wijten, — Hijr vp so antuorden ick:
Dattz wal waer were, dat de dijck then ersten smal en wenich to broeken was;
doch wij wolden dat also besturen, datse daer geen belet an solden hebben; en de
seinscepen mochten hoer oeck daer niet deren; ende wijdt genoech van Staweren
(juamen wij vp een breet feit, daer wij plaetz hadden een oerde to maecken, al
weren wij 20 dusent starck; ende datter voele luden in Staweren weren, daer weer
niet vp to achten; wij bekenden dat wal: wo de burgers allene des ernst were, se
solden vns wal waren, dat wij daer niet solden moghen comen ; het were niet
al fiant, datter was, als he selwen wal wisten. — Heren GODTSCAKK gaff geen
antuort, dat ick gesecht hadden; dan alleen, he vntkende, datter voer Staweren
sodaen plaetz were, datmen daer wal een oerde solden moghen maecken , off het
noet were. — En ick sede contrarie, datter certein alsodanen velt, als ick gesecht
hadden, voer Staweren lach, tot vnse prophiten. — Als wij 2 daer zeer hart
vp disputeerden, so sprack Jow JOUSMA tot de knechten : Hoert, mijn Jiewe
broders ! woe ghij voer Staweren niet fijnden alsodanen velt, als hijr gesecht is ,
ick ghewe v volcomelijcken oerloff, dat ghij mij an stucken houwen, ende laten,
mij daer ligghen als een logenaer. — Daer met nam de disputacie een ende
angaenden den artikel. — Doen fraegden de Ghuwernoer DOUWA BURMANNIJE ,
wat hem dochten van desen toch, de wij voer handen hadden? — BURMANIJE
antuorden: He mochten vnse dinghen niet voerstaen; bij vnse anslach weer
voel to voerliesen, en niet to ghewinnen, daer so menich froem helth sijn lewent
om moste stellen in groet perikel; en woe wij schoen al tot vnser menonglie
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quemen, daert veer van was, ende wal genoech vngeloflijck was, so nam he
dat bij den eedt, de he der Keij. Ma. gesuoren hadden: off wij schoen in
Staweren stunden, so solden wij dat late staen, ende nemen dese plaetz weder
om in ; het is cleijn , ende balde bevestet; wat oersaeclce solden vns dan moghen
vnderstaen to doen, dat vndoenlijcken is ? — met voele ander deser gelijcke
woerden , dat zeer lang duerden. —- Dat gedaen sijnden, word ick gefraget,
Doen gaff ick antuort vp aHet gene, dat to voeren niet beantuort were; to
weten, dat de knechten een affkeringhe mochten maecken , bij de weîcke se een
oersaecke mochten nemen, dat se niet met vns solden willen Staweren in nemen.
En doen sprack ick tot de knechten : Mijn vrome broders ! wij dencken v niet
to foerfoeren , dan to leiden, daer ghij de Keiser groten ere, prophijt ende denst
sullen moghen doen ; en vp dat ghij kennen ende weten sullen , dat wij v niet
dencken to foerîeiden oftcn to foerfoeren, so willen wij voer v gaen met de
liusluden , de wij bij vns hebben, en met enighe knechten, de vns kennets,
betrouwen , ende wal weten , dat wij se niet voerfoeren solen ; en wij 'willen v
also een wech maecken, ende also veer voer v wesen , off het vns quelijcken
gaet, dat ghij v lichtelijck sullen mogen wenden, ende nemen sunder schade
dese plaetz inne, ende bewaren dat,'.so de andere dat begeren; en dese vnse
begeerten moegdij vns niet aff slaen , woe ghij dan trouwe deners van de Keiser
willen genoempt worden , als ick hoepe, dat ghij zijdt. —- En doen worden
J o w , JAKCKO en S I C K O , ijdtlijck hesunder, gefraget. De concludeerden voel vp
mijn woerden , ende voerbeterden des, waer het noet were. En doen worde
S I J B R A N T VAN ROERDA gefraget, wat hem dochten van de toch en anslach ?
R O E R B A antuorden : Hebben JANCKO ende de andere dese ques†ie niet al
solueert ? Se willen voer gaen ; daer so wil ick mij bij late fîjnden; wel dan
de Keijser truwelijck willen denen , de behoeren vns to folghen 5 foergatet vns
dan quelijcken, so nempt dan dese plaetz weder om inne. —- Doen worde
gefraget SCHOEN R U M B E R T . De antuorden: Waer wij dorsten voer gaen, he
voersach hem, de knechten solden vns wal willen foîghen ; en off Staweren so
vnghescict gefunden worden, so weer daer niet meer dan so voele treckens
foerloeren, dat wal solden to voerwi¾nen wesen. — Doen worden HANS BECK
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gliefraget. Den fundeerden hem oeclc vp RUMBERTZ raet; en voert alle de
dubbelde soldeners ; se weren wiilich vns to folghen , waer wij foer hoer wolden
gaen. En daer worden concludeert, dat wij vp Stawsren solden tredken ; als
wij deden; en wij santen de scepen van oerloch voer Staweren; en de andere
knechten, so voele als wij hadden, daer ginghen wij mede nae Staweren to.
En de Ghuwernoer ginck in een jacht sitten; de benen weren hem noch cranck
van de reijs voer Ghelmuden.
WOE WIJ STAEWEREN

IN NAMEN'.

Wij sint voer getoghen , so wij dat to doen beloefth hadden. Als dat geseen
worden van de seinscipsîuden, de ginghen tot de Burgemesters, seggenden:
Wolden se hoer gewen to eten, ende ijdtlijcfc een horneten gulden, so wolden
se de stadt bewaren nocli 3 daghen ; in middeler tijdt solden se wal ander vntset
crighen ; —- doch vpt letsten gaewen se-hoer oewer, dat, wolden se hoer eten
Bestellen, se wolden de flecke bewaren. — Hoer worden geantuort: Se weren
de stadt wal machtich buten hoer to holden. — En so de seinscipsîuden niet
hadden gegeten van den dach, noch niet wisten to crighen, so worden se
tuijdrachtich; een part wolden het fuer in de stadt steken , vp dat wij daer niet
inne solden moghen blij wen ; dander vellen bij de burgers, de dat niet wolden
staeden. En met dat wij hoer so vast bij weren , so leten se dat anstaen, en
ginghen in. hoer scepen sitten, en roeijden vth de haewen, wo wal alle vnse
orlogs scepen voer de haewen iaghen; de maecten hoer pïaetz, en leten se met
freden nae Sloten faeren.
Aldus sinnen wij, bij de gnade Godtz, in Staweren gecomen vp Sancten
ODUI/PHUS dach, anno i522, en weren daer inne meer dan een halffvre, voer
dat vnse hoep nae quam, de doch niet groet was. En als wij daer bij en ander
weren, en hoerden ick geen mensche, cleijn often groet, de weder begeerden to
Hindlopen, wo wal dat DOXTWE BURMANNIJE dat genomen hadden bij sijn eedt,
so alst voerscrewen is. Dan wel Staweren in heft, ende des laet stáen, en nempt
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Hindlopen in, lie doet weerlich een Lose kopenscap ; ick mach dat hijr niet to
scriften stellen, wat difficulteit datter is tusdhen Staeweren ende Hindlopen. Al
ist waer, dat de differencie vast groet is van de husen , de daer staen, noch is
de differencie al to voele groter in de gelegentheit vant water, dat niet to
scrijwen is, Dan wo wij daer ther plaetzen weren, so wolden ick des wal
toenen, dat hijr meer differencie i s , dan often de Mechelers Mechelen leten
staen , ende gawen dat voer Iianswifch. — Vth wat grunt dat DotrwE desen
woerden dan sprack , met al dat se to Enchusen ende to Hindlopen gedaeti
liebben, om to beletten, dat wij niet to Staweren solden comen, is mij niet
noet om to scrijwen; dan ick en tuijwele niet, dat emant so slecht mach wesen,
wel dit leset, datter gescrewen is en noch gescrewen sal worden , he sal oeck
de oersaecke wal fîjnden, tot wat menonghe dattz gedaen is.
Als nv de Gheldersche hoep in Frieslant quamen, om in Staweren to trecken,
so worden se bericht, datse to late quemen , des wij daer weren; so toghen se
vp Groninghen,
en stercten hoer daer, om voert int landt to trecken, om
maneren to fijnden, woe se vns weder vth Staweren solden moghen crighen.
Als dat gehoert worden bij Heren T I A E R T BURMANNTJE , dat de Gheldersche
hem quemen voersoecken, he planteden de vijghe boem en ginck strijcken,
ende quam bij vns to Staweren j niet om vns des to helpen holden, dan om
hem selwen to salweren, angeseen de Gheldersche weren, beide to peert en to
foet, in de jegenoet, daer he geleghen hadden, ende niet bij vns» Als dit gemerct
worde van de landen, de hoer pennonghen betaelt hadden, de van de Raet
beraemt were to gewen tot de defencie vant lant, dat T I A E R T met sijn knechten
wech toech , doen weren se niet wal to freden, en met namen de gene, de hoer
pennonghen al betaelt hadden; en worden to rade, dat se volmechtighen scicten
nae Staeweren, om hulp , troest en rae*. to erîanghen in dese droeflijcke saecke.
Als nv dese gescicten hoer werff ende bodtscap an gaewen, waer met se belast
weren, nam de Ghuwernoer dat genoech then harten, so alst scheen, en liet vns
allen bij en ander comen, om raet to fijnden, dat de Keisers landen mochten
Lescermpt worden foer de Ghelderschen; en dede een omfraghe, en anhieff an
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Heren GODTSCALCK. De gaf ther antuort, dat wij BV in Staweren hadden
2 ventkens knechten meer, dan wij hadden , als wij dat inne namen, to weten,
Heren BURMANNIJE en HANS BECK. — Ghij moghen voerstaen, dat dese H A N S
BECK quam met vns int lant, dan he hadde geen knechten noch hefel; dan so
wij in Staweren quemen, so sandt de Ghuwernoer hem ijlende oeuer, om
knechten ; dat he dede, ende brachten een hoep knechten, sodaen se waren;
daer vtnme so riet Heren GODTSCALCK , datmen dese 2 fentkens solden nemen,
ende daer to HANS METSCHERS fentken, dat to Franycker laghen, en daer to
den husluden daer vmtrent, met de burgers vth Harlinghen,
Franpcker en
Lewerden,
de wal willich en lustich solden wesen; en men solden hoer to
gewen enighe van de Ridderscop, de wal geseen weren bij de husluden, met
tamelijck gheschut: de Ghelderschen weren wal to keren, datse genen schaden
solden doen in des Keisers landen. •— Doen worden Heren T I A E R T gefraget.
He antuorden , dat Heren GODTSCALCK hadden daer wal aff gesproeken ; dan vp
H A N S METSCHERS knechten, noch vp burgers, en weer niet vp to voerlaten;
dat weren al vngewisse saeken; dan he wolden niet raeden, often he wolden
des selwen doen; to weten, woltmen hem to ghewen Heren GODTSCALCES
knechten, often sijn broeders knechten, he wiste de Gheldersche resistencie to
doen, datse geen schaden solden doen int landt. Nochtant begeerden he sijn
broeder, de he liewer hadden bij hem, om des he starcker fentken hadden , dan
Heren GODTSCALCK deden. Oeck begeerden he JANCKO VAN V N E M A bij hem
to hebhen, om met de husluden to handelen. — En wij ander concludeerden
daer: So de Ghuwernoer wolden een raet hoeren , woe men de landen solden
defenderen voer de gewalt der Gheldersche, daer weren wij nv to enden comen,
angeseen Heren T I A E R T dat wiste to doen ; wij mochten daer contrarie in raeden,
daer weer niet to doen , dan hem van stunden an to feerdighen , vp dat he geen
ynschult mochten nemen in der saecke van belettenisse.
In deser gestalt sint de 1 gebroeders van BURMANNIJE met hoer knechten vp
Harlinghen gefaeren. So se 2 in een clein en.ckel seinscip saten , so quamen se
voer de knechten in Harlingeny de in grote scepen waren ; Heren T I A E R T toech
Prov. Friesch Genootsch. I.
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nae Lewerden,
en, DotrwE bleefF to Harlinghen,
often waer he wolden. Ende
se leten de knechten yoerstroeijt lopen, waer se wolden, sunder hoer emant to
gewen, de se leiden solden, darwertz se se hebben wolden, often hadden hoer
nargent besceiden to trecken. In deser gestalt sint de knechten voerstroeit, als
scapen sunder herder. En als de husluden voernamen, de daer voergaddert
weren, om de Gheldersche to keren, dat de knechten in hoer husen laghen Hj
hoer wijwen ende kijnderen, en deden als se pleghen to doen, dat foerdroet hoer
also, dat se vp braecken, ende toghen ijdtlijcke, om tgene to salweren, datter
to barghen were; angeseen de gene, de se bescermen en bewaren solde, weren
de gene, de hoer marckelijcke schaden to fuegden, W o zeer dat Heren TIAERT
gebeden worde, dat he hem doch vth Lewerden maken wolde ? om Mariegaerden
in to nemen, de wijle de husluden noch bij en ander weren, en voer dat de
Ghelderschen daer quemen, he bleefF to Lewerden.
Oeck wordet hem niet
foerswegen, wat grote sorgen daer vp stunde, woe he de Ghelderschen also met
vpsate ende wille liet comen, bij sijn scult ende negligencie, in Manj'egarden;
dan he was doeff; he mochten niet hoeren. Den Abt van Mari/egaerden liet
backen en brouwen vp sijn compste, vp datse ija geen breek en armoet
lijden solden; dat liet he Heren T I A E R T vntbeden; het was all om niet. Oeck
so worde he wal genoech aduerteert van de Raet to Lewerden;
dan he
wiste, wat he to doen hadden. So weren noch to MariJgarden
3o often
4o knecht, ende ijdtlijcke husluden, daer wonendên ; de weerden de Gheldersche
wal 3 vren daer buten, in hoep sijnden, dat Heren T I A E R T en sijn broder
met hoer luden daer comen solden; dan so se gene trost funden, so tnosten
se het feit begewen; ende daer worden een part gefangen. En in deser
gestalt sint de Ghelderschen gecomen in Marie gaerden, en vnderstunden doen
crigeshandel to pleghen. Se branden, pilleerden en scatteden all des Eeisers
landen doer, tot hoer eghen wille; want nemant worden daer befunden,
de sorgen droech, de landen to defenderen, often de Gheldersche resistencie
to doen. Doen quam T I A E R T bij een hoep van husluden, doen het lo laet
were, daer he niet wal vntfanghen worden; he were vol nae daer doet
geslaghen.

Wumkes.nl

BOECK DER PARTIJEN.

33i

Nae dat de Gheldersche hoep hoer dinghen in dem oert landt gedaen hadden ,
hebben se hoer willen met vns voersoecken, en sint gecomen in de Soetven
Wolden, en geboeden de ? datse bij hoer solden comen , om Staweren weder to
nemen; ende laghen also 3 daghen int landt, hoer voerwachtenden ; dan daer
<juam nemant. So bestunden se execucie tò doen, om dat de ander landen
tlaer exempel an solden nemen , en comen tot hoer begeerte. De executoers
worden niet wal vntfangen. Als dat gemarct worden, doen begeerden se de
landen niet bij hoer, en sinnen also met al hoer macht voer Staweren gecomen ;
en so se daer niet scaffen mochten nae hoer begeerten , sint se vp gebroken ende
in Hindlopen getoghen; ende het behaegden hoer daer niet to blijwen; so
toeghen se voert in Pt^orchum^ en besaghen des, off het oeclc were to bevhesten,
angemerct se de sekant niet geerne wolden begewen.
De wijle se nv to Worckum laghen, quam vns de tijdonghe, woe datter een
floet met koepfaerders vp quemen, also dattz noet were, datmen daer solden
scepen van oerloch senden, hoer to conuoijeren, ende to bewaren voer de
Ghelderschen. Des heft SICKO G A M S , der tijdt Amirael, hoer scepen vnder
de oeghen gesant , om hoer to geleiden, ende sunder scade to brenghen, daer
se wesen wolde; dan de Ghuwernoer dede de Hopluden befel, datmen de scepen
brenghen solden voer Slotveren. So was daer een Hopman, genoempt SiJBOi/r ?
de stunde daer nae, des he Amirael wolden wesen; daer vmme was he de
Ghuwernoer to maeî vnderdanich. So wast oeck, dat de van
Amstelredam
een barck hadden dese scepen vnder de oghen gesandt, de se solde moghen
bewaren ende brenghen to Amstelredam.
Dese SIJBOJÚT voerscrewen hadden
een broeder, de oeck Hopman was van een scip ; dese 2 voergaten hoer befel,
waer met se belast weren van de Amirael, dan ginghen na het befel, datse
hadden van de Ghuwernoer, vth oersaecken alst voerscreuen is. Als se nv bij
de scepen quamen, wolde de barck van Amstelredam hoer befel genoech doen ,
ende SIJBOI/T met sijn broder wolden hoer befel genoech doen; also datse an en
ander gecomen sint, en hebben in en ander ghescoten , en niet anders ghedaen,
dan openbaer fianden pleghen to doen. De wijle se nv aldus met en ander

Wumkes.nl

332

JANCKO DOUWAM A'S

vnledich weren, sinnen de Gheldersche an de achterste scepen gecomen, en
hebben daer meer dan 5o aflf genomen. Als dat gemerct worden van de Amirael,
is he met haesten daer getoghen, en heft se al weder genomen, vth genomen
10 scepen ; de hadden se to Machum an de zijl ghebracht, ende daer laghen se
met 2 ventken knechten b i j , om se to bewaren, tot dat se ledich waren. En
SiJBOiiT de brachten de voerste scepen to Staweren, so he belast were. Bij
desen worden de Gheldersche steden wal ther koer gespiset met rogge ende
therwe, solt, en anders, wes hoer noet were.
So dan de Gheldersche gene plaetz funden an de zestrant, daer se scepen
mochten barghen, so sint se weder to rug getoghen; want se wisten nv then
ersten, wat se an Staweren voerloeren hadden. Al hadden an de zestrant so
voele Hindlopen gewest, als daer husen staen in Hindlopen,
so hadden de
Grawe VAN MOERTZ de alletsamen weder gegewen voer Staweren;
niet
tegenstaenden dat DOUWE bij sijn eedt nam, de he der Keiser gesuoren hadden,
dat Hindlopen profitelijcker to holden were voer de Keiser dan Staweren, so
alst voerscrewen is. Dan de Doctor gloseert dese woerden, ende geftz een
coloer, doch ist blaw, dattz daer vmme gedaen worden , dat, als wij Staweren
in hadden, so solden de Hollanders dencken , daer weer al genoech gedaen , als
se met freden het water mochten brucken, en laten vns also sitten ; de dat met
wijshei t betrachten, de hadden sulckes geerne belettet. — O heilighe glose!
dw gelichste wal dijn meister.
Nv bekende de Grawe VAN MOERTZ wal: dachten he het lant to holden, so
weer hem grotelijck van noeden , een plaetz to hebben, daer he sijn scepen
barghen mochten j anders weren se int gat beneit. En met namen. so se de
gunst van de husluden quijdt weren doer v n s , so ginck he de Lemmer bevesten
ende sterck maecken, om daer sijn refugium to nemen met de scepen. Ende daer
to geboet he alle de husluden, datse mosten volck senden, de des solden helpen
doen. So quam vast voele brewen an mij , de mij daer aff leten aduerteren, en
bidden, des wij daer wolden comen met so voele knechten, als wij dan mochten
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vp brenghen; se wolden bij vns comen, lijff ende goet bij vns vpstellen , ende
de plaetze wolden se dan wal genoecti starck maken tot vns behoeff. — Dese
brewen vntfinck ick vast voele, en Jietse de Gliuwernoer lesen , alst betaemden ;
dan daer weer altijdt vnschult j de knechten weren niet willich , often daer weer
anders wat to doen ; wij mochten gene gehoer hebben bij de Ghuwernoer ; wat
wij to goede deden, dat wisten de ander weder to breken. En grote Mester
T I A E R T dat weer hoer instrument; he was Raet van de Ghuwernoer, ende het
ginclc al doer sijn handen ; doer hem wisten se de Ghuwernoer to leiden, waer
hen se wolden.
Nae dattz befunden worden, dat de landen hoer Inden gesant hadden in de
Lemmer, om dat to befesthen, dat sach de Ghuwernoer niet voert goede an, ende
nam dat zeer quelijcken , en screeff an de landen, datse hoer volmechtigen solden,
senden bij hem to Staweren, En als se nv daer (juemen, gaf de Ghuwernoer
sijn wille ende menonghe doer mij to kennen; en ick gaff dat de landen genoech
swaer a n , so ick to doen belast we r e : Woe de Keij. Ma. vns int landt gesandt
had niet sodaen befel, dat wij se solden vruntlick tracteren ende nemant
beschadigen j nv weren se selwen een oersaecke, dat de Ghuwernoer noet worden,
anders met se to lewen; angeseen se niet mochten bekennen hoer eghen salicheit f
bij de welcke se mochten comen tot frede; ende santen noch luden in hulp der
Ghelderschen, de Lemmer to befesten, in preiudicie van de Keiser ende het
landt; se behoerden ijoe een anseen to hebben in de saecke, wat wij hadden,
moghen doen ; oeck wat wij deden, oeck noch mochten doen, en tonen also
geen grote vndancharheit, als se edtsont deden, ende gawen een oersaecke > dat
wij gedrunghen worden anders to doen. — Se gaewen daer vp een formelijck
antuort, wal fundeert vp reden j dan daer worde so voele gedaen, dat se voer
sodane vnghehoersamheit de Ghuwernoer solden gewen enen tamelijcken penninck.
En dit worden then ersten vnderstanden met Gheesterlant,
dat liggenden is
tuschen Sloten en Staweren;
en ick handelde daer so voele i n , dat se loefden
de Ghuwernoer to ghewen 4oo golden fflorenen; des solden se de Gheldersche
geen denst doen, noch geit gewen; en wo se dat deden, solden se de Keiser ?
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sunder enighe wedersegglien, also doen ; en als wij beraden worden, Sloten to
beleggen , so solden se hoer vnscult met dese pennongen niet nemen, dan solden
geîijck de andere doen , an geit to gewen often int velt to ligghen, so dat dan
ordineert worden» — Als ick nv dit also, alst voerscrewen i s , gemaect hadde,
so ick waenden dattz best denen solde voer de Keiser ende de landen, so ginck
ick dit draghen an de Ghuwernoer, ende gaff hem to foerstaen, watter gedaen
w e r e ; wo hem sulckes anstunde, so wolden ick foert concluderen in de saeck,
angeseen dat ick daer niet forder in gedaen hadden, dan tot walbehaghen van-de
Ghuwernoer. De Ghuwernoer antuorden mij: Ghij drincken geerne een kanne
wijns bij tijden; so doe ick oeck ; daer om so besiet, off ghij des moghen
voerhoghen 100 golden gulden, den 60 voer mij ; ende de 4o voer v. — Ick
antuorden: Here! this certein genoech gewen to foergewes; want ick hoep(
de pennongen sullen so balde niet betaeît wesen, often wij solen hoer voer
Sloten gebrucken. — De Ghuwernoer badt mij , dat to foersoeken, ende mijn
beste daer inne to doen; — dat ick dede, ende sede, des ick daer hen niet
mochten brenghen, so ick gehoept hadden ; ende gaff hoer to voerstaen, wat
ick gedaen hadden ; ende ick brachten dat so feer, datse consenteerden in de
hundert golden gulden. — Oeck weren daer 2 husluden, de doen ende J-aten
•weren bij de Grawe VAN MOERTZ ; de weerden ick vth , dat se exempt en niet
mede in dese composicie solden begrepen wesen ; daer se grote swaricheit aff
maecten , om dat ick daer geen mencie aff gemaect hadden in mijn eersten
composicie. — Doch daer worden in concludert, datse dese 5oo golden gulden
solden betaelen in ene lijdelijcke tijdt, vp condicien, alst voerscreuen i s ; en
daer meden so solden se gehoersam wesen,
Nae dat dit gedaen were, gaff ick de Ghuwernoer to foerstaen, wo ick 2
husluden vth de composicie gesceiden hadden, aîst voerscreuen is, de wal
voermochten, bij de Grawe VAN MOERTZ mij to erlanghen, dat mijn goederen,
de daer nv laghen to Born en Ackrum,
dat ickse boeren en vntfangen solde,
sunder hoer belettenisse; en badt hem fruntlich, dat he mij sulckes wolden
consenteren, angemerct het sunder schaden ende achterdeel van de Keiser
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gheschien mochten \ oeck, woe een Grawe VAN MOERTZ 2 geburen so voele
to liefden dede, moghelijck was het, dat he mij daer mede begraciden. —
Ende de Ghuwernoer consenteerden daer inne. — En se santen mij een brieff
van de Grawe VAN MOERTZ , dat ick mijn renten, liggenden to Bom ende
Ackrum, solden moghen boeren, so veer de ander 2 vnfoerhindert blewen in
hoer goet; en doen sant ick hoer weder een brieff van de Ghuwernoer, de se
nam in sijn saluegaerden, van lijf ende goet, so veer dat se deden gelijck hoer
nabuers.
Hijr nae so componeerden de van Hemeler Oldfert, ende foert Wonserdeel,
Wzfnbritzerdeel, Hindlopen en Worchum; dan de fan Worchum maecten hoer
cranck t o , ende bructen foele vnschultz; doch doer redelijcke' vnderwising
brachten ick hoer int voerstant, datse quemen vp de rechten wech. En als ick
nv met hoer concludeert hadden, woe voele datse gewen solden, so quam ick bij
de Ghuwernoer, ende gaff hem to voerstaen, watter ghedaen were j — de des
geerne consenteerden 5 want het was wal tot sijn wille gemaect. Als ick nv dit
an de van Worckum solden draghen , so worden ick int gaenden dencken , dat
de Geldersche daer voele quemen; waer vmme het zeer profitelijcken were
voer de Keiser, dat se vns daer af aduerteerden, wan se daer waren, wo sterckj
ende watse weren in menonghe to doen. Met des quam ick an de van Worcfcum,
seggenden : Mijn Here de Ghuwernoer hadden met grote suaricheit in de
compositie consenteert, ija doch vp sodane condicien, datse vns altijdt solden
aduerteren, wen de Gheldersche daer weren, woe starck, oeck wat se in wille
weren to doen; wo se dat wolden an nemen, bij voerlesing van de pennongen,
so weer de composicie gemaect; wo se dat niet wolden doen, so wiste ick daer
niet guetz van to maecken. — De van TVorckum wolden dat niet an nemen,
ende deden daer van groten vnscult; doch int sluten worde daer foerdraghen,
dat se gewen solden, boewen composicie 12 Philips guldens, daer wij een man
mede mochten bewillighen, de vns nae nodurfth deenden en aduerteerden. — En
¾ls wij nv hijr inne foerdraghen waren, fraegde ick dene, de ick wal foertroude?
waer wij sodanen trouwen man voer de Keiser solden moghen fijnden ? — lek
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worde beantuort, dat to Worckum woende een burger, met namen genoempt
Groten FUNGER ¾ de was altijdt vp dese sijden gewest, en hadden vast schaden
daer om geleden ; woe wij de wisten daer to to bewilligen, de solde vns
vngetuijwelt wal getrew wesen. — Dese name ginck ick scrijwen op mijn
scheide, so iele hem niet kenden noch geseen hadden. So ginck ick de
Ghuwernoer voertellen, watter gedaen were. Oeck gaff ick hem de name an,
om sulckes an hem often an een ander to moghen foersoecken, Dit behaechden
de Ghuwernoer wal, ende gaff mij daer last van, dat ick de man solden
spreken , often een ander man crighen , de vns nae nodurfth denen solden ; ende
ick solden de man stellen int munster zeel van de Amirael; ende den 12 Philips
guldens solde ick nemen voer mijn arbeit; want ick to foeren oeck enen had
ligghen to Worchum ? de vns aduerteerden vant tgene vns dan van noet were;
dan he had de flucht noemen , en waer bij vns to Staweren gecomen, om dattï
luthruchtich geworden were. Als ick daer last aff hadden, een man to crighen,
alst voerscreuen is, ginck ick tot enen, de ick wal foertrouden, hem fraghenden,
off he to Worchum wal een man kende, genoempt Grote FUNGHER ? — He
antuorden: U a . — Ick fraegden nae sijne condicie en wesen. Ick worden
bericht, so ick to foeren van hem hadde gehoert; daer om nam ick van hem
sijn hant van trouwen, dat he mij een boedtscap wolde doen an dese FUNGER ,
dat he oeck nummer anders emant van solden seggen. — Als he nv wiste, wat
ick gedaen wolden hebben , sede he mij : Wij mochten in den handel niet wal
een beter man hebben dan hem ; niet to min, off he des aff sloech, so wiste
he wal een trew man to crighen , daer wij wal aff gedenet solden worden. —
Dat consenteerden ick hem , woe FUNGER dat afsloech. En he is weder tot mij
ghecomen, seggenden, dat FUNGER had de last vp hem genomen ; en ick liet
hem stellen in munster zeel van SICKO , en liet hem noemen FFRANS VAN
WORCKUM ; ende heb 6 gulden daer vp vntfanghen. — En de wijle wij to
Staweren laghen , worden wij wal gedenet van de man ; he hadden een dochter,
de mi) quam seggen tgene, datter dan gaens were; en, om datse hoer werff ende
bodtschap so partinenter dede, so creghe se menighen dubbelden stuwer van
mij, vp dat se to flitiger wesen solden.
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De van Sneeck foerfolgden zeer, dat wij de van Sloten wolden benouwen,
daer de Keiser merckelijcken bij gedenet mochten worden , en oeck worden
se daer met gereddet; se wolden oeck hoer hulp ende raet daer also in tonen ,
dat se wal daer in to dancken solden wesen ; — daer se vast goeden troest vp
vntfinghen met scrifthen, en oeck anders; dan het worden voer het goede anseen,
datmen then ersten een landach holden solden to Harlinghen, daer men de
van Sneeck ende Boldzuert mede solden doen voerscrijwen ; en daer soltmen
de preuilegie, de wij mede ghebracht hadden, de landen tonen, vp dat de
vndersaten van de Keiser des to williger solden wesen in alle tamelijcke saecken,
en oeck vp dat de 2 steden hoer daer bij to eer gawen vnder de Keiser ; met
dem weren wij gans Westerlant wal genoech foersekert, vth genomen Dockum
en Sloten; en met Sloten wisten wij wal raet to fijnden, dattz daer wal to doen
solden wesen; nv ander wolden then ersten voer Dockum; dat wolden wij van
de landen scheiden laten; welckoer het prophitelichst voer de Keiser gedaen
were, dat wolden wij folghen.
Als nv hijr inne concludeert were, heft de Ghuwernoer Heren GODTSCALCK
JUINGHE last ende befel gegewen , de brewen to foerfeerdighen , en is foert nae
Hollant getoghen j en ick heb mijn beste daer mede to gedaen , dat de brewen
gescrewen ende bestelt worden ; en met namen de brewen, daer an de van
Boldzwert ende Sneeck solden wesen, daer dede ick ija mijn vterste best to,
datse wal gemaect worden, vp dattz wat guetz voer de Keiser solden moghen
doen ; dan het brieff worden to rug geholden , en niet to Boldswert gesant, so
alst hijr nae bet voerclaert sal worden. Vth wat grunt dat sodane dinghen
gedaen sint, mogen se weten , de dat ghedaen hebben. En dese dach solden to
Harlinghen geholden worden vmtrent JACOBI Apostel,
Waer vmtrent 8 daghen voer dese dachfaert is de Ghuwernoer, oeck Mijn
Here VAN CASTRE en Mester GHEERT MUJDERT, bij vns to Staeweren gecomen
met de betalinghe. En na dat de knechten munstert ende betaelt weren, so sede
Mijn Here VAN CASTRE : Wij hadden in Staweren 2i hoefderen; so foefsach
Prov. Friesch Genootsch, I.
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lie Staweren also, dattz wal to holden were voer de ghewalt der Ghelderschen •
so mochten wij int feit gebrueken 1600 man. •—.. Als iele dit hoerden , sprack
icfc met de Ghuwernoer: Het were Avaer, dat wij hadden jungen hoep
foersamelden knechten, de des crigeshandel niet foei gebruclcet hadden; daer
vmme so dochtet mij wal geraden, dat wij vns eens toenden voer Sloten, en
leten hoer seen, wat naburen datse hadden; bij desen mochten de Ghuwernoer
seen, wat luden he hadden to gebrueken, off het noet - dede; daer bij newen
so worden de junghe knecht ija wat geleert, wo se hoer an solden stellen, off
het daer to queme; wo wij niet worwen, so mochten wij oeck niet wal
voerliesen, dan allene den arbeit, de beter gedaen dan gelaten were; — en gaff
daer an, woe wij vnse anslach maecken wolden ; to weten, wij wolden SICKO
de Amiraels knechten, in so voele alsmen van de scepen entberen mochten, en
daer mede wolden wij trecken voer Sloten, en nemen daer, wes vns worden
mochten; en woe de van Sloten vth quemen, so wolden wij met gemack aff
wijken, tot dat wij se gebracht hadden, daer de Ghuwernoer met de hoep
stunde voerborghen; wat dan forder to doen were, solden sick selwen wal
fîjnden. -— Dese mijn anslach worden van de Ghuwernoer, oeck van CASTRE ,
voer goet angeseen. Der oersaecke sinnen wij daer hen getoghen j. en CASTRE
de bewærden Staweren. En als wij voer Sloten quemen, wolden se niet vth
eomen, also dat van de anslach niet worden ; also dat Avij weder to rug toglien.
Nv wast waer, dat de Ghuwernoer voerboeden hadden, dat niemant de luden van
Ghesterlant bescadighen solden, angemerct se voerdinget weren, en oeck daer
•vmme, dat de fame vnder de husluden comen solden, woe lieflijck ende fruntlicl
wij met se om ginghen. De wijle wij nv voer Sloten stunden, om to
voernemen, off se wolden vth comen, ende hadden vnse lopers voer de stadt,
siet, so quemen daer enighe van SCHOEN RUMBERTZ knechten, ende haelden
alle de beesten, daer wij stunden. De arme wichters claegden mij dat, wo se
voerleten vp het foerding, ende worden daer boewen beroefth. So ginck ick tot
dese knechten , ende badt se, datse de arme wichters hoer goet wolden laten ;
het weer gheen prijs; dan weren se lustich, wat to werwen, se solden voer
Sloten lopen, daer de ynse weren; wat daer ghewunnen worden, daer solden se
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part endé deel an hebben. Se wolden daer niet Räe hoeren. Doch ick dede so
voel met lieff als anders, dat de arme wichters hoer goet weder creghen ; want,
wo dat prijs were gewest, wij hadden daer heter recht an gehadt, dan se hadden,
angeseen wij meer dan een gans Vre daer gliestanden hadden, daer se het goet
noch achter vns namen. Doer dit was SCHOEN RUMBEUT gans vp mij voertoernt;
en to foeren wast doch niet goet, — Wij saten eenstijdt bij des Ghuwernoers
tafel; daer hieff he an , dagende , wo Mijn Here VAN M A L ouer hem geclaget
hadde an Mijn G. Ff., wo be to Enchusen ija so willich niet gewest were nae
Prieslant to trecken, alst wal beboert hadden; daer vmme sprack he grote
woerden: Wo het also quam, dat he knechten in Brabant foergadderen solde,
he wolde dan de dachten wal gedencken, en wolde alsodanen strate maecken in
de Heerlicbeit van Mal, dat he wal solde gewilt hebben, dat he niet oeuer hem
geclaget hadden. — Hijr vp gaff ick ija wat meer antuortz, dan he wal to
freden was. — Dese 2 oersaecken, ende anders en wete ick ne gene, so was
de man vp mij gans voerstoert; ick mochten so wal niet doen, dattz in sijne
óghen vntfanckelijck were; en mét hamen desè tóch weer vth genen goede grunt
van mij vp genomen; recht off he wal seggen wolde, dat ick 'se hadden willen,
voerraden ende daer hadden willen leweren. —* Ick liet hem rijden , de geen
peert daer hadden, en ick ginck to foet, en liet mijn peert het ghescut trecken.
En ick ginck so veer voer bem, off het mij quelijcken voerganghen were met dé
gene, de bij mij weren, he hadden wal met gemack moghen aff gaen; hem
mochten niet vnbreken, dan so voele, dat be sijne gewoentlijcke en wenich
gebroeken hadden; he plach to slapen, went vp elleff vren; dat hadden hem nv
faliert, dat ick misgelden moste.
Met dat de knechten betaelt weren , so was de dach gecomen, dat de landtdach
to Harlingîien wesen solden, alst foerscrewen i s ; so badt de Ghuwernoer ende
Wij sementlijck, dat de Here VAN CASTRE daer wolden mede trecken, ende het
beste wolden mede helpen raeden ende doen, so het voer de Keiser ende de
landen best dénen solden ;• — daer he in consenteert heft. Doen fraegden ick
hem, off he oeck betalinghe hadden voer vns? wij weren vast nodruftelich,
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ende laghen int feit. So langhe wij vnse guederen niet geboeren mochten, so
mostmen vns, gelijck de andere, betaelen, de to velden laghen. — He antuorden
vns guetlijcken , seggenden : He hadden daer van geen last , dan wolden met de
Heren also spreken, en vnse gebreck an gewen, dat he niet tuijwelden, wij
solden vp de anstaenden maent wal betaelt worden; — daer wij mede to freden
waren.
In desen schijn sinnen wij sementlijck gecomen to Harllnghen,
om de dach
daer to holden, so alst voerscrewen is. So was ick in een ander scip , dan de
Ghuwernoer ende CASTRE weren; bij dat ick wat later quam, so weren
de gescicten van Sneeck, de mij wellecomeden, en ick se weder. En so alle
herberghen vol met volck weren, so nam DOUWE VAN GHERBRANDA JANCKO
VAN VNEMA en mij mede in sijn huis, ende tracteerden vns wal. Int gaende,
als wij nae DOUWE huis ginghen, worden dat ghesien, de mij kenden,
seggenden : Daer compt JANCKO D O U W A M A . En vnder de hoep stunde oeclc
E P E A E L W E ; de sprack: Siet doch; sie ick JANCKO hoefth niet aff fallen?
IJa certein , het fait. — Een ander fan de bijstanders sprack: Fait sijn hoeft,
so sie ick to mael quelijcken ; mij dunct, het staet noch to mael fast. — EPO
antuorden: Waenstu , dat wij hem bij lewent solden laten? Gedenck dat niet;
he moetet besterwen : — met voele deser gelijcke woerden. — Het weer geen
halff vre halff, tselfden, mett al watter an beide zijden gesproken were , worden
mij reueleert. Ick liet mij dat niet an fechten , dan antuorden : E P E sprect nae
sijn gunst, ende so he des geerne solden willen hebben; dan wolden Godt mij
so lang bij lewent laten, als he mij dat wal solden laten , so hadden ick geen
sorghe voer sterwen. — Andere wisten to segghen : Al weert wal waer, des
he mij geen oeuerlast in sijn persoen solden dorren doen, so mocht ick daer bij
kennen hoer gunst, wille en vpsate, daer ick mij behoerden voer to wachten. —
Ick antuorden, dat ick sulckes wal geloefden, wo ick voer hem stunde in
sulcken schijn, als de scamele J w JUINGHE dede, he solde sijn manheit dan
wal an mij tonen, ende doen mij , so he hem dede, wo wal ick nochtant sijn
lewent in sodanen schijn bescermpt hadden; niet to wenigher ick hadden sodanen
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betrouwen vpt tgene mij van de Keij. Ma. beloefth were, datmen mij sulckes,
an dank van hoer, wal holden solde. lek dachten mijn lewent also to reguleren,
bij de gnaden Godtz, datse gene oersaecken tot mij solden hebben ; en wo se
daer en boewen edtwes an mij wolden voersoecken , se mochten wal geen grote
ere noch danck an mij haelen. — Daer met nam den disputacie sijn endtscaff.
Toe Harlinghen in de capelle daer weren voergaddert de Staten van de
landen , geseten in de landen van de Keiser ; en daer ijegenwoerdich weren oeck
de volmechtighen gedeputeerden van Sneeck. Siet, so solde de Doctor daer
voer de landen lesen de preuilegien, daer de Keij. Ma. de landen mede begenadet
hadden •, bij de welcke dat wij groten troest hadden, dat alle de landen hoer
willentlijck solden gewen vnder den gewalt van den Keiser; daer oeck niet an
to tuijwelen were. Dan als de Doctor also veer (juam , dat he las , dat alle de
gene, den hoer met willen wolden begewen an den Keij. Ma., den worden bij
den Keiser voergewen en quijdt gelaten allet gene, datse voer dato van den
brieff gedaen muchten hebben; met den sloet he den brieff to, segghenden:
Wat bringt vns dese brieff guetz mede ? wat hebben wij teghen de Keiser
misdaen , dat he vns foergewen sal ? — ende begoste daer vp to blasen,
met spottelijcke woerden , vp mij ende dandere, dattz to voel was ; dat ick met
paciencie an hoerden , en met goeden woerden hem to mote ginck , seggenden ,
dat de arste often medecijn en were niet voel geacht bij de ghesunde menschen,
dan de crancke luden weren se vast trostelijck, ende funden daer remedie hij
hoere cranckheit; also wast oeck; de Keij. Ma, hadde dat brieff ende oeck
een part crigesluden int landt gesandt, niet om sijnent wille, noch oeck om
der gene wille, de daer weren holdende de partije van de Keiser ? dan om der
gener wille, den tot noch to hoer niet hadden willen beghewen an de Keiser ••
daer vmme soltrnen hoer then ersten tonen den angheboren mildicheit van
de Keiser bij desen brieff; en wel also niet to ghewinnen were, so hadtmen de
crigesluden; daer soltmen mede tonen de gewalt en macht van de Keiser; — met
ander deser gelijcke woerden, denenden ter materien; — daer de Doctor niet
voele antuortz vp wiste to ghewen. Daer vmme liet he des faeren, en hieff an
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met mij to disputeren, recht off den dachfart daer vmme allene beraempt were;
dan iele wolden hem niet liateren, dan setteden hem van mij met dè beste
woerden, de ick wiste to gewen, vp datter gene vngenoeehten daer aff comen
solden in preiudicie van de Keisef. Doch int sluten worden daer concludeert,
dat de landen solden ënighè deputeren, to treckeft an Mijn G. Ff. ende des
Keisers Raet, om aldaer an to gewen de staet ende ghestalt van de landen, daer
Vp bégerenden hulp, troest ende raet ; angeseen de landen der tijdt so decrlijck
en êlendentlijck weren laten foerdorwen met wille en vpsaeten. Daer so worde
mij van de Burghernéster to Lewerden foerweten , dat de foerderfnisse der landen
voelé bij mijn scult to gècomen were, met dat ick de saecke to Hoewe so
slechtelijcke hadden an gegewen, en weren met een hantfol knechten int landt
^ecomen, recht off ick niet en wiste, met wel wij to doen hadden. -*- Ick
mochten dat wal voerstaen, dat de pijl vth des Burgemesters koecker niet
gecomén were, dan dat de andere hoer boesheit met mij begeerden to bedecken;
daer Vmme gaf ick ther antuort: Woe ick daer om to reden gestalt worden,
sô wist ick wal antuort to gewen; datmen sulckes vp mij mochten ligghen, ick
hadden niet anders ghedaen , dan so ick behoerden to doen • dat wolden ick wal
voer Godt, de Keiser ende alle de werlt bekant wesen. — Daer met lleeff des
staen ; en het worden gesecht, dat Wij nae noen weder bij en ander solden
còmen •; en sint daer mede ghesceideno
Als wij nv Weder bij en ander in de cappelle voergaddert weren, so befunden
wij , dat de Doctor, Heren T I A K T BURMANNITE , met hoer adherenten, blewen
Vpt huis bij de Ghuwernoer en Mijn Here VAN CASTRE J ende se santeft
Mester S I D T Z T I A K D E N bij Vns, segghenden, dat se in vnse concept niet
consenteerden j — met voele andere spottelijcke woerden, de meer to belacheii
weren, dan prophijt Voer de Keiser often voer het landt; — daer hem Vast vp
gëantuort worden van dene ende dandére. En so he niet aff liet, so sprack
GEROLT VAN HERÜM : H a , Mester S I D T Z ! v woerden en v scrifthen daer
findeû ick ij¾ to groet difEculteit inne; ghij hebbén mij ija zeer cortz anders
gèscreweûj lustet v , ick sal den hijr lesen; so sullen ghif selwen Wal
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bekennen, dat ghij gans voerdoelt zijdt. — Mester ZIJDTZ hadden de woerden,
so balden niet gehoert, often lie ginck strijdeen om meer hulpes. -r> En de
landen wolden procederen int tgene, datse begost hadden ; en so se hoer niet
voerdraghen mochten, om de gedeputeerden to kesen, om dat nemant daer den
arbeit doen wolden, so sintse foerdraghen, dat de landen hoer oeuer gaewen in
2 van. des Keisers Raden, to weten, Heren GODTSCALCK JUINGHE en GHEUOLT
VAsr HERÜM ; en wel also bij hoer gecoren worden, de solden geen vnschult
moghen brucken; he solden sculdich wesen, an Mijn G. Ff. to trecken, — En
vp dese condicien hebben se 'i gecoren den ambassiaten. En bij gebreck van
wijsen so weer ick mede in de electie, daer ick mijn vnscult vp dede: Woe
wal wij vns also forbunden hadden, dat nemant vnschult beden solden, so was
dat to voerstaen angaenden sijn eghen persoen % so ick dan een dener were van
de Keij, Ma. , so mocht ick mij oeck daer inne forbinden ; wij behoerden an to
seen de meeste prophiten voer de lieiser; so wij niet bet wisten, de knechten
weren betaelt, dat wij to felde solden \ bij dat solden ick mij wal dorren
voermeten, dat ick so foele prophiten voer den Keiser solden moghen doen als
een geheel feentken knechten 5 en met namen, so de landen daer inne voerdraghen
en concludeert weren, datmen Sloten then ersten gewinnen solden, so mocht ick
mij absenteren om sodanen slechten saecke, dat wal een ander, so wal often bet
dan ick, solden doen moeghen. -*-. Bij dat worde mijn antuort van vnschult
voert goede vp genomen; en se hebben gecoren JANCKO VAN VWEMA in mijn
stede. En met des in alle saecken vast een conclusie gemaect waer, so sint daer
gecomen de Doctor, BURMAWNIJE,.Mester SIJDTZ TiAB.DA,met hoer adherenten;
en BUIIMANNITE hiefF an ende sprack: Ghij Heren! het schijnt, dat ghij
ambassiaten in wille sint to senden an Mijn G. Ff., om dat ghij geerne gehulpen
weren; bespreekt v then ersten, wat behulp ghij daer to doen willen, en maecî
also een begin, dattz een hoeft heft; dat gedaen sijnde, so ordineert luden daer
hen, als ghij nv bestanden hebben. —- Daer worden hem vp geantuort: Wij
sinnen also vnfoerstendich niet, often wij bekennen dat wal, dat wij vnse behulp
daer to hehoeren ende sculdich sint to doen; dan tsolden vns hijr grote chunsfc
wesen, daer van to spreken, voer ende eer wij moghen weten,, wat Vnse G. Ff.
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daer to doen wil, ende wat se van vns ghedaen wil hebben ; in alle temelijcke
saecken sullen wij altijdt wal bereit en guetwillich befunden worden. — Dan so
T I A R T met dit antuort noch niet to freden was; het lelteden hem anderswaer -r
he wolden niet, datter ambassiaten gefeerdiget solden worden, den daer to Howe
solden moghen tkennen gewen en vntdecken den ghestant vant landt; daer om
bleeff he bij sijn ersten propoest; daer vmme so hadden he met de sijnen geerne
weghen gesocht, doer de welcke dat hadden moghen belet worden. En als he
wolden cesseren, so begosten de luden vast wat hart to spreken: Wat mach
dese in wille wesen to doen ? ist niet genoech gesecht ? wij willen vnse
volbrengelijcke hulp daer to doen ; en to bet hadden wij dat moghen doen, woe
ghij vns bescermt hadden , so alst wal behoert hadden. — Andere den riepen:
lek gelowe , des he sijn garsten broet noch niet betaelt en heft nae sijn wille;
daer vmme so solde he noch geerne een dubbelden stuwer willen vntfanghen van
den gulden renten, so he gedaen heft. — IJdtlijck wiste wat to segghen, so dat
Heer T I A E R T de sweech. — En de Doctor de begoste weder met mij to
disputeren, lek gaff hem de beste woerden, de ick geleert hadden, angeseen
het volck begoste vast zeer to murmureren vp se; want wel niet dan halff
voerstant hadden gehadt, men hadden dat wal moghen beide tasten ende voelen,
datse beletters weren vant tgene, dat de landen vth de noet solde moghen
comen. Daer vmme so sorchden ick voer een quader , ende ginck sijn woerden
to gemoet, in so voele ick doen mochten.
Teghen den awent quam an mij een Priester ; en de sede mij , woe he quam
vth Boldzuert,
ende was belast mij to segghen, van enighe vth des stadtz Raet,
woe dattz hoer to mael fremt dede, dat wij hoer niet mede hadden foerscrewen,
gelijck de van Sneeck-, om to comen vp de landach , angeseen dat ick des wal
wiste, datse altijdt gesocht hadden , en noch geerne soecken solden , het walfaren
van de landen, datse wal met der daet getoent hadden; daer vmme en wast
niet wijslijck noch wal gedaen, dat wij hoer niet mede hadden doen foerscrijwen,
om to doen, gelijck de gemene landen. — Ick bad hem fruntlijck, dat he vpt
Imis wolden gaen , ende gewen tselfden de Ghuwernoer to voerstaen, gelijck en
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also als lie daer mede belast weer mij to segglien ; — dat he oeck deden, —
Doen worde iele then ersten wijs, dat de fan Boldzuert hoer brieff niet vntfanghe»
hadden , en dat de dachfaert niet beraempt weer, om wat guetz voer de Keiser
to doen, dan allene meth mij to disputeren , in hoep sijnden maneren to fijnden ,
waer bij se mij solden moghen brenghen in vngunst der landen. — Als nv de
Heren gehoert hadden, tgene dat de Priester wiste to segghen, so worden se
to rade, datmen den landach voerlenghen solden ; en men solde noch scrijwen an
de van Boldzuert;
— dat also gedaen worde. Dan de Gheîderschen weren des
wijs geworden, de daer vp helden, also dat de boeden genen vrijen to ganck
hadden vp Boldzuert,
also datter niet guetz gedaen worden.
'yfltera JJCOBI toghen wij weder nae Staweren;
en wij wisten niet bet, men
solden van stunden an vp breken, en nae Sloten trecken, so aîst vp de
landtdach concludeert were; angeseen de knechten weren betaelt, also dat daer
geen letzel an wesen mochten. Als wij nv des awentz in Staweren quemen, helt
de Ghuwernoer raet met de gene, daer he raetz mede wolden pleghen ; dan wij
worden daer to niet geroepen. En des anderen daghes daer na hilt he weder om
raet met alle den Hopluden, met de Befelsluden van de knechten ; en daer
worden wij mede to geropen. En de Ghuwernoer gaff daer an : Wo de landen
wal gesint were, dat wij vns solde gewen voer Sloten, off wij wal gestalt
weren , om een stadt to belegghen ? dat wolden he geerne hoeren , en met hoer
daer van raetz, pleghen ; en hieff an bij Heren GoscHAiiCK , en daer nae an
BURMANNIJE ende grote Her T I A E R T . De wisten alletsamen wal, wat se solden
seggen ; want se daer om raet geholden hadden ; se maecten to mael grote
suaricheit in de saecke , doch de conclusie was to Staweren to blijwen. Alst nv
tot mij quam , dat ick ghefraget worden , so hoerden se een ander liet van mij
singhen, dat recht contrarie was; en doen ick hoer swaricheit met reden nichelert
hadden, so sprack ick also: Ick heb inder waerheit niet beters gewist, dan dat
wij van stunden an solden vp breken, en hadden geen anderen raet to doen, dán
alleen to spreken van de plaetz, waer wij vns legeren solden, daer wij se allerbest solden rnoghen notighen, datse niet meer in mochten crighen , noch scaden
Prov. Friesch Genootsch, I.
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mochten daer buten doen; en salmen nv nocli raet nemen , ofmen willen sulckes
bestaen often niet ? dat is buten mijn voerstant. — HANS BECK vel an mij,
segghende: Ghij hebben to Hoewe an gewen, wat groter anhanck en hulp ghij in
Frieslant hadden; dan iele se niet voele spietsen, de om uwent wille ghebroecken
sint van de gene, de in v hulp hijr gecomen sint. — lek antnorden: Wat weer
V menonghe, dat de arme wichters hoer wijff en kijnderen, hoer goet ende haewen
solden achterlaten, en comen hijr tot vns, daer wij hijr ligghen pankoeken,
ende doen gheen prophijt voer de Keiser? Wat solden se doch hijr maecken,
often wat prophijt solden se de Keijser hijr moghen doen, daer se hoer goet om
solden voerlaten ? Wo menich spies hebt ghij ghebroken , de daer groet geit aff
nemen ? Dan laet vns vnderstaen edtwes to doen voer de Keiser ; wo ghij dan
ghebrecïc an mij fijnden , so doet v vnschult voer de Keiser met mij ; dan ick
moet v rechtelijck beschamen; dunct v datter niet genoech bij vns ghedaen is?
Als wij voer Staweren quemen , funden wij daer so voele luden , bereidt om vns
wederstant to doen, als ghij selwen ghesien hebben; al hadden wij in vnse
behulp so menich dusent man gehadt, als wij menich hundert hadden , so weert
vns niet mogelijck gewest, Staweren to nemen met gewalt; nae dat de husluden
"wisten, dat wij daer mede waren, wat wederstant vns ghesciet i s , dat hebdij
al ghesien; daer om ist mij gheen noet, v daer meer van to segghen. Als
nv de Grawe VAN MOERTZ , Mester HENDRICK VAN ZAïiTZBUKCH, Doctor,
ende Juncker J O H A N VAN C E L E A C H , Marscalck, met de andere Bevelsluden der
Ghelderschen, beide to peerden ende to foet, in de landen laghen, en wolden
de husluden mede hebben voer Staweren, om vns to fordrijwen, se voermochten
nijet enen man vp to brenghen, en seden genoech opentlijck, na des se vns niet
guetz mochten doen , so wolden se vns niet quades doen. En so de Grawe VAN
M O E R T Z daer vmme bestunden execucie to doen, dat se niet wolden Jijden, also
datter in den mangelinghe vast wat doet blewen ; bij de welcke dat se geen lust
hadden, hoer mede to nemen foer Staweren, al hadden se oeck willich gewest. —
En sede voert: Off nv de landen vns so voeîe contrarie gewest weren, als se
vns goet weren, secht mij doch: wo lang solden wij in Staweren gebJewen
hebben ? Niet langher dan de andere in TForchum blewen , als se dat in
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genomen hadden. Het darden : Hebt gij dat selwen niet ghesien, dat, als wij
den toch voer Sloten deden, dat de husluden an mij quemen met wenenden
öeghen, en baden m i j , dat wij vns legeren wolden voer Sloten; se wolden
met lijff ende göet vns bijstendich en also doen, datmen hoer des wal solden
hebben to dancken. Wat solden de arme wichters meer moghen doen, dan se
ghedaen hebben , ende oeuerbodich sinnen to doen ? dat laet mij doch hoeren. —
So he niet wist to seggtien , so sede ick voert: Ghij semelijcken weten, dat
Mijn Here VAN CASTRE secht, dat wij int velt moghen gebrucken 1600 knecht;
so blijwen daer noch 800 hijr in Staweren, om dat to bewaren; siet n v , doet
hem also; nae dem dat ick hoere, dat ghij begeren hijr to blijwen, gewet ende
bewilliget vns 800 knecht, de met vns willen trecken, ende holt bij v de
1600 knecht, om Staweren to bewaren ; wij willent vnderstaen met de 800
knecht, en brenghen se ther plaetzen, daer se wal solen wesen, en sullen de
Keiser een marckelijcke denst doen. En wij begeren niet, dat emant van v
mede vns sal trecken, often bij vns sal comen, voer dat ghij siet, dat vnse
dinghen also ghestalt sint, dat ghij geerne bij vns sullen willen wesen. — Dene
sach vp dander; nemant sprack een woert. So wolde J E L I S VAN O I / M hem.
îioere laten, seggenden : Ghij hebben aldaer de kunden ; daer vmme trect daer
hen, en foergaddert 3 often 4 dusent buren bij en ander; dat ghedaen sijnden,
willen wij met vnse macht daer bij v comen. — Ende dat saghen dander oeck
voert goede an. — lek antuorden : Ghij dorren often willen daer niet met mij
trecken, daer wij hebben 1600 knecht in vnser h u l p ; en ghij wilt, dat ick daer
allene sal trecken, wo wal ghij weten, dat daer liggen alle de knecht, de der
Ghuwernoer voer Ghelmuden gheslaghen, en daer to de knecht, de se in
Groningen en de landen daer vmtreht hebben mogen vp nemen, daer to alle de
knecht, de se vth Ghelmuden hebben moghen vntbcren, en daer to de knecht
van den seijnscepen; siet, daer sal ick allene reisen. Is v raet fundeert vp
reden ? dat laet mij doch hoeren. Ghij solden ija also bekentlijck wesen , en
dencken also : wo ick dat voermochten allene vth to richten , het were dan ija
geen noet, dat ghij den Keiser en 12 solt aff voerdeenden; ghij mochten dan
wal to Alckmar géblewen hebben. — He was Scultes, ende daer to Wachmester,
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dat wal 2 de besten ampten sinnen, de vnder den knechten gehoîden worden. •—
En so se mijn angewen inet genen reden mochten voerwinnen , en mijn broeders
hoer so willentlijck presenterden to volcomen allet gene, dat ick an gegewen
hadden, so gafmen mij ther antuort: Het were niet moghelijck, datmen den
knecht daer solde moghen brenghen. — Daer mosten wij vns der tijdt mede
late genoeghen ; en also is de raet ghesceiden. — En de van der Sneed
foerwachteden vns met groet foerlangen , dat wij daer solden comen , so alst vp
de landach an genomen waer. Se screwen vast an de Ghuwernoer, begerenden,
dat hé sijne belofthen wolden genoech doen ; — daer se vast voele troestelijcke
scrifthen aff vntfînghen; — dan so daer niet folchden, hebben se hoer folmechtighen
daer ghesant, de oeck een sack vol troestlijcker woerden mede ther Sneed
brachten; dan meer mochten se niet hebben. De verbis quidçis, de factis nichil
habebis.
Nae dat wij wisten, dat de gene, de crijg foeren solden , de Frleslant ne goet
gedaen hadden, ende wisten, dat se niet begeerden freden ende eendrachticheit,
dan recht contrarie, daer vmme hadden wij vns geerne daer van gemaect, ende
boeden daer geit om to gewen, dat wij sulckes hadden moghen voerdrach
hebben, so alst foerscrewen is. En so vns dat niet mochten gheboeren, so
mosten wij van der noet een duecht maecken , also dat wij vns gaewen nae het
landt met sulcke protestacien, dat wij vnse vterste best wolden doen. En als
wij to Amstelredam
quemen, worden wij aldaer fruntlich vntfanghen ende wal
tracteert, so alst voerscrewen is. Daer vmme claegden wij hoer vnse noet,
seggenden : Nae dat wij wisten , dat se befel oeuer de knechten hebben solden,
weren wij wal voersekert, dat wij meer belettenisse an hoer solden hebben, dan
an de Gheldersche; want wij foermochten niet to doen sunder den knechten; en
de Hopluden hadden de knechten to beleijen, also datse de knecht altijdt wal
vnwillich wisten to maecken; en als de knecht vnwillich weren, so mochten
wij niet doen, ende se mochten hoer vnschuît met den knecht doen. Hijr om so
baeden wij de Heren van Amstelredam , off het daer hen queme, als wij vns
ganselijcken voersaeghen, dattz daer hen comen solden ? datse dan vnse vnscuît
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wolden doen voer Vnse G. Ff. en des Keisers Raetj men solden des altijdt metter
waerlieit befinden, datter gene vnwillicheit noch gebreken bij vns solden gefunden
worden»
En nae dat de dinghen also voerlopen weren , alst vorscreuen i s , en blewen
daer liggen vp so grote costen van de Keiser, sunder enich prophijt to willen
doen; ija hadden se Sloten, en Dockum ende Boldzwert met enen gedanck
moghen hebben, se soldent niet genomen hebben; en mosten dat perfortz lijden,
dat de Gheldersche de Lemmer vast maeckeden, dat vns genoech voerdroet; dan
daer was geen remedie; — so screwen wij an de Heren van Amstelredam de
gelegentheit van der saeclce; en daer bij so voermaenden wij hoer belofthen,
de se vns ghedaen hadden, met ander dinghen, so de brewen dat mede brachten,
ende woe wij voerslanden hadden, dat de Grawe van Oest Frieslant de Keiser
wal denen wolden in de saecke van Frieslant, en woe.
In der selwe tijdt, als wij dus teghen vnse danck mosten liggen blijwen to
Slaweren, alst voerscrewen is, so boerden wij grote dachten ouer enen, genoempt
HENDRICK STRENG-HE , de vast voel schaden dede vp de Noert zee an de
koepfaerders, de van Oesten quemen nae /foliant,
Zelant often Brabant; waer
vp dat wij een anslach maecten , de wijle wij nv doch ledich mosten liggen to
Staweren, dat wij maneren mochten fijnden, om dese STREJMGHE to crighen. En
als wij in de anslach foerdraghen waren, so maecten hoer den scippers to ma el
vnwillich to ; men moste hoer daer to dringhen. En als wij reden, ende alle
dinck bestelt, so alst behoerden , quemen wij bij de .Glmwernoer, om oerloff to
nemen ; doen badt he mij , des ick bij hem wolden blijwen ; he hadden mijner
to gebrucken. Wo wal ick des niet geerne dede, nochtant heb ick hem daer inne
beliefth; want vnse anslach were, wo wij hem niet mochten noch wisten to fijnden 5
so wolden wij dan niet ledich weder om comen, dan wolden de van Groninghen
an gesproecken hebben, in recompens vant tgene, datse vnse renten begosten to
boeren. Aldus ben ick ther bede van de Ghuwernoer daer geblewen , en mijne
gesellen sinnen vp den gnade Godtz to seil geganghen, en quemen recht wal fo
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pas; want S T R E N G H E quam vther see, met 3 scepen, de he genomen hadden,
vol geladen met rogghe; en so lie sach , dat he also beset was, dat lie niet
mochten vntgaen, so is he met een cleen scute an landt gefaren \ so nam he met
xviij gesellen; de andere weren voerstroeijt vp de ghenomen scepen; ende he
Hiet de sijnen hebben hoer salueert; en mijne gesellen namen sijn scip met de
andere genomen scepen, ende hebben de gbebracht to Staweren.
A-lst nv besloten was, datse vp dat ijaer niet meer guetz wolden doen, so
vnderstunden se een slot to maecken in Staweren, waer mede se wolden farwenhoer
foerborghen boesheit; en gawen to voerstaen, dat se daer vmme to Staweren
îioer voertoewen mosten went so langbe, dat sulcke reden. Wel nv niet dan
kijndsche voerstant hadden, de mach wal voerstaen , dat sodaen an gewen niei
fundeert is vp reden; ende men solden hoer wal lichtelijck hebben to beschamen,
wo bet anders gehoert mochten worden; angemerct dat Staweren was der tijdt
wal also gestalt, dat ick des wal wolde bewaert hebben met 4 hundert knecht
voer alle de ghewalt der Gheldersche, e n , tot ene ouerflodicheit van den, s&
hadden Mijn Here VAN CASTRE ordineert 800 daer to blijwen, om dattz ija wal
bewaert solde wesen. En waer vmme leten se de ander knecht geen oerloff gewen,
so se de niet wolden brucken? often waer vmme en bructen se de niet, als se de
niet wolden beholden vp de grote cost van de Keiser? Wolden se segglien, dafse
ielast weren van Mijn G. Ff., datse to Staweren een slot solde maecken, daer
vmme so mochten se hoer int velt niet gewen ; daer vp solde ick antuorden,
dat wij doch begeert hadden , datmen vns van xxiiij0. knecht viij*: wolden willicli
maecken; wij wolden dat doen sunder hoer ; bij de welcke datse hoer voernuftli
ewen wal mochten toenen , an dat slot to maecken , waer mede se belast weren,
als se an gaewen. Wolden se nv segghen, dat se dese knecht vth Staweren
niet vntberen mochten in de tijdt, datmen dit slot maecte; daer vp solden ick
willen antuorden: De luden, de dat slot maecten, quernen vth Hollant; daer om
weer hoer niet noet, knechten to hoiden , om hoer to bewaren, dan weren bij
se so voele to meer bescermpt often bewaert; — thander: als wij vns voer
Sloten hadden gelegert, so weren wij hoer poerte, also dat wij se bewaert
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hadden, also datse vns tlien ersten hadden moten slaen, voer se an Staweren
hadden moghen comen. — Bij dese ende andere voele temelijcke reden hebben
se geen ander vnscult to brucken, dan datse, met grote voerberaet, den Keiser
geen denst, prophijt, duecht, noch vrucht wolden doen ; dan also met grote
costen de saecke draghenden holden, tot dat de Keisers Raet des criges moed
were gewest; bij de welcke datter weder een bestandt had moghen comen, also
dat de landen in sodane contrauersie hadden moghen blij wen. Ende ander vnschult
hebben se ne gene; en wolden se enen anderen vnschult nemen, de soltmen
niet duegdelijck often vntfanckelijck fijnden, dan meer confuis en scandeîijck.
Woe se nv met dese grote costen de Hollanders hadden moed moghen maecken f
also datse hoer budel gesloten hadden, so hadden se hoer wille gehadt, en
solden vns voer de Heren beclaget hebben, dat wij de gene weren, de sulckes
belet hadden; angeseen se wisten, dat wij tot genen Heren een to ganck hadden,
daer wij vns an hadden moghen voerantuorden; daer vmme hadden wij sulckes
moten laten ghescien. Want se hadden Mijn Here VAN CASTRE ghewunnen,
so ghij dat hijr nae hoeren sullen; en daer to hadden se int Hoff Mester
E W E R H A R T DEN V E E R ende MuiiERT; en J O E S T VAN BUREN dede vast oeck
sijn best, met noch ander, de ick niet en kenne noch nomen mach, de se tot
hoer hant hadden. En in contrarie, wij hadden nemant vp deser werlt in vnse
hulp, dan alleen Godt ende vnse rechtfeerdighe saecke, en so voele, des wij de
Heren van Amstelredam hadden gebeden, datse vns wolden in temelijcke saecken
voerantuorden, Quid hoc inter tantos? — Hijr met wil ick dit laten anstaen ?
en foerfolghen mijn materie.
Ghij hebben wal gehoert, woe des SICKO , de Amirael, met mijne andere
gebroders en gesellen dese STRENG-E hadden neder gelecht, wo wal he hem selwen
bij grote fortune salueert hadden ; so worden daer vast voele van sijne gesellen
gefangen vp de scepen, de se genomen hadden ; en vnder de gefangen so worden
daer 3 gefunden, de doer hoer wercken voerordelt worden ther doet doer de
Scultes en de Befelhebbers van de knechten. En van dese 3 was daer ene genoempt
J E M I S VAN V T R E C H T , SO he van Vtrecht were, liet de Ghuwernoer hem an
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spreken om sijn lewent, aîs een landsate ; en de ander 2 worden geordelt tlioe
sitten vp een rat f en U E L I S to hangen, als een landtsate. En als se tlier
pîaetzen jjuemen , daer se de doet solden vntfangen, so badt dese IJELIS SO
deer lij ck om het zweert, also dat alle de omstaenden knecliten sijner compassie
hadden; en na datter vast zeer om gebeden worde, en de Ghuwernoer daer to
niet voerstaen wolden, so wolden de hanckman doen, so he belast were; so liet
de hanckman de ander 2 staen in de rinck , in handen van de Proeuoest, ende
wolde J E L I S then ersten hanghen; siet, de knechten vellen oeuer de hanckman,
en sloghen hem iher doet. De Prouoest dat sienden , de toefden daer niet lang;
he ginck oeck Jopen. Bij dese middel worden dese 3 voerordelde knechten late
lopen 5 dat ick voer de tijdt niet gehoert hebbe. — En de knechten, de dit
scentlijcke dinck gedaen hadden , de liepen, met al datse lope mochten, nae hoer
geweer. Wij saten ouer eten in vnse losement; en als wij dat saghen, wisten
wij niet b e t , often de lîanden weren voer handen , aîso des wij vns eten lietea
staen, ende ginghen oeck lopen. En wat wij de lopenden knechten fraegden,
watter to doen were? wij mochten gheen ander antuort hoeren noch hebben, dan
so voele, datse repen: IJdtlijck gaet sijn geweer haelen! — Wij ]epen oeck
na het cloester, daer vns geweer was, en hebben vns met ijl an gedaen, en
hebben vns bij de Ghuwernoer gefoget, Doen hoerden wij then ersten van de
Prouoest, watter gedaen were.
Nv ist waer, dat de Ghuwernoer, Scultes, Prouoest, ende niet hoer deners.
niet het wisten, often de knechten wolden hoer semelijclc doet slaen. En alle de
knechten ginghen daer gemeen halden , tegen hoer eedt en den artijckelsbrieff;
dan de Amirael dede so voele, dat sijn knechten, de he van de scepen vntberen
mochten, ginghen bij het gescut bewaren, om de stadt to bewaren. En wij gawett
vns bij de Ghuwernoer, om met hem to lewen ende sterwen • wo wal dat de
knechten vns escheden , bij hoer to comen, so wolden wij dat in genen weghen
doen; anghemerct he vns van de Keiser to gegewen were, so wolden wij hem oeck
niet begewen tot in der doet. En he sal dat oeck moten segghen, dat he roeeK
troest an vns hadden, dan an alle de gene, de hem lieff hadden. En dit sclieghe
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vp de awent van Vnse Liewe Froirwe Hemelfartz dacln En als de knechten nv
gemeen helden, so worden hoer boes voernemen ija ghebroecken doer summighe
knechten , de sodane dinghen -wijder betrachten dan andere ; dan de Ghuwernoer
worden besant, om bij se in de rinck to conien? om to hoeren, wat de knechten
gedaen wolden hebben; en daer vp gawen se hem geleidt, daer sekerlijck to
moghen comen ende weder keren.
Nv wast waer, dat dit slot, daer voer aff gescrewen i s , dat was vnder handen to
maecken; daer om wast, datter niet dan een cleijn strate gelaten was tuschen het
slot ende hawen ; ende vp de plaetz often strate lach den hanckman foerslaghen; en
de knecht wolden dat niet consenteren , datmen daer wech mosten nemen; also ,
als de Ghuwernoer ende wij sementlijck nae den knecht ginghen, mosten wij ouer
de doede hanckman treden; dat wal een grote homoet were van sodane ludenj
en dat meer was, se woldent niet staden , datmen hem grawen mosten,,
Nv was der tijdt een Burgemester van Enchusen to Staweren;
en als he
ansach alsodanen vploep, ginck he in sijn schute sitten, om nae Enchusen to
faeren, daer oeck Mijn Here VAN CASTRE gecomen was met de betalinghe , om
hij vns in Staweren to comen; dan als he gehoert hadden van dese dinghen,
was he niet lustich voert to faeren; so heft de Ghuwernoer an Mijn Here VAN
CASTRE gesant LUTKE BOEN , de hem haelde met de betalinghe; en de knecht
helden andermael gemeen vp Vnser Vrouwen dach ; en daer quemen Mijn Here
VAN C A S T R E , ende den Ghuwernoer, en wij semelijck in de rijnck. Na langhen
raet, de der knechten daer vp geholden hadden, so gaewen se daer an voele
abusie, datse gedaen wolden hebben, recht off se een groet werck voer de
Keijser ghedaen hadden, waer met se sulckes voerdeent hadden. Dan Mijn Here
VAN CASTRE gaff ther antuort: He hadden daer macht, last noch befel fan;
daer vmme so mocht hij hem daer inne niet gedaen often gelaten worden ; dan
he wolden hoer gebreken wal to Hoewe an gewen, en wes he hoer to goede
mochten doen, daer solde gene gebreck an wesen. — En he betaelde de
knechten; daer mosten se hoer mede lijden ; dan se hadden oeck grote dachten
Prof. Friesch Genootsch. I.
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ouer den Profoetz, wo he se heswaerden, en andere sulcke gebreken; — de
worden remediert.
Nv fait hijr to scrijwen, dat voer de dachfaert, de to Harlinghen geliolden
worde, so was de Here VAN CASTRE vns to mael gunstich ende fruntlich; dal
worde gans voerk.eert vp de dachfaert. lek badt hem ija fruntlich , dat lie daer
mede wolden trecken, in hoep sijnden, datmen daer wat guetz voer de Keiser
gedaen solden hebben; dan wo ick des hadden moghen weten, dat sé hem solden
gesproken hebben, dat he vns sunder recht vngunstich solden geworden hebben,
ick hadden vpt wenichst daer vmme niet gebeden , dat Sijn Edeîheit daer solde
gecomen hebben.
Als nv de knechten betaelt weren , so worden daer ghesloten , men solde met
de ganse hoep, de in Staweren laghen, gaen trecken in Groningherlandl; ende
in Staweren solden weder gelecht worden HANS METSCHER met sijn knechten,
de in Ffranzfcfcer Jaghen. - En om datmen sulckes to bet solden moghen doen,
so sandt de Ghuwernoer Juncker BUNE an Mijn Here van Oest Frieslant, om
daer knechten an to nemen ; insgelijcken so sant he to Campen an JOHAN
B L A U W E ; de brachten oeck een faentken met knechten. En als nv de knechten
betaelt weren, so quemen wij bij Mijn Here VAN CASTRE , fragenden , ofF he
vns oeck bedacht hadden , so he to doen vns beîoefth hadden ? — De glioede
Here worden des voertoernt om dese woerden , daer he ija geen groete oersaeck
to had, en he gaff mij gheen antuort vp mijn fraghe, dan sede: Ick gelowe v,
Friesen, niet. — Ick antuorden: Wat moghen wij sulckes beteren, off gliij
vns willen geîowen, often niet willen gelowen ? — He sprack ander mael met
groter haesticheit: Hoert ghij dat wal ? ick betrow v , Vriesen , niet. — Iele
antuorden : So mach de Keiser des de Ghuwernoer dancken , dat he vns betrout
lieft, so lang des wij hem hijr gebracht hebben, teghen danck ende wille van
voele luden ; wo he vns dan niet betrout hadden , so ghij dan doen, so were dat
wal foërblewen. Dan hijr is goet raet t o ; absolueert vns van vnse denst, en
nempt andere in ynse plaetz, de ghij dan foertrouwen; so zijdt ghij sunder
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sorghe, en wij sinnen des hartelijcken wal to freden. — CASTRE antuorden:
lek en hebbe daer glieen last fan, v to absolueren-; lioert ghij dat wal? —r lek
sprack: Dat moet ija een arme saecke wesen; men wil ons niet betrouwen,
noch betalen, noch denst voerlaten. ~— Dit parlement schege to Staweren
int cloester, daer meer dan 60 personen ijeghenwoerdich waren ; en worde also
foescaempt sunder schuit, alsl voerscreuen is.
En als Heer T I J A E R T BURMANNIE in sijn logijs queme, so sprack h e , dat he
niet wolden om 5o Philips gulden, often he hadden dese woerden gehoert. En
sijn broeder, D O U W E BURMANNIJE , antuorden daer vp , dat he niet en wolden
om hundert Philips gulden, off he hadden de selfden woerden gehoert; ende wer.e
nv wal ghenoech beschaempt. — Hijr met toech de Here VAN CASTRE na
Hollant.
En de Ghuwernoer quam an mij , claghenden oeck oeuer de Here
VAN CASTRE , wo hewich dat he was ; he moste hem vnderholden met listen en
smeken, recht off he een kijnt were.
Des anderen daghes, so de knechten nv betaelt weren, so wolden de Ghuwernoer
vp breken, en legeren hem in een cloester bij vmtrent Dochum; daer wolde
he de ander knechten foer wachten, daer he om gesant hadden, en liet
Heren T I A E R T BURMANJSIJE , ende HANS BECK , ende de Amijrael in Staweren
blij wen , om dat to bewaren. —• Nv wast waer, dat wij gehoert hadden, wo
Mijn G. Ff. solde comen to des Grawen haghe; so dan de Here VAN CASTRE
dese woerden met vns hadden geliadt, aïst foerscreuen i s , so wolden wij vns
semeritlijck foer Vns G. Ff. en des Keijsers Raet presenteert hebben, om. oerloff
to begeren van vnse denst; wij wolden vns to rusten stellen in Hollant, often in
'Westerlant,
waer Mijn G. Ff. dat dan beliefth hadden. Dan so de Ghuwernoer.
des hoerden, quam he tot mij, en badt mij fruntlick, dat ick meth de andere also
wolden spreken, en laten dat anstaen, en trecken met hem in
Groning/ierkindt/
he wolde des also teghen mij bekennen, dat ick des sijner wal solden to
bedancken hebben , en wolden he vus woert also doen voer Mijn G. Ff., dat wij
des solden moglien gheneten, niet tegenstaenden vnser hemelijcke fianden, de vns
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achter de rug sunder schuit mochten hedraghen ; — met andere so voele goede
woerden, dat ick de Ghuwernoer consenteerden ende beloefden; en wij vntfinghen
een maent soldtz, en wij santen een froem Priester in de Haech, de vnse
ghebreken daer an gaff, ende daer van een guetlich report brachten , so dat ick
des to freden was. En de Ghuwernoer is vp ghebroken met de knechten, ende
heft se gebracht in JKarigaerden, daer se de andere hopen solden voerwachten;
en he liet mij in Staweren, om met des Amiraels knechten to handelen, en
enighe daer van to nemen , en senden de in der Sneech, omse daer meden to
bewaren voer den Ghelderschen , de daer vast voele anslaghen vp maecten, om
dat weder to moghen hebben. Dat ghedaen sijnde ? ben ick de Ghuwernoer
gefolget.

WOE DAT ICK IN VNGENADE VAN MIJN G. FF. GECOMEN BEN,
MET ZAMPT DE ANDERE HEREN VAN DE RAET.
Vp de selfden dach, als de Ghuwernoer met de knechten vth Staweren
getoghen sinnen , so hebben de Ghelderschen hoer oeck vth de Lemmer gemaect,
en hebben hoer gelegert voer Couorden. So vnse knechten in Mariegaerdm
laghen, foerwachtenden de andere knechten, so alst foerscreuen i s , so laghen
wij in middeler tijdt in Lewerden;
so ist geboert vp Sancten BARTHOLOMEÜS
awent, datter een boede tot mij <juam , ende presenteerden mij een brieff; en so
ick de superscripcio las, helt he an J o w JÜSMA en mij. Ick fraegden de boede,
wel mij de brieff gesant hadden? •— He wiste often wolde mij niet segghen, wo
often w a t ; dan sede: He was to Harlinghen gewest; daer weer een bode
gewest, de hem seer hoech belastet had, mij den brieff hemelijcken to ghewen,
dat he oeck also gedaen hadden. — So wast oeck waer, dat de van Sneed
hoer volmachtighen daer ghescict hadden , om to foernemen, wat oersaedke de
Ghuwernoer mochten hebben, dat he de knechten vth Staweren genomen hadden,
en lietse daer ledich legghen, om des Keisers landen to bederwen, en quam hoer
niet in bate, om den van Sloten to beleggen ? so he hoer vp voele diuerse tijden
beloefth hadden > beide meth scrifthen ende met de mont ? — En dit cJaegden se
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then ersten an de Raet van Lewerden,
biddenden , dat se hoer hulp hijr mede
in wolden doen, angemerct dattz vp de laetste landach also to doen concludeert
ende angenomen were. En daer is so voele gedaen, dat de Ghuwernoer heft de
volmeclitiglie van Sneeck late comen, met de Raet van Lewerden,
voer des
Keisers Raet; en de Ghuwernoer dede mij daer oeck halen. Als wij geseten
weren, wiste ick niet bet, often men solde spreken van de dinghen, woe men
de van Sneeck solden moghen helpen; en daer worden een swijch gemaect,
en de Ghuwernoer sach an de Doctor; so wiste ick niet bet, de Doctor solden
het woert doen ; so hieff de Doctor daer an , met mij to disputeren , seggenden :
Ha , JANCKO ! wel heft doch v de macht ghewen , dat ghij Frieslant also
belasten en foersegelen , als ghij gedaen hebben ? Here F F L O R E N S heeft vns
gheboeden, dat wij vnderlinghe wolden een vpcomste maecken , so cleijn often
groet, als wij selwen wolden, daer wij mede vnderholden solden de 3 luisen ? to
weten, Harlinghen, Frani/cher ende Lewerden;
ende wat daer ouer liep, dat
solden wij ligghen in des landtz prophijt, in defencie vant landt; en dat wolden
wij niet doen; en ghij hebben vns sodanen vnlijdeJijcken last vp geïecht. Wel
heft v doch de macht daer van gegewen ? — En dese woerden sprack he met
so grote bitterheit, recht off ick daer meden alle de werlt fordorwen hadden.
Als nv de Doctor sijn woert gedaen hadden, so antuorden ick schamelijcken
also: Heer Doctor! ick noch de mijnen hebben Frieslant niet voercofth „
voersegelt en vpgedraghen, noch belast; hebben ghij ende de uwen daer sculdt
an, dat moechdij weten; dan men sal certeijn mij ende de mijnen altijdt daer
vnsculdich an fijnden. This wal waer, dat de Keij. Ma., vth sijne angeboeren
mildicheit, vns brewen voerleent ende mede gegewen heft, de wij de landen
moghen presenteren en tonen, daer wal genoech in foerstanden mach worden,
met wat gnaden de Keiser de Frieslanden begeert to vntfanghen ende regeren.
En in de selfden brieff staet specificeert een lijdelijcke summe van pennonghen ,
Ijaerlichs van de landen to heffen en boeren; en boewen de summe en wil de
Keijser de landen nummer meer besuaren. Weten ghij nv beter brewen to
erlanghen, dat sullen de landen v moghen dancken ; dan ghij laten v hoeren f
recht off ghij noch groet geit van de Keijser willen hebben, voer dat Sijne Ma,
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vns regeren , beschermen, ende een Here wesen sal; ick geîowe certein, dat y
sulckes falieren sal.
Als nv dese brewen to Harlinghen getoent worden voer de gemene landen,
doen wiste he daer niet straf bartz in to fijnden, dan sede: Wat de brewen voer
lioer mede brachten ? se hadden teghen de Keijser niet misdaen. —- En nae dat
he mijn antuort daer vp gehoert hadden , was he niet lustich, daer forder van
to disputeren, dan namen den brieff mede to Lewerden,
en ginglien daer
studeren, ofF daer oeck ijeeth to fijnden was, bij de weîcke se mochten maecken,
dat wij met den brieff glieen fruclit noch profijt voer de Keijser solden moghen
doen j en so daer niet anders to fijnden was, so worpen se mij dese artijc¾el
foer, in presencie van de Raet to Lewerden ende de gescictejn van Sneech, •yyoç
ick de landen met den brieff voersegelt, beswaert, en een vnlijdelijcke last Vf
geîecht hadden ; in hoep sijnden , datse bij desen een afkeronghe van mij nemen
solden , om dat ick de landen also besuaert hadden , en solden geen gehoer li|
de landen hebben , om wat gir-îz to moghen doen voer. de Keiser. En so k
Ghuwernoer marcte , dat de JJoctor an mij niet voele ere begaen mochten, .heft
lie vnse woerden gliebroeckor;} en sprack de van Sneech an, wat se begeerden?-»
De van Sneech gaewen hoer ghebreken daer to voerstaen, en wolden segghen.,
dat de Ghuwernoer behoerden to folcomen tgene,dat vp' landtdach. to Harlinghen
to doen beloefth were. — De Ghuwernoer antuorde, woe Ixe meer knechten
foerwachteden; als de knechten bij de andere weren , so wolde he raetz pleghen
met Heren GODTSCALCE:, mij ende ander, de van crigesliandel wisten; en den raet
wolden he truwelijck folghen, en niet de raet van de gene, de vnfoerfaeren weren
in sodanen handel.— Hijr mede mosten hoer de van Sneech lijden; dan se hadden
vast goeden troest vp mij ; wo ick daer in raeden mochten, so solden se niet
vngeholpen blij wen. En daer met scheiden wij vns. En ick ginck, ende
•presenteerden de Ghuwernoer den brieff, de mij gecomen were, ende wiste niet
van wel. En de Ghuwernoer sachten mij , dat Mijn Here VAN HQECHSTRAET
mij den brieff gesant hadden, en wolde, dat J o w en ick solden to Hoewe
comen. En ick brack den brieff v p , ende bevantet also. Nv badt mij de
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Gnuwernoer niet hem to eten , dat ick dcde ; en de Ghuwernoer bescheide mij to
comen des morgens in de leger to Mariegaerden; daer wolde lie met mij spreke»
en aff ferdighen , en daer treeken laten
Vp Sancten BARTHOTJOMEÜS dacli quam ick bij de Ghuwernoer to Marigaerden,
so he mij belast hadden to doen ; daer nam he mij allene in sijn losement, ende
hadden to mael foele langen fruntlijcke woerden met mij ; en vnder de andere
woerden so sede he mij, dat he wal bekanden, dattz regiment van Heer TIAERT
BÜRMANNIJE , de Doctor, Heer J w BQTTIN&HE , met boer adherenten, niet en
dochten , en dat se niet sochten de ere ende prophite van de Keiser, noch het
walfaren van de landen, dan allene sochten se hoer eghen bate ende prophijt;
dan so he se int regiment gefunden hadden , so mochten he het regiment so
ijlenden niet muteren often voeranderen; dan ick mochten dat wal foersekert
wesen, dat he metter tijdt een ander regiment dachten to maecken int landt,
ther ere van de Keiser en tot walfaert van de landen j en foert sede he mij ?
woe he wal gemerct hadden mijn diligencie ende neersticheit, de ick in desen
handel gedaen hadden, ende geerne forder ghedaen solden hebben, wo het gedaen
had willen wesen; waer vmrae dat he mij oeck grote gunst droech, dat ick wal
metter tijdt befîjnden solde, ende dachte mij oeck niet allene to achten en holden.
als een trow vrunt, dan als ener, den hem blodeshalwen then aller naetsten
bewant were; daer gafF he mij de bant van trouwen v p , en badt mij foert •>
dinghen vth to richten sijnent halwen ; — daer ick vp antuorden : Allet gene
ick mochten doen hem to goet, esempt ere ende eedt, dat solde he vijnden,
dat ick hem daer inne solde denen truwentlijck met mijn lewent en mijn cleijne
armoet. — En dat weet Godt wal: had ick moghen kesen enen Stadtholder,
wel ick hadde gewilt} dat ick genen anderen gekoeren hadden , angaenden mijn
persoen ¾ he dede wal bij mij, doch sunder sijne schaden. En met sodanen
afscheit ben ick ghesceiden van de Ghuwernoer, en nam mijnen wech weder nae
Lewerden.
En altera

BARTHOLOMEIJ

hebben IJow

VAN JOUSMA
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genomen, om to trecken ant Hoff, so als Mijn Here VAN HOECHSTRATEN vns
gescrewen hadden. En als wij to Harlinghen cjuemen, so weren daer geen
scepen, de in Hollant wolden , dan daer lach een jacht, de to Enchusen
hoerden j de ginghen wij fraghen, off se vns niet solden willen ouerbringhen ? -—
den vns antuorden , dat de Amptman van Harlinghen hoer vp hilt, om, off
daer wat sunderlinghes mochten comen , datmen noetlijck to Enchusen mosten
weten, dat solden se oeuer brenghen; en wo wij oerleff muchten voer hoer
erlanghen , so wolden se vns geerne oeuer brenghen. — Wij leten de Amptman
daer vmme bidden ; dat he vns consenteerden. En wij sint int scip gangen, in
wille ende menonghe, dat wij de nawent to Enchusen wolden gewest hebben;
dan daer quam een storm in zee, de wijle wij vpt water weren, dat wij vns
mosten wenden, ende cjuemen to Staweren an lant, daer wij 3 daghen mosten
Llijwen , des storms halwen. En de wijle dat Vnse G. Ff. in den Haghe were,
so worden HANS BECK Amirael gemaect. En als de storm cesseerden, leten wij
vnse dinghen in scip draghen, om foert ouer to faeren; en de wijle wij nr
misse hoerden , so wolde HANS BECK hem tonen in sijn nije officie, en foerboet
de scipper , als Amirael, dat he vns niet solde moten oeuer brenghen. Als wij
waenden int scip to treden , funden wij alle dinghen vngereet; dat vns we dede.
Nv ist waer, dat dese HANS BECK met vns int lant cpam, sunder denst oflen
befel to hebben; dan so wij in Staweren quemen, so sande de Ghouwernoer dese
H A N S BECK ouer, om knechten to haelen ; dat he dede.
En als he weder
gecomen was, so sadt he bij des Ghuwernoers tafel, daer wij oeck weren, en
hegoste daer to claghen ouer de van Amstelredam,
datse hem scepen voer
sijn knechten geweijgert hadden; het weren all dewen en voerreders, dat in
Amsterdam
woenden; en se hadden de Keiser ne goet willen doen, en also
deden se noch; he hadden ija eens tijdt gewest in de Haech, often anderswaer,
daer he de van Amsterdam
leit ende een homoet getoent hadden ; dan woe het
noch also andermael to mate queme, he wolden dat wal ghedencken, dat liem
nv wederfaeren weer. Dese woerden foerdroten mij meer, dan ick antuortz
mochten gewen , doch dede ick hem so voele to voerstaen , dat he nae den dach
in mijner presencie niet meer daer van sede. Dat rnoste ick nv misgelden 3 en
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toende sijn maclit, so he best mochten ; des ick gaer voertoernt was, angeseen
wij liet scip van Harlinghen hadden mede ghebracht ? en haddent van hem
niet vntfanghen. Dan woe icket niet ghelaten hadden om des Keijsers wille,
ick wolde hem dat wal also betaelt hebben, dat he de van Amstelredam noch.
mij geen leit meer ghedaen solden hebben. Doch liet he vns het scip holden ,
en dat brachten vns noch voer noen to Enchusen,
daer wij funden Mester
G H E E R T Mui/ERT en JOEST VAN B U R E N ; de quemen met de betalinghe voer
de knechten, en brachten oeck een instructie, woe de Ghuwernoer hem met de
knechten solden holden. — En als wij nv in de Haech rpemen , befunden w i j ,
dat Vnse G. Ff. weer weder gekeert nae Brabant;
en wij sinnen gefolget,
also dat wij se achterhaelden to Rosendal, bij Bergen vp de Soem; en daer
spraken wij Mijn Here VAN HOECHSTRATEN an , ende deden vnse vnschult, om
dat wij daer to tijde niet gecomen weren; des was niet bij vnse scult fberblewen,
angeseen de brieff hadden wal 3 weken gewest vnder den wech, to weten,
tuschen den Haech ende Lewerden,
often voer datmen vns hadden willen
tonen. Mijn Here VAN HOECHSTRATEN bescheiden vns to Bergen; daer solden
wij Sijne G. an spreken , so wolden he vns vntdecken de oersaecke, waer om
dat he vns daer to comen ghescrewen hadden.
Als nv "Vnse G. Ff. to Berghen gecomen was, hebben wij vns gefoeget int
huis van Mijn Here VAN B A R G H E N , daer Vnse G. Ff. der tijdt logeert werej
en wij worden geropen to comen voer de Raet. Daer worde vns voergeholden,
wat groter costen datmen in Frieslant dede, en wo wenich datter vthgericht
worden, daer se aff gehoert hadden, dat wij een oersaecke daer aff wesen solden,
en hadden dat anders an vns gehoept to vijnden ; — met ander woerden, de
wij niet geerne en hoerden ; — dat wij aîletsamen vntkenden , segghende: W e
vns daer mede belasteden , de dede vns gewalt ende groet vnrecht; en mochten
wij enich persoen vndër de oegîien seen, de so durstich were, vns daer mede to
belasten, wij weren bereit antuort to gewen, en dat niet obschüer often
bedectelijck, dan in sodaner gestalt, dat de anhoerders lichtelijck solden moghen
kennen en weten, dat wij daer an gaer vnschuldich weren. Doen fraegden vns
Prov. Friesch Genootsch, I.
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Mijn Here VAN HOECHSTRATEN ; So wij daer an ynschuldich weren, so lie van
yns daer hoerde, wel dat dan de schuit daer afF hadden, datter niet meer
ythgericht were, nae de oosten, de daer gedaen were? — Wij antuorden, dat
wij niet gheseiet weren, om ijemant to beclaghen., dan weren bereit vns to
foerantuorden in so voele, alst noet were tot vnser vnschult; wij hadden
gedaen , so wij beheerden to doen, daer nemant met recht often reden mochten
teghen spreken; — daer Mijn Here VAN HOECHSTB.ATEN vns vp antuorden.
Wij weren sculdich hoer to aduerteren in allet gene, dat de Keijser mochten
beletten, om to eomen tot sijne wille; waer vmme wij angenomen weren als
deners van de Keijser; oeek weren wij sculdich to raden allet gene, dat de
Keijser mochten behulp doen in dese saecke ende anderen. — Wij antuorden5
Het were wal waer, dat wij sculdich weren allet gene to doen, dat gheraecke»
mochten tot de ere van de Keijser en het walfaren van de landen; daer vmme
gaewen wij hoer to voerstaen, wo datter vmtrent J A C O B I voerleden een landtdach
to holden heraempt were to Harlinghen,
vp welcke dachfaert datter ordineert
ende gedeputeert worden volmeehtigben, de hijr an Vnse G. Ff. en des Keisers
Raet solden treek en, de ghestalt van de landen tkennen gewen, met remedie enåê
ander behulp, watter bequeemst ende aller nutst gedaen were voer de Keijser
en de landen; en so dese gedeputeerden soliciteerden een credentz to hebien
vtli de eanzelereij, dat worden hoer gheweigert, daer bij dattz foerblewen were,
datse hoer niet presenteert hadden, gelijck se de landen to doen beloefth hadden.
Wolden dan Vnse G. Ff. en des Keijsers Raeden de gestalt van Frieslani
egentlijck weten, datse dan screwen an de ghedeputeerden, datse hoer presenteren
solden voer Hoer G.; vngetuijwelt se solden alsdan wal fijnden ende to wetea
comen allet gene, datse van vns begeerden to weten. **~ Hijr met worden wij
bescheiden vp Antuorpen
to trecken, daer wij Vnse G. Ff. oeck soldea
fijnden.
Als wij nv to Antuorpen quemen, worden wij bescheiden to comen voer de
Raet, de vns fraegden, woe ende in wat schijn dat Frieslant aller fuegelichst
solden wesen to brenghen vnder de subiectie van de Keijser? — Wij begeerden,
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datmen sulckes wolden befrageri aiï de gedeputeerden; daer solden se vngetuijwelt
Wal hoeren allet gene, wattef nutst ende prophitelichst ghedaërï were voer de
Keijser ende voert landt. — HOECHSTRATE gafF vhs ther àntuört, dat wij
weren deners van de Keijser, en doer vnse eedt weren wij schuldich daer an to
gewen allet gene, dat tot ere van de Keijser comen mochten, en requireerden
vns bij vnsen eedt, de waerheit to vntdeeken ; en sede voert: Allet gene, dat
ghij met vns daer van spreken , dat i s , noch sal niet anders wesen, dan often
dat niet ghesproken were, en tsal nummer foermaent worden. —- Wij weren de
saecke vnbedacht; daer vmme so namen wij vthstel ende dilacij; en wij worden
bescheiden int losement van Mijn Here de President \ ende daer solden oeck
Comen Mijn Heer de Audienciër, óm met vns to communiceren na nodurfth;
en wij hebben vns vp de gesetten tijdt daer ghefunden, en gaewen daer an
tgene, so wij niet beters wisten, dattz best denen solden voer de Keijser ende
de landen ; en woe wij beters gewist hadden, wij solden vnghetuijwelt dat niet
hebben willen foersuijghen t om lieff noch om leit. En wo de Ghuwernoer mijn
liflijcke faeder gewest wére, ick solde in cleijn often groet meer noch wenigher
gedaen hebben , so ick dede. Ick stelden daer besijden alle hoghe belofthen , de
mij bij de Ghowernoer , oeck MUXERT , gedaen were , oeck âUe prophitên , den
mij daer van mochterï to staen, dán betrachtederi de ghetruwic¾eit, de ick de
Keij. Ma. schuldich was.
EXEMPEL.
[In oude tijden werd door de Romeinen, in den oorlog tegen Carthago, een doorluchtig burger,
MÅRCUS REGTFIAJS, tot legerhoofd gekoren. Deze oorlog viel voor lang voor de geboorte Van
HANNIBAL of SCIPIO. Hij was de eerste Romein, die in A/rica zelf eeneri inval durfde doeïi'.
Na vele overwinningen, aldaar behaald, is hij in eenen slag « neder geleeht )) en gevangen.
Die van Carthago zonden hem' naar Home, onder belofte, dat, indien zij hunne gevangenen
terug mogten bekomen,. hij met alle de zijnen weder (t Iedich )) zouden worden. In zijn
Vaderland terug gekomen, (f so soliciteerdëri he sijn werff, wáer mef he belastèt'weré ;• dat
« hem oeck waï t¾en harten ginck, angeseéri sijn lewent hinck daer an. )) Als hij mi îw den
Senaat met grooten ûadrak zijn voorstel had gedaan, zoo ging hij, op'lasl des Burgemeesters,
op zijne plaats ats Senator zitten; want te Rome was deze gewoonte,, dat ieder Senator daar
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zijne eigene plaats « often sitten J) had, welke, bij zijn afwezen, door niemand anders mogt
worden ingenomen, Alstoen sprak hem, onder veelvuldigen lof, de Burgemeester aan, en
vroeg zijnen raad, belovende dien te zullen volgen. REGULUS antwoordde: « De wijle ick
fi daer stunt, so heb ick gesproken als een solicitator to staet; « thans moet ick spreken « nae
(( mijn officie. !) Nu toonde hij het nadeelige aan van zulk eene uitwisseling, en waarom hij
genoodzaakt was tegen het verzoek te stemmen, wat hij daarom ook zoude moeten lijden. Zijn
gevoelen kreeg de overhand, hoezeer men ook om REGUIUS zei ven bekommerd was, ja zelfs,
toen hij reeds op de terugreize was, hem tegen zijnen dank zocht te behouden. Zijne
vrienden vingen hem op; maar REGULUS , die hun het belang onder het oog bragt, hetwelk
voor Rome zelf gelegen was in het standvastig houden der eens gedane belofte, zwoer ten
laatsten, dat hij zich zoo lang van spijs en drank zoude onthouden, tot men hem weder
vrijliet. Aldus is hij door hen losgelaten, en heeft zijn woord gestand gedaan, « en starff to
« Cartago een pijntlicke ende vngehoert doet. AIso vnstantachtich is der awentuer. Daer om
(i ist, datmen secht:
« Awentuer, Godt gewe dij prijs!
« Al weer een man, gelijck SALOMON , wijs,
(( Ende hadde gene awentuer daer mede,
(i Het were voerloeren, al wat he dede. il]

Dit exempel nam ick oeck voer oeghen, de wijle ick daer stunt, ende men
mij fraegden nae de Ghuwernoer ende sijn wesen. Ick gaff ther antuort, dat he
•was een wijs, vroem, voersichtich Here, wal weerdich een groter befei to
hebben, dan be badden ; met allet gene, dat ick wiste to spreken, denenden tot
sijn loff en ere. Dan als ick mede neder geset worden in de Raet, en mij
foermaent worden de eedt ende truwe, waer met ick den Keij. Ma. foerplicht
ende foerbunden were, om an to gewen, waer bij dat Ffrieslant solde
mogben gbebracbt worden, ther menste quetsen van de Keiser ende tlant, tot
geboersamheit j ick dat horenden, stelde besijden alle belofthen, de mij de
Ghuwernoer, oeck M U I Æ R T , ghedaen badden ; daer to alle e r e , gunsten ende
prophiten, den mij daer aff comen mochten; de hebbe ick alletsamen als niet
gheacht, dan hebbe voer oghen genomen mijn eedt ende truwe, waer mede ick
der K.eij. Ma. bewant were, en hebbe mijn ere ende gelimp bewaert, in so
voele als ick foermochten; en woe ick beters gewist hadden, in raet often
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daet, ick en soldet niet foersweghen hebben, al haddet mijn lijflijcke vader an
gegaen ; dat weet Godt wal; dat mij nochtant niefc wal geloent is, so als hijr int
foerfolch blijcken sal.
Nae dat wij , vp begeerte van Mijn Here VAN HOECHSTRATEN , alle articulen
to gescriftli gestaît ende de ouergegewen liadden , so gaf men vns oerloff, weder
nae de heijmet to trecken, en namen also oerloff altera MARIE natiuitatis; en de
Heren gaewen vns een bode mede met brewen an de Ghuwernoer; daer, vnder
de andere brewen , mede was in scrifth gestelt aliet gene, dat bij vns daer an
gegewen were ; dat wal genoech contrarie was vant gene vns beloefth ende to
gesecht were , alst voerscreuen is , dat allet gene, dat wij daer an gaewen ende
foerhandelden, dat solden niet anders gesecht often gedaen wesen, dan off bet
teghen een mner gesecht were.
Wel so mach dat nv anders voerstaen, ofthe de Heren hebben gliewilt, dat
dese vnwille also wesen solden ? angemerct ick neme daer inne to tuge hemel
ende aerde: had ick der tijdt moghen kesen een Ghuwernoer tot mijn wille nae
appetijdt, als ick niet belast weer gewest to kesen bij mijnen eedt, then
profitelichsten voer de Keijser ende de landen, dan hadde mijn gunst moghen
folghen, sunder gekrencket to worden in mijn eedt en ere, dat ick genen
anderen solden ghecoren hebben dan hem. Oeck de anderen, to weten, Heren
GODTSCALCK JuiNGHE , Heren TIART BÜRMANNITE , DOUWE , sijn broder, de
grote Mester T I A R T EÏIIIG-ERSMA ? wij aten, druncken ende conuerseerden
dagelichs mitten ander, sunder een quaet woert malcander- to gewen, dan so
voele, als hijr folget.
Wij sa ten eenstij dt bij des Ghuwernoers tafel, so bieff dese grote Mester
an, ende sprack: Weer mijn raet goet, men solden dat ganse landt
vp barnen ende foerdarwen. — So hem daer nemant vp antuorden, so sprack
ick: Here! ghij zijdt to rijp in v raden; ghij solden also wal raden, dattz de
Keiser ende wij semelijcken solden moten misgelden} — want ick bekenden wal7
TIAERT
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vth wat grimt dat de woerden quemen, ende datse allene daer vmme gespro¾eî.
worden, dat lie wolde, datse gehoert mochten worden, bij de welcke dat de
husluden een afkering tot vns genomen hadden , also dat wij niet solde iwoghen
scaffen , so he sach, dat wij wal macht hadden to doen ; daer om wast, dat ick
daer antuort vp gaff. Als ick nv dat antuort hadden gegewen , so sprack Mester
T I A E R T so hewich an mij: Ick wethe w a l , wat ick raden sal, als het tijdt is,
om raet to gewen; —dan dese woerden achte ick niet dan voer tafel woerden,—
Ick antuorden : So voele to quader ist, dat gliij sodane vnmitte woerden ouél
de tafel spreken; wo ghij dat in de Raet also an gaewen, dat worden wal
voerswegen; en often ghij also dan vthe wege were, andere mochten wislijckei
ende wijder Jbetrachten, de v quaet voernemen met tamelijcke reden ende goeds
woerden wiste to breken ; dan wes ghij also spreken int openbaer , ende neman,
v daer vp geantuort hadden, enighe van dese hijr sittenden mochten rendeert
hebben, tgene he gehoert hadden , niet wetenden, wat quaetz datter vth comen
muchten; en daer mochten noch wat to gefoget worden, en dese dinghen quenien
voer de husïuden , dat wij met sulcke dinghen om ginghen; ghij wetera åaåtf
dat wij hebben een open flecke, en daer bij een hantfol knechten, en, vnse
wederparteij leggen hijr voer der hant; wij solden hijr niet wal wesen,-. iy
alletsamen mochten bij sodane woerden to cort fallen ; en wo dat schoen nenianij
sittenden bij der tafel y reuelerden , so mochten sodane woerden gehoert worden
bij enighe, staende vnder de muren, often van de gene, de hijr foerbij gaen;?
also dattz wal voele schaden ende gene prophiten in bringhen muchten* — B9
dese woerden bleeff dat.
Niet lang hijr na so quam dese Priester vth dm
Haec/i; en wij saten semelijcken an des Ghuwernoers tafel; so hieff dese: Priester
an to spreken, segghenden : Ick wolde , des ghij gehoert hadden de raet va»
Mester B E R N H A R T JBUCHO , woe men Frleslant solde moghen brenghen tlier
gehoersamheit van de Keiser, — En dat sa voerhaelde he 3 mael na den ander;
en so hem nemant fraegden, woe often wat ? doen dede he sijn logenachtighe
mirat - v p , ende sprack: Mester BERNHART. de gaff daer an in de volle Raet ^
als wi) daer vnledich weren in de haudel van Frieslant, dat de Keijser. soldeœ
ijummer geluck hebben, noch Here des landes worden, hé mos-te dan het gehele
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¼nt ihen ersten foerwoesten, foerbarnen ende foerdarwen. — Dan ick gaff
hem een cort antuort, segghenden: Compt bij vns to Staweren, ende gewen
daer sodanen raet, als ghjj lújr doen ; de Ghelderschen sint voele starclcer van
knechten dan wij doen, ende wij hebben een open flecke, en wij begosten dan
de hiisludeo to foertoernen, de vns nv vast gunstich sint; wo lang solden wij
daer blijwen? — met meer andere, deser gelijcke, woerden. — En na datse
quemen ther kennisse van Mester BERNHART , de hadden sijn wille daer niet
an, dat he also met logenen worden oeuer gegangen, ende brachten des so feer,
dat dese Mester TlART sijn handtscrifth daer afF gaff, dat he sodane woerden
niet hadden ghesproken. —- Siet doch, wat luden sint dit, to wesen een Raet
van een Keiser!
áidus eoncludere ick, dat dese vnwille voel gecomen is bij scult van des Keisers
Raet; to weten, hadtmen vns niet to Hoewe to comen gescrewen, bij vns selwen
hadden wij der tijdt daer niet gecomen; daer sijnde, hadtmen vns so scarpelijcken
bij vnsen eedt niet voermaent, de waerheit to segghen, bij vns selwen hadden
wij daer niet af gesecht, angemerct wij dat alletsamen, wat vns beletten
solden, dat wij Frieslant niet solden moghen bringhen int gewalt van de Keiser,
volcomelicktot menighen tijden an hadden gewen, en dat in sodaner forma, alst
nae geboert is ; daer men vns gheen ander antuort vp gaff, dan dat wij sulckes
solden bestaen met s e , ende doen vns best; daer mede solden wij genoech
gedaen hebben. — Met dat antuort mosten wij wal to vreden wesen; ende
daer om hadden wij vns also voerdraghen met malcander, dat wij vnse aller
vterste best wolden doen ; en wat niet gedaen wolde wesen, dat wolden wij late
lopen tot der tijdt, dat oft men vns daer foer to reden wolden stellen, dat wij
vns dan wisten 'to voerantuorden * so wij vnse vnschult hadden laten doen doer
de Heren van Amstelredam,
en oeck doer de Priester, de wij in de Haech
hadden gesant, de wijle Vnse G. Ff. daer was, so alst foerscreuen is ; en so
men dat met handen tasten mochten, datse niet wolden, datter wat guetz gedaen
worden voer de Keiser, dan dat belettedeii met aller cracht, waer se dat mochten
beletten, en so wij dan gene remedie mochten noch wisten to doen bij vns
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selwen, noch. bij andere, so wolden wij vns to freden gestelt hebben, so
als vns niet noet were, daer antuort van to gewen. En datse niet guetz wolden
doen voer de Keiser, noch wolden vns staden, dat blijct wal bij het gene, datse
gedaen hebben. Oeck hebben se des wal opentlijclc gesproken , also dat iele het
van Mester T I A E R T selwen gehoert hebbe , dat he mij sede , off ick niet lijden
mochten 5 dat wij de Keijsers geit voerdeenden?— daer ick wal antuortz genoech
vp gaff. — Oeck solde he tselfden tot ander Inden meer ghesproken hebben.
Insgelijcken solde Juncker BUNE , als he de knechten haelde in Oest Frieslant,
de sulfde woerden wal gelijckenden , ghesproken hebben tot Juncker ROLEFP,
Drosset vp der Griet, als he mij dan selwen ghesecht hefth. Oeck hebbent wal
ander gheseebt, int aenhoeren van voel luden. — So wij dan geen remedie •
•wisten , angemerct dat alle weghen weren voer vns gesloten, daer om wolden
wij hoer gefolget hebben , so dat also bij Mijn G. Ff. ende des Keijsers Raeden
also beliefden to geschien ; daer vmme so wolden wij vns gehoersamlijck hebben
late gefunden in allet gene , datmen vns dan to doen belast hadden, om, off wij
daer voer hadden antuort moten gewen, dat wij dan vnse vnschuît met hoer
hadden moghen doen. En dit is alletsamen muteert, bij dat J o w VAN JOUSMA
ende ick to Hoewe to comen gescrewen worden, en hebben antuort vpt gliene
men vns fraegden, so wij alder best mochten ende wisten; en hadden wij beters
geweten , wij soldent niet foersweghen hebben,
Nv

hebdij

gehoert , als mij dese brieff getoent worden op Sancten
BARTHOLOMEUS awent, dat alsdoen de ghescicte van SneecT: oeck to Lewerden
waren, vth oersaecken aîst foerscreuen i s ; en als se voernamen, dat ick to
Hoewe wolde, so baden se mij fruntlijck , dat ick hoer gedencken wolde, datse
geholpen mochten worden ; en met namen SICKO VAN L I J A U K A M A gaff mij een
instructie mede van al sijn gebreken. Als nv de van Sneecfc hoerden , dat wij
weder gecomen weren, so santen se hoer gescieten tot m i j , om to voernemen,
wat troest,dat ick foer hoer brachten? — dan ick antuorden : Wij weren gecomen
in die LÂMBARTI
to Mariegaerde bij de Ghuwernoer; de hadden voel brewen
yntfanghen, daer vnder de andere oeck een brieff was , de Vnse G. Ff. an de
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stadt Sneeck gesant hadden ; daer inne so solden se then besten moghen fîjnden ,
watter ghedaen were ; dan off se den brieff noch niet hadden , dat ick niet wal
geloewen mochten, so solden se gaen to den Doctor K E M P O ; de hadden alle
de brewen van de Ghuwernoer vntfanghen, met sodane befel, dat lie ijdtlijck sijne
brewen solde late brenghen. — Met dese woerden sint de van Sneeck gecomen
bij de Doctor, ende escheden hoer brieff. De Doctor vntkenden , dat he brewen
hadden , de hoer quam. De van Sneeck mochten segghen , dat ick hoer sulkes
gesecht hadden , dat he een brieff hadden , de Vnse G. Ff. an de stat Sneeck
gesant hadden , so wisten se wal , dat ick hoer niet leghen solden, daer vmme
so begeerden se hoer brieff to hebben. De Doctor gaff geen antuort vpt gene,
dat se an hem langden , dan sprack : Weten ghij wal , wel de gene is , de des
belet hefth, dat de Ghuwernoer v niet geholpen en gereddet hefth, so he des tot
menighe tijden v gescrewen en beloefth hefth to doen ? — De van Sneeck
antuorden: Woe solden wij dat moghen weten, wel hem weeth daer hen to
brenghen , dat he hem quijtet in sijne belofthen , daer de Keijser ende het ganse
landt so voel an geleghen is ? — De Doctor sprack: Dat heft JANCKO
DouyvAMA gedaen , en nemant anders ; de moegdij daer aff de danck gewen. —
De van Sneeck mochten dat niet wal gelowen, en dat doer voele oersaecken;
dan he floreerden de logenen met so voele subtijle woerden, en daer bij besegelde
he se met grote, dure ende zware eden , dat se halff tuijfelden , en quemen van
stunden an tot mij , ende gawen mij to voerstaen , watse van de Doctor gehoert
hadden. — Ick fraegden, off se sodane woerden wal geloeff gawen ? — Se
antuorden mij : IJa ; doch knmmerlich mochten se dat gelowen. — Dan als se
mij daer vp hadden gehoert, bekanten se wal, dat de Doctor hoer met loghenen
gbedenet hadden , en wolden also hoer boesheit vp mij legghen , en helden daer
ligghen so voele knechten vp so grote costen van de Keijser, en deden ija
ouer al gene prophiten , dan so voele , datse des Keijsers vndersaten foerdorwen ,
daer se so groet prophijt hadden moghen doen voer de Keijser ende het landt,
woe se vns hadden willen folghen.
Nv ist waer, als I J o w
Prov. Friesch Genootsch,

VAN IJOUSMA

en ick in Holland to comen foerscrewen

I.

ij
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worden, ende als wij nv wech weren, met dat Vnse G. Ff. vp gebroedeen
were, also des wij in Brabant moste folgen, dat se in Frieslant niet en
wisten, so foerdroet des voele luden vns lanck voertoewen, en badder» groten
troest, als wij weder to lande quemen , so soltmen wat guetz vthrichten met de
Içnechten; daer vp dat van de andere geantuort worden, dat se vnse weder
compste niet dorsten voertoewen; se badden des also bestelt, dat wij van 3
articulen solden een hebben ; to weten , men solde vns een foet corter maecken,
often men solden vns in Spangen senden, often men solden vns hijr in de landen
ligghen in gefenckenisse. En met dat wij weder quemen, so was daer menich
frolich hart int landt. En als wij quemen to JMarigaerden bij de Ghuwernoer,
so worde daer gelesen van M Ü L E R T , in presencie van de Ghuwernoer, JOEST
VAN BUREN , ende J o w , ende i c k , allet gene , wat wij gesecht, angewen en
to scrifthe gestelt hadden voer des Keisers Raet ; dat wij nochtant niet Lij
vns selwen ghedaen hadden, dan worden zeer hoech bij vnsen eedt daer to
requireert ende voermaent; dat nochtant to voel contrarie was vant tgene Mijn
Here VAN H O E C H S T R A T E vns beloefden , in presencie van dander, dat allet gene
wij daer worden spraecken, solden niet anders wesen, dan off het teghen een
mure ghesproeken were.
Nv wast waer, dat wij vnder de andere articulen, de wij foer vnsen raef
hadden an gewen, was daer ene, dat, soe de Gheestelicheit frij solden wesen,
ende de Ridderscop, ende de Steden, so was nernant anders beholden, de so
voele voermochten to ghewen, waer bij dat de Keij. Ma. de landen mochten
vnderholden, sunder sijne schaden , in een genedich regering.. — Wo wal dan
de Doctor hem liet marken' op Sancten BARTHOLOMEUS awent, recht off he
wolde hebben, dat de Keijser vns groet geit to solden gewen , om des he vnse
Here mosten wesen, dat mochten ick niet begripen, dat daer goet in gelegen
mochten wesen voer de Keiser often voer de landen; daer ick thander tijden
voele exempelen aff gelesen hebbe van voel quaet, datter aff gecomen is, dan
geen goet; dat noch wal in frischer memorie is , van Hartoghe AJÆRECHT van
Bei/eren,
en sijn soen, Hartoghe W I L H E L M , en van Hartogen ALBRECHT
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van Sassen , en sijn soen , Hartoghe HENDRICK , alst hijr to foeren geschrewen
is, en na der bant van Hartogen GEORG- van Sassen $ en om dit dan voer to
comen, daer sodane perijckel vth comen mochten , so gawen Jo"W ende ick
voer vnse raet an, datmen de Ghestelicheit solden vrijen in hoer possessijen
often corpus, en oeck also de RitterscafF; ende de Steden solden vrij wesen
bennen hoer vhesten ; en het surplus, wij solden rnalcander fle lasten helpen
draghen, en ordineren den Keijser alsodane dameijnen , dat Sijne Ma. de landen
mochten met gnaden regeren sunder schaden, — Siet, dese artijkel namen se
nv voer hoer, en ginghen des stroeijen vnder de luden, wat ick voer ener were.
Int eerste hadden wij de landen also vniijdelijck belast, met i4 dusent golden
gulden alle ijaren to gewen voer dameijnen ; en daer ick mij niet mede genoghen
liet; dan were in menonghe, wo ick geen wederstant funden, hoer allen to
berowen van hoer vrijheit, de Mijn Here VAN IJSE:LSTEIJN (nv BUREN) hoer
van wegen de Prince van Spanghen (nv Keijser) foerworwen hadden; — en
hadden groten troest, des bij desen to maecken , dat de landen een aduersie tot
mij solde nemen, en vpt wenichst niet solden consenteren, dat ick weder to
Hoewe <juam, dan solden de Doctor in mijn plaetz stellen, om dat to foersprekei»
ende to nicheleren, dat also bij mij an gegewen was; wo wal dan dat Vnse
G. Ff. niet anders gescrewen hadden, dan datmen de gene to Hoewe solde
senden , de van der landen daer to eligeert ende gedeputeert weren ; — dat se
nijet wolden doen ; dan screwen an alle Staten , enen nijen landtdach to holden
to Lewerden. — En als nv alle Staten bij en ander voergaddert weren, so
ginghen se hoer saet saijen, ende gawen dese artijckel so swarlijck an, recht
often ick mijn lewent daer bij voerboert hadden j dan hoer saet wolden niet
beclrjwen ; de landen blewen bij hoer olden electie, en wolden niet daer to
voerstaen , emant anders to eligeren. So worden daer alle de olde gedeputeerden
in gescrift gestalt bij de Griffier; dan he voergat mij, Daer vmme so repen
de Staten al gelijck: Men solden mij daer bij stellen. De Griffier sach an de
Raden, recht off he had wille segghen: Ghij hebtet mij foerboeden, dat ick
hem daer niet bij stellen sal, en ghij hoerent wal, dat de landen willen hebben,
dat ick hem daer met bij stellen sal; wat sal ick hijr to doen? —- Als nv de
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landen aldus in hateringhe weren teghen de Raet, so quemen den gescicte van
Sneeck, den seiden: So wij mareken konen, so volgben ghij meer v egen
apetijdt, dan de walfaert van de Keiser off liet landt ; waer vmme isl dan, dat
gliij JANCKO daer niet mede bij stellen, so he van het lant daer to gecoeren is?
en so wij dat mareken , so segghen wij v dat to foeren , dat, off ghij JANCKO
daer niet mede bijstellen, so sullen wij daer niet comen, dan vnse scrifthen
senden , daer wij de saecke in scrijwen sullen , waer vmme dat wij niet gecomen
sint. — Als dat gehoert worden , so screeff men mij mede vp de cedel.
Als nv de landen bij een foergaddert weren, maecten se notabile personen
volmechtich , de solden maecken articulen , wat se wolden , dat de gedeputeerden
solden soliciteren an Vnse G. Ff. En als dese volmeclitighe bij en ander weren,
en maecten hoer met dese handel vnledich, so quam ick daer oeck gaen bij
awenturen, ende niet met vpsate. En so ick hoer daer van alle Staten
volmechticht bij en ander fant, so sprack ick an s e , segghenden : Ghij Heren!
ick voermareke, dat ghij v vnledich maecken , om articulen to ordineren , daer
men draghen sal an Vnse G. Ff. ende des Keijsers Raet, om daer bij to moghen
geholpen worden vth dese noet, daer wij edtsont inne sint. Nv ist v wal noet
2 dinghen to gedincken ; then ersten , wilt ghij gehulpen wesen, so wast niet
vnbehoerlijck, dat ghij daer bij stelden, wat behulp ghij daer to willen doen;
thander, off ghij begeren voele priuilegien to hebben voer de landen, om een
behulp, de landen to beter moghen brenghen bij en ander, so soldet niet quelijcken
denen, dat ghij daer bij stelden, wat vpcomsten dat ghij wolden maecken voer de
dameijnen van de Keijser, waer bij dat Sijne Ma. de landen mochten met gnaden
regeren, sunder schaden, alst ija wal betamet. En wo ghij voeîe begeren
gedaen to hebben , en niet daer to doen willen , so sullen v gedeputeerden daer
gheen prophijt voer v moghen doen, dan solden lichtelijck daer to brenghen,
«lat Vnse G. Ff. met zampt des Keijsers Raet een aduersie tot vns solde nemen,
en laten vns de gene, de wij dan waren , daer wilt to gedencken. — Hijr vp
so worde mij geantuort: Van de vpcomsten nv to spreken, weer niet moghelijck
to doen , so lang de landen alsus van en ander ghescheiden weren ; dan als de
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landen bij en ander weren, so soltmen daer van spreken en raetz pleghen , en
also daer inne bewijsen, dat de Kcijser de landen des to bedancken solde
hebben ; en vpt ander, dat ghij wolden , dat wij daer bij solden stellen tgene ,
wat hulp wij daer to solden willen doen, dat is vns niet wal doenlijck , noch
oeck noet. Wij stellen en ordineren de articulen, waer doer wij groten troest
hebben, dat de ganse landen tot eendrachticbeit solden moghen comen ; wil Vnse
G. Ff. de dinghen then harten nemen ende dem folghen , wij willen vns oeuer
gewen, vnse hulp daer to to doen , in so voele vns rnoghelijcken wesen sal,
beiden in lijff ende goet. — Met dit antuort liet ick mij genoghen , ende
scheiden van hoer, ende ginck weder int capitels huis , daer de Ridderscop van
de landen foergaddert weren. Nv weren hijr oeck mede int getal van dese
volmachtighen , daer ick dese woerden mede gebruct hadden , alst foerscreuen is,
3 Prelaten; de worden doen gedencken de woerden, de se van de Doctor en
ander gehoert hadden, woe ick vth was, om mij groet ende wal gemint to
maecken int Hoff, waer vmme dat ick vnderstunden boer to nemen ende
to beroewen van hoer geestelijcke priuelegijen; dat sunder tuijwel gheschien
worden , woe se mij in tijdt geen wederstant deden. — Deser oersaecke quemen
dese 3 Prelaten in de foergadderinghe van de Ridderscop , ende ghawen daer an,
woe dattz wal waer were, dat ick mede gedeputeert were van de 3 Staten deilanden , als een ambassiatoer to wesen, om to trecken an Vnse G. Ff. , ende
daer an to gewen de gebreken der landen, ende remedie to fijnden , daer se een
groet behaghen in hadden. Dan se weren bericht en aduerteert, dat ick maneren
sochten to fijnden, daer bij dat se solden befoefth worden hoer geestelijcke
priueleghijen, de hoer voersaten ouer langhe ijaren van Pausen en Keijseren
impetreert hadden, en met namen Heren FFLOKENS , van weghen der Keijser ?
dat conformeert hadden ; daer vmme dachten se dat niet afF to staen, en
protesteerden daer voer alle de Ridderscop , datse mij macht stunden in alle
maneren, so ick eligeert ende gedeputeert were, vthgenomen in de artijkel; de
artijckel solden exempt wesen. — lek gaff hoer ther antuort, datse sinistre
informeert weren; ick, noch nemant, mochten enighe articulen concluderen in
hoer absencie ende sunder hoer consent, in preiudicie van hoer; dan woe dat
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gheschien solden, daer J o w VAN JOÜSMA en iele to Hoewe hadden an gegewen,
dat moste hoer also to geschien wal beliewen, doer sekere marckelijcke
oersaecken, also dat se sulwest mochten bekennen., dattz beter gedaen daii
gelaten were. — Dit was het gene, daer de Ghuwernoer ende Doctor KEMPO
hoer mede behulpen voer des Keisers Raet to Mechelen, seggenden, dat de
Prelaten vns gene volmacht gegewen hadden, to Hoewe to trecken. — Wilt
doch dese dinghen to recht ende gruntlick betrachten , en concludeert dan, dat
se niet quaetz moghen doen, noch des ick geen goet mach doen.
Als nv de volmechtighen weren concordeert in de articulen, daer se de
gedeputeerden mede belasten wolden, om an Vnse G. Ff. to senden, hebben
de volmechtigen van de landen hoer fuecht bij de gedeputeerden , ende gaewen
hoer de articulen, bij hoer componeert en gemaect, biddenden, datse de an Vnse
G. Ff. wolden draghen , en doen in alle dinghen in der gestalt, alst hoer van1 de
gemene landen to foertrout worden, De gedeputeerden vntfinghen de articulen,
ende sachten: Daer weer nv niet meer to doen, dan datse solden soliciteren an de
Ghuwernoer ende Raeden, om een credentz an Vnse G. Ff.; dat gedaen sijnden,
wolden se hoer van stunden an wech maecken. — De volmechtighen letën een
credentz concipiëren , ende toenden des an de Ghuwernoer ? hem biddenden , dat
he wolden dat, de landen to goede, doen besegelen, vp datmen de gedeputeerden
mochten aff feerdighen, —- De Ghuwernoer wiste to segghen , dat de credentz
niet formelijck gemaect were j — daer hem vp geantuort worden : Wolde hem
Leliewen een credentz to late maken in der gestalt, so als se wisten, dattz to
Hoewe vntfanckelijck were, dat wolden se in hoghen danck nemen van wegen
der landen ; — dat also to doen beloeft worden ; dan , woe foele se daer vmme
foerfolgden , se mochten tot genen bescheide comen. Deser oersaecke quemen-de
volmechtigben tot de gedeputeerden, en gawent daer an, wat hoer beiegent were
met de Ghuwernoer, hoer fruntlick biddenden, datse wolden trecken nae Vnse
G. Ff. met de articulen , angeseen de brieff van Vnse G. Ff. weer hoer credentz
genoech; - en off daer van queme enighe disputacien, so wolden se hoer in
egener persoen bij vns fueghen , tot wat plaetzen wij hoer to doen hadden. —
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En vp dese troest hebben hoer de gedeputeerden oeuer gewen, an Vnse G. Ff.
to trecken.
So ick dan marcte, dattz gans teghen de wille ende consent was van de
Ghuwernoer ende de gemene Raet, dat ick mede trecken solden , so ginck ick
tot de Ghuwernoer, ende sede h e m , dat ick des wal voernomen hadden , dattz
teghen sijne wille was, dat ick weder to Hoewe solde trecken; daer vmme,
wiste he mij to foerantuorden voer Mijn G. Ff., ick wolde daer wal blijwen; he
solde niet doen, dan gewen mij een cleen scrifth, daer ick mij mede foerantuorden
mochten, off ick daer vmme to reden gestelt worden; men solden mij to Hoewe
nijet vijnden; het weer dan saecke, dat ick daer to comen in sunderheit
gescrewen worde, so behoerde ick wal to ohedieren, als he selwen wiste. —
Der Ghuwernoer antuorden mij: Naijn, J O H A N ! trect daer hen ; der van Sneeck
willen anders to heijme blijwen. — Ick liet mij des antuort genoghen, ende
wiste niet h e t , het quam vth enen goeden grunt; dan se weren concludeert, to
Sneech to trecken, om hoer vnder den eedt van de Keijser to brenghen; so
weer mij de wech gesloten, om an Vnse G. Ff. to trecken; daer vmme sint
sö met macht daer hen getoghen vp staenden foet. Als he nv to Sneeck quam ,
ende voele belofthen dede, so mochten he nochtant tot sijne wille niet comen j
dan solde des wal hebben mogen erlanget ouer 3 maent; ende Sloten,
Boldzuert
met de Lemmer weren wal gewonnen gewest met voel cleijner cost, dan se
edtsondt gedaen hadden, daer liggenden, niet ther werlt doenden, dan de
cloesters to foerdarwen en arme wichters to maecken. Aldus sinnen de Ghuwernoer
met de anderen bescaempt weder to Lewerden gecomen.
Als dit nv geschiet were, sinnen de ghedeputeerden nae Harlinghen getoghen ;
dan ick bleeff to JLewerden, foerwachtenden daer de van Sneeck? als ick beloefth
hadden. So sat ick vp een kamer, ende screefF dinghen, de ick to doen hadden;
en daer beneden sat des Doctors broeder ; sijn wijff is mijn nichten ; ende daer
saten husluden bij hem to drencken ; en se wisten niet, dat ick daer was. So
worden ick daer foermaent van de husluden, niet also, als he des geerne gehoert
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hadden; daer vmme so wolden lie sijne nature tonen, ende sprack an de
husluden : Tliis wunder, dat ghij niet bet en weten , dat gij dese JANCKO also
an hanglien ; he is nargent anders om bij de Keijser gecomen , dan om v ende
vns semelijcken to bederwen. Mijn wijfF is sijn nichten; dan wat batet des? de
waerlieit moet gesacht wesen„ Het is zeer cortelinghe geboert, dat mijn wijff
was vp den Hiouwer bij hoer broeder ; de hadden to gast in der tijdt de Grawe
VAN MOERTZ ; so weren se JANCKO to woerden gecomen; so sprack DOÜWE,
mijn wijfs broder, an de Graewe VAN MOERTZ , dattz hem niet to voele
forwonderen mochten , dat he alle de landen , renten ende guederen, liggenden
in sijn bedrijff, behoerenden an de gene, de Keijsers weren, de Jiet he
heffen, vntfanghen ende boeren , als confisqueerden guederen , vthgenomen alleen
JAWCKO j de mochten sijne goederen brucken tot sijne wille; dat hem niet to
voele voerwunderen mochte. Daer vp solden de Grawe VAN MOERTZ geantitort
hebben : H a , ïiewe DOTJWE ! laet v dat niet foer wunderen ; ick weeth wal,
woe ick met JANCKO stand ; — en sede do foert an de husluden : Siet, dese
woerden gewent ija wal an , dat he bij consent van de Gheldersche hijr gecorneu
is; en noch hanglien gij hem an, en ropen niet anders dan: JANCKO , J A N C K O ! Als ick dit nv hoerden, so dedes mij wal genoech we, en sprack van de kamer,
dat he niet sprack als een Edel man, dan als een openbaer loegenaer ende
rooeijte maker; daer Avolden ick mijn lewent teghen tsijne stellen, dat he alle de
woerden bij hem selwen bedacht hadden. — He seiden contrarie; daer vp iet
antuorden , dat ick wolden stellen dusent gulden teghen hundert, off de woerden
waer weren , de he sprack; en dat deser oersaecken ; ick wolden bewijsen
ende waer maeken , datse van mijn renten in des ijaer eer ende meer geboert
hadden, dan van ijemant anders, de sick lult an de Keijser. Oeck wiste ie wal,
dat sijn wijwes broder de Grawe VAN MOERTZ sijn lewent lanck niet hadden
to gast, noch des sijn wijff in des Grawen geselscop ne gewest were; daer
vmme so weer dat allet gheloglien. — He wiste niet, wat he kakelen solden,—
Aldus so gingben se met mij om, Often dit wal gedaen zeij, often niet, dat
laet ick Godt scheiden; mij dunct, vp der eerden en heb ick geen plaetz,
dat ick mij voerantuorden mach.
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De -wijle iele de van Sneed foerwachteden, so worde ick aduerteert van
geloflijcke personen, dat ick mij behoerden to wachten int reijsen nae Harlinghen;
angeseen daer weer concludeert, mij vnder den wech doet to slaen ; en Her J w
BOTTINGHE hadden de last daer van vp siçk genomen dat to doen ; en alst
gedaen were , so soldent de Ghelderschen ghedaen hebben. En als de van Sneeck
tot mij quemen, so toghen wij vp de faert; ende se hadden so voele knechten
bij hoer, de hoer ouer brenghen solden , dat ick so met hoer ouer quam. En
als wij to Franijcher quemen, fant ick daer een knecht, genoempt CLAES
BONELEGEK. ; ende he was trawant van JEI^IS VAN OTJM ; so he dan geboereji
was, daer ick plach to wonen, so had ick sijnre kunden , ende fraegden hem,
woe he daer quam ? — He antuorden, woe he Heren Jtrw geleent were, om
ouer to brenghen , en vp hem to waren , ende to doen , des he hem geboet. —
Ick fraegden voert, wo starek se waren ? — dat he mij wal beantuorden, met
al, dat mij noet was to weten. — Nochtant wiste he, noch nemant van de
knechten wisten van de anslach, waer vmme des J w daer gecomen were, dan
alleen so voele, datse vp hem solden wachten.
In die RBMIGII et BAUONIS toghen wij semelijcken van Harlingen, ende
quemen met tamelijcke dachreisen to Antuerpen, daer wij Vnse Gten Ff. funden,
en gaewen daer an, waer mede dat wij belast weren. En Vnse Gten Ff; met
des Keijsers Raet comrnitterden daer to Mijn Here de President van Mechelen,
ende Here FFREDERICK. VAN R E N E S , Here van Mal, en Mester VINCENT in
den Haghe, datse met vns solden communiceren nae nodrufth, om to acorderen
in de articulen, de wij hadden an gegewen. So weren wij voergaddert int
huis van Heer ARNT VAN LIJR , Ritter, vp de gallerij , ende hadden voer vns
een artijckel, also des de Ghuwernoer noch den Raet solden niet moghen een
Edelman often man van namen om sijn lewent brenghen vth hadt ende nijdt,
alst leijder voer hen gheschiet weer 3 dan often daer emant gefangen worden,
soltmen den 3 Staten van de landen daer eijschken, ende laten de delinquant daer
bekennen , waer vmme dat he de straff solden mote lijden. Nv dochten mij der
tijdt, en weeth noch niet beth, datter gheen godtlijcker, noch duechdelijcker,
Prov. Friesch Genootsch. I.
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«och redelijcker, noch begeerlijcker dinck mach vp eerden wesen, dan ijdtlijck
goet recht to doen, en in sunderheit to foerhoeden, datter gheen vnsciiuldicli
bloet ghestört worden; want wij exempels genoech daer afF hebben, wat groter
quaet datter in Frieslant ende ander landen daer van to gestanden is. Deser
oersaecke so stundt ick wat hart vp dese artijckel j niet om mij, dat weet Godt
w a l , angemerct wo mij dat niet helpen mochte, dat de Keijser mij gegewen
hadden , so mochten mij oeck niet helpen , al datmen mij gewen mochten; dan
ija dede ick dat vp hoep , datter in to comenden tijden voel guetz vth cotneti
mochten ? ende voele quaetz daer bij mochten belet worden. So sprack Mester
J O E S T , de President, to mij : Ghij spraken also niet, als ghij hijr andermael
waren. — Ick antuorden hijr vp schamelijcken tgene, wat mij des dede segghen,
datter voele guetz mochten vth comen, en geen quaet. — Als wij van dese
dinghen spraken, so sprack Mijn Here VAN MAIJ tot m i j : Ghij hebben thander
tijden beloefth, met acht hundert knechten Frieslant to brenghen vnder è
subiectie van de Keijser; dan ick foerneme noch niet foele, daer afF. — lei
hadde daer wal goet antuort vp to gewen ; Mijn Here VAN M A L wiste selwen
wal beth, angeseen he to Enchusen daer bij gewest were, woe vngeerne dat
de andere nae Staweren quemen, so alst foerscrewen is ; en oeck wisten alle è
gedeputeerden vant landt wal beth, bij het gene, dat de Burgemester van
Lewerden mij to Harlinghen voer sloech, dat weren 2 consonanten; dan als ici
daer antuort vp gafF, so stunt Mijn Here VAN MAL niet zeer hart vpt tgene he
gesproken hadden. En als wij nv daer gedaen hadden, brachten Mester VINCENT
mij bij Mijn Here VAN HOECHSTRATEN ; de gafF mij een papljr, daer inne daf
bewunden waren 25 golden cronen , en sede m i j , dat Mijn G. Ff. mij de gaff,
niet daer bij seggenden , waer vmme often waer to ; dan ick marcte wal, datse
liewer hadden, dat ick daer nijet bij en quam , dan dat ick daer bij was; so
helt ick mij daer van , so ick best mochten. En daer worde aponteert, accordert,
en concludeert in de articulen , so als de scrifth dat wal mede brenghen sal.
Oeck so worde daer de gedeputeerden gefraget, bij wat oersaecken datter niet
meer guetz in Frieslant ghedaen were voer de Keijser, angeseen datter voele
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costen gedaen weren , en noch doende weren. De gedeputeerden antuorden hijr
vp, datse geen last hadden , ijemant to acuseren often to belasten, dan alleen an
to gewen de grote noet, met al de ghestalt, daer Frieslant edtsont in were,
met remedien, wo sulckes solde mogen ghebetert worden; dan wo het also
were, dat Vnse G. Ff. de warachtighe kennisse daer aff begeerden to weten,
so weer hoer noet, int lant to senden Commissarien , om inqnisicie to doen van
tgene, datter gheschiet were; bij desen solden Vnse G. Ff. wal tot hoer intencie
en menonghe comen 5 ende wisten geen beter raet daer inne to ghewen.
Nv wast waer, datter concludeert worde, dat Vnse G. Ff. wolde an de Grawe
van Oest Frieslant scicken, om to voernemen, off Sijn G. oeck de Keijser
solden willen denen, ende de last willen an nemen, om Frieslant to nemen vth de
ghewalt van de Hartoghe van G-heldre, ende brengen des vnder de gehoersamheit
van de Keijser ; en de gedeputeerden solden ene daer mede senden ; — so worde
ick bewilliget, dat ick de sorghe vp mij nam, om mede in Oest Frieslant to
trecken. — En alle de ghedeputeerden sinnen met alle bescheide weder
to lande getoghen, vthgènomen GHEROLT VAN HERUM. GHEROI/T hadden
noch to doen in sijn eghen saecke; en ick solde in Oest Frieslant, alst
foerscrewen is.
Dit gedaen sijnden, is Vnse G. Ff. van JLntuorpen nae Mechelen ghetoghen;
en wij sint gefolget, so alst wal behoerden. So ist gheboert, dat Mester
BEKNHART BUCHO , Deken in den Haghe , GHEROTJT VAN HERUM , SlCKO VAN
LiJAUKAMA, de junghe FFRANS VAN MENNEMA en ick saten vp enen waghen;
en vnder ander woerden so quemen wij to spreken van de betalinghe. So sprack
ick: Ick waende mijn betalinghe in de Haghe gefunden to hebben, so mij
des beloefth were van Mijn Here VAN HOECHSTRATE al ouer lang, doen ick
andermael hijr to Hoewe was; en als ick bij WILHELM GOUDT quam, daer
ick an bewesen was, so liet he mij een register seen , daer de Tresoriers dener
hem in quijteert hadden , mij betaelt to hebben van aller tijdt tot in October;
en dit scheghe in presencie van SICKO VAN LIIATJKEMA. — Mester BERNHART
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antuorden mij: Men secht v nae, dat ghij alle maenten willen betaelt wesen,
often ghij willen de Keijser niet meer denen. — lek antuorden: lek motet wal
lijden, dat ijdtlick spreekt ende secht, so he wil; dan tgene, dat ick u segghe,
dat sult ghij altijdt also met der waerheit befijnden. •— De Deken antuorden:
Zijdt ghij niet betaelt, so schiet v groet gewalt ende vn recht; v wort anders
nae gesecht. -— En meer mochten ick van de Deken niet weten, dan so voele,
dat ick mochten mareken, dat mij voele scantlijcke dinghen nae gesproeken
worden. Wo wal dan de Tresoriers dener de betalinghe al vntfanghen hadden
voer m i j , nochtant so bleeff ick des vnbetaelt; en was des noch vnhetaelt, als
ick gefanghen worden. Daer vp were niet voele to letten, dan mosten scentlijcte
en snode woerden daer van hoeren achter mijn r u g , sunder schuit. Supra

dorsum meum fabricauerunt peccatores j prolongauerunt iniquitatem suarn.
Als wij nv to Mecheleti weren gecomen, so begeerden Mijn Here VÁN
HOECHSTRATEN , dat ick Sijn G. wolden in gescrifth stellen, woe voele
brantscat dat de Ghuwernoer in TVesterlant vntfanghen hadden; dat ick dede>
in so voele als ick daer aff wiste. En niet lang, daer quam Mester JOEST
TAEMSEN VAN DER BURCH , des Keijsers Raet in Brabant;
de worde
gefeerdiget om to trecken nae Oest Frieslant; en ick worden hem to gegewen,
so alst concludeert were. En nae des wij oerloff genomen hadden , sinnen wij
vp Sancten S E W E R I N S dach vth Mechelen getoghen nae Antuorpen,en
voert nae
Delfth ende in den Haech.
Doen ginck ick weder tot W I L H E L M GOTJDT ,
fragenden, off he in middeler tijdt niet gesproken hadden met de Tresoriers dener
mijnent halwen ? — He antuorden: Neen; niet to wenigher, so ick vnhetaelt
were, so wolde he mij wal wat gewen, en vntfangen sulckes weder van de
Tresoriers dener; — also dat he mij der tijdt betaelden 3 maent; en de rest heb
ick noch niet. Aldus quemen wij to Enchusen vp Alre Heiligen awent; en Mester
JOEST hadden brewen an de Amirael, dat he vns solden ouer bringhen raet sijn
scepen. De Amirael dede sijn vnschult met Mijn Here VAN CASTRE,dat he niet
mochten faren sunder sijn consent. Deser oersaecke so screeff Mester JOEST oeck
an Mijn Here VAN CASTRE ; de antuorden, dat de scepen mosten lopen vp het
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Zwarten water tegens de Ghelderschen , also des wij gene scepen mochten
hebben. En dit had ick Mester JOEST alletsamen al propheteert, Se wolden daer
nemant hebben ; alst wal blijcte bij Juncker G H U S B E R T VAN N I J E N ROED. SO
had ick der tijdt bestelt een dubbelden seijnscip, dat vns solden ouer brenghen ;
dan Mester BERNHART BUCHO was der tijdt oeck to Enchusen gecomen, om
in Westerlant to trecken; de maecte den sorghe so groet, dat Mester JOEST
des niet dorste bestaen. En so he vnschultz genoech hadden, met des wij gene
scepen mochten hebben, so hem beloefth was, so heft he hem gewent ? en is
weder to rug getoghen nae Vnse G. Ff.
Nv wiste ick ther werlt Godtz niet, wat ick doen solden; het dochten mij een
slechten saecke to wesen , nae dem dattz Mijn G. Ff. dat also to doen beliefden
en gedaen wolden hebben , en na dat de landen daer so voele an geleghen were,
dat ick also ledich weder keren solde to Hoff, sunder to doen , waer mede ick
belast were; en dachten: Come ick also to Hoewe, ick mochten noch solden mijn
vnschult so wal niet moghen doen, dattz vntfanckelijcken were; se solden
dencken , al woldense dat niet seggen : Mare vidit et fugit.
Oeck lettede mij
daer voele a n , dat ick niet wiste, woe ick daer bij de Grawe vntfanghen solden
worden , als ick met grote perijkel ende costen daer gecomen were. Alletsamen
wal oeuer geleit, ick concludeerden, dat ick alle sorghe wolden stellen oeuer dene
sijden , en awenturen mij, om egentlijck to moghen weten de wille en menonghe
van de Grawe ; angeseen dat Mijn Here VAN HOECHSTRATEN mij selwen gesecht
hadden, dat de Grawe de saecken niet wolde annemen, so had ick groten
tuijwel daer an , dat Mijn Here VAN HOECHSTRATEN slnlstre informeert were
van de gene, de dat niet wolden , dat de crijg sijn endtscap nemen solden,
Deser oersaecke heb ick mij in groet perijckel gestelt, en ben ghefallen in een
eenfoldich seijnscip, en liet mij brenghen in Oest Frieslant, Ick hadde gheen
credentz bij mij , angeseen Mester JOEST nam de met h e m ; ick hadde grote
sorghe voer het water; want het waeijde een storm; ende leet grote colde,
hungher ende dorst; want ick 2 ganse daghen ende een nacht int scip lach,
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sunder eten en drincken •> en was ouer al nat; daer to most ick mij gewen
tuschen de eilanden en Frieslant,
daer de Gheldersche hoer dagelichschen
conuersacie hadden; en als ick dan gecomen were tot al mijn wille, to weten in
Oest Frieslant, so wiste ick niet, wo ick daer vntfangen solde wesen; angeseen,
wo ick geen dener van de Keiser ghewest were, ende hadden Mijn Here van
Oest Frieslant mij dusent nobelen sculdich gewest, de wolden ick Sijne G. voel
liewer quijdt gescholden hebhen , dan ick de selwen solden hebben willen haelèn
sunder geleid to hebben; dat wal blijct bij tgene, datter voerscrewen i s , als wij
to Munster weren, en daer geerne gewest weren.
Off ick ghefraget worde, ;wat ick vth staenden had met de Graewe to Oest
Frieslant, dat ick daer niet dorste trecken sunder gheleiden ; daer vp so solde
ick antuorden : De wijle wij in hoepen weren en troest hadden, weder«an vnse
vrijhei* to moghen comen, so ist gheboert, dat Mijn Here VAN BUREN met
voele crigesfolck int landt gecomen i s , en nam int an comen vnse oerlochs
scepen. En de wijle des dit schege , so was ick to Groninghen. Als dat gehoert
worden, datter fremden gasten int landt quemen, so reet ick ijlenden nae
Westerlant.
So weren oeck ander luden to Groningen vth vnse landt, de ouer
quemen een waghen, de hoer daer brenghen solden ; en vp de waghen so had
ick oeck een dener, met bogadie ende anders; ende dese waghen was een lanck
fijdt voer mij hen gewest. Als ick nv vp het moer queme, daer Westerlant
en Groningerlant,
often anders genoempt Osterlant, scheiden , so beiegende mij
een waghen, de helt hem geheel vth het p a t ; daer om sant ick mijn dener
an h e m , fragende, waer hem de'luden met de wagen beiegent were? — He
voerstunt des, dat ick hem liet vraghen, waer he de luden met de waghen
gebracht hadden jen he wisten niet, wat he antuorden solden. Als ick des marcte,
mochten ick wal dencken, dat he enighe luden gefoert hadden, angemerct het
were niet gewoentlijcken sodane wagenen , daer to comen ; so riet ick selwen an
hem, ende sprack hem a n , fragenden, wat luden des he ghefoert hadden, ende
waer he se gelaten hadden , en waer he se vntfangen hadden ? — He antuorden
mij , dat he een dener was van Mijn Here den Abt van Garhescloester y de
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hadden hem belast 2 Hopluden to brenghen in Smalingher cloester; dat he also
gedaen hadden ; — en dede so voele, dat ick dese beijden vijnck, ende beuant
dat, datse beide Edelluet weren, en deners van Mijn Here to Oest Frieslant-f
en wolden gewest hebben an often bij Mijn Here VAN IJSEX,STEIJN , de der tijdt
int landt gecomen was met volck van wapen , alst foerscrewen is. En se weren
met namen genoempt Juncker E D Z E VAN DER COLDENBTJECH, en dander Junckex"
JoACHiM QÜATZ. SO ick sorghede, datse geen goet solden doen voer vns, so
sandt ick se in de landen van Gheldre, daer se een tijdt lanck saten, en worden
vp het letst rantsoent. Nochtant so had ick enen stuwer daer van niet to prophijt,
dan so voel schaden, als ick daer costen an ghedaen hadden, — Naderhant,
als Mijn Here VAN BUREN Dockum in n a m , so lach to Dockum een Clarck
van Mijn Here to Oest Frieslant; bij wat oersaecken en mach ick niet weten ;
in recompens van sodane schaden, als de gefangenen gehadt hadden, so liet Mijn
Here to Oest Frieslant mijn renten en guederen in Groningerlant vntfangen bij
sijnClerck; to weten halff; en dander helff't vntfînck Heren T I J ART B U R M A N N U E ,
seggenden: Ick hadden sijne renten en guederen geboert; — dat oeck niet waer
en was; ick hadden mijn lewent lanck, hem berorenden, had ick heller noch
penninck.
Vp de Sonnendach voer Sancten M A R T E N ginghen wij to seijl, ende quemen
des Maendaghes, alst al duster was, in Oest Frieslant, ther Knoche,
ende
hadden des nachtes geleghen tuschen Aemlant en Dongerdeel. En dit scip hadden
ick gehuert voer xx gulden, vp sodane condicien, datse vp mijne costen mij
solden wachten int lant 3 daghen ; wo ick niet weder bij hoer quam , so solden
se moglien faren. Vp Sancten MARTENS dach ginck ick op enen waghen sitten,
de mij brenghen solde in de Grete, daer de Grawe der tijdt was ; en ick gaff
mijn weert het geit, dat de scippers hebben solden, met sodaen befel, dat, off
ick de wagenman geen anderen befel dede, so solden he hoer goet chijr
maecken ; en al datse voerteerden , wolde ick betaelen ; en wo ick in 3 daghen
daer niet weder quam, so solde he hoer het geit gewen , en holden hoer gelach
an mij; ick soidet ende woldet betalen.
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Vp de Vridach voer Sancten MARTEN wast, dat Mester JOEST TAEMSEN van
mij to Enchusen scheiden, ende nam sijnen wech weder na het Hoff, alst
forscrewen is; so wast, dat vnse weert was der tijdt to Staweren, ende quam vp
de Fridach weder to Enchusen ; en als he foernomen hadden , dat Mester JOEST
gekeert were , en des ick noch der menonghe was , om foert to faren , so is he
vp de Saterdach weder nae Staweren gefaeren, en worden daer nae aduerteert van
luden, de wal wisten waer to wesen, dat, so froe mijn weert hij vmtrent een
vre to Staweren gewest were, so worden van Staweren gefeerdighet xiiij
knechten often daer omtrent, de mij to Enchusen solden doet slaen ; en so alst
Godt wolden, so worden hoer de wijnt contrarie, datse niet mochten to Enchusen
comen, dan quemen to Medenbhj'ch; en so hoer de wijnt contrarie bleeff,
so leten se hoer scip to Medenblich staen, ende Iepen to voet, om hoer
moerdaedelijck werck to vollenbrenghen; en als se to Enchusen quemen, so
was ick bij vmtrent een vre van daen gewest.
Oeck was vp dese tijdt gecomen binnen Groninghen een Hartoghe van
Ghelre, daer ick ija niet aff en wiste; so wast waer, dat to Groningen een bode
alinghe vro voer de poerte quam vp Sancten MARTENS dach, de hoer wiste to
seggen, wo ick vp de wech waer, van Enchusen nae Emden to reijsen , en
was in een cleijn scip; wo se mij wolden hebben, so mochten ick hoer niet
vntgaen. Dit selfden was to Dockum oeck also angebracht ; doch mochten
nernant weten, wel de bode was , waen he quam, often we hem daer geschickt
hadden ; en van stunden an worden daer scepen vth gesant vp alle oerten, om
mij to crighen, beide vp het Wadt en vp de Emse. — Voer dese dinghen
so gruwede mij wal. Mijn scippers wolden ijae an landt gewest hebben, ende
wisten voele vnscultz to brucken, wo periculoes dattz were, met een so cleijneti
scip bij nacht vpt water to blijwen. Ick mochten hoer met aller noet daer to
brenghen, datse mijn raet wolden folghen, bij de welcke des ick vntginck de
strijdeen der Gelderschen.
Bij desen datter to Dockum,

oeck Groninghen,
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gescheghe, om mij to vanghen, se waenden, dat se mij al gewis hadden, so
<juam daer doer de tijdonghe to Lewerden, dat de Ghelderschen an mij gecoinen
weren ; so ick mij niet wolden gefanghen gewen, so hadden se mij doet
geslaghen. En dese mare quam tot de oeren van een Priester, genoempt Heer
MAGNUS , ende was Capellaen van de Ghuwernoer ; de quam met dese vrolijcke
tijdonghe vpt huis, daer de Ghuwernoer met sijne gasten oeuer tafel saten,
segghende: JANCKO DOUWAMA , de forreder, heft nv sijn rechten loen gecreghen,
daer he lang na gelopen hefth; de Gheldersche hebben hem certeijn doét
gheslaghen. — Doen wast daer gaudeamus! in alle oerten.
Als nv de Hartoghe van Gheldre voernomen hadden, dat ick certein was
gecomen bij de Grawe to Oest Frieslant,
so quemen hem oeck brewen, wo
daer vast crigesluden quemen, beide to peerden ende to foet, in Brabant vp
de fronterongen van Sijne G. landen, besorchden h e , datmen hem de passage
wolden nemen, dat he niet weder solden moghen keren in Sijne G. landen;
waer vmme dat he hem met groter haeste weder van daen maecte ; — daer de
van Groninghen een groet foerwunderen in hadden , voer datse mochten weten
de saecke, waer vmme; angeseen dat de Ffurst hem voermeten hadden niet
weder to keren , he hadden dan de Graeff van Oest Frieslant ghebracht vp sijn
partije, met lieff often met leet; en des Sgrawen losement hadden be laten
bestellen in de Pastoers huis, Mester ETJERHART J A R G E S J ende hadden de Grawe
late beden een landtken to gewen , genoempt het Olde Ampt,
en wolden Sijne
G. Stadtholder maeken oeuer allet gene he in Frieslant hadden en crighen
mochten, met noch meer ander dinghen ; en wo Sijne G. dat aff sloech, so
wolde lie een ander wech voer nemen ; — dat allet gebroken worden , met dat
he so ijlenden teghen sijn danck moste vp breken ; doch so liet he sijne Raden
to Groningen, om met de Grawe to handelen ; dan de Grawe wolden daer niet
nae hoeren.
Vp Sancten MARTENS dach quam ick ther Griete, daer de Grawe der tijdt
was, ende was vast bij de nawent, en was noch nuchteren; so liet icket langhen,
Prov. Friesch Genootsch. I.
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off iele oeck bij de Grawe mochten comen, om een wenich met Sijtie G. to
spreken van saecken, waer vmme dat ick daer gecomen were. Juncker ROLEFF,
de Drost van der Griet, liet cost haelen van de burch, so se hoerden, dat ick
noch niet gegeten hadden ; en voer dat ick mijn maeltijdt gedaen hadden, wast
so laet, dat ick Mijn Here van Oest Frieslant vp den dach niet to woerden
quam.
Des morgens, altera MARTIN J , worde ick vp de burch gehaelt; ende als ick
nv bij Sijne G. quam, dede ick mijn vnscult, woe ick daer bij Sijne G.
gecomen waer, en hadde bij mij credentz noch andere scrifthen, waer bij des
Sijne G. mij solden moghen geloewen ; ende gaff daer bij to voerstaen de
oersaecke, wo het daer to gecomen were ; en gaff daer an : Wo Sijne G. mij
nv wolde gelowen, so were ick bereit, Sijne G. to endecken tgene, dat ick
geseen ende gehoert hadden, ende waer mede des ick belast weer ; woe oeck
Sijne G. mij niet wolden sunder scrifthen gelowen, so was daer niet meer
voerloeren , dan der arbeit en costen; en wes ick gedaen hadden, dat wiste Godt
w a l , dattz schege vth een goeden menongen , in nemantz preiudicie.
Ick worde beantuort van_ Mijn Here to Oest Frieslant:
Wo Sijne G. niet
mochten gedencken , dat ick daer gecomen waer in een so groten perickel, ende
hadden sodanen surchlijcken wech angenomen , om hem to bedreghen ; he hadden
genen dener, de he in sodanen staet, als ick daer gecomen waer , hadden willen
senden, het weer dan saeck gewest, datter landen en luden an geleghen were;
en so voele to liewer wolden he mij hoeren en gelowen, so he van mij hoerden,
des ick een dener van de Keij. Ma. waer, en in Sijn Ma. denst daer gecomen
waer.
Dat gehoert hebbende, gaff ick Sijne G, to voerstaen mijn werf ende iodtscaff,
waer vmme dat ick aldaer gecomen waer, en des vp het alder fuegelichst ende
best, als ick des wiste to doen, ende begeerden oetmodelijcken, des Sijne
Gnaden mij dat wolde beantuorden, vp dat ick solden moghen weten, woe often
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wat dat ick Mijn G ten Ff. solden reporteren; •— daer Sijne G. mij vp antuorden:
He hadde van mijne compste niet moglien weten, daer vmme had he nemant
van Sijne G. Raeden daer ijegenwoerdich, daer Sijne G. hem mede Jberaden
mochten, dan so voele als Sijne G. soen. Niet to wenigher, he wolden, dat
ick bij Sijne G. solde blij wen then eten; alsdan wolde he hem een wenich
beraden, en een tamelijck antuort gewen. — En daer met ginck Sijne G. in een
groet sael, daer het eten bereit was ; en Sijne G. tracteerden mij , niet nae mijn
wesen, dan als een dener van de Keiser; daer vmme liet ick oeck de ere
hebben , van wels weghen ick aldaer gecomen were. En nae den eten so ginck
ick van de burch in de kercke, tot des Sijne Genade concludeert weer met
antuort ; so sant Sijne G. tot mij de Drost van Berum en een Burgemester van
Norden, met ander van des Sgrawen Edellut, biddenden , dat ick met se wolde
gaen in mijn logijs, en maecken goede chijre; de Grawe, met enighe, de he
daer to geropen hadden , weren ocupeert ende vnledich in de saecken, de ïck an
gegewen hadden , de vast swaer weren ; des morgens wolde Sijn G. wijder met
mij daer van spreken , en oeck antuort gewen. — Deser oersake, so ick daer
blijwen moste, so gaff ick de wagenman oerlofF, des he weder hen mochten
faeren, en gaff hem in befel, de scippers to seggen, wo ick hoer morgen
gene boede sandt, met befel, wat se doen often laten solden , so weren se wal
voersekert, dat ick selwen (juam , om met hoer-to faeren na Enchusen.
Dan
de wagenaer dede een contrarie bodtscap, dat, off ick daer des morgens geen
boede sandt, so mochten se Aval faren nae Enchusen,
Des morghens liet mij de Graewe weder vp de borch halen, ende hadden
voele woerden met mij van dese handlinghe; en ijdtlijck van de gene, de daer
nv bij weren, de sede tsijne daer to. En daer nae liet Sijne G. mij lesen,
watter to Groninghen gedaen were van de Hartoghe van Gheldre ; dat Sijne G.
vth Groningen gescrewen worden van sijne hemelijcke vrunden, de Sijne G. daer
vast voele hefth. — Int sluten, ick creghe een scriftelijck afscheit , vnder
getekent met Sijne G. eghen handt. Als ick nv des hadden, maecte ick mij
weder nae der Knocke, daer mijn scip lach , alst foerscrewen is.
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Nv hebben ghij hijr befoeren gehoert, wo de Grawe VAN MOERTZ liet fangen
ende tracteren Mester GHALIENUS GAiiCKo , mijn Pastoer \ ende nae dat he hem
gecocht hadden, moste he loewen in 3 ijaer niet to comen vth het cloester,
genoempt Smalinger cloester; so wast, des de Grawe VAN MOERTZ dese goede
Heer niet genoech tribuleert hadden, en screeff hem to comen to Sneeck hij hem,
om antuort to gewen vpt tgene, datter folget. De Graewe VAN MOERTZ hadden
een dieff gefangen ende late hanghen , en screeff, dat de dieff confiteert hadden,
dat he bij mij in Brabant gewest weer; ende ick hadden hem met geit daer to
voermocht, dat he voele brewen gebracht hadde int landt an Mester GHALIENUS,
mijn Pastoer; so wolde de Grawe VAN MOERTZ , dat mijn Pastoer van stunden
an bij hem ther Sneeck solden comen, en brenghen de brewen hopen al mede.
So dan mijn Pastoer niet een letter van mij vntfangen hadden, marcte he wal,
dat se hem een nije actie wolden vp liggen ; he haddes probeert, wo het daer to
doen were ; daer vmme nam he de flucht tot in Selwert, ende liet an de Raet
van Groningen gesinnen, off he daer geleid mochten hebben ; he wiste hem wal
to foerantuorden in allet gene, datmen hem solden mogen an seggen. He worden
beantuort, dat se hem gern geleit wolden gewen voer hoer burgers, woe lie
daer voer in sorgen were; dan wo he besorget were voer de Ghelderschen, daer
mochten se hem gene geleiden voer gewen. Als he des nv marcte, dat he to
Selwert niet seker mochten wesen , nam he de flucht tot in Oest Frieslant, in
een cloester van der selwen oerden, genoempt The'dinghen; en doer recommendacie
brewen, de he hadden an de Abt van de ander Abten , so is he daer wal
vntfangen. En Juncker VIJRIJCK VAN ESENS , Here van Oldersum,
de heft
to wijff des Abtz suster; en doer instancie van desen Abt so heft Juncker
V U U J C K dese Mester GHAUENTTS promoueert an Mijn Here to Oest Frieslant,
in der gestalt, dat he hem een pastorie gaff" daer int landt, daer he hem vp
behelpen mochten der tijdt, dat he weder tot de sijnen mochten comen. En als
ick nv in der Griete was, en voernam , dat mijn Pastoer daer vast omtrent
woenden, so liet ick hem bij mij comen; de mij ginck daghen sijn grote noedt,
den he weder Godt ende de rechtferdicheit hadden mote lijden , so alst een part
dar fan hijr to foeren verclaert is. En so ick nv een afscheit genomen hadden
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an Mijn Here to Oest Frieslant, so ginck ick sitten met mijn Pastoer vp een
waghen , om nae der Knocke to faeren, daer mijn scip lach. En als wij
een groten mijle van der Griete gecomen waren, so quam de wagentnan to
faren int water; vnder wast nochtant hart landt; dan wij mochten so voele
raetz niet plegen, dat de peerden de wagen daer vth hadde moghen brenghen;
ende blewen daer so langhe, dattz duster nacht were; ende so ginghen mijn
Pastoer en ick ijdtlijck op een peert sitten, ende ginghen rijden daer mijn Pastoer
woenden, en cregen een ander wagen; en des morgens alinghe vro gingh ick
foert faeren nae der Knocke. Daer beiegende mij een dener van de Grawe, de
mij een brieff brachten van nijer tijdonghe; en de wiste mij to seggen , dat
mijn scip al wech were ; want het waeide een snel oeste wijnt; wo se de dach
niet hadden wech gecomen, se hadden daer moten blijwen; het bestunden to
vriesen. Als ick de mare hoerde, was ick niet wal to freden, dan badt de
knecht, dat he wolde an spreken tot mijn Pastoer, en seggen, dat mijn scip
wech were, en dat he hem wolden fuegen bij Mijn Here van Oest Frieslant,
om raet to nemen , woe ick alder best solden moghen comen bij Vnse G ten Ff.
En als ick to der Knocke quam , so worde de storm so groet, dat ick mij
daer moste foertowen went vp den Sonnendach ; doen quam een burch knecht
van Emden met 2 peerden; en ick ginck vp het ene sitten; en also quemen
wij in Einden.
En daer vant ick mijn Pastoer; en oeck so was daer Juncker
RoiiEFF, Drossaet vp der Griete; de brachten mij in des Munte mesters huis 5
daer quemen de Burgemesters bij mij , ende schincten mij de wijn , en maecten
mij goeden chijr. En Mijn Here van Oest Frieslant was vp der tijdt to Aurijch,
en hadden gescrewen an de Drossaet to Emden,
dat he mij solde forderen in
allet gene mij noet mochten wesen ; bij de welcke des ick solde moghen weder
keren an Mijn G. Ff. , to water often to landen, so mij dat dan fuegelichst
dochten to wesen. Als mij dat voergeholden worde, bevant ick , dattz niet
mogelijck were, to water mijn wech to moghen nemen, angemerct dattz aireden
vast hart ghefroren were; daer om wast mij noet, mijn wech to nemen to
landen. Deser oersaecke badt ick om 2 peerden ; de wolde ick daer to steden
weder leweren also goet, als ick se vntfinck; en off daer ghebreck an queme,
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so wolde ick se betaelen , tot juste taxacie van mijn Pastoer ende ander, de se
kenden; daer vp dat mij geantuort worden, dat ick op de Oert 2 peerden solden
vijnden. Als ick dat wiste, so liet ick des luden, dat ick de winter daer
blij wen wolden, angeseen daer weren, ende daghelichs sinnen, voele burgers vth
Groninghen.
Deser oersaecke liet ick mij in der nacht vth der poerte laten, vp
Vnse Liewe Frouwe awent presentacionis / en mijn Pastoer ginck met mij went
vp de Oert / het was hart gefroren , daer om was de wech to mael scarp, en
ick was des gans niet ghewoen , also dat ick to mael moede was ; wo wal het
niet gerekent worden van Emden tot vp de Oert, dan 2 mijlen, so sint se wal
gemeten. En als wij daer quemen , funden wij daer niet dan een peert, en de
Drost hadden gesant om een ander peert, dat quam daer vp Vnse Liewe Frouwen
dach. En vp Sancta C E C I M E N dach liet ich de peerden scarp beslaen, om dattz
ghefroren was , en lietse met groten arbeit ouer de Emse brînghen ; dat foerliep
so lang, dattz gaer duster worden ; en daer vmtrent de dorpen was de pestilencie
zeer starck. Daer om gaf mij de Drossaet een burch knecht mede, de mij leide
int naetste dorp in een huis, daer het seker was, en vrij van der siecte. En vp
Sancten CIÆMENS dach hoerden ick misse to Foelen, ende het was oeck Sondacb,
ende dat was het vterste dorp, liggenden in Mijns Heren lant van Oest Frieslant,
en reeth doer Askendorp m een ander dorp, 2 mijlen van Hasellunen ; het
was al duster als ick daer quam ; en Sancta K A T H E R I J N E awent reden wij een
gans dach oeuer 4 mijlen, ende weren geen 2 vren van vnse peerden in den
dach ; en wij quemen in een dorp, genoempt Plat Lunnen,
daer worden vns
gesecht, wo datter vmtrent Renen laghen 600 peerden en i5oo knechten.
Nv behoert v to weten, datter groet oerloch was tuschen de Bischop van
Hildesum met sijne adherenten ther ene, en de Ffursten van Brunswijck ther
ander. De Hartoghe van Louwenburch was een broder van dese Biscop , en
had een dochter van Brunswijck;
daer vmme so hadden se wal behoert frunden
to wesen ; en de Biscop van Munster was oeck sijn broder. Als nv de Biscop
van Hildesum in grote noden was, (want de aliancie, de gemaect were, vp
welke aliancie des de crijch angehewen were, were gebroeken, met de Keij.
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Ma. hem de saecke mede vnderwant; want een Hartoglie van Luneborch were
geweken in Franckrifck; daer mede weren oeck aff gegaen de Grawen van
Schouwenburch, van der Li/p, Difphout,) so was de Biscop van Hillersum in
een knechtz gewijse doer de Brunswijchsche landen getogen tot an sijn broder,
de Biscop van Munster, en voert an de Hartoghe van Gheldre, en dede so voele,
datse hem beloefden to stareken met 600 peerden. En de Junckeren worden
daer gesant met sodane bescheit, wo se daer niet betaelt worden, so was de
Biscop van Munster goet voer de betalinghe. En als dese peerden met grote
fortune doer het Brunswickschen landt gecomen weren in Hildesum, voer datse
eedt guetz mochten doen , quam daer de Biscop een quade tijdonghe, wo des
sijn broder , de Biscop van Munster, doet were. Doen hadden he wal gewilt,
dat he de Junckeren hadden vntslaghen gewest; hem vntbrack geit, waer
vmme se daer gecomen weren. Deser oersaecke liet he alle de Ritœesters met
de treffelijchste Junckeren bij en ander comen , en dancte hoer fruntlick, datse
hem in sijnen noeden to hulp weren gecomen; angeseen he hoer zeer wal to
doen hadden, als se wisten; dan often se hem wolden om geit an spreken, daer
en wiste he geen raet to; dat wolde he hoer to foeren segghen 5 he had liewer
hoer denst to vntberen, dan des se hem solden ouer lopen, ende molesteren hem
om geit. Als des gehoert worden bij de Junckeren, de weren des niet to
freden; se weren daer niet nae gestelt, datse daer int landt vp hoer eghen cost
mochten liggen, en worden to raede, weder vthe lande to rijden an de Biscop
van Munster, de hoer beloefth hadden to betalen , woe daer gebreck fel in der
hetalinghe. En als se waenden to rijden, so weren de poerten gesloten; de
burgeren wolden betaelt wesen vant tgene, datter voerteert were; daer mosten
se laten 4 Junckeren als gijselers voer de betalinghe; en sinnen also hemelijck
vth Hildesum geschieden , en namen hoer wech doer de Brunswijchsche
landen, de se vast hart folgden; en woe de Lip enen voet hoegher gewest
were, so mosten se hopen al daer geblewen hebben. Als se nv quemen int
landt van Munster, so voernamen se then ersten, dat de Biscop doet were; daer
vrome so swoeren de Junckeren bij en ander to blijwen, om hoer betalinghe
to forderen an het Capitel van Munster; en laghen also tuschen Munster en
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en Renen. En de ouerste van de ganse hoep was M A R T E N VAN ROSSUM , Here
van Puderoijen;
de claegden de Furste van GJielre sijn noet, wo alle dinghen
geleghen waer. De Hartogen van Ghelre en hadden gene grote vngenoechten in
dese dinghen, en sandt daer van stunden an 900 knecht ende 6 stucken velt
geschut, en wolde in 8 often 10 daghen daer bij senden 3oo peerden ende i5oo
knecht, datse 3 often 4 steden solden inne nemen : se solden een hoeft hebben
an hern. Bij dese hoep so weren de treffelijchste Ridderscop van de Munstersche
landen; wo he de in sijn hulp gehadt hadden, ende daerto en 3 often 4 steden,he
solden dan wal met hoer hulp to sijne menonghe gecomen hebben ; angeseen
he begeerden, dat sijne Furstinne broder daer Biscop mochten worden; dan so
wolde he de Graewe to Oest Frieslant wal to recht voersocht hebben. Homo
proponat, Deus disponat. Dan de Munstersche Junckeren de bekanden, datse
mosten vechten teghen hoer eghen landt, daer se meer solden moeghen voerlesen
en to schade crighen in enen dach, dan se in een geheel ijaer solden moghen
gewinnen. Deser oersaecke sint de Munstersche Junckeren daer aff ghereden;
de anderen weren so starck niet, datse edtwes mochten scaffen; daer vmme so
sint se al van en ander gescheiden; ijdtlick toech nae sijn heijmet; doch vp
sodane condicien, dat de Oeuerste met de Ritmesters solden soliciteren an het
Capitel om de betalingen; en wo se niet mochten betaelt worden, so soltmea
hoer foerscrijwen to comen vp enen dach bij en ander, met alle de macht, de se
mochten vp bringhen bij hoer selwen , en oeck bij Fursten ende Heren mochten
erlanghen.
Als ick nv dese tijdonghe hadden, datse laghen tuschen Munster ende Renen,
so dachten ick vp de dach niet forder to rijden dan to Renen; daer vmme bleeff
ick in tselfden dorp, om misse to hoeren, so het Sancta K A T H E R U N E N dach
were. En als ick nae der kercke solde gaen, so sach ick daer comen vmtrent
18 peerden; en als de misse gedaen were, quemen daer noch vmtrent 12
peerden ; doen dachten ick wal , dat de hoep gesceiden were. En als wij ouer
eten saten, quemen daer noch wal 20 peerden; daer vmme wolde ick daer
blij wen, went dat ick met awent en al in Renen mochten comen; het is tuschen
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Renen en Plat Lunen> niet dan een wilt heiden; daer om wast goet to dencken,
de dese wech wolden rijden, datse in tijdt mosten ouer de heiden wesen, om hoer
peerden to foderen. Als ick nv to Menen quam in des Rechters huis, so fant
ick daer de kuntscaffer, de se doer de Brunswijchsche landen geleit hadden: he
was oeck de gene gewest, de Mijn Here van Hildesum geleit hadden to Munster
en in de lande van G-helre, ende weder to landen ghebracht hadden; en dese
was altijdt de Juncker ghewest, en de Biscop zijn dener. So ick dan kennisse
an hem hadden, so gaff he mij dese dingen, met al sijn gelegen, to voerstaen,
en hadden een groet foerwonderen daer a n , dat ick also der strate, den ick
passeert hadden , vnscoffert doer gecomen were; en sede mij voert, dat he wal
wiste, dat alle de Junckeren, de ick geseen hadden , datse hopen all niet een
gulden an geit bij hoer hadden ; wo ick dan schoen hoer egen broeder
gewest were , ick moste met hoer gedeelt hebben ; het weren al Lunenbursche,
Osenbruchsche en Schouwenbursche Junckeren. En als he se mij noembden , so
weren vnder gewest, daer ick wal kennisse an hadden. — Des morgens reet ick
met enen Secretarius der seliger Here van Munster went in de stadt Munster.
En so ick mij wenich gestercket hadden , wolde ick gaen in de doem , het nije
werck , daer de salighe Here begrawen was ; de plaetz was der tijdt, als wij to
Munster laghen , vnder handen to maecken ; daer vmme hadde ick apetijdt, des
to beseen. En so ick doer het paradijs ginck in de doem, then ersten als ick
in de doem quam , so beieghenden mij Mijn Here de Graewe van Benthum, met
een andere Here, de daer gingen wandelen ) Sijn G, hadden mij balde voerkent,
ija voer des ick Sijn G. kenden ; want ick hoerde , des he sprack tot de Here ,
de bij Sijn G. ginck: Siet! des is JANCKO DOUWAMA. — Ick ginck om des to
beseen, waer vmme des ick daer gecomen were ; so sach ick voele groter hansen
staen voer de kamer, daer het Capitel hoer raet holden; dan ick dachten niet voel
vp de luden, de daer stunden; dan ick hoerden se spreken vnder en ander: Ens
des JANCKO DOUWAMA niet? — Als ick des hoerde, so voertoewede ick mij
wenich , en lach vp mijn kneen , om een Pater noster to spreken ; so sach ick
daer staen M A R T E N VAN ROSSUM , JOHAN VAN R A E S F E Ï / F , O T T O VAN TEIJCH ,
ende ander Ritmesters ende Junckeren om foele, Deser oersaecke so ginck ick
Prov. Friesch Genootsch. I.
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niet so ick gewilt hadden , dan nam mijnen wech doer het pant. Ende so
ick sach, dat se enen dener mij na scicten , waer ick bleeff, often om to weten,
waer ick logeert were, so ginck ick in een ander huis, wijth genoech vaD mijn
harbarghe.; doch. wisten se balden, waer des ick logeert were, alst blijct bij het
gene, dat hijr folget.
In dese tijdt weren to Munster een Grawe van Wedde ende een Grawe van
Mansçelt, de soliciteerden an het Capitel, datse wolden eligeren ende vntfangen een
jungher broder van Wedde als voer Here ende Biscop, en hadden recommendacie
brewen mede van de Biscop van Coelen, den sijn broder i s , en de Hartoghe
van Ghulich, en andere Heren. En dese 2 Grawen weren logeert in een rijde
burgers huis, genoempt PLONIUS ; daer weren bij then eten Hartoghe BEERNT
van Louwenburch,
met ander Heren vth den doem. En daer quemen dese
Ritmesters al vngebeden , ende hadden daer to mael voele vntijdighe woerden;
en vnder alle ander woerden so sprack M A R T E N VAN ROSSUM : Sancten
PAUWETJ moste de Hartoghe van Ghelre noch oeck to gast hebben, gelijci
sé Sancten M A R T E N gedaen hadden. — De Heren gawen geen antuort, (la»
sweghen gaer stil; dan een Doemhere de antuorden vpt tgene, dat M A R T E N VAN
ROSSUM gesecht hadden , seggenden: ROSSUM ! segget dijnen Heren , des he niet
en compt voer dat he genodet often geladet wordt, off het eten sal hem niet tot
sijnen danck angericht worden. Al ist waer, dat Sancten M A R T E N milt is,
ende gewet geerne, de nodruftich sinnen, Sancten P A U W E L wil het sijne niet
vntberen ; he heft sijn sweert getoghen, ende denct tsijne to beschermen. En
wilt ghij dan mijne woerden niet geloewen , he come dan ; besoekenden , sal he
des met de waerheit also bevijnden. — De woerden worden vast belachet.
In PkONiJS huis was oeck vp dat mael mijn weert, genoempt P E T E R FRIES,
de hem blodeshalwen nae bewant i s , om PLONIJS dan to helpen ordineren,
bij de welcke des de Heren to bet solden moghen tracteert worden. So cham
ROSSUM vp de awent an mijn weert, na mij fragenden, waen ick cherae, en
waer ick wolden, en woe lanck ick daer blij wen wolden? — en sede voert: Wœ
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de vnlede met hem wenich oeuer were, daer he mede ocupeert were, so hadden
he groet apetijdt, met mij vrolich to wesen. — Mijn weert gaff hem genoech
antuortz vp alle fraghen ; ende vpt laeste artikel so sprack h e : Wo compt de
fruntscap doch tuschen v beiden ? angeseen als gij hijr to foeren tot mijnent
weren , daer se oeck vp der tijdt weren , doen en hefant ick ija geen teken van
fruntscap tuschen v beiden, woe wal het der tijdt gelegelijcker gewest were, alst
nv is. -— ROSSÜM antuorden: De menschelijcke nature en is so stede niet
gemaect, datse altijdt vp een pas often graet blijwen mach % daer vmme so
spreke ick, waer to des ick nv inclineert ben , en niet vant tgene, dat geleden
is. — Mijn weert antuorden : Ghij kennen hem ther goeder maten w a l , het
moet hem oeck wal beliewen, wel des geselscop met hem sal holden.— ROSSTJM
sede: Wij mosten van tue willen een maken, — Mijn weert voerstunden hem
w a l , en aduerteerden mij voer hem, seggende: Ick behoerden mij wal to
wachten ; het lant was sunder Here, en de Junckeren weren foerreden, en
M A R T E N hadde nv befel ende kennisse an de Junckeren ; daer ick an behoerden
to dencken. — Dan ick liet mij des niet an fechten, seggenden: Ick dachten
de winter daer to blijwen ; solden se so lang vp mij holden ende waeren , des
solde hoer foerdrieten. — Oeck hadden de Hartogen een Edelsman woninghe
gecoft ende sterck gemaect in de landen van Munster , genoempt Krechtinghen ,
daer voele snaphanen vp laghen, daer ick oeck voer passeren moste.
De wijle ick daer was, quam daer oeck vth Denemercken een Secretarius
van de Pauselijcker Hellicheit; der selfden was gheboertich vth de landen van
Cleeff, ende hadde met andere Commissarien daer gewest, om rechten inquisicie
to doen van de Biscopen , de in Zweden decoleerl weren , wat oersaecken dat de
Coninck daer to gehadt hadden. En dese Secretarius de hadde 4 deners; daer
vmme was ick in wille, met hem ouer to rijden. Nv wast waer, des alle de
Ridderscop van de landen solden to Munster wesen altera ANDREE , om
MARTEN VAN ROSSUM met sijne adherenten een endtlijck antuort to gewen, bij
de welcke des se solden moghen weten, waer nae des se hoer solden moghen
holden en richten. So was ick in wille, met dese Secretarius yth Munster to
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rijden , om also to moghen comen vnbescadiget int lant van Cleeff, de wijle se
nv met hoer saken bekummert weren ; dan mijn weert, daer ick raet an nam,
de dorste mij dat niet raeden, seggenden: Het was zeer vnseker, also to
rijden ; angeseen dat de Junckeren hoer vp de dach to Munster solden
voergadderen , so mochten mij Junckeren int gemote comen, de om mijnent wil
hoer dachfaert wal solden laten an staen; dan wolden mij wal raeden , des ick
teghen de awent vth reeth, so laet, dat de Junckeren al in der stadt voergacklert
weren. — Dese oersaecke liet ick de Secretarius rijden , en bleeff daer. — j>fv
was in mijn weertz huis een wagenman , genoempt COERT B R A K E L , de vp alle
straten to mael kundich was, en he woenden to Dorimunden,
en ick hadden
vast grote kennisse an hem. Ick bewillichden hem , dat he mij leiden solden.
Also reden mijn weert en ick to der poerten v t h , daer men nae Collen trecken;
en mijn dener ende des weertz dener reden een ander poerte v t h ; en wij
voergadderden vns vp een plaetz, daer vns dese COERT bescheiden hadden. He
voerde mij in een groet dorp, genoempt Luichusen;
het was nacht, als wij
daer quemen ; en daer wij logeert weren , fant ick 2 knechten, gecledet met des
Hartoge van Gheldre cleding. En alst tijdt gaff, so vraegden i c k , wel dat sij
deenden? — Se antuorden m i j , datse eenen Juncker deenden van Haesvelt,
ende laghen vp een borch, genoempt Empte, dat daer bij vmtrent laghe ; hoer
Juncker hadden vnwille met ene sijnen newe ; om dat he to bet solden moghen
comen tot sijner gerechticheit, so was he geworden een dener van de Hartoghe
van Gheldre. — Ick gaff hem groet recht daer to. — Des morgens alinghe vro
maecten wij vns van daen ; en COERT brachten vns in de dageraet voer bij een
huisken , daer volck van awenturen vp laghen ; wij leten Duimen liggen vp de
rechter hant, ende Halteren vp de luchter hant, en quemen to Scirebeech; dat
is Cleeffz. Daer fant ick noch de Secretarius, de van mij gereden were. Doen
he voernam, dat ick mede wolde wesen to Wesel, so toefde he mij, tot ick
wat gebrast hadden, en des mijn peerden wat ghefodert weren. Ick vraegden
hem, off he oeck enich wederspoet gehadt hadden vp de wech? — He antuorden:
Neen, dan so voele, als he voer Schirebech quam, quemen 10 peerden an
h e m ; he hadden wal gewilt, om des he bij hem hadden, dat he daer van
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gewest were, dan se hadden hoer geen leit gedaen; dan allene hadtse hoer
capronen moten aff doen ; en nae dat se hoer beseen hadden, hadden se
hoer laten rijden. — Als ick nv to Wesel quam, mijn peerden weren doch
magher en vngestalt, en met dat iele se vp de wech vast voel trauelgiert hadden,
met des ick de rechten strate niet wal passeren dorste, so moste ick to IVesel 2
daghen blijwen; so quemen inder tijdt coepluden ende oeck een Priester in mijn
herberghe, den tsulfden oeck wederfaren were, als de Secretarius voerscreuen ;
des to presumeren is, daîse mij geerne gehadt hadden.
Op Sancten NICOLAUS awent reet ick met 3 Junckeren nae Cleeff to ; daer
vnder were ener, genoempt VAN DE GHIJSENBURCH , de claechden vast zeer
ouer Mijn Here VAN BUREN ; he is geseten int vest van Rehelinckshusen, int
Sticht van Cotten ; he ende ick hadden vast harde woerden. En als wij quemen
bij Sancten, daer wij ouer de Rijn solden faeren , daer fant ick COERT met sijn
waeghen; de sede mij, dat ick to Sancten in de Key'ser solden fijnden
coepluden, beide to peerden en foet, de mede in Brabant wolden; he hadde
hoer van mij gesecht, waer vmme datse mij daer to toefden. En nae des wij
wenich gebrast hadden, heb ick de Junckeren voerlaten, en heb mij foersellet
met de koepluden. En to Cleeff in de Hoern daer funden wij noch meer
koepluden, de met vns ouer wolden. Vp Sancten NICOLAUS dach reden wij
met g peerden vth Cleeff, ende daer to 8 to foet, al met bussen ; en het was
to mael een buster wech, daer se vns wisten to leiden; en met namen wij
quemen to rijden een mijle weges doer Ghelderlant; en de koepluden sachten
mij, wat quader luden dat daer woenden in der jegenoet, — Ick antuorden: Het
weren luden na het landt; het was een woest landt, en alle straten weren met
renne boemen to gesloten; dan de voetluden hadden vns balde een wech gemaect
doer de heggen , also dat wij niet voele passeden vp hoer boemen. En als wij
fast bij het feer quemen, so quam vns een man vnder de oeghen, ende sede
mij: Wildij ouer de Mase wesen, so spodet v ; daer comen peerden van
Nifnmaghen; wo de foer v comen, so moten ghij toewen, went se oeuer
gebracht weren. — Ick dancte hem des, en ick reet voer vth, om de schouwe
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often ponte in to nemen, en vnse foetluden helden hoer an vnse peerden; en
wij quemen voer de ander; en se wolden met vns int scip gewest hebben, dan wij
mochten hoer niet laten. En als wij ouer weren , reden wij to Ti/steren bij de
brugghe, daer wij wes brasseden; dan niet folgden de peerden vns dese strate;
off se hoer bodtscap gedaen hadden, met dat wij daer oeuer weren, dan off
se een ander strate in reden, en mach ick geen waerheit aff scrijwen; dan wij
voernachteden vp een dorp ; en des morgens so was het Sondach; doen quemen
wij met de poerte in de Busch_,• daer scheideden wij v n s ; — de koepluden
namen hoer wech nae Berghen to , daer het der tijdt ija mercket was, en ick
reet vp Antuorpen, — En so vnse G t e n Ff. to Ghent was, so liet ick mijn
peerden staen to Antuorpen,
en maecte mij to Ghent, daer ick mijn report
dede an Mijn Here VAN BOECHSTRATE en andere Heren van de Rade. En Mijn
Here VAN HOECHSTRATE danckede mij zeer hoech mijn arbeit en flijdt, de ick
in de saecke gedaen hadden , en sede voert: Daer were een Secretarius gecomen
met voele brewen vth Spangen van de Keij. Ma. ; de brewen mosten then ersten
beantuort worden; en dan soltmen mijne saecke vnder handen nemen. En een
tijdt hijr nae word ick andermael in de Raet late comen; en Mijn Here VAK
P A I Æ R M A dede het woert, segghenden : Wo ick de Keijser enen marckelijdken
denst ghedaen hadden; ick moste wenich paciencie hebben met het antuort, angeseen
dat se noch vnledich weren, met de Secretarius to feerdighen; dan ick solden des
foersekert wesen, dat ick nummer meer weder in Frieslant comen solden, often
mijn pijnlicheit, arbeit en costen , de ick in des Keisers saecken gedaen hadden,
soltmen mij also lonen en betalen , dat ick en mijn kijnderen des to bet solden
moghen. — Nv hadt ick wal to anderen tijden gehoert vant gewijde water to
Hoewe,dan ick wiste nietj dattz also smaecten; had ick des geweten, datmen mij
to Fillifoerden mijn denst hadden lonen willen, ick haddes beth quijdt gescholden,
To Ghent so fant ick G H E U O L T VAN H E R U M , de soliciteerden sijn eghen
saecken, ende mochten oeck so gene antuort crighen, alst wal behoert hadden.
Daer quemen Mester E W E R H A I I T DE V E E R , Mester G H E E R T M U X E R T , COMÏN'
VAN M E C H E L E N ; en niet lang daer quemen Doctor K E M P O , DoüWA. BURMAÜTNIÏE,
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en des Ghuwernoers scrijwer, en H A N S METSCHERS scrijwer; en dese Iepen van,
de ene tot de ander, sunder cesseren, en spaerden arbeit noch gene dinghen. En
ick, arm bloet, ick sprack nemant an; iele hadde ghedaen, so iele aller best
wiste to doen tot ere van de Keijser ende to waîfaert van de landen; en woe
ick beters hadden wist to doen, daer solde ick mijn lewent, noch geen mogelijcke
arbeit an gespaert hebben. En tgene, dat bij mij ghedaen were, des had ick
volcomelijck reporteert; daer ymme wisten de Keijsers Raeden , wat daer inne
to doen often to laten were. — Deser oersaecke liet ik Mijn G. Ff. en des
Keijsers Raeden daer mit beweren , alst wal behoerden.
Een wenich voer Ephiphania, worde ick darde mael geropen in de Raet; en
de Audiencier dede het woert, en dancte mij mijn denst, ija so hoech often meer
dant to foeren geschiet were; dan he hinck daer wat an, aldus segghenden:
Ghij hebben een goet report van de Grawe van Emden gebracht, en wij
bekennen wal, woe ghij gene sunderlinghe goede kennisse an hem gehadt hadden,
ghij solden des niet voermocht hebben to doen, dat ghij gedaen hebben. — So
balden had ick des woert niet gehoert, ick marde wal, dat de pijl niet en
(juam vth sijnen koeker, dan des he gesproken was van de gene, de Frieslant
ne goet hebben gedaen, noch doen sullen. En voert so concludeerden de
audiencier, dat de saeck vast groet en zwaer was, also des Mijn G. Ff. noch
den Raet daer niet in wolden doen buten de raet van de Keiser; daer vmme
so wolden se des mede scrijwen an de Keiser, ende sijn raet daer in hoeren en
folghen. Oeck solden to Mechelen een generael landach wesen , daer alle de
Heren van der Oerde solde wesen bij en ander voergaddert; daer soldmen oeck
van de saecke spreken ; daer vmme most ick mij to Hoewe vntholden, went dat
den dachfart ghescheiden were ; ija doch solt ick an de Graewe scrijwen, dat de
saecke daer vp rustede. — Ick gaff antuort , so voele alst mij tamede, des ick
gene sunderlinghe kennisse an de Grawe gehadt hadden ; — bij de welken datse
wal voerstaen mochten, dat ick de artickel wal voerstanden hadden. En Mijn
Here VAN HOECHSTRATE gaff mij geit, daer ick een boede mede solden
feerdighen an de Grawe; doch solde ick de brieff then eersten visiteren laten
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bij de Audiencier. lek ginck sitten en concipierden een brieff, de ick dachten
to senden an de Grawe to Oest Frieslant, en ginck daer mede bij de Audiencier,
ende badt h e m , des he de brieff wol de visiteren en corrigeren, waer des to
doen were. Dan de Audiencier was anders becummert, met dat Mijn G. Ff,
wolden vp breken, so dat he daer to niet voerstaen wolden. Daer vmme so
ginck ick daer mede nae Mijn Here VAN HOECHSTRATEN , om Sijne G. de
letteren to tonen ; dan ick fant daer oeck gene bereitsel; deser oersaecke most
ick des laten anstaen. In mijn logijs weer oeck logeert Mester JOOST TAEMSEN;
daer nam ick raet mede, wat ick best doen solde; en liet hern dese scriftheti
lesen„ Hem dochten de scrifth goet to wesen, also des ick mijn scrifth hen
sandt, doch behilt ick daer een copie aff; en ick nam mijn wech nae Mechelen,
so mij to doen bevoelen was.
De tijdt als ick to Ghent gecomen was, en de ander vnmogelijcke grote arbeit
deden in contrarie van mijne solicitatie; — off dat schege tot ere van de Keiseren tot walfaert van de landen, dan off het gedaen worden doer hoer selwes
prophiten , dat weet Godt wal ende gans Frieslant; — en in deser tijdt were
GHEROIJT
VAN HERUM voerwachtenden een adwijs vth Frieslant
van de
Ghouwernoér en de andere Raeden. Doen worden GuERoi/r aduerteert; wolden
Sijn Vroemheit een goet adwijs hebben in sijn saecke, so moste he mij mijden
en van der hant slaen, noch to doen hebben met mijne saecken ; ende off he des
niet dede, so weer dat to foermoeden, dat he geen goet adwijs crighen solden
in sijn saecke; en wo he sijn raet wolde folghen, so were daer geen tuijwel
an, he solde wal tot sijn menonghe comen metter tijdt.
Ick hadde mij certein wal to beclaghen, wo het gehoert mochten worden;
ick worde so hart foerfolget, recht often ick openbaer fiant des Keisers were
gewest. Wat mach ick doch misdaen hebben ? Ick ben ija bij mij selwen niet
to Hoewe gecomen ? dan ben foermaent daer to comen met scrifthen. Ick hebbe
nemant wille beclaghen , wo wal ick daer recht to hadde gehadt, dan heb mij
offereert to foerantuorden voer alle de gene, de mij solde willen often dorren
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beclaghen; men heft mij gefraget, en ick hebbe geantuort; men heft mijn
adwijs begeert in ghescrifth , en ick hebbet gedaen ; en hadde ick moghen weten
de gbedancken van Mijn G ten Ff. en des Keijsers Raede, ick solden des in der
waerheit voldaen hebben , in so voele mij dan to doen mogelijcken were gewest.
Ick hebbe de Keijser een Here ouer mij gemaect, niet om geit often om goet,
dat ick daer om begeert hebbe, dan allene daer vmme, dat ick hoep hadde >
nae des ick sach , dat Frieslant sunder Here niet mochten wesen , des de Keiser
daer best to gherechtiget were, en oeck des de landen daer best bij gheregeert
solden worden. Dat biijct wal bij tgene, dat de Hartoghe van Gheldre mij heft
late beden , en bij tgene , dat ick heb achter gelaten, als ick Keijsers worden.
En als ick nv des Keijsers vnderworpen was, en sach, dat ick niet guetz
mochten doen voer de Keiser , so heb ick geit geboeden , dat men mij des denst
voorlaten wolden ; dat mij niet geboeren mochte. Ick heb de Keijser truwelijck
gedeent; dan men heft mij niet willen folghen, noch mijn raetz pleghen. Als
ick hegeerden, datmea mij betalen s&lde, igecre mij rstr de Keijser ordineeri
were to hebben , in recompens van mijn goederen, de ick vntberen moste, so
gafmen mij ther antuort: Men geloefde mij niet. Ick badt, datmen mij dan
mijn denstes absolueren wolden ; men antuorden mij , dat se daer geen befel aff
hadden ; dan men hadde wal befel, mij also deerlijck to beschamen. Ick claget
Godt, en alle de gene, de Godt en de rechtfeerdicheit beminnen en lieff hçbben.
Als wij nv eenstijdt lanck lo Mechelen gewest weren, quam daer bij vns
SIJBRAJVJT VAN ROERDA , met seker befel en last van de landen, om to
procederen int tgene , datter begonnen en an hewen were; angeseen de articulen,
de bij Vnse G. Ff. en de Keijsers Rade aponteert weren, weren oeck hij de
Commissarien in Frieslant publiceert; daer vmme hadde SIJBRANT van de landen
last, met vns des to soliciteren an Vnse Gten Ff., dattz tselfden mochten voldaen
worden , so alst beloeft, aponteert en publiceert were. En so GHER.OLT en ick
dan beide gedeputeerden weren van de landen, so quemen wij weder bij en
ander to communiceren nae nodrufth ; dat een wijltijdtz foerblewen were, vth
oersaecke van het adwijs, alst voerscrewen is. — O! wat getruwe Raeden
Prov. Friesch Genootsch. I.
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moten des wesen in des Keisers saecken, de hoer adwijs willen gewen na gunst,
apetijdt, ende nae des se van de parten ghedenet mochten worden, en niet nae
rechtfeerdicheit, consciencie, often alst best denen solden voer de Keiser; alst
wal blij et bij het gene, datter voerscrewen is.
Niet langhe hijr nae de Ghuwernoer quam selwen to Hoewe ; soe geboerden
des vp een awent, dat ick quam gaen van Sancten RUMBERTZ , vth het loff;
en mij beiegenden 2 trawanten van Mijn Here VAN BUREN ; en int middel van
hoer beiden ginck een trawant van de Ghuwernoer, genoempt HUSELEE. En
dese HusEiiER riep an m i j : Bistu daer, JANCKO D O Ü W A M A ? — Ick antuorden:
IJa ; men mach mij to Roem soecken, dan men sal mij to Mechelen fijnden. —•
He riep, als he foer bij mij was: Dw foerreder, come bij Mijn Here! — en
noch meer ander schentlijcke dinghen, de ick niet foerstaen mochten ; en also
voert gaende, fant he S I J B R A N T V A N R O E R D A , staende voer sijn logijs, en he
gaff R O E R D A de selfden woerden , ende noch meer. — Wij beiden hebben vm
des beclaget an Mijn Here V A N HOECHSTRATE ; dan wij mochten gene remedie
hebben.
Hijr bevoeren was ick een ghetrew man in de oghen van de Ghuwernoer;
en wolde mij niet achten en holden als een frunt, dan als ener, de hem
blodeshalwen then naesten bewant w a s ; dan so ick mijn eedt en ere meer
bedacht hebbe, daer ick de Keiser mede foerplicht were , dan sodane fruntscap,
so ben ick een foerreder worden. Dat claghe ick Godt en alle de gene, de hoer
ere Keff hebben.
Wat daer forder gedaen is in de landtscaps saecken, dat late ick staen,
en maecke daer gene mencie aff; this to scrift ghestelt, watter in gedaen is,
Dan de wijle ick nv so to Mechelen w a s , so quam an mij Mester JASPER
L E W I I S , Raet van de Keiser in Hollant,
en sachten m i j , wo Mijn Here VAN
HOECHSTRATE hem belastet hadden met mij to spreken, om to weten, wat ick
wiste van de pennonghen, de der Ghuwernoer vntfangen hadden, en ander dinghen,
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betrefFenden crigestiandel; daer ick vp antuorten: Van de brantscattinghe, wat
daer in gedaen were, so voele ick dan wiste, des hadden ick Mijn Here VAN
HOECHSTRATEN in ghescrifth gewen ; ende den crigeshandel, des were geen
bescrewen recht; ijdtlijck Heer hadden sijn gebruck, ende so he de artikels
brewen dan wolden hebben ; daer vmme were mij chunst van dese dinghen to
segghen. — Al dinghen af geslaghen , Mester J A S P E R wiste to seggen , dat he
belast was, mij to fraghen , en ick weer schuldich, antuort to gewen, then
naesten als ick de waerheit wiste; — dat ick dede. En na der tijdt befant ick, dat
ick geduaelt hadden in de compositie, de ick maecte bij tuschen de Ghuwernoer
ende de fan TForchum; de was hundert golden fflorenen groter dan ick se aft
gaff; — dat schege niet bij wille, dan bij vnwetenheit; dat weeth Godt wal,
Eenstijdt ginck ick wanderen int hoff van Vnse G t e n Ff., ende boewen vp de
gaJlerije was de gemaecte Nar, de der Ghuwernoer bij hem helt; en de stack
sijn hoeft tot een fenster v t h , en he riep, so hart als he mochten, voele en
menichfoldigen scantlijcke en vntamelijcke woerden an mij ; en alle luden, van
wat nacien datse waren, de sagen hem an , ende hoerden dese confuselrjcke
woerden in de plaetz, daer men ija felicheit behoerden to heLben. En als he
sijn woert gedaen hadden, so toech he sijn hoewet weder bennen, om to leren»
wat he meer spreken solde ; daer bij dat ick des wal wiste, des he sulckes bij
hem selwen niet en dede. Daer vmme so sant ick mijn dener hemelijeken
boewen , om to foernemen , wel des bij hem was. Doen stunden de Doctor ende
de grote Mester T I A R T ijdtlijcker an sijner sijdt, en instruerden h e m , wat en
woe he roepen solden. Als des gehoert worden van JANCKO VAN VNEMA , de
sandt oeck sijn dener boewen , om to foernemen , off de waerheit also was. En
als he boewen quam, so ginck de Doctor lachende nae der capellen t o , en
Mester T I A R T de stunde noch bij de Nar, seggenden : Roep noch eens : J A N C K O
DOÜWAMA ! du hebste de Hartoghe van Sassen foerraden ; en du wolste Mijn
Heer to Stûweren oeck foerraden hebben. — Dese woerden, en andere seer
grote, scentlijcke, vntemelijcke, iniuriose woerden heft de Nar gesproken, doer
ingewen van dese t u e , tot grote scande, voersmatenisse en confusie van mij ende
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alle de gene , de mij lieff hebben.
videtur.

Qui per alium facit,

per se ipsüm facere

Dit dede iele an des Keijsers Raeden daghen doer JOHAN BENNINCK , Raet
van de Keiser in Hollant, en oeck doer de Burgemesters van Amstelredam j en
des morghens so beclaegde ick mij dat an Mijn Here V A N HOECHSTRATBN,
en begeerde remedie. — Mijn Here VAN HOECHSTRATE antuorden mij : Ick
mochten mij dat niet an nemen, wat sulcken mensche sachten ', h e , en oeck
Mijn G. Ff. seîwen, mosten menichmael smaetlijcke woerden hoeren van de
Narrinne, de daer is bij Mijn G. Ff. — Ick antuorden, des he gene nar en
was, dan contrafeitet, en het meeste, des to achten was, K E M P O MARTENA ,
Doctor, en Mester T I A E R T de hadden hem alle de woerden , de he gesproeken
hadden , geleert en doen spreken ; — dat ick mij wal genoech hart beclaegden j
dan ick mochten gene audiencie hebben.
Hijr nae ist geboert, dat in mijn harbarghen quemen J O E S T VAN BUREN,
ende wolde reisen nae Culenburch , often waer he to doen hadden ; en met hem
so quemen de Hofmester van Mijn Here VAN HOECHSTRATE , en noch ener,
genoempt G U I L H E M VAN RIJSSETJ , often daer omtrent. En als se quemen,
weren wij noch etenden ; en se ginghen sitten an ene ander tafel , en leten ee»
kanne wijns haelen. En als wij vnse maeltijdt gedaen hadden , repen se mij
bij hoer to sitten; dat ick geerne dede. En ick hadden niet lang geseten, JOEST
VAN BUREN hieff an van dese materie to spreken; en vnder voele ander woerden
sprack h e : Aldus lanck so hebben ghij HOECHSTRATE nae gelopen, om v
saecken doer hem goet to maecken ; en so ghij siet, dattz v niet worden mach,
des ghij begeert, nv lopen ghij Mijn Here VAN BUREN n a e , en hoepen also
doer hem tot uwer menonghe to comen ; dan de pap sal v om gestort worden;
tsal v niet moghen baten. — Ick antuorden : Wel is de gene, de Mijn Here
VAN BUREN nae lopt ? —
J O E S T sachten: Ghij, met uwe adherenten. —
Ick antuorden: J O E S T ! ghij sparen de waerheit daer an ; ick Jope Mijn Here
VAN BUREN niet nae, — JOEST de sprack hewich: Wat segt ghij ? this niet
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langer geleden dan gister, des ick in de kamer van Mijn Here VAN BUREN
(juam, ende daer stunden ghij semelijcke, en weren to mael vnledich; dan tsal
v niet moghen baten. — Ick antuorden : J O E S T ! ghij hebben mij den dach
gister, noch genen dach ? seen staen bij Mijn Here VAN BUREN in Mechelen, dat
ick een woert met Sijn G. gesproken hebbe; logeners de hebben daer voele in
gedaen, also dat Sijne G. mij so genedich niet en i s ; dat mij genoech leet i s ;
anders en solden ick mij niet schamen, Sijne G. to folgen, en raet an Sijn G.
to nemen in saecken, betreffenden de ere van de Keiser en het walfaert van de
landen. Ick mochten wal lijden, dat Mijn Here VAN BUREN mij so genedich
were, als Mijn Here VAN HOECHSTRATEN mij i s ; ick solden om vwe wille dat
niet willen laten, bij Sijne G. to gaen, alst tijdt gaff, en ick des to doen had. —
So als JOEST VAN BUREN voernam, des ick daer so hart vp stunt, dat ick daer
niet gewest were, so sprack he: So hebben des uwe gesellen gewest, de ick
geseen hebbe. — Ick sprack: Daer mach ick v geen antuort vp gewen ;
gister to 8 vren voer noen fant ick hoer vp de ghallerije voer de kamer van
Mijn Here VAN H O E C H S T R A T E N , en blewen daer went to elleff vren; en nae
noen ginghen wij tsamen to Hoff, daer wij tsamen de ganse dach blewen, went
an de awent. — Als nv J O E S T mijn antuort gehoert hadden , wiste he van dese
materije niet voel meer to maecken ; dan hieff een ander materije an , en sprack :
Weten ghij de oersaecke wal, waer vmme dat Mijn Here VAN BUREN SO seer
vp v voergrampt is ? — Ick antuorden: Woe solde ick dat moghen weten,
so ick geen plaetz hebbe, om bij Sijne G. to comen ? -— J O E S T VAN BUREN
hieff mij daer an to seggen de rechten oersaecke, seggenden: Als Mijn Here
VAN BUREN Ghuwernoer was in Frieslant,
doen creghen ghij ene van sijne
boeden, de ghij, in smaetheit van hem, voele leitz an deden, — Ick antuorden,
dattz niet waer were. — JOEST sprack: Wilt ghij dat vntkennen ? ick hebbe
de boede selwen an Mijn Here gebracht, ende sijn woerfc gedaen, woe he de
brewen moste eten, en daer vp voele pekel en ander lelicheit drincken. — Ick
antuorden: J O E S T ! als ghij Mijn Here VAN BUREN sulckes angedraghen hebben,
bij mij ghedaen to wesen, so hebt ghij gedaen als een groet logeneer , als ghij
zijdt; ick hebbes mijn lewent lanck sulckes gedaen noch ghedacht; en segghe
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daer bij : Wo ghij des moeghen bewijsen en waer maecken, dat ick daer
ijeghenwoerdich gewest ben , often dat ick daer raet often daet to gedaen hebbe,,
in cleijn often groet; en dat meer i s ; off ick in de stadt often plaetz, daer
sulckes gheschiet mocbten wesen, vp de tijdt gewest b e n , alst gesciet solde
wesen; daer met wil ick niet allene foerboert hebben mijn Ie went, dan oeck
allet gene, dat ick vp aller erden voermach. •— J O E S T liet de materie faeren,
en sede: Ghij hebben oeck rijmen en scentlijcke ledekens gemaect, in
foersmaetenisse van Mijn Here VAN BUREN. — Ick antuorden : Wel v sulckes
angebracht heft, de heft v loghen sculdich gewest, en daer mede betaelt. Ick
gewe mij daer in oeuer: Kunt ghij often moghet ghij des waer maecken,dat ick
enighe ledekens often rimen gemaect hebbe, in preiudicie often foersmaetenissen
van Mijn Here VAN BUREN , often enighe ander Heren, woe se moghen wesen j
ick sal foerboert hebben lijff en goet; dat noch meer i s ; woe ick scentlijcke
rijmen often ledekens gemaect hebbe, in laster often scande van enich mensche
vp eerden , ick wilt misgelden ; en boewen dit; off sodane ledekens often rijmen
in mijn presencie gesproken often gesonghen sint, ick wil daer voer lijden. Dan
ick heb wal hoeren seggen van een Priester, genoempt Heer J O H A N van
Scraert, dat he ledekens en rijmen solde gsmaect hebben ; dan tgene, dat ick
daer aff gehoert en gelesen hebbe, sinnen Mijn Here VAN BUREN noch nemant
preiudiciabel; dan gelowe certein, woe daer sodane rijmen often ledekens gemaeët
sinnen, dat is geschiet van de gene, de mij haten; de des gedaen hebben, om
Mijn Here VAN BUREN to beroeren in toern teghen mij ende andere, de mij
gunstich weren j licht frucht hebbende, dat Sijne G. noch solde moghen dincken
de olde gunst, de vnse olders pleghen to hebben met Sijne G. Heer vader,
oem, en ander Sijne G. Heren frunden en maghen, en in contrarie van hoer
olders. Dat oeck also geschiet to wesen wal to gelowen is , dat blijct bij deseii.
Wo nv sodane rijmen often ledekens bij mij gemaect were, often bij emant
anders , de hoer bij vns foerhelden , so were het ija mogelijcker 9 dat men daer
aff solden weten to Sneeck, Boldzwert, Staweren, Worckuni, JDockum, Sloten,
en in der jegenoet, dan men daer aff solden weten to Lewerden,
Ffrani/cher
often Harünghen.
Men doe nv inquisicie , often emant van mij sale¾es gehoert
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hebben in spreken often singhen, often des sulckes in mijn presencie geschiet is;
ick gelowe certein, dat ick niet allene daer inne vnschuldich befunden sal
worden, dan oeck alle de gene , de bij vns weren. Daer vmme en ist niet to
foergewes ordineert en geset van de Mesters, de de loijen en rechten gemaect
hebben: Wel des valsche brewen en libellen fint en toent, de sal en behoert
geacht to wesen als een maecker van den. This ija kentlijck en wal to
gelowen : Wo sodane dinghen gemaect weren van de gene > de bij vns sinnen ,
dat ick daer bet aff weten solde, dan de gene, de hóe'r daer mede behelpen;
en this oeck het beste behulp, datse hebben. — Nae dat wij leten van dese
woerden, so sprack JOEST : Ick wolden, dat ick de Doctor ende v mochten
hoeren disputeren van dese saecke; daer wolde ick an foerhoeren een summe
van ducaten. — Ick antuorden: Ha, JOEST ! ghij foermoghen des wal
an Mijn Here VAN BUREN , en oeck an HOECHSTRATEN , sunder ducaten;
men sal mij altijdt bereidt fijnden. -— JOEST sachten : Ghij moghen dat niet
vntkennen, off ghij zijdt een anhewer van dit oerloch. -— Ick antuorden;
IJa; alsmen beginnen willen an mij , so sal ick een anhewer gewest hebben;
dan wilt ghij de grunt to recht soecken, ghij solen wal' andere fijnden. —
Met des so sprack BÜBES an JOEST : Ick wete so voele gruntz wal daer aff,
des JOHAN wal ghesint is, mét se to disputeren. — JOEST antuorden: Ha,
BÜBES! ick wete wal, woe wij, deners, doen; — off he had willen segghen:
Wij, deners, en achten niet, wel des recht often vnrecht hebben•; oeck
wat daer an geleghen is, dan sustineren der geenre querelle, de vns meest
to gewen hebben. Et perdis omnes, qui loquuntur mendacium. — Naé
desen so hieff dese JOEST an , seggenden, woe he corteiinghe in de lande
van Ghelre were gewest, in een cloester; daer vànt he ERCIÆNS , daer he
voele woelden mede gehadt hadden. Dan ick gaff hem daer geen antuort
vp, int cleijne often int groet, dan dachten vp de woerden, daer Mester
EWERHART DE VEER mij van hem voer hen gesecht hadden. —~ Dit parlement
schege to Meckelen in de Ketel; daer nemant anders present weren, dan
BUBES , de Hoffmester, GWILHAM , JOEST en ick; en was een wenich voer
Paeschen.
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Nae Paeschen worden wij geropen, om to vntfanghen antuort vp de solicitacie,
de wij van weghen de landen gedaen hadden. Als wij vns nv presenteerden,
so fraegden Mijn Here VAN BUREN v n s , waer vnse commissie often credentz
were ? — Dat were ijae wal een selsame fraghe ; want wij des in vnse alder
eerste an comen sulckes al foerclaert hadden, wo het vns daer mede foergangheh
were, voer ende eer wij vp deden vnse hefel, en toenden daer den brieff, waer
mede wij to comen geesket en gescrewen weren. — De Doctor sprack an de
Audiencier: Heb ick niet to allen tijden mijn credentze ghetoent, als ick hijr
gecomen ben van weghen der landen ? — De Audiencier bekanden sulckes waer
to wesen. — Wij droghen vns dat an de landen, en begeerden, dat Mijn G.
Ff, daer wolde int landt senden Commissarien , om to voernemen , often wij
van de landen daer weren, dan often wij bij vns selwen daer gecomen weren? en
des vp cost van vngelijck, ouer wel het dan ginck. — Doen nam Mijn Here
VAN BUREN een boechschen, bij hoer componeert, en las daer, dat dese 3
Prelaten, daer voer aff gescrewen is, hoer macht vns niet gegewen en hadden; —
datse nummer solen moghen waer maken, dan in so voele alst voergescrewen
is. Oeck so brachten se 3 often 4 namen van de Ridderscop ; de solden in mijn
electie niet consenteert hebben. — Quid hoc inter tantos? Hebben se mij dan
niet mede eligeert, so hebben se mij oeck niet refuteert, dan tacite consenteert.
Qui tacet, consentire videturi Mijn Here VAN BUREN sprack an mij: JANCKO!
this met u al partije werck ; ghij holden v noch an Schirong en Fetkoper;
met sodane dinghen gaet ghij om. — Ick mochten niet disputeren teghen Mijn
Here VAN BUREN ; dan wo mijne gelijcke mij daer fan gesecht hadden, he solde
mij sunder antuort niet gefunden hebben ; daer om woide ick niet vp Mijns
Heren VAN BUREN antuort gewen; dan sede, dat men sulckes met de waerheit
befijnden solde, dat ick niet gedaen hadden in cleijn often groet, dan so voele
alst Lest deenden tot de ere van de Keiser en to walfart van de landen. — En
als ick dese woerden sprack, so sede Mijn Here, de Tresorier: Siet, dese
spreekt doch , datment hoeren mach ; he lat hem hoeren. — En Mijn Here VAN
BUREN gaff gene antuort, dan sede: De walfaert van de landen weer wal goet.—
En daer mede so liet Sijn G. aff to spreken; en men gaff vns to foerstaen,
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datmen vns een scrifthelijck antuort gewen solden, dat wij solden moghen tonen
de gene, de vns volmechticht hadden. Wij begeerden een copie to hebben vant
tgene, datter gelesen worden , datse componeert hadden angaende de Prelaten en
andere Heerscafth, de vns gene macht hadden gestanden , — dat vns niet
geboeren mochten.
Met dat de Ghuwernoer marcte en sach , dat Mijn Here VAN BUREN mij so
seer contrarie was, ende hadden vngetuijwelt oeck anderen troest, so worde he
so zeer foerbittert vp mij , dat he in mijn afwesen mij beschaemde , en dede mij
alle de smaetheden en confusie, de he erdencken mochten ; en met namen so liet
he dat monstrose figuer, dat Mester HUBERT hadden laten contrafeiten , als ghij
gehoert hebben, om mij also to stelen de gunst van de luden , op des ick de
Keiser aîsodanen denst niet solde moghen doen, als he wiste, des ick doen
mochten; dese imago, daer de Ghelderschen hoer mede pleghen to behelpen,
heft he doen vthschilderen , om mij daer mede to diffameren , en heft des oeuer
al getoent in Hollant, en hijr to Hoewe. He betrachteden niet, dat de gene,
de sulches then ersten bedacht hadden , so voele prophiten daer mede niet
mochten doen , dat he in Sneeck blijwen mochten, dan worde daer scentlijck vth
gedrewen ; en nv wolde de Ghuwenoer hem met het selfden behelpen, alsmen
mij voer de waerheit tribuleren wolden; dat hem nochtant meer schande dan
ere was. Oeck , als he gasten hadden , so moste de Nar scentlijcke ledekens van
mij singhen , de se gemaket hadden; dat al feiten sint, bet fuegenden een rebaut
dan een here.
Dese dinghen , en voele ander, worden mij wal ther punte reueleert. This
wal to gelowen, dattz mij wal genoech we dede; clan ick mochtes niet gebeteren
noch wenden. Ick bekandes wal, des he so dorstich niet solden wesen , sulckes
to attempteren, wo he geen troest hadde gehadt van grote mesters to Hoewe;
angeseen wo he recht tot mij gehadt hadden, dat solden he rechtelijck an mij
voersocht hebben ; dat hadden hem groter ere gewest. Woe dem allen zij , ick
hadde Mijn Here VAN HOECHSTRATEN mijn noet vast geclaghet; dan ick fant
Prov. Friesch Genootsch. I.

5a

Wumkes.nl

4io

JANCKO DOUW AM A'S

gene remedie. Deser oersaecke so worden ick to rade, dat ick mijn elende, de
mij voer mijn trouwe denst to stunden, noch eens mij beclaghen wolde, so
bewegelijck, als ick des wiste to doen. Daer om badt ick Doctor DIONISIUS
DODO , Doctor in Medecijnen, des hem wolde beliewen to gaen mijnent balwen
an de President van Mechelen,
oetmodelijck biddenden, off ick daer solde
tnoghen comen, met Sijne Geleertheden to spreken ; — dat mij consenteert
worden. Als ick mij daer fant, so gaff ick daer an de saecke, waer vmme des
ick daer gecomen were, en voerclaerde daer Mijn Here de President int corste,in
wat schijn dat wij an een Hartogen van Sassen comen ende oeck van gescheiden
weren; en oeck, wo wij an de Hartogen van Ghelre gecomen en gescheiden weren;
met a l , wes wij daer vmme geleden hadden , dat wij een Hartogen van Gheldre
niet hadden willen vntfangen ende zweren als Erfhere ; en voert, woe wij an de
Keijser gecomen weren ; met wes vns beloefth were ; en wat daer in foerlopen
were. So was de Ghuwernoer met sijne adherenten vast hart vp mij voertoernt,
doch sunder saecke , wo se de waerheit wisten to bekennen ; doer de welcke dat
se mij an deden alle de smaetheden, de men erdencken mochten ; dat ick mij
genoech hart beclaget hadden, daer ick sulckes behoerde to daghen ; dan ick
mochten geen beteringhen often remedie fijnden , wo wal ick mij menichrnael
presenteert hadden, met hoer int recht to treden; dat mij niet gheboeren mochten;
des ija to vntbarmen were ; angemerct wij in een landt en stadt van recht
weren , en met namen ther plaetzen , daer de Keij. Ma. doer Vnse G. Ff. sijn
Hoff liet holden, Ick were geen steen, ijser often 'stael, dan were een mensclie,
gelijck andere, van Godt gescapen. Ick voersach mij niet, des ick sodane
hoemoet, smaetheit en schande langer solde moghen lijden, wo he niet aff liet,
en nam mij met recht foer: ick mochten doer sodane vnlijdelijcke smaetheit,
als he mij dede en liet doen, vnderstaen edtwes foer to nemen, dat hem en mij,
vns beiden, to berouwen mochten comen. Om dan sulckes to foerhoeden en foer
to comen, so badt ick Mijn Here de President, om Godtz wille, om er.e vant
recht en om het walfaren van de Keiser, des he wolden spreken met Vnse G ten
Ff., en met Mijn Here VAN HOECHSTRATEN en de andere Raden van de Keijser,
dat sulckes remedieert mochten worden ; en presenteerden mij to recht teghen
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hem, often wel anders, de des durste met mij vnderstaen, nae inholt vant
contract, gemaect bij Mijn Here VAN NASSAW , alst forscrewen is. — Mijn
Here de President gaff mij een troestelijclc antuort, seggenden : He hadden niet
anders foernoemen, often mijne saecken stunden wal to Hoewe. Niet to wenigher,
allet gene he van mij gehoert hadden , dat wolde he draghen an Mijn G. Ff. en
oeck an HOECHSTRATE , en gewen mijne innocencie daer an vp het fuegelichst,
als he wiste to doen; — dat ick met grote oetmoedicheit hem badt also to
doen , en ben van hem also gescheiden , en ginck in mijn logijs.
En mij quam een febris an , also des ick wal 3 weken , so in mijn bedt, so
vp mijn kamer bleeff; en so ick weder gesuntheit hadden, so badt ick de
Doctor, weder to gaen an de President; dan doer ouerflodighe vnlede, de daer
was, mochten ick hem niet weder to woerden comen, Oeck cesserden de
Ghuwernoer vant tgene, des he to voeren plach to doen, dan sede wal: He
solde nummer wal eten, he hadde mij dan gebracht to Fjilliforden; — dan
ick liet mij dat niet an fechten ; ick foerliet mij vp mijn vnschult, en vpt tgene
mij de Keiser beloeft hadde doer Mijn Here VAN NASSOW, alst foerscrewen is.
Hijr nae ist gheboert, dat des Keisers Raet vns ander mael lieten bij hoer
comen; en Mijn Here VAN HOECHSTRATEN sede vns, dat wij vnse expedicie
solden haelen an MUXERT , en sede voert: Nae noen so compt hijr weder ; de
President van Mechelen, de President van Hollanb en JOHAN BENNINCK de solen
hijr beneden in een kamer wesen ; de hebben to spreken met GHEROLT VAN
HERUM , en met SIBRANT VAN ROERDEN, en met de ghescicte van Sneech; —
en vp het leste sede Sijn G.: En JOHAN ! ghij solen daer oeck komen.
Nae noen worde GHEROiiT VAN HERUM daer ingeropen; en als he gedaen
hadde, worden de van Sneech daer geropen ; doch eerst SIJBRANT VAN
ROERDA ; en nae des de van Sneech gedaen hadden, worde ick daèr to eomen
geesket. En als ie daer quam, dede JOHAN BENNINCK mij bij hem sitten , en
begoste mij to lesen een requetst, des ick to andere tijden hadden ouer gewen,
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mij beclagende, woe KEMPO MARTENA mij hadden nae gesacht, des ick de gene
were, de der Keij. Ma. in sodane costen gebracht hadden, ende hadden belettet,
datter niet meer guetz voer de Keiser ghedaen were; so het request sulckes
Wijder voerclaert en begrepen hadden. En men ginck mij fraeghen, off mij
sulckes lieff were, datmen de Doctor daer vp hoerden? — Ick antuorden:
IJa , dat solden mij ija wal lieff wesen , angeseen ick daer langhe om soliciteert
hadden. — Doen worde de Doctor daer in gehaelt, de van alles daer vp wal
foerseen was; en he vntkende sodane woerden gesproken to hebben. — Ick
antuorden, dat ick de gene was, de mij de woerden beclaegden, en wiste dat
waer to maecken, des he sodane woerden ghesproken hadden. — De Doctor
sprack: JANCKO ! ick wil v geen antuort gewen ; — en sprack an de Heren,
woe he ende ander, de der Keijsers saecken geene gefordert saghen, hadden een
groet mishaghen daer inne, dat wij also scentlijcken to Staweren blewen ligghen,
en leten Sloten vnbenotiget; dat wij wal hadden moghen doen met clener arbeit;
daer vmme en wast gheen wunder, des he daer van gesproeken hadden. — Ick
antuorden hijr vp scamelijcken: Dat he mij niet antuorden wolde, dat moste
ick wal lijden; ick hadde de macht niet, hem daer to brenghen, waer he
niet wesen wolde; des quam de gene t o , de hem geboeden hadden, daer to
comen. Dan so voele moste he weten, des he sodane woerden quelijcken
gesproken hadden; en were bij sodane woerden marckelijcken en groetlijcken
iniurieert; angeseen als men J o w VAN JOTJSMA en mij then ersten to Hoewe
dede comen, weren de Doctors woerden, tgene wij daer hoerden ; to weten,
waer vmme dat wij belet hadden, datter niet guetz voer de Keijser gedaen
were ? — De Doctor vntkenden, dat he sodane woerden van mij gesproken
hadden, — En ick offereerden mij , hem dat genoechsam to ouer brengen, —
J O H A N BENNINCK fraegden mij nae enighe scrifthen , de ick hadden van de
Burgemesters van Sneech, off ick de daer ijeghenwoerdich hadden ? — Ick
antuorden : Neen ; — alst waer was. Als ick to Hoewe quain, wiste ick so
wenich, dat ick met de Doctor disputeren solde, als ick weet, wat nv to Romen
schiet, dan ick mochten sunder de scrifth de meeste part daer ther stede wal
bewijsen , also bij de Doctor gesecht to wesen. — Dan de President van
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Hollant stunde v p , seggenden: Dat weer gene iniurie; (off he had willen
seggen: Men salt v noch leren, wes iniurie is ;) — en dander stunden mede
vp. Doen wist ick then ersten, wat ick voer Rechters hadden; angeseen
met dat de Doctor de woerden negeerden, was litem contesteert, doen was
daer ija niet to doen, dan bij mij sulckes to proberen, daer ick ouerbodich
in were, en wal doen mochten, in soe voele mij dan noet were ther saecke.
Dan als de Doctor sodanen troest wiste, sprack he an mij: JANCKO ! sprect
mij in Frieslanl a n ; daer sal ick v antuort gewen; — angemerct he wal
wisten , datmen mij fanghen solden. Dan ick voerliet mij vp de belofthen
van de Keijser, ende hadden groten troest, dat ick gelijcke Rechters
solden gefunden hebben, en hoerden geerne, dat de Doctor aligeerden often
excipierden, des he mij niet antuorden wolde ; dat ick wal genoech sachtelijck
beantuorden, alst foerscrewen i s ; dan wachtede vp dat woert, dat he
gesproken solde hebben , des he mij niet schuldich were ghewest to antuorden ;
he solde vngetuijwelt wal een geboerlijck antuort van mij daer vp gehoert
hebben. Dan so he sprack, des he mij niet antuorden wolde, daer quam
mij niet van t o , om to foerantuorden, dan de gene, de hem belast hadden,
daer to comen. Dan daer is anders niet aff to scrijwen ; he met de sijnen
mochten niet segghen, noch doen, dat quelijcken gedaen were; en in contrarie,
i c k , noch de mijnen, mochten niet guetz doen, woe wal de Doctor daer
selwen an gaff, woe quelijcken dattz gedaen were, datmen de knechten also
in Staweren leten liggen, en Sloten niet benodigen, dat so lichtelijck to doen
weer gewest. En men wetet w a l , wel de scult daer aff draget; nochtant is
voer hoer niet misdaen ; en ick , arme, foerworpen mensche, moet hoer last
draghen en hoer scult betalen. En als se de knechten in Marigaerden brachten,
en liet noch 2 fentkens knechten meer comen, alJet datter mede gedaen worde ,
dan so voele, dat de cloesters en arme wichters foerdorwen worden, was voer
de Keijser niet 3 bonen weert, daer so grote costen vp gedaen worden. En
nae dat ick daer zeer hart vp foerrnaent worde, en de waerheit, so ick ija
schuldich w a s , an gewen heb, so moet ick een foerreder en moeijtemaker wesen»
Godt erbermet!
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Des anderen daghes worde S I J B R A N T VAN R O É R D A en P E T E R SOET voer de
Heren late comen : en hoer worden daer ghesecht, dat se vth Mechelen niet
solden trecken ; de Heren hadden met se to spreken ; en MuiiERT sede mij, dat
ick solden gaen eten met Mijn Here VAN HOECHSTRATEN ; de hadden mij to
spreken ; — des ick also dede. En nae des wij het mael gedaen hadden, nam
mij Mijn Here VAN HOECHSTRATEN allene, en sede mij, woe men was in
to rusting van knechten , om de in Frieslcmt to senden ; daer om was het also
gesloten , dat ick daer blijwen moste, went dat alle dinghen bereit weren, vp
dat ..se met mij nae nodrufth muchten spreken ; ick behoerde de Keijser ghetrow
to wesen. — Ick antuorden, dat ick de Keijser wal en getreulijck gedenet had,
ende denen solde tot in de doet, so lange dat ick sijne dener were. —
HOECHSTRATE sprack: Ghij solen lang en altijdt een dener van de Keijser
wesen en blijwen. —• Ick antuorde : Dat sal an mij nieth ghebreken , men salt
altijdt mitter waerheit befinden, des ick de Keijser wal en ghetreulijck heb
gedenet ende denen sal; dan de Ghuwernoer de heft hem voermeten, des he
nummer wal eten sal, he heft mij dan gefanghen to Ffilliforden ghebracht. —
Mijn Here VAN HOECHSTRATE antuorden mij: Ghij weten ija wal beth;
tracteertmen v daer nae ? Men biddet v to gast, en men doet v het beste,
datmen mach doen , ende soldtmen v dan fanghen ? — Ick antuorden : Ick ben
des wal genoech voersekert, dat he sodane woerden gesproken hefth , en, woe
he des hebben mach,dattz alsdan niet vngedaen sal blijwen; dan ick laet mij des
niet an fechten. Ick tuijwele niet daer an, tgené dat de Keij. Ma= mij heft doen
loewen en to segghen, dat wortmen mij wal holden. En oeck heft Mijn G. Ff.
mij ijae so voeîe doen loewen en to seggen. dat se niet consenteert, dat mij
gewalt en vnrecht gedaen wort, Het recht mach ick wal lijden voer alle de
gene, de lewen vp erden. En met namen so hebben V G. mij doch geloèft en
to gesecht, een genedich Here to wesen, en mij to forderen in alle mijne
saecken , daer ick recht hadden. Woe solde V G. nv moghen v hoge belofthen
genoech doen, als ghij mij leten vanghen, boewen de belofthe ende to saghe,
de mij geschiet is van de Keijser en oeck van Mijn G. Ff. ? — HOECHSTRATE
sprack : Draget gene sorge; men sal v geen vnrecht doen. — En nae desen
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qüemen wij to spreken van de Burgemesters van Sneecfc. — Mijn Here VAN
sprack : Ghij Fresen, ghij zijdt al wunderlijck van woerden. —
lek antuorden: Mijn Here! daer worden wal woerden ghesproken, doch tot
sodane menonghe niet, . als se voerstanden worden; de anbrengers van sodane
woerden de hebben licht anders niet an to brenghen; licht des se de woerden wat
stofferen , vp des se to bet gehoert moghen worden, Dan dit is waer, dat off
Sneeck vp deser vre Ghelders worde, so solen V G. dat metter waerheit
befîjnden, des he nummer weder Ghelders sal worden. Merct doch, wat woerden
solde he dan spreken in preiudicie van de Keijser ? Gewet sodane snode
anbrengers gene geloeff! — Voert quemen wij to spreken van mijne betalinghe:;
so fraegden HOECHSTRATEN mij , woe voele ick betachteren were ? — lek
antuorden: In 8 maenten had ick geen geit vntfanghen, ende hadde mij fast
foerteert met des reisen en met ick daer so langhe gheleghen hadde, —
HOECHSTRATE beloefde mij , met de Vntfanger also to spreken , dat ick betaelt
solde worden van alles al. — Daer met scheiden wij vns; dan so menichmael
als ie Mijn Here VAN HOECHSTRATE an sprack om de betalinghe , so wolde he
spreken met de Vntfangher, en ick solde mijn betalingen wal foersekert wesen ;
en des duerde so langhe, went dat ick gefangen worde. Ick hadde bet de
betalinghe quijdt gescholden.
HOECHSTRATEN

Ridenti domino, nee aurae crede serenae j
Ex facili causa dominus mutatur et aura.
Mester TIAERT de nam sijnen wech weder nae Frieslant,• en als he in Hollant
quam , so mochte he daer gefraget worden , woe vnse saecken stunden ? —- He
gaff ther antuort: Men solde in Frieslant inquisicie doen van enighe saecken; en
om dat wal to doen weer he aff gefeerdiget; en woe des also befunden worden, so
weren SIJBRANT VAN ROERDA en ick vp der plaetz, daer wij blijwen mosten; —
des vns van stunden an gescrewen worden ; dan wij lieten vns des niet an
fechten; angemeret wij wisten, des se gene dinghen mochten fijnden bij vns
gedaen to wesen, dan so voele, als wij behoerden ende schuldich weren to doen.

Wumkes.nl

4x6

JJNCKO

DOVTFAMA'S

Vmtrent dese tijdt sandt Mijn Here VAN BUREN nae vns, des wij in Sijn G.
Jogijs solden coraen. Daer sijtide, fraegden Sijne G. vns, off men Sloten niet solden
moghen benouwen en in holden, met datmen scepen lede in Tifuke meer, en int
diep, daer de sceijdonghe is; thene lopt nae de Lemmer, thander nae Take zijl? —
Van dese materije had ick Sijne G. wal eer geseeht to Gendt; dan het was Sijne
G. voergeten ; Tiucke meer compt bij Sloten niet; dan ick hadde Sijne G. geseeht
van Slotemer meer; daer soltmen scepen ligghen voer de sloet, de doer Sloten
gaet ; des mochten also lichtelijck gekeert worden, datter gene scepen in noch
vth Sloten solde mogen comen ; en oeck also vp de oert, daer het diep scheidet.
Dan het was nv anders gestelt, met des wij de Ghelderschen hadden laten de
Lemmer befesten; deser oersaecke mochtmen vp de plaetz gene scepen brengen,
Doer Take zijl en mochten gene grote scepen brengen, en de Gheldersche woldent
niet staden, datmen doer de Lemmer quam met schepen; en off men schoen daer
scepen hadden moghen brenghen , wel so solde daer hebben willen legghen tuschen
Sloten en de Lemmer,
als daer gene legers voer Sloten weren , de se hadden
moghen beschermen? —- Als nv Sijne G. vns dit to doen hadden foergehalden,
begeerden wij met en ander daer van to spreken. En als wij bij en ander weren,
fraegden se mij als ener, de daer vmtrent de beste kunde wal hadden, wat antuort
wij gewen solden ? — So gaff ick dit to foerstaen , alst foerscrewen is , dat de
Burgemeesters van Sneed oeck wal wisten , dattz also waer were, als ick des
geseeht hadden ; also des wij concludeerden , dattz in den schijn niet wal to doen
w e r e , dan alst daer to quetne, wolden wij. wal raet fijnden, dattz genoech wesen
solden , orn hoer to benouwen. — G H E R O L T VAN HERUM gaff Mijn Here YAN
BUREN to voerstaen, dat wij sulckes niet mochten fijnden, dattz in den schijn,
als Sijne G„ vns des hadden foer geholden , mochten ghedaen worden , sunder de
oersaecken daer bij to segghen, alst voerscrewen is; angemerct des GHERO:LT der
jegenoet niet kundich were, des he de oersaecken to recht hadden moghen an gewen.
En so vroech als Mijn Here VAN BUREN hoerden , des wij Sijne G. opinie niet
folgden, so stont he vp, en was foergrampt, en sprack: Ick se ende mareke wal,
de landen en sinnen noch niet genoegh bedorwen. — GHEROIJT VAN HERUM
wolde daer wat wijder van spreken; dan Mijn Here VAN BUREN en wolde daer
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niet nae lusteren, dan sprack an GHEROTJT: Ghij voerstaet v vp de handel niet. —
GHEROÏ-T wolden segghen, woe he schoen daer niet vp voerstunden, ick hadden
daer grote kunden , en voerstunden oeck wal, wo dat to doen solde wesen ; dan
hem worde daer geen antuort vp gegeven; recht often BUREN hadden willen
seggen: Al weeth he schoen daer wal aff, men wil sijn denst daer niet in
ghebrucken. — De van Sneech de beclaechden hoer ija wat van dese handel. Mijn
Here VAN BUREN antuorden tornichlijck, seggenden : Wat wolt ghij maecken ?
Weren ghij schoen gheen Keijsers , ghij solden daer vmme bidden, des ghij
Keisers solden mogen worden. —• De van Sneeck weren in dese woerden vast
seer foerslagen, dan ick troeste hoer then besthen ick mochten, segghende: Ick
hadden wal gehoert, dat Mijn Here VAN BUREN sodane nature an hem hadden,
woe he een beth foermochten, woe he wenigher wolden spreken nae hoer mondtj
off als se des geerne solde willen hoeren. — Dan se weren des niet to freden;
deser oersaecke ginck ick tot Mijn Here VAN HOECHSTRATEN , en gaff Sijne G.
to foerstaen , wat daer gedaen were, en badt Sijne G., dat he de van Sneech een
wenich conforteren wolde met andere doechdelijcke woerden; anders mochten daer
bet quaet dan goet vth comen. — Mijn Here VAN HOECHSTRATE belasteden
mij, de van Sneech to seggen, dat he solde hoer het afscheit gewen ; se solden
des voersekert wesen , dat se een goet antuort en afscheit vntfangen en hebben
solden, also dat se Sijne G. to bedancken solde hebben. En mit des ick dese
woerden met HOECHSTRATE hadden, so cruemen de van Sneech daer gaen, de ick
brachten voer Mijn Here VAN H O E C H S T R A T E N , de hoer weder conforteerden
met troestelijcke woerden. —- Het geboert menichmael , dat de fege staet voer
het bed , en troest de krancke mensche ; also ist hijr geboert. Ick sochten met
groter vlijdt troest voer de van Sneech, en hadden des selwen bet to doen hadt.
Nv wast waer, dat G H E R O L T VAN HERUM en SIJBRANT VAN R O E R D A hadden
vntfanghen van M U L E R T het antuort in gescrifth , so vns beloefth was , en als
des visiteert worden , so befunden wij , dattz was recht contrarie vnse solicitacie,
en nochtant wast daer vp fundeert, recht off wij sulckes soliciteert hadden ; daer
vmme so beclaegden wij vns voer Mijn Here VAN HOECHSTRATE , seggende,
Prov, Friesch Genootsch.
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woe wij de landen des also solden moghen senden ? angemerct wij van de
saecken en articulen, den in des antuort specificeert stunden, daer liadden wij
van de landen last noch befel van gehadt; daer vmme behoerden de gene des to
lande to senden, de des impetreert en foerworwen liadden; wij haddent nijet
soliciteert. — Mijn Here VAN HOECHSTRATE antuorden vns, dat wij solden
ghaen an Mijn Here VAN P A L E R M E . — Daer creglien wij een minuet often
concept van een brieff, daer wij oeck niet an bewaert weren , om int landt to
senden. Deser oersaecke worden wij to rade, des wij bij en ander wolden setten
en scrijwen alle articulen, wat wij soliciteert hadden, met allet gene, datter
gedaen were in de handel. Ende daer bij newen wolden wij het antuort, dat
wij vntfanghen hadden , daer bij stellen ; bij de welcke des de landen lichtelijck
solden moghen weten, datt wij sulckes niet soliciteert hadden, noch dattz bij
vnse negligencie en foersumenisse des antuort also gemaect en vns gegewen were,
en aisodanen antuort bij vnse schuit hadden moten vntfangen. — En na dat
G H E R O L T in Hollant wolde reisen, worde ick gebeden , de last daer van vp mij
to nemen; dat ick angenomen hebbe, doch vp sodane condicien: Alst voldaen was,
so wolde ick des then ersten laten visiteren an Mijn Here VAN HOECHSTRATEN;
en woe het Sijne G. dan beliefden, so woldent wij to lande senden; — daer mij
vp geantuort worden: Wij behoerden daer vp to dcncken, des wij niet solden
int gescrifth stellen, dan so voele als de lutter pure waerheit wast; en de
waerheit mosten wij wal scrijwen , sunder de scrifth to laten visiteren. —- Iele
antuorden, dat ick mij daer voer wal waren wolden, des ick niet anders scrijwen
solde dan de waerheit; nochtant wolde ick daer niet inne consenteren , datmen
in Frieslant enige scrifthen solden senden, sunder wille en consent van Mijn
Here VAN HOECHSTRATEN. — Also is daer concludeert, dat ick de dinghen
bij en ander solden scrijwen, en soldent dan dragen an HOECHSTRATE , en laten
Sijne G. dat dan visiteren, alst voerscrewen is. Daer vp rnaecte ick het antuordt.
Des gedaen sijnden, S I I B R A N T VAN R O E R D A , J O H A N VAN V N E M A ende ick,
sint daer mede gegangen an Mijn Here VAN HOECHSTRATEN. En als Sijne G. dat
then ersten hadden hoeren lesen, so gaff Sijne G. vns des to voerstaen, dat he
sulckes wolde brenghen in de Raet. En nae den dat het antuort, bij mij gemaect,
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niet perfect were, angemerct dat alle vnse apontamenten, requesten en ander
recessen , daer in gelecht weren , daer ymme so mochtmen des niet wal sunder
mij an en ander brenghen. Deser oersaecke belaste mij Mijn Here VAN
HOECHSTRATEN , dat ick des af scrijwen solde ; dat gedaen sijnden, solde ick
Sijne G. des gewen, den dat dan wolde in de Raet brenghen, en nae dattz
visiteert were, antuort gewen; — dat ick gerne dede, en stelden des in gescrifth,
so alst gehoerden en geschiet were, en gaff des Mijn Here VAN HOECHSTRATEN;
de daer mede belastede Mijn Here van Angijs, de des visiteren solden. —
Woe wal daer niet in gefunden mochten worden dan de rechten waerheit, so
woltmen vns nochtant niet consenteren, dat wij sodane scrifth int landt mosten
senden. En Mijn Here VAN PALERMA de gaff vns het antuort, segghende:
Dat apontement, to weten, de articulen, de bij de ghedeputeerden der landen
weren ouer gegewen, de weren doch bij Mijn G. Ff. en des Keisers Raet al
aponteert 5 en Mijn G, Ff. en des Keijsers Raden hadden sodane apontament bij
hoer Commissarien laten pronuncieren en publiceren; wat vns dan noet were,
dat andermael int landt to scrijwen ? —• Wij antuorden daer vp: Wij bekandten
wal, dattz waer was, aîso geschiet to wesen; dan de landen hadden vns daer
last ende befel van gegewen, om to soliciteren, dat sodaen apontement comen
mochten tot sijn effect; en nv heftmen vns een antuort gegewen, genoech contrarie
vant apontament; ende dat alder meeste, men wolde vns daer mede belasten,
dat wij sulck antuort to lande solde senden, en in den gestalt ende schijn, recht
often wij des soliciteert hadden, woe wal des sodaen antuort recht contrarie is
van vnse befel, en daer to van vnse solicitacie, alst wal blijct bij dese
ijegenwoerdighe scrifth, de ghij daer hebben. — Bij dese woerden en andere
quamt daer to , dat wij belast worden to comen bij Mijn Here VAN PAIÆRMA ,
om daer an to gewen, in wat articulen dat wij vns then meesten beclaegden
beswaert to wesen int antuort, des wij vntfanghen hadden. — Als wij vns daer
funden, quemen daer oeck HARMEN HARCKO , Doctor, en Mester EWERHART
DE FEER ; en daer worden de articulen gelesen ende daer van gesproken, tot
des wij quemen an de dubbelde stuwer. En ick sprack de waerheit: Woe wal
ick daer bij to gewinnen noch to voerliesen hadde, noch oeck to lande was, als
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se vp gestelt worden, so wast ija groet gewalt ende vnrecht, een sijn goet to
nemen, sunder daer vmme to bidden often fraghen; — en Mester EWERHART sede
oeck: Quod omnes tangit, ab omnibus debet approbari; — en in sunderheit nae
gelegentheit der tijdt, en om datse de landen daer om niet wolden bidden, de
doch bij en ander weren; en om dat se last noch befel hadden van Mijn G. Ff,,
datse wolden often mochten tonen, dat se sulcx doen solden; en om datter int
landt geen oerloch was der tijdt, alst vp geset worden ; en nae des de landen
de pennongen wal wolden gewen , often meer, nae dattz van noeden were, wo
se wisten an to gewen rede] ij ck e oersaken, dattz gekeert mochten worden tot
de ere van de Keijser en tot walfaert van de landen ; dan wisten van alles niet
to seggen, dan ailene, des Heren T I A E R T solden een ffentken knechten an
nemen, om, als wij quemen , dat he dan gereet were mede int spil to comen,
om to beletten, dat wij niet guetz voer de Keiser solden moghen doen. En wat
denst he de landen met dese knechten gedaen heft, is hijr to foeren wal
foerclaert. — Dese oersaecken en ander so stunde ick wat hart vp dese artijckel,
seggenden : Al weert waer ghewest, dat de Keij. Ma, sulckes beliefth hadden,
en des de landen daer profijdt an geleghen were, alst niet en was, so haddes ija
niet to foei gewest, datmen hoer daer vmme gebeden hadden; dan wolden
sulckes lutter met gewalt en perfortz hebben; dat ija also niet behoerden; —
met andere dinghen , wat quaetz dat daer noch vth comen mochten. — Met
den so sprack Mijn Here VAN P A L E R M A : Siet, JOHAN is so neerstich ende
furich in sijn woerden, dat he geheel daer aff is gefarwet in sijn angesicht, —
Ick antuorden : Here! geloefth mij ; Godt wetet w a l , wat des ick segghe ende
spreke, wete ick niet bet, het solden best denen voer de Keijser ende de landen;
dan certein , de Hartoghe van Sassen noch de Hartogen van Ghelre en hebben
noch sodane gewalt int landt niet laten doen , alst edtsont gekent is to doen ¾ en
is daer to in de tijdt, datmen wal anders behoerden to doen. Dan wel de saecke
gruntlijck betrachten willen , men salt metter waerheit befijnden , dattz fundeert
is vp een boes fundament. — Met den bescheide vns Mijn Here VAN PALERMA
des morgens to comen voer de Raet. — En als wij voer de Raet quemen,
ginck Mijn Here VAN BUREN daer hen ; en Mijn Here VAN HOECHSTRATE liet
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vns voer Sijne G. comen. En Mijn Here VAN PAIÆRMA begoste to lesen , wat
wij daer hadden an gegewen; int darde artijckel sprack Mijn Here VAN
HOECHSTRATEN : This niet dan brabbelinglie, dat ghij an gewen ; — ende
worden toernich. Als wij des marcten, so wolden wij daer niet meer van
segghen; dan iele sede: Here! wij hebben gedaen , so wij weten; daer om
machmen vns des niet wijten; de nv bet weten, de moghen oeck beters doen. —
Daer met so scheiden wij vns van en ander.
De Ghuwernoer was oeck nae Hollant getoghen , om na Frieslant to trecken.
Als lie nv in Hollant quam, hadden he oeck de sulfden woerden, gelijck
Mester T I A R T hadden, datmen inquisicie doen solde om enighe saecken ; ende,
woe des also befunden worden, so weren SIJBRANT VAN ROERDA ende ick,
daer wij blijwen mosten. En des worden SIJBRANT VAN ROERDA van stunden
an ghescrewen, de mij dat to voerstaen gaff; doch wij blewen bij vnse eerste
propoest; to weten, dat wij nemant daer aff wolden to kennen gewen , dat wij
daer van wisten, foer dat men met gemack inquisicie hadden moghen doen.
Doch de Ghuwernoer quam teghen Pinxster weder to Mechelen, daer he niet
lang bleeff; he is weder na Hollant getoghen. En alst nv so lang foerlopen
were, dat se meer dan tijdt hadden gehadt, om inquisicie to moghen doen, so is
ROERDA ghecomen bij Mijn Here VAN HOECHSTRATEN; en-vnder ander woerden
so gaff ROERDA daer Mijn Here VAN HOECHSTRATEN to voerstaen, wat de
Ghuwernoer ende oeck Mester TIAERT to foeren in Hollandt ghesproken hadden;
en, often de inquisicie noch niet perfect gedaen were, wij wolden vns daer noch
foertoewen, tot dat se ijae tijdtz genoech solden hebben, om to moghen doen.—
Dan Mijn Here VAN HOECHSTRAET swoer een groten eedt, het were niet
also j — met ander woerden, angaende de dubbelde stuwer.
Hijr nae ist geboert, dat ick bij Mijn Here VAN HOECHSTRATE quam ende
geerne wat geltz hadden gehadt; ick hadden het Hoff gefolget en 9 maenten,
ende de costelijcke reis in Oest Frieslant gedaen; dat ick hadden, were voerteert,
en ick was mijn weert vast voel sculdich, des ick mij des scaemden. Woe wal
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ick fast foele goeder woerden creghe, so mochten ick mijn weert daer niet mede
betalen. Mijn Here VAN HOECHSTRATEN de beloefden mij to spreken met de
Vntfanger, des ick betaelt solde worden ; daer moste ick mede to freden wesen.
En dit was vp de wech, dat Sijne G, vth sijn hofF ginck rijden tot int hoff
van Mijn G. Ff.; en so sittenden int rijden so sprack Sijne G. to mij; Mijn
Here VAN W A S S E N E R wort selwen in Frieslant trecken; ick hoepe, daer sal
wat goetz vth gericht worden. — Ick antuorden: Godt wilt also beliewen!
dan ick en machs niet geloewen , datter wat guetz gedaen sal worden voer de
Keijser. — HOECHSTRATE sprack: Woe solde des moghen comen ? — Ick
antuorden : Mij en temet niet, meer van de dinghen to spreken ; dan woe daer
wat marckelichs gedaen worde, so had ick geloghen; — angemerct ick wiste,
dat se an Dochum wolden beginnen , dat genoech starck was ; en daer to wast
wal voersien met prowand; en het worde vast laet in de tijdt, also dat de
floeden begosten to gaen, also dattz diep quelijcken solde wesen to slaen often
dammen ; en, sunder des gedaen to wesen , so mochtmen an Dochum niet doen.
En weren noch de saecken also gelegen, ick solde ija mijn lewent daer vnder
gestelt hebben, datse Dochum also niet solde hebben gecregen; en scrijwe des bij
mijn salicheit, dat ick liewer wolden wesen mijn lewent lanck gefanghen, dan
ick solde willen , wo het mij also beuoelen en betrout were to bewaren van de
Keijser, often enich ander Here, ende dat ick des so slechtelijck hadden oeuer
gewen ; angeseen Mijn Here VAN HOECHSTRATEN sede mij selwen vp Sancten
MAURTCIUS dach to Filliforden,
daer ick fangen lach, dat het gheschut niet dan
5 daghen daer voer gewest were, als se des vp gaewen.
Als ick nv voernomen hadden vth des antuort, dat wij vntfangen hadden, wo
de Ghuwernoer weder in Frieslant solden, hadden ick lichtelijck to voerstaen,
dat ick in Frieslant de Keijser geen denst solde moghen doen ; angemerct dat
ick to Mechelen vp de strate noch in Mijn G. Ff. hofF velicheit mochten
hebben, alst to voeren wal voerclaert is. Deser oersaecke so gaff ick een
request oeuer an den Keijsers Rade, nae gestâlt van mijn saecken, biddende >
datse mij wolden ordineren de pennonghen, de mij beloefth ende to ordineert
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were van Keij. Ma., dat ick de mochten boeren en vntfangen to Haerlem
often Amstelredam;
daer wolde ick dan mijn woninghe nemen met wijfF en
kijnderen , de tijdt en so lang dat de saecken een beter gestalt hadden in
Frieslant;
en often Mijn Heren daer to niet gesint weren > dat ick dan mochten
wonen in een neutrale plaetz. En so lang als men mij betaelden , tgene mij
beloefth were, solde ick altijdt willich befunden worden in denst van de Keijser,
off men sulckes an mij begeerden ; en off de saecken also voerliepen , dat Mijn
G. Ff. mij niet meer wolden betalen, so wolde ick noch altijdt een gans ijaer
daer nae toewen ; en wo ick thenden vant ijaer niet betaelt worden, so solde
ick daer mede absolueert wesen van mijn eedt, de ick der Keij. Ma. in handen
van Mijn Here VAN NASSOW gedaen hadden, en solde dan mijn goet moghen
soken, so alst behoerden en int contract begrepen were.
Ick marcte w a l , dat Mijn Here VAN HOECHSTRAET also niet en w a s , als he
plach to wesen; daer vmme so gaff ick oeck een request ouer an Sijn G . ,
oetmoedelijck biddenden, dat S. G. wolden an dencken, wat he mij thander
tijden geloefth hadde, ende laten mij dat nv geneten; het were dan saecke, des
ick sulckes foerwracht hadden, so mochten ick wal lijden, dat Sijne G. mij lieth
straffen, een ander to exempel; — dat ick dede vp hoep ? des Sijne G. mij to
reden ende antuort stellen solde; woe ick dan voer Sijn G. beloghen gewest were,
dat ick sulckes hadde moghen hoeren; so wiste ick wal, des niemant met de
waerheit wiste often mochten segghen , dat ick anders gedaen hadden, dan ick
behoerde to doen, en tsolde altijdt met de waerheit befunden worden, allet gene,
dat ick gedaen hadden, des ick sulckes met beter recht mochten doen dan laten;
en hadden daer ija gene tuijwel an, Sijne G, worden ijo doer dese voermaningen
bedenken, wat Keij. Ma. en Mijn G t e n Ff., en oeck Sijne G . , mij beloefth en
to gesecht hadden, en laten mij also met gewalt en vnrecht, boewen dese hoege
belofthen, niet fanghen, so ick daer aff aduerteert were, datmen mij fanghen
wolde; men solde mij ija vp het wenichst eerst to reden stellen, ende mij
hoeren laten de saecke waer o m , en mijn foerantuorden daer vp hoeren; — dat
mij falierden.
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In dese tijden wast, des ick voele communiceerde met Mester V I N C E N T , de
mij voele fraegden nae de ghestalt en het wesen van Frieslant, daer ick vp
antuorden , so ick dán best wiste; en wes he also van mij hoerden , des stelde
he to gescrifth. En oeck quarn daer mede menich mael Mijn Here TAN M A L ,
de mij seden : So ick doch iedich were, had Mijn Here VAN HOECHSTRATEN
mij beîastet to segghen, des ick een chaerte maecken solde van Frieslant / —
des ick dede, en maecte ene, dat se deden schilderen en in rechter forme
vntwerpen. Als ick des sach, so maecte ick een ander; ende wat ick int eerst
foergeten had, des foerheterden ick int ander, in so voele als ick wiste en
mochten , en liet des bij de selfden schilder pingeren ende vntwarpen , alst ander
gedaen were; dat mij koste i5 stuwer, ende gaff des Mester V I N C E N T . En ick
hadden vp de tijdt niet dan een Keisers gulden; den sulfden lach ick daer an;
en het surplus brachten ick in mijn fangenisse , alst hijr folgen sal.
Nv worde ick dagelichs aduerteert, datmen mij fanghen wolden ; dat ick niet
geloewen mochten ; ija al hadden een Engel vth den Hemel gecomen, en mij
des gesecht hadden, datmen mij certein fangen wolden, noch solde ick des
chummeriijck hebben moghen geloewen, datmen mij fanghen solde sunder
kentlijcke oersaecke, boewen de hoghe belofthen van de Keijser, de mij ghedaen
were van Mijn Here VAN NASSOW , vth name van de Keijser, en dat in
presencie van alle des Keisers Hoghe Raeden , datmen nernant solden geloeff
gewen, den mij solde willen acuseren , often se solden met mij ageren ad penam
talionis. En boewen des weren mij so hoghe beloften ghedaen van Mijn G. Ff.)
doer Mijn Here VAN HOECHSTRATEN , oeck doer Mijn Heer VAN P A L E R M A ,
ende de Audiencier, alst foerscrewen is. En boewen dit so stunde in de articulen
often antuort, dat Mijn G. Ff. in Frieslant sandt, vnder de articulen ene:
Woe datter enighe acuseert were van de landen, Mijn G. Ff. wolden se daer
vp voerhoeren ; en woe se dan in de schuit befunden worde, dachten hoer
G. de to straffen , ende oeck andere. Woe dan Mijn G. Ff., de to reden
ende antuort wolde late comen, de opentlijck acuseert were, welckoer acusacie
genoechsam werificeert were met schijnende wercken en genoechsame tughen,
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moghelijcker were het gewest, datmen mij to reden gestalt had, na voermoghen
de beloftlien en nae gelegentheit van mijn saecke, angeseen ick des altijdt
soliciteert had. En oeck were ick niet publice acuseert, dan wisten niet, wel
mijn acusant were, noch wes de acusacie voermochten, dan so voele, des Mester
WENCENT mij eenstijdt sede, dat Mijn Here VAN HOECHSTRATEN vth Frieslant
gescrewen was , des ick voele roggen in Sloten gebracht had ; daer ick wal een
goet antuort vp gaf. En met namen, so de Ghuwernoer en oeck Mester TIAERT
beijden in Hollant gesecht hadden, datmen inquisicie solden doen in vnse saecken,
alst foerscrewen is, dat gaff mij oeck een groten troest, dat Mijn G. Ff.
rechtelijck wo3t procederen, en niet met gewalt. Dan ick worde so voele
molesteert met dese aduertacien , dat ick niet wist, wes ick gedencken solden;
doch ick worden beraden , en bewillichden een goet frunt; de ginck tot enen,
de van desen handel wal weten solden ; en des was sijn special en frunt; en se
quemen mij to woerden. So fraegden he vast nae mijn ghestalt, in so voele
als he vnfoermarct doen mochten; en he marcte so voele wal int antuorden,
datmen mij fanghen wolden. So sprack he : Ick heb wal gehoert, dat de Fries
hem voerlath vp enighe belofthen , de hem gedaen sint van de Keijser en van
Mijn G. Ff. ; en met namen so heft he sodane betrouwen vp Mijn Here VAN
HOECHSTRATEN , des he hem wal wort beschermen voer gewalt; en het recht
mach he wal lijden , en begeert niet liewers, dan off daer emant wolden partije
maken tegen hem. Dese worde beantuort: De Fries mach hem niet to foei
voerlaten vp Mijn Here T/AN HOECHSTRATE , angeseen de Ghuwernoer foermach
voele bij HOECHSTRATEN. Met desen antuort quam he weder tot mij, en gafF
mij to voerstaen , wat he gehoert hadden, en hadden sorghe, des mijn saecken
niet wal stunden, en des ick niet to recht solde moghen comen. — Ick
antuorden , des ick hem sijn denst grotelijcken dancte, en sijn gunst wal
bekanden , dan wolden des foerwachten , wat daer oeck aff comen mochten ; ick
mochten des niet geloewen , dat Mijn G. Ff. en den Raeden des Keijsers ere also
solden beflecken, en fanghen mij sunder scult, ende sunder mij daer vp to
foerhoeren ; angeseen dat ick begeert hadden en noch begeerden, mij to recht
to stellen, ende vnder regule van recht to lewen , en wolde antuort gewen alle
Prov. Friesch Genootsch. I.
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de gene, de solde dorren segghen, anders bij mij ghedaen to wesen, dan een
vroem , vprecht, getrew dener van de Keijser behoerden en schuldich was to
doen; en wiste mij wal also to foerantuorden, des nemant ere an mij bebalen
solde. -— Mij worde geantuort: lek wiste selwen, wat ick to doen often laten
hadden; dan allet gene, wat he gehoert badden, des badden be mij als een vrunt
reueleert; en mochte he mij forder denst doen , des solde be niet laten ; r~ dat
ick hem in de boechste graet dancte ; — en also sint wij van en ander
gescheiden.
Nv ist waer, dat ick alle daghen voele daer aff hoerden , datmen mij fanghen
wolden ; dat ick niet wal gelowen mochten , vtb oersaecken alst foerscrewen is;
dan mij tuijwelde vast voel daer an. BUBEES , Hoffmester van Mijn Here VAK
HOECHSTRATEN , plach mij vast fruntlich to wesen ; en dese sach mij oeck
nv met schewe oghen an; dan ick liet mij des allet niet anfechten; dan ick
concludeerden in mijn hart to blijwen en perseueren in mijn propoest,en voerliet
mij vp Godt, en vp mijn vnschuît, en vp mijn goet recht, ende vp de belofthen,
de mij gedaen weren van Keij. Ma. , van Mijn G. Ff. en van Mijn Here VAN
HOECHSTRATEN ; en hopten daer foei meer hulp in to hebben, dan mijne
aduersanten solden mogen ther bane bringhen ; en off des se schoen met valsebe
acusacien dat so feer brachten , datmen mij ginck fanghen , so worde ick alsdan
ijo wal to reden gestelt, so soldes altijdt befunden worden tot foermeerderinghe
mijner ere ende tot grote confusie en schande van mijne aduersanten. Dat was
de saecke, waer vmme ick in mij selwen concludeert hadden daer to blijwen,
en to voerwachten , wat daer aff comen mochten.
Hijr befoeren hebt ghij des gehoert, wo ick mijn wijff screeff, voer des ick
vth Lewerden toech, datse met hoer kijnderen solde comen tot mij in Lewerden,
om aldaer to wonen, often daer des Mijn G. Ff. beliewen solden, en solde met
hoer nemen van hoer clene armoet, dat oeuer wech to bringhen were; thander
solde se vp de kereke late bringhen, en in getrouwe handen voersteken, to der
tijdt, dat wij sulckes hadden moghen doen haelen. — En mijn wijff is mij
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gehoersam gewest, en quam to Lewerden met vnse kijnderen en ander goet,
des se ouer wech mochten brenghen , en se waende mij to Lewerden to fijnden ,
so ick hoer gescrewen hadden ; dan met dat se hoer wenich mosten voertoewen ,
om hoer goet to bestellen, was ich wech, als se quam. Als nv de Befelhebber ,
de in Groninghen was van weghen der Hartogen van Ghelre,
voernomen
hadden, des mijn wij ff mij gefolget were , liet he alle des gene haelen , des mijn
wïjff daer gelaten hadde , vth de vrijheit van de kercke, en anders, waer he des
to foeresken wisten. En daer to mosten vnse pachteners voer hem comen, en
doen hém een eedt, de hoer often pacht to betalen tot vngewoenlijcker tijdt, to
weten omtrent JOH:ANNES B A P T I S T A natiuitaiis; dat weren mijn wijwes guederen;
en mijn guederen in Westerlant daer had ick 2 ijegenoers , de mijn goedt solden
vrijen, alst foerscrewen is. De wijle ick nv to Hoewe was, in saecken van de
Keijser, so santen de Befelhebbers van Staveren, en leten mijn jegenoers spolieren,
boewen de saluegarden en felicheit, de der Ghuwernoer hoer gegewen hadden ;
doen mosten mijne pachteners sodane schaden betalen, de hoer boewen gelowe
ende trow to ghestanden were. — Dit screefF mij mijn wijff, watter gedaen
were, beide an hoer en mijn guederen, alst foerscrewen i s ; en de boede, de mij
desen brieff brachten, de wiste mij noch meer bescheitz daer aff to • seggen ? dan
mijn wijff mij gescrewen hadden. — Dit so behaegden mij al to mael quelijcken;
daer vmme so ginck ick dat daghen an Mijn Uere VAN H O E C H S T R A T E N ,
vp hoep, remedie daer fan to hebben. Sijne G. gaff mij ther antuort: Ick
solden des to gescrifth stellen; so wolde Sijne G. des in de Raet draghen, ende
daer van spreken, om remedije to fïjnden, -— Des was ick froe, en ginck van
stunden an des scrijwen, watter voergangen was in dese handel 5 en daer bij so
screwe ick: Se wisten to gueder maten wal, wo ick daer tracteert worden, en
vth mijn scrifthen mochten se oeck fijnden, woe ick in Frieslant tracteert worden:
dit en voermochten ick niet langer to lijden, dan dachten daer tegen to doen,
in so voele als ick voermochten; en foert so begeerden ick hoer hulp, troest en
raet. — Dit request gaff ick in handen van Mijn Here VAN H O E C H S T R A T E N ;
des Sijne G. van mij vntfinck, en beloefden mij een antuort to gewen vp het
aller fordelichst; — daer met liet ick mij genoeghen.
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Vp Sancten ODULPHTJS awent quam de tijdonghe to Hoewe, woe des Mijn
Here VAN W A S S E N AER met de hoep van knechten in Frieslant ghetoghen were;
en wij stunden vp de ghallerije, en weren foerwachtenden een antuort; so quam
Mijn Here VAN P A I Æ R M A gaenden vth de kamer, ende sprack an mij, segghenden:
J O H A N ! morghen salmen v expedieren ; ghij moten wenich paciencie hehhen. —
Daer met so ginck he de graden aff. Dat antuort en behaechden mij niet alto
zeer wal. lek dachten: IM'v ist wal waer, tgene mij daer van gesecht is; non
fors , ick wilt foer wachten , oeck wat mij daer aff comen mach ; doch dachten
ick HOECHSTRATEN an to spreken, so ick wal meest met Sijne G. gehandelt
hadden; — en met desen quam Sijne G. daer gaen, en sprack an mij, fragende:
Heft Mijn Here VAN P A L E R M A V gesproken? — Ick antuorden: Ua. — Sijne
G. sprack: Morghen sult ghij uwe expedicije hebben. — Ick fraegden, off wij
semelijck een generael afscheit solden hebben, dan des ick allene expedieert solden
worden? — Sijne G. sprack: Laet de andere mede comen, — Woe Sijn G. mij
oeck van paciencie gesecht hadden , so wolde ick Sijne G. foermaent hebben de
hoghe belofthen , de Sijne G. mij to ander thijden gedaen hadden • dan so Sijne
G. vns daer to comen sementlijck bescheideden, so liet ick des an staen, tot
dat het beter pas solde gewen; dan ick mochten daer niet to comen. Wo wal
daer ouer lang concludeert were, datmen mij fanghen solde, so woltment niet
doen, voer des Mijn Here V A N WASSENAER met de hoep van knechten int landt
were. Non in die festo.
Nae noen quam SIJBRANT VAN ROERDA , J O H A N VAN V N E M A en ick oeuer
het Fismarcket gaen , en hadden ija enighe boselinghe voer handen, doer de
welcke des ick lacheden. En daer stunden voer een weertz huis Mester
E W E R H A R T D E V E E R , met noch een man, ick gelowe dattz sijn broder was,
en sijn soen ; ende het was als ick lacheden vmtrent des wij foer bij hoer gaen
solden. En Mester E W E R H A R T sprack an de ander 2 : Woe wenich so weet he
daer van! — met noch ander woerden , de ick niet voerstaen mochten. En als
de andere tue Mester E W E R H A R T Z woerden hoerden , so lachteden se; dan Godt
wetet w a l , dattz mijn hart wal foerstunt, wat he tot de ander sprack.

Wumkes.nl

BOEGK DER PARTIJEN.

429

Des morgens, als wij noch vp de plumen laglien, so quam mijn dener boewen
tot mij , ende sede mij , woe de Prouoest met enighe archiers van Mijn G. Ff. ,
en oeck deners van Mijn Here VAN HOCHSTRATE , stunden daer ouer vnse
harbarghe, en wachteden yp emant, de se wolden fanghen. Iele sprack an mijn
newe JOHAN : Wacht u ; se willen v fanghen; ghij zijdt in vngenade van de
Ghouwernoer, om des ghij Mijn G. Ff. leten aduerteren fan de fame, den in
Frieslant was, des he getrout was an des bastert van Ghelders dochter. —
JOHAN antuorden: He is noch meer op v voertoernt; daer om so wacht v, datse
v niet maecken Casteleijn vp FiUifort een maent often tue. — Daer met so
ginck he in de kereke. Ende niet lanck ick ginck oeck beneden ; doen worden
ick wal to recht aduerteertj en daerhij worden mij remedije gewen, om to coraen
vp de frijheit; dat mij niet falieren mochten; dat ick niet doen wolden,
seggenden: Wat hebbe ick gedaen , des ick vp de friheit solde gaen ?
In deser gestalt ginck ick in de name Godtz vth mijn weertz huis , om in de
kereke to gaen, off mij des geboeren mochten. De Profoest ginck tot mij ,
segghenden: Mijn G. Ff. en Mijn Here VAN HOECHSTRATEN hadden hem belast,
mij to fanghen ende to Willifoerden to brenghen. — Ick antuorden, wo Mijn
Here VAN HOECHSTRATEN mij bescheiden hadde, voer Sijn G. to comen , daer
ick geerne gaen solden ; daer om so badt ick de Profoest, dat he met mij
wolden gaen foer Mijn Here VAN HOECHSTRATEN ; wo he dan geen ander befel
creghe, so wolde ick sijn gefangen wesen , en gaen ther plaetzen , daer he mij
wolde hebben. — De Profoest antuorden mij, dat hem sulckes to doen foerboeden
were. — Nv wetet Godt wal, wo ick edtwes gedaen hadden, dat tuijwelachtich
gewest were, off het wal often quelijcken gedaen weer gewest, de Profoest met
de gene, de bij hem weren, de solden mij niet ghefanghen hebben. Ick voerliet
mij vp mijn ynschult en vp de beîofthen , de der Keij. Ma, mij gedaen hadden
int contract, waer vp ick mijn eedt dede; — Contractus ex conuencione, legern
acciperöf dignoscatur; — en vp ander beloften van Mijn G. Ff. en Mijn Here
VAN HOECHSTRATEN , en vp de articulen, de in de landen gesant weren, alst
to foeren voerclaert is. En dit scach de I2 t e dach Junij, to weten vp Sancten
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was nv een ijaer geleden, dat ick en de mijnen der
brachten, vp de selwe namentlijcke dagh, teglien hoer
de mij acuseert en beloghen hebben; en worden nv
screeff nae den geboerten C H R I S T I I 5 2 3 .

Then ersten , als wij gescrewen worden to Hoewe to cornen , so was des also
bestelt, als se hoer selwen beroempt hebben, datmen J o w VAN JOTJSMA en mij
to samen solden decoleren, often in Spangen senden, often hijr gefangen halden;
dan het weer der tijdt niet to recht bestelt, dattz tot sijn effect mochten comen.
En nae der tijdt was S I J B R A N T VAN ROERDA ordineert, mij geselscop to holden;
alst blijcket bij de woerden, de der Ghuwernoer en oeck Mester T I A E R T in Hollant
gesproeken hadden. Ende de oersaecke was, he hadden M U I Æ R T ija eens
voertoernt; des solde he nv betaelen ; dan he hadden een C R I S T O F F E I , , de sijn
vroemheit oeuer het water wiste to dragen; en ick waende oeck een CRISTOFFEL
to hebben, de mij wal ouer het water solden gedraghen hebben, al haddet
4 mael so vreselijck gewest; dan mijn C R I S T O Î T E I J worden cranck, aîso dat
he mij liet fallen oeuer het hoeft int water; Godt macht weten, woe often tot
wat tijdt des ick daer vth raken sal.
Als ick nv gefanghen were, fraegden mij de Profoest, officie des wal wiste,
datmen mij fanghen wolden? — Ick antuorden: Neen; ick wistet niet wal,
dan were genoechsamlijck aduerteert daer van ; •— alst foerscrewen is. Nochtant
conden noch mochten des in mij niet comen, datmen mij aîso fanghen solde,
sunder mij daer aff then ersten to reden to stellen; en, often ick schoen gefanghen
were, so soltmen mij ija dan to reden stellen; daer om so fraegden ick de
Profoetz , off he niet wiste, wat oersaecken dat Mijn G. Ff. daer to hadden, datse
mij so had doen fanghen? — De Profoest antuorden: Ick solde ija tuijdraclit
in Frieslant gemaect hebben; dat een oersaecke was mijner fangenisse. — Ick
dede mijn vnschuit, datmen sulckes met de waerheit niet befijnden solde; dan
îck badt de Profoetz vp alle foerdeente, dat he mij doch so voele denstes wolde
doen, en segglien Mijn Here VAN HOECHSTRATEN , dat Sijn G. mij doclv ener
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wolden senden, den mij wolde an gewen , waer vmrae des ick gefangen were;
en datmen mijn foerantuorden daer vp wolden hoeren ; — dat de Piofoest mij
beloefden to doen , ende also gedaen hefth. — Vp de xvïij de dacli Janij , froecls
morgens, quam tot mij de Hopman often Capiteijn van Mijn G. Ff. arcbiers ;
en nae des he van mij gefraecht weer de oersaecke mijner fangenisse, so
antaorden he mij , dat ick brewen in Frieslant gesant solde hebben. —- Ick
gaff hem daer vp to antuort: Het were wal waer, ick hadden brewen
gescrewen an mijn wijff en ander frunden : dat mij to doen niet foerboeden
wexe; oeck were in sodane brewen enen letter niet gescrewen, dat de Keij, Ma,
schaden often bate in bringhen mochten, dan de weren in haldenden van mijn
eghen saecken; en niemant anders weer daer in gemenget. Oeck hadden wij,
de nv gedeputeert weren, to samen brewen int landt gheschrewen; en wes
bij vns sementlijck also gedaen were, dat were geschiet vth befel van Mijn Here
VAN H O E C H S T R A T E N ; en wolden se nv weten, wat wij ghescrewen hadden,
G H E R O I / T VAK H E R U M was nv weder gecomen to Mechelen;
de hadden daer afF
minuten often afscrifthen ; se solden de visititeren. Hadden wij vns daer inne
vntgaen, dat ick niet gelowen mochten, daer stunden i c k , ghelijck de andere,
daer inne to straffen, en oeck niet meer, — De Capiteijn antuorden mij : A l ,
des he van mij gehoert hadden, des wolde he an HOECHSTRATEN draghen , en
hoepten, mijn saken solden balde goet worden. — Daer met is he van mij
ghesceijden.
Op Sancta M A R G A R E T A awent quemen ADOILFF ende W I L H E M VAN DE SEPE
bij mij ; ende ADOiiFF troestede mij ; ende vnder andere troestelijcke woerden
sprack he to mij , dat ick wal goede moet mochten hebben , dat de Heren mij
in de kamer hadden laten brenghen; angeseen he were gewest xiiij ijaren een
dener van de Casteleijn; en vij ijaren hadden he an hem gehadt de last van de
gefangenen, als he nv dede; en in al de tijdt was nemant bij justicie gesturwen ,
vth de kamer, daer ick inne was. — Dese woerden gawen mij oeck wat
troest, en dachten : So Mijn G. Ff. nv van Mechelen to Brussel wort reijsen.
so wort Hoer G. ungetuijwelt commissarijen to mij scicken, de mij solen an
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gewen reden en oersake, ende mijn antuort daer vp hoeren. So tuijweldè
ick niet, int weder keren , als Hoer G, van Brussel weder nae Mechelen worde
keren , so solt ick ledich worden.
Op der sceidangen der Apostelen dach quam A D O L F F tot mij , seggenden:
Mijn Here VAN BERGHEN hadden hem gescrewen daer to comen, en dachten
oeck een tijdt hijr to pauseren ; der oersaeck wolde he de kamer ledich hebben,
daer ick was. — Woe wal mij des behaechden, des weet Godt wal; en met
namen, als se mij brachten in de toern, daer dewen en voerreders hoer logijs
pleghen to hebben. En vmtrent g vren voer noen brachten se mij in de toern,
daer so corielingen de Monijcken aff foerbrant weren; dat dede mijn hart meer
smart, dan mijn ersten fangenisse. Ick sprack een woert niet; dan, had iele
dusent gulden an mij gehadt, de hadden ick willentlijck daer vmme hebkn
willen gewen , dat ick hadden blijwen moghen in mijn eersten losement, — Als
ick nv doer den koeken geleit worden , daer stunt Mijn Here VAN BARGHENS
koek , daer ick thander tijden mede gheteert hadden, daer vmme, als he mij
daer sach gaen , so tuijwelden hem, dat he mij wal voer de tijdt geseen hadden,
Deser oersaeck e quam he met Â D O L F F boewen, ende brachten mij to eten;
daer he mij worden kennen, so troesteden he mij, ende sprack: Wolde ick
edtwes an BERGHEN scrijwen, des wolden he geerne, mij to fruntscap, hem
selwen gewen. — Des was ick froe, en ginck scrijwen an Sijn G., oetmodelijct
biddende , om Godtz wille ende om ere vant recht, dat Sijn G. mij so voele to
goet wolde doen an Mijn G. Ff,, als he wal foermochten , dat ick to reden en
recht gestelt mochten worden. Wordet dan befunden, des ick wal gedaen hadden,
dat begeerden ick to geneten ; hadden ick oeck quelijcken ghedaen, dat wolde
ick willentlijck misgelden. — Dit scrifth haelde de koek van mij, ende brachtet
an Mijn Here VAN BERGEN , als mij A D O L F F sede. So als Mijn Here VAN
BERGEN mijn scrift gelesen hadden , so solde Sijne G. gesecht hebben: Ick
behoerde niet weniger lo hebben ; en solden des Sijne G. kemerlijnck, genoempt
LANTSTJOT , gegewen hebben , om Sijne G. dat to voermanen , als he to Brussel
bij Mijn G. Ff. ginck ; — des mij groten troest gaff.
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Altera L/AMBERTI ginck ick ouer mijn kamer, en sach to venster vth , en
sach daer comen Mijn Here VAN BEUGHEN, in sijner rosbar sitten ; des ick
blijden was, in hoep sijnden , des ick goede tijdongen solden boeren. En als
ADOIJFF mij to eten bracht, en he mij daer niet van to foerstaen gaff, des
BERGEN gecomen was, so sprack ick an ADOLFF, segghenden: This nv to
hant tijdt, des Mijn G. Ff, weder to Mechelen passeren sal; en so wort Mijn
Here VAN BARGEN vngetuijwelt hijr oeck comen; daer ick vast een groet
voerlangen na hebbe, voerwachtenden een guet antuort van mijn scrifth, de
Sijn G. van mij vntfangen heft. — ADoiiFF antuorden : Mijn G. Ff. mach
passeren , wen se wil ; dan Mijn Here VAN BERGEN compt noch in langer tijdt
niet hijr. In dese tijdt van de ijaer treckt he altijdt int lant van Namen,
daer he Ghuwernoer is, en heft oeck daer.vmtrenl voele goederen, also des
wij hem in langer tijdt niet foerwachten hijr to comen. -— Als ick dat hoerden,
swegen ick stil j doen wist ick wal, wat troest mij daer were. Godt mochten
mij then besten helpen !
Vp Sancten MAURICIUS dach passeerden Mijn G. Ff. doer WilUfort; se quam
van Brussel en wolden to Æecheleny dat mij ADOLFF sachten. So gaff ick
ther antuort: Ick wolden des Mijn Here VAN HOECHSTRATE ghesuoeren hadden
hij mij to comen, en niet van mij to scheijden , often Sijne G. solden mij moten
mede nemen. —- Niet lang daer nae ADOLFF quam met haesten daer boewen
lopen, ende brachten mij de boedtscap, dat Mijn Here VAN HOECHSTRATEN was
daer beneden ende wolcle mij spreken. — Wel mochten frolijcker wesen dan
ick was? Ick had ija niet getuijwelt, off Sijne G. solden mij mede genomen
hebben to JWechelm, en hadden mij ther antuort late comen. — Als ick nv
bij Sijn G. quam, stundes daer vol van sijne deners, en met namen alle de
pensionarijen vant slot weren daer ijegenwoerdich. En Sijn G. begoste mij
to fraghen de gestalt van Frieslanth; Dockum was ghewonnen, en Boldzuert
had sick vp gegewen ; en Mijn Here VAN WASSENEB. lach voer Sloten en de
Lemmer. — So ick dan marckeden, des Mijn Here VAN HOECHSTRATE met
mij nijet wolden spreken van mijn saecken, so hieff ick an en sprack: Here!
Prov. Friesch Genootsch. I.
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heb ick V G. dat niet wal to foeren gesecht, datmen mij fanghèn wolden ?
Had ick schuit hadt, ick hadden den tijdt niet foertowet. — HOECHSTRATE
de antuorden m i j , seggenden: Ghij wilt des leggen vp de Ghuwernoer, ende
he hefth geen schuit daer an. — Ick sprack : Heft he gheen schuit daer an,
wat heb ick dan rnisdaen ? — HOECHSTRATE antuorden mij: Ghij hebben wat
to foele ghesproken ende wat to foele ghescrewen. — Ick sprack: Van
woerden mach een lanck kijff comen ; de dan wolde segghen , sodane woerden
van mij gehoert to hebben, dattz genoech solde wesen, mij often mijnes
gelijcken daer ymme to fangen , sunder sijn antuorden daer vp to willen
hoeren ; wo mijn acusant wolden ija seggen , ick mochten contrarie seggen, dat
he sodane woerden nijet gehoert often niet to recht foerstanden hadden. Dan
moegdij mij tonen enighe scrifthen, de ick hebbe gescrewen met mijner handt,
doer de welcke ick dit, often enighe pene, solde sculdich wesen voer to lijden,
toent mij de; mijn scrifth is wal bekant; des sal ick nijet moghen negeren;
ende to beth sal ick mij hebben to lijden. — Mijn Here VAN HOECHSTRATEN
antuorden: Dan, dan , — en geen anderen antuort mochten ick hebben ; — dan
sede mij , des ick goede chire solde maecken ; he wolde also met de Castelleijn
spreken, des he mij wal tracteren solde; en mijn saecken solden noch wal
En nae des he wech was, quam de
s jj n < __ En daer met ginck Sijne G. rijden.
Castelleijn tot mij; en ick fraegde hem, of Mijn Here VAN HOECHSTRATEN hem
oeck gesproken hadden mijnent hal wen? — ADOTJFF antuorden: Ick hoerden,
dat Mijn Here VAN HOECHSTRATEN V beloefden met mij to spreken ; der
oersaecke ginck ick tot hem, ende fraegden hem, off men v anders tracteren
solden dan ick v gedaen hebbe? He antuorden mij: Neen.
Voer de dach wast ija redelijck gewest; doch nae den dach ginck het aff,
off het met enen bessem were aff gefeget, ende gawent mij to eten, inder
waerheit, des de hunden met aller noet solden willen eten.
Anders en mochten ick geen grunt fijnden noch fundament hebben de
oersaecke mijner fanckenisse, dan so voele, des ick moeijt ende tuijdracht in
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Frieslant gemaeet hadden, so mij de Prouoest seden; en des ick in Frieslant solde
gescrewen hebben, so mij de Capitein van Mijn G. Ff. archiers sede; — en dat
weren consonanten vp de woerden van Mijn Here VAN H O E C H S T R A T E N , des ick
to voele gescrewen ende gesproken hadden ; angeseen des ick nijet wal mochten
maken moeijt ende tuijdracht, sunder spreken often scrijwen ; dan beiden
mochten ick daer inne wal ghebrucket hebben, Deser oersaecke ginck ick sitten,
en maecte een vnschult vpt tgene, des ick gehoert hadden; welckoer vnschult
wal vp reden stunt, alst noch met de scrift wal to bewijsen is; en badt ADOLFF
fruntlich , des he sulckes draghen wolde an Mijn Here VAN H Q E C H S T R A T E N ,
en badt Sijne G . , om Godtz willen , dat he sulckes wolde visiteren , en dan daer
inne laten geschien, des recht were. Dan ADOI/FF den brachten mij de scrift
weder, seggenden : Mijn Here VAN HOECHSTRATEN de wolde mijn scrifth niet
vntfangen, noch vnschult hoeren. — Daer mede moste ick mij lijden.
Als ick noch beneden sath , des was tuschen Sancten ODUI/PHUS dach ende de
diuisio Aposlolorum,
doen quam de Prouoest to mij, rnet enighe andere, den
ick niet en kende; en wij quemen to spreken van mijn fangenisse; en ick
gaff hoer to voerstaen int cortste, des mij groet gewalt en vnrecht scheghe, ende
hadden des wal anders voerdeent. — De Profoest sprack an de gene, de met
hem daer gecomen weren: This gedaen, om emant daer mede to beliewen. —
Dat was het sekerlijchste artijkel, dat best to gelowen i s , dat ick daer van
heb moghen hoeren ; ende des concordeert wal vp de woerden , de Mijn Here
VAN HOECHSTRATE tot ADOLPP «esacht solde hebben: He wolde geen vnschult
van mij hoeren; — daer rnet bekennenden, des ick gheen schuit hadden; dan
off he hadde wülen segghen: A!s de toern sijner adüersanten gesadiget sint, so
sal he balde geholpen worden,
Waer blijwen de hoeghe belofthen van de Keijser, van Mijn G. Ff., van
wat fordert beiofthen en scrifthen? wat heipet waldaden , often
wat schadet quaet to doen ? waer is het recht n v , de opentlijck contrarie i s ,
en niet lijden mach, des emant beschadiget, gequetst, often iniuriert sal worden
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toern van ander? — Non debet aliquis alterius odio

pregrauari.
Hadden ick, arme mensche, sodane woerden gesproken, alsmen seit, dat de
Ghuwernoer gedaeri solde hebben voer de ganse Raet der stadt Lewerden, hoer
druwenden, woe se hem brachten in vngenade van de Keijser, so wiste lie wal
een Here to crighen , bij de welcke he wal voer moghen solde, hoer burgbers
des to betaelen; — ende ander, deser gelijcke, woerden. Nv ist ija kentlijck,
dat der tijdt geen Here was in de Cristentlijcke nacie,de des solde willen staden,
datmen de van Lewerden,
ais vndersaten van de Keiser, solden beschadigen in
hoer landt ; — angeseen de Burgers van Lewerden soecken hoer nerongen in so
wijde en menichfoldigen diuerse landen niet; — dan alleen de Hartoghe van
Ghelre, de hoer belet mochten doen vp de IJsel, als se voer bij Hattum reisen,
en met des he Zwol en Ghelmuden nv in heft; — oeck to Groningen so
foerkeerden den van Lewerden wal; anders sochten se hoer nerongen nargent,
dan in Hollant, Brabant, in Sticht van Utrecht, en int Sgrawen landt van
Oest Frieslant; dat nv so voeîe is als een landt; — also dattz ija een claer
argument i s , des he wolde trecken tot de Hartoghe van Ghelre; angemerct,
in Franckrijck,
noch in Denemercken, noch in Toutenburch,
mochten he de
burgers van Lewerden deren.
Had ick nv mijn aduersanten also met falsche logenen bedraghen ende oeuer
gegangen s als se mij voel, vaecken ende menichsins hebben gedaen, men solde
mij ija niet anders achten ende holden, dan een logenaer en openbaer moeijte
maeker to wesen. Wat se gedaen hebben en doen, se blijwen froem en goet;
en in contrarie, woe voele guetz ick voer den Keijser gedaen hebbe ende noch
geerne doen solde, ick en doghe niet to holden noch to wech werpen ; en mij
moghen baten waldaden noch beloften. Godt erbermes ! Dominus prouidebit.
Nv ist ija certein waer, dat Mijn Here VAN HOECHSTKATEN mij selwen ghesecht
hefth, dat Heer T I A R T BÜRMANMIÏE to Hoewe gescrewen hadden: Woltmen
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hem niet betalen, so wiste he wal een ander Here to fijnden met sijne
knechten. — Dat sulfden heb ick oeck gehoert van Mester BERNHART BUCHO ,
Deechen in den Haghe, des he den brieff, often den copie van den brieff,
gelesen hadden. Nv ist ija kentlijck , dat vp hundert mijlen enich Here w a s ,
anders dan de Keijser, den knechten to doen hadden, dan allene de Hartoghe
van G-heldre. Als he nv de Keijser wolde de knechten vntfoeren , so ist ija een
claer argument, des he se de Hartoghe van Gïwlre wolde to foeren. Had ick ,
vnfalligen mensche, sodane scrifth gescrewen , woe soltmen dan met mij om
gaen ! — Dan this so voele , datse niet moghen misdoen , het were dan y datse
de hals braecken.
Nv neme ick Godt daer in to tughe, dat ick, bij mijn alre beste voerstant,
geen woert gesproken hebbe, woe de saecken noch also stunden , also se gestalfc
weren, als ick de woerden solde gesproken hebben, ick solde de sulfden
woerden noch spreken; en wo ick edtwes gesproken hebbe, dath hem emant
mach an trecken, ick sal se niet lochenen , als se doen ; dan heb ick sodane
woerden gesproken als waer, ick zal oeck de woerden waer maecken, often daer
schanden voer lijden. Ist oeck, des ick se gesproken hebbe van hoeren segghen,
ick sal mijn man weten to nomen en fijnden , van wel des ick sodane woerden
gehoert hebbe, often ick sal daer schande voer lijden , often daer so voele fper
doen , dattz den gerecht genoech zeij.
Ick moet wal bekennen, en bekenne, des ick een mensche ben 5 daer vmme
mach ick mij niet nomen perfect to wesen ; doch so mach ick des niet weten ,
des ick enighe woerden ghesproken hebbe, de mij to berouwen moghen comen ,
woe mij recht gheboren mach, en dat mijn woerden voerstanden moghen worden
tot der intencie ende menonghe, als se van mij gesproken sint. Niet to
wenigher, ick mach ija niet segghen, des mijne woerden also besneden sint, dat
men se niet solde moghen voerkeren. Dat mochten Vnse Here J H E S U S niet
doen; wat solde i c k , arme, sundighe stumper, dan doen ? Dan alsmen een
actie hebben willen , so salt daer niet an staen j alsmen een hunt slaen willen ,
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altijdt daer to wal een staff;

alst wal blij et bij de wolff en

Insgeîijcken vant scrijwen ; ick mach ija niet segghen, dat ick perfect ben.
Waer solde ick des geleert hebben? Ick ben Notarius, Secretarius, noch Clerck,
often eraant anders , de hem met scrijwen behelpen ; en met namen wete ick ija
niet van saeken , Heren betreffenden : angeseen ick mij met sodane dinghen niet
hebbe bekummert mijn lewent lanck; dat mij genoech leeth is. Niet to
wenigher, wiltmen mijn scrifth voerstaen in der menonghe, alst van mij
gescrewen i s , so saJmen niet moghen fijnden, dat mij schade often schande
solde moghen brenghen. Daer om en ist niet also ; moghen mijne aduersanten
de wille hebben , des se mijn scrifth moghen exponeren en vthlegghen nae hoer
wille, alto haest mochten se dan een clausule fijnden, daer se wat vp solden
weten to seggen ; dat ick nochtant chummerlich solde moghen gelowen. Dan so
de Heilighe Ewangelisten niet also hebben moghen scrijwen, often het wort
perwers ende contrarie exponeert, wat solde ick dan moghen doen? — En dat
geboert daer vmme , dat ijdtlijck wil de Scrifthuer voerstaen tot der menongen,
als se dat geerne hadden. Hebben dan de Ewangelisten niet perfect moghen
scrijwen, wat solde ick , arme, vngeleerden buffel, moghen doen?
Hijr endet sick dat tractaetken, dat ick angehewen heb to maken , ende nv
vollendet hebbe bij de wille Godtz, waer des Partije sijn begin genomen heft,
ende wat sich daer inne voerlopen heft, en met namen van Frieslant, tot des
mij Partije, nijdt, gewalt en vngunst, to Flllifoerden gebracht heft in der
fanckenisse; en mij mach leider helpen, forderen noch bathen, waldaden,
be.oftlien noch vnschult % en worde so elendeüjck tracteert, des ick mij fruchten,
datmen noch forder gewalt aen mij worden tonen. Het recht, dat ick begeert
hebbe, ende begei'e, dat wort voer mij ghesîoten ; dat ija to erbarmen i s ; daer
en is geen menschen , de vnder regule van recht begeert to lewen, des recht is
he sculdich to geneten.
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FOER ANTUORDING.

HIJR FOLGHEN EDTSELIJCKE ARTICÜLEN, DAER MIJNE
ADUERSANTEN MIJ FALSCHELIJCK MEDE BELASTEN
ACHTER MIJN RUG, ALST BLIJCKEN SAL BIJ HET
ANTUORT, DAT ICK DAER VP GEWEN SAL.
131 v ist waer, des mijne aduersanten tot menighe tijden, plaetzen ende
personen gesecht hebben en noch tnoghen segghen: Off ick foele excusacien
voer mij neme, om mijn boesheit daer mede to bedecken, de ick ghedaen hebbe,
daer en is niet vp to letten; de we rek en oghen loen; bij mijne wereken
machmen kennen en weten , wat ick foer een man ben ; — en ghewen daer an ,
dat ick een dener van de Hartoghe van Sassen ghewest ben , en Sijne G. heft
mij voele betrout; en daer en boewen heb ick een hemelijck voerstant hadt met
den Grawe van Oest Frieslant; der oersaecken ben ick gheweken an de
Hartoghe van Ghelre, en heb so voele gedaen , dat de Hartoghe van Sassen
Ffrieslant heft moten laten; deser oersaeken so ismen mij trow noch geloeff
schuldich to holden. Qui frangit ficlem , fides frangetur eidem. Boewen dit so
segghen se, wat groter boesheit des ick ghedaen hebbe in de tijdt, dat ick
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ghestanden hebben in der wille ende menonghe, vnse landt weder to brenghen
vp boer olde standt van vribeden , beide to water ende to lande ; ende des niet
allene in tij dl van oerloch , dan heb mij oeck niet willen abstioeren in tijden
van bestanden j en dat en hebbe ick nijet allene vsert to landen , dan heb oeck
menigben armen mensche to water gcmaect; dat menich vnsculdich mensche met
den bitter doet heft moten besterwen , en sodane mijne boese feiten sinnen niet
allene perpetreert en gedaen in Frieslandb , dan oeck in Hollant, alst wal blijct
bij Medmblijch , Alckrnar en A'speren; noch vthgenomen wat al boesheitz ick
gedaen hebbe vp de eijlanden, to weten, Tessel, Wijrongen,
Husdunen,
Flelant, der Scelonghen en Amelandt;
en boewen dit, so heb ick mij niet
genoghen laten , mijn wredicheit to toenen an mannen , dan heb dat getoent an
Edele Frouwen , Juncfrouwen en kijnderen , en meer andere. Peccati venia non
datur nisi correcto,
MIJN ANTUORT FOLGET HIJR ANGAENDEN DEN HARTOGHE
VAN SASSEN,
ENDE VAN SIJNE G. DENST.
Wo ick ende gans Frieslant an de Sassensche Heren gecomen sinnen, met
wat wij daer bij gedaen en woe wij vns daer met gehalden hebben, en in wat
maeten wij daer van gescheiden sinnen, dat vijnt ghij wal voleomelijck voerclaert
in dit tractaet ; en wil noch mach des niet vntkennen ; ick hebbe Sijne G, wal
trouwelijck gedenet, met ganser truwer harten , ende dat to diuerse tijden , meer
dan andere, de sulckes to doen beth behoert hadden ; en heb mijn bloet om
Sijne G. gestoitet, en mijn iewent geawentuert voer de vianden, en mijn goet
voerieert; aiso dat ick wal enen toch gedaen hebbe, de mij costeden ouer de
3o guldens; doch heb ick voer mijn denst, noch voer mijn arbeit, noch in
recompens van mijn vthgelachten pennongen ende andere schaden, noch voer
genen dinghen vp deser werlt, enen stuwer, heller noch penninck daer van
vntfanghen. Wel mij anders nae secht, he doet quelijcken , en sal sijn woerden
nummermeer moghen werificeren noch waer maecken.
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MIJN ANTUORT, DES ICK EEN HEMELIJCK VOERSTANDT SOLDE
GEHADT HEBBEN MET DE GRAEWE VAN OEST
FRIESLANT.
lek mochten wal lijden , des iele sodanen man mochten horen spreken , de so
dorstich were, ende sede vnder mijn oeghen, des ick een hemelijck voerstant
hadden, in cleijn often groet, met de Graewe van Oest Frieslant often emant
anders, dan so voele, als in dit tractaet foerclaert is; he solde mij sunder antuort
nijet fijnden ; dan scrijwe des van mij : Wel mij dat nae secht, he doet als een
wittich voerreder ende boeswicht, en sal des nummer moghen waer maken ; en
begere mij daer inne to foerdedinghen met de mondt often met der handt } wo
des to doen fait, en van mijn heren gekent wordt. Godt helpe dan de waerheit!
Ick neme Godt daer in to tughe, voer wels oeghen niet foerhorgen mach
wesen, des ick bij mijn alder beste voerstant niet beters en wete, often ick
hebbe van de dach, des ick de Ffurste van Sassen mijn eedt dede en mijn Irew
geloefden , tot de dach , datse mij so vnfoerschult om mijn ere, lijff en goet
wolden brenghen, met so ganser truwer harten gemeent hebbe, als ick mochten;
ija so voel often ineer, als vndersate sijnen Heren sculdich mach wesen to doen.
En hadde ick Sijne G. moeghen maecken een Here van der ganser werlt, dat
solde ick geerne gedaen hebben, en tsolden bij mijn doen niet foerblewen
hebben. Oeck so hebbe ick Sijne G. wal gedenet nae de dach, gelijck ander
van de Ridderscop mijns gelijck, ija meer ende niet wenigher; dan des schege
niet in sodaner gestalt alst to foeren ; angeseen wat des ick to foeren dede, dat
scheghe vth rechter apetijdt van liefthe; dan wat daer nae scheghe, dat dede
ick meer vth vrese dan vth liefthe , ende meer vth anxst dan vth egen wille 5
wat difl¾rencie dat daer tuschen i s , en mach ick niet scrijwen, noch nemant
macht volcomelijcken weten noch begrijpen , he heftes dan selwen besocht; dan
den differencie is to mael groet.
OfF nv mijn aduersanten wolden segghen , dat mijn foerantuorden van vnschult
niet genoech i s , des ick hijr hebbe to scrifth gestelt, dan îiebbe mijn ere hij
Prou. Friesch Genootsch.
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sodane mishandel foerloren, ende ben daer mede infamis; Infamibus porte non
pateant dignitatum;
— antuorden iek , dat ick noch vp desen dach huden daer
vnfoerwonnen in b e n , noch vp de saecke nijet foerhoert ben ; daer vmme so
moghen mij sodane suspecte sentencien niet in mijne ere schadelijck wesen, de
mijne aduersanten also gewen in de bier croech, als se het licham vol met hoppe
hebben ; dan voer sodane ende andere der gelijcke ansprungen so heb ick
prouisie gedaen, ende remedie gefunden, beijden voer ghewalt ende foer recht,
wo het daex to compt.
W o ick nv to doen creghe met enen so groten personaegen, dat ick frucht
had, met hem int recht to treden, so heb ick impetreert van Keij. Ma. een
remissie van allet gene, des ick gedaen mach hebben voer dato, des ick Keijsers
geworden ben ; daer met namen de saecke van de Sassens expresselijck in
vthgedruct ende specificeert staet. En de Keij. Ma. en heft mij niet allene
remitteert ende abuleert allet gene, dat bij mij ghedaen mach wesen ; dan Sijne
Ma. hebben, vth Keijserlijcke soueraniteit, mij weder restituert in mijn ere,
name, fame en goet, so ende in der gestalt, als ick was voer de dach, des
ick sodane delicten gedaen mochten hebben,
W o ick mij nv met recht behelpen mach, so heb ick laten maken een
consultacie van wijse en rechtfoerstandighe mannen ; woe nv emant an mijn kolff
compt to bijten, de dincke ick des in de mont to werpen; ick gelowe certein,
woe er so îang toewet, dat he getrefFet wordt, he gaet al gelpenden van mij,
Nv ist waer, des mijne aduersanten hoer laten hoeren ende opentlijck seggen,
dat des Keisers macht so wijdt noch feer niet en strect, des he mij sodanen
remissie mach gewen; des laet ick mij niet an fechten. This mij liewer, des se
sulckes seggen, ende de Keijsers moghentheit so cleijn achten, dan mijn mondt
sodanen woert solde spreken. Nv ist ija notore 5 dat alle Ffursten, Princen en
Heren sulckes dagelichs doen in hoer landen , prouincien, jurisdictien ende
heerlicheden. Moghen dan des gemene Fursten en Heren doen , so voele to bet
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mach des de Keijser doen , daer alle Fursten des Rijcks hoer regalia aff moten
vntfanghen; ende sunder den auctoriteit van de Keijser en hebben se gene macht.
Decet concessum a Principe beneficium esse mansurum.
So dan mijne aduersanten opentlijck seggen en publiceren , dat de Keijser mij
geen macht hadden to gewen, dat Sijne Ma. mij gegewen heft, so moetet ija
daer na folghen , dat de Keijser hem beroempt heft sodane macht to hebben , des
he nochtant niet en hadden, allene om mij to bedregen ende defrauderen, en ben
also gefangen ; — dat wal een foersmatelijcke ende afgriselijcke saecke were voer
een Keijser, daer Godt voer zeij , dat alsodanen bosen ghedanck in des Keijsers
hart solde comen! Segghen nv des Keijsers deners sodane clenicheit van de
Keiser, wat moghen dan de fianden to seggen hebben ? Dan, ick kere mij an
sodane dwalenden woerden niet; se spreken vth passien , ende weten niet, waer
se het nemen often brenghen sullen; angemerct hoer vntbrect, datse wal
behoerden to hebben , des is, een rechten oersaecke; daer vmme so moten se
hoer behelpen met pure, lutter loghen. Que a jure communi exàorbitant,
nequaquam ad consequenciam sunt trahenda.
MIJN FOERANTUORDEN VP TGENE, DATSE SEGGEN, DAT ICK
FOELE QUADE FEITEN GEDAEN HEBBE, SO
WAL IN BESTANT ALS BüTEN.
So mijne aduersanten segghen , wo foele scantlijck grote, lelijke feiten ick
gedaen hebbe in tijdt, dat ick bij de Gheldersche gewest ben, vth oersaecken alst
voerscrewen is» so wal in tijdt van bestandt, als daer buten ; hijr vp antuorden
ick , dat ick met summige andere Rittermatighen mannen een Hartoghe van
Geldre niet hebben willen kennen als Here van Frieslant, wat wij daer vmme
hebben moten lijden. Een part daer fan stat hijr to foeren voerclaert. Dan,
des se willen seggen, dat ick lelijcke feijten gedaen, often daer in consenteert
solden hebben to geschien , dat sullen se nummer moghen waer maecken ; dan
hebbe des tot menighen tijden ? in groet perijkel van mijn lewent, belet, en heb
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daer vmme Toele mote lijden, en heb menich hart, scarp parlement daer om
gehadt met de Befelhebbers der Gheldersche ; daer ick v wal hundert exempelen
aff solde wete to scrijwen ; dat ick om de cortheitz wille laet an staen ; dan ofF
het daer hen queme, so solde ick daer voele aff moghen doceren, dattz wal
genoech behoerden to wesen tot mijn vnschult; en vnder voele so wil ick daer
ene to scrifth stellen.
This geboert, dat de van Sloten tasteden to in tijdt van bestant, en spolierden
eoepluden vth Hollant,
en oeck van Campen en Zwol;
en alst tot mijne
kennisse quam , dede ick met de vrunden alle mogelijcke flijdt ende arbeit daer
t o , des de spolierden mochten restitueert worden ; en so des met doegdelijck
informacie niet geschien mochten , quam het tot harde , scarpe woerden , also dat
daer vp stunde, wij solden malcander geslaghen hebben ; en ERCIÆNS was also
voertoernt, des he tranen weende gelijck een kijnt; doch daer worden so voele
gedaen, des de genomen pennongen weder gekeert worden. En dit schege in
presencie van voele treffelijcke personen van alle staten ? beijde geestelijck ende
waerlick.
En anders ist sunder getal geschiet, des ick boese anslaghen belet heb met
aller craght ende macht. En we nv de rechten waerheit hijr aff begeert to
weten, Mijn G. Ff. en des Keijsers Raeden doen also , en senden neutrale
commissarien int landt, vp coste van vngelijck , de nv in de schuit befunden
worden, en laten int lant inquisicie doen, van dorp to dorp, van man to man,
om to weten , wat luden datter bescadiget sint, in woe voele ende van wel hoer
de scaden to gefoget is ; ick erbede mij , restitucie to doen in allet gene, dat ick
in persoen to schade gedaen hebbe , often doer de mijne hebbe laten doen , often
daer ick aff genoten hebbe. Bij aîso dat mijne acusanten ende aduersanten oeck
also doen willen , so salment befijnden , wel dat feiten gedaen heft, des hem to
schade ende schanden comen mach; het sal certein wal to restitueren wesen allet,
gene, dat ick to scaden gedaen hebbe, often mijn consent daer in gedraghen
hebbe.
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MIJN FOERANTUORDEN VPT TGENE, DATSE SEGGEN, WES ICK
AL QUAETZ VPT WATER GEDAEN HEBBE.
Oeck so seggen mijne logenachtigen aduersanten, woe voele quaetz des ick
vp het water gedaen hebbe, de luden ouer boert geworpen, hoer goet genomen;
hijr vp so antuorden ick, dat ick mijn lewent lanck geen mensche leit often
cruaet gedaen heb vpt water, dan so voele als hijr folget.
Int eerst heb ick mede helpe nemen een Scotz karweel; doch heb ick daer
enen stuwer niet aff genoten, dan hebbe wal schade daer bij gehadt, alst hijr
nae bet foerclaert sal worden.
Hijr nae, als wij Dockum weder genomen hadden, epam de Rentemester
ERCLEJVS tot mij, seggenden : Daer en is geen geit, dat wij hijr to landen
meer guetz moghen doen; hijr om ist noet, dat wij de knechten in Hollant
senden, vp des wij se met eren moghen quijdt worden. So ist kentlijck, des ghij
vast voel arbeitz gedaen hebben en noch dagelichs doen ; daer om so heb ick v
ordineert, Dinckmester to wesen in Hollant; — en gaff mij voele boletten, daer
des Fursten wapen in gedruct were, ende hadden mij 2 clercken ordineert, de
vp mijn officie acht solde hebben, ende denen mij om hoer prophijten. — Ick
antuorden . Heer Rentemester! ick en begere in Hollant niet to trecken, al
mocht ick daer schoen xm guldens daer in foeroeueren; dan wes ick doen chan
often mach, angaende de friheit van Frieslant, en tot defencie vant landt, daer
sal noch wil mij niet in spaeren; — daer voele woerden van quemen, den niet
in brenghen om hijr to voermanen. Doe sprack de Rentemester: So ghij ijo
niet willen in Hollant trecken, so moten ghij Amirae! wesen; — dat ick oeck
aff sloech. — Daer worde so voele inne gedaen , dat alle de Raet van de lande
met sampt de Geldersche Raet bij en ander quemen, ende worden to raet, dat
ick moste Amirael worden; des ick genoech hart weigerden; dan daer worden
concludeert: Ick moste Amirael worden , often ick solde een ander man weten
to noemen, den ick bij mijn eedt wolden segghen, dat den landen bij de man,
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den ick also noembde, bet gedenet solde worden dan bij mij. — Dat dochten mij
wat swaer to wesen ; doch int sluten, ick gaff mij oeuer om Amirael to wesen,
doch vp sodane condicien, d a t , wel ick van hoer, de mij also eligeert hadden,
wolde gebrucken, dat se mij sulckes niet solden afslaen; •— en des namen se
an, en volbraclitent oeck truwelijck.
Ais nv de knechten to Warninx hoefth an landt weren, wisten wij niet
bet, se solden hoer nae Enchusen gekeert hebben; dan se wenden hoer nae
Medenblyck; — en als des geseen worden van de seinscopsluden, daer ick geen
last noch befel afF en hadden, so seilden se oeck nae Mederiblijck ; en ick
hadden niet meer dan 8 cogge scepen, sulckes so se waren, bij mij. En met
des dit de erste toch was, so folgden alle de cogge scepen nae den seinscepen,
en leten mij daer alîene, de vnledich was met het gescut afF to brengen, des
de knechten in de scepen hadden laten staen, So bracht ick 3 scepen aff,
daer ick vth mijn scip dede in ijdtlijcke scip 4 mannen, 2 van mijn coggen
scepen de worden seende, des ick noch bij achteren was; de wenden hoer ende
quemen tot mij. De wijle ick nv aldus vnledich were met dese scepen aff to
bringhen, daer het geschut in was , so quemen 6 hoeden van Enchusen na: mij
lopen; ende de lege scepen weren vndert seijl; ende het ene scip wolde heni
niet late maneren, often de knechten wisten hoer daer mede so wal niet to
behelpen, alst wal behoert had; so seilden dit scip stracks nae den hoeden
t o : en wij folgden en repen, datse strijdeen solden; dat se deden. En so de
hoeden vaste an vns waren, en saeghen vns manlijk vnder de oeghen comen,
so mochten se Jicht dencken, dat wij met se slaen wolden, daer wij nochtant
niet zeer wal nae gestelt weren; so namen se hoeren koertz weder na Enchusen
t o ; des wij wal to freden weren, en wij seilden na Medenblijck.
Daer
funden wij vnse geselîen en oeck de seijnscops luden staen in der oerde voer
Medenblijch $ angeseen daer weren enighe knechten en oeck husluden, de wolden
in Medenblijck gewest hebben. De wijle wij nv daer also stunden, quemen
CELBACH en ROSSUM met de hoep in Medenblifck. — Ick sande an hoer,
datse mij 2 venkens knechten wolden scicken ende ordineren j ick hadden troest,
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de hoep neder to leggen. — ROSSUM quam tot mij , segghenden: Al were
Ghelderlant ende Frieslant daer beide an geleghen, so mochtmen de knechten
vth de flecke niet brenghen; se weren vnledich met plusteren , so alst in sodaen
handel to gheet. — En nae des de hoep saghe, des Medenblijck voerîoren were.,
weken se aff; ende wij toghen in Medenbli/cis, daer niet voele lieflijclis to sien
was. Bij deser oersaecke so worde van de seijnscops luden noch van mijn luden
in Medenblijch enen stuwer niet gewonnen; wel des geit hadden, de mochten
daer wat koepen; daer en is niet aff to scrijwen. Als ick nv in Medenblyck
was, so voernam ick, dat de knechten wolden Medenblijch in brant steken, en
trecken in Alclsmar; daer om ginck ick tot CEI,B.ACH en R O S S U M , en gaff
hoer to voerstaen, met des wij daer so lang in der oerden gestanden hadden,
so weren vnse scepen in de hawen beëbbet, also des wij daer niet mochten
van dane scheiden. Daer om badt ick hoer , datse hoer in Medenblz/ch wolden
holden ende foertoewen, went so lang dattz floet were, des wij flot hadden, om
wech to:i faeren; — dat se mij beloefden also to doen; — dan se staken het
fuer in den flecke wal 2 vren to froe, en namen hoeren wech nae Alckmer,
teghen belofthe; dat mij genoech we dede. — Wij hadden groten arbeit ? om
vnse scepen vth de hawen to crighen; en als wij vp het water quemen, saghen
wij comen x scepen, recht off se van Harlinghen gecomen waren; daer om
wisten wij niet bet, het weren scepen van oerloch. Wij maecten vns bereit,
om met se to slaen. An de seinscopsiuden hadden wij geen groten troest; dan
als de seinscopsiuden saghen, dattz koepfaerders weren, so sint se daer an
gefallen, en hebbense genomen, gebutet ende gepartet; also dat ick noch de
mijnen enen stuwer daer aff niet hebben genoten; nochtant solden den seinscopsiuden
hoer niet genomen hebben, woe se vns vp het water niet geseen hadden; des
lieten hoer de scippers also dencken; want se weren to mael wal gerust met
geschut en anders.
Hijr nae ist geboert datter een groet hulck het Meres .diep vp quam; de nam
ick; se hadden wal xxiiij dubbelden scarpetijnen vp an alle hakelbussen en
ander gheweer; en was to gemaect niet anders dan een scip van oerloch. So
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quemen van Amstelredam
2 bareken van oerloch, om andere grote scepen to
conuogeren; so bestelden ick dese hulck , de iele genomen had , met de laden
van 2 seinscepen, om des to bewaren; doch met sodane condicien: wo ick
plaetz mochten hebben , so wolde ick mij slaen met de 2 bareken; woe des
niet mochten wesen , so wolden ick weder tot hoer comen. De bareken quemen
an mij , en ick foegden mij oeck, bij hoer to comen; en als de bareken saghen,
daüz vns ernst was, om met hoer to slaen, so hebben se hoer went, ende weren
mij to geras int seijlen ; en de nacht sceijdede vns van en ander; des se wal
to freden mochten wesen, — Met des wij de barken wat feer gefolget weren,
en met dat de nacht vns an quam, so foerdwaelden wij fan en ander. En als
het dach worden was , so saghen wij een groet hulck voer vns liggen; so wisten
wij niet bet, het were tselfden scip, dat wij genomen hadden ; en als wij daer
an quemen, befunden wij, dattz een bargerfaerder van Campen was; doen
waenden wij, dat vnse Inden, de wij des scip in befel gedaen hadden, des scip al
to Staweren gebracht hadden ; dan se hadden hoer in der nacht fol gedruncken,
en saghen in de morghen stundt de bareken an hoer comen; so waenden de
blode boewen, des de bareken vns geslaghen hadden; want se wal gehoert hadden
ant geschut, dat wij dapper an en ander gewest weren; ende se voerleten het
scip, en loeren nae Staueren, om hoer selwen to salueren.
Hijr nae sandt de Furst een brieff an ERCLENS , dattz bestandt was. Der
oersaecken screeff den Rentemester an mij, des ick het geschut van de scepen
solden doen nemen, en senden des to Sloten, ende comen dan bij hem ther
Sneeck, den met mij to spieken hadden, des sus oeuer wech niet to scrijwen
were. — Nv wast waer, des, als mij dese brieff gecomen was, weren alle de
Hollansche scepen van oerloch nae Harlinghen ghetoghen. Deser oersaecke en
wolde ick het gescut niet van de scepen nemen, dan dede mijn luden befel, datse
nemant solden beschadighen; —- het were bestant; —- doch solden se acht en
sorghe draghen vp de stadt en de scepen, recht off daer geen bestant were, tot
des ick weder quam. —- En als ick nv to Sneeck quam, so was de Rentemester
to Boldzuert,
van daer to Worchum,
van daer to Staweren, daer ick hem
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fant vp de Satersdach voer M A T H E I J . Ende de Rentemester hadden in mijne
absentie alie het gescut van de scepen doen nemen , en des nae Sloten gesant.
Des morgens aîinghe vroe, als wij noch vp de plumen laghen , quam vns de
mare, woe des alle de scepen van oerloch met noch voele andere scepen quemen
van Harlinghen,
ende hadden hoer coei tz gestelt nae Staweren; en ick stelde
luden met hakelbussen in de scepen, om de to bewaren, en oeck luden vp de
hawen, alst behoerden ; en se foerbranden een hullick voer Staweren, de daer
buten vp den ree lach, en toghen voert s track es nae Enchusen;
en als se bij
vmtrent 2 vren in Enchusen gewest weren, ginghen se weder to seijl, ende
namen de Lemmer inne ; doch se blewen daer niet lang, dan mosten, teghen
hoer danck, weder to sceep, niet sunder schaden. Dese oersaecken belasteden
mij de Rentemester, dat ick vp JVironghen solden trecken , ende bringhen des
vnder dincktael, often steken bet fuer daer in.
Nv wast waer, des de van Wirongen hadden hoer composicie gemaect met de
seinscipsluden ; dat was de Rentemester niet to freden , dan wolde, datse met
hem solden componeren ; en wo menich mael dat den Rentemester hoer des
geboeden hadden to doen, se quemen niet, dan voerleten hoer vp de composicie,
den se gemaect hadden; deser oersaecken was de Rentemester to mael hart vp
hoer foerstoert. En ick hadden weerlich compassie met hoer ; daer om dachten
ick maneren to fijnden, dat de Rentemester contenteert mochten worden tber
menste quetsinghe vant landt; daer om so nam ick vj seinscliepen , ende nam
mijn faert na het landt to. Als ick nv vp het water was, liet ick de scepen bij
en ander halden, en gaff hoer to voerstaen, wo ick befel had, ende van ERCLENS
belast were, x often xij man to fanghen vp Pfironghen, daer wij vnse betaiinghe
aff hebben solden; deser oersaecke wolden ERCIJENS niet, dat wij daer roewen
solden ; want wat van vns daer geroeft worden , des wolde ERCLENS vns in vnse
betaiinghe rekenen, en corten hoer dat in de dincktael; daer om so foerboet ick
hoer des bij hoeren eet, datse nemant vpt landt solden schaden to foeghen , het
weer dan saecke dat wij gene giselers mochten hebben , so mosten wij maneren
vijnden, wo wij tot vnse betaiinghe mochten comen. — En in deser gestalt sint
Prov. Friesch G-enootsch. I,
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wij vp het landt gecomen vp een awent; en de luden van de landen hadden
gene sorge voer vns, om des wij in seijnscepen weren, daer se mede voerdragen
weren , also des wij wal genoech met den ersten hadden moghen vanghen. Dan
mijn menongen was, dat ick met se wolde spreken, ende des se selwen een
composicie met mij solden maecken, daer ick dan ghiselers voer wolden esken.
So weren daer enighe vnder mijn volck, de an mijn anslach geen behaghen
hadden, de ginghen hemelijck tot de husluden , en mochten hoer to voerstaen
gewen, dat ick last en befel hadden, hoer allelsamen to fangen. Als des gehoert
worden, so maecten de husluden hoer vant landt, alst wal mogelijcken was \ en
de gene, de hoer aduerteerden , begeerden des also to gheschien , vp des se het
lant spolieren mochten ; des solde hoer de seckel bet fullen. Als nv gene
gefangenen to crighen weren , so ginct daer vp en roewen, so se des begeerden.
En daer worden alle het goet vant landt bracht op de oeuer; en daer laghen
scepen genoech bereit, om dat goet oeuer to scepen. En dit worde gemerct van
de Priesters, dat het landtken gaer bloet solden worden; en se hebben met mij
componeert, also datse al hoer goet solden beholden, datmen in de seinschepen
niet mochten foeren ; angemerct de cleijne plusinghe en mochten ick vth hoer
handen niet weder crighen ; en daer foer solden se mij betalen 2 dusent Philips
guldens. — De scepen weren 2 mal so goet, de daer an de ouer laghen. — De
wijle des de knechten to îandewertz gelopen weren, om to roewen, als se deden,
so was ick vp de oeuer geblewen, om vnse scepen to bewaren; so sprack ick an
mijn weerdinne, datse hoer frunden en andere goede harten daer solden an spreken,
dat, wes se hadden van goldt, sulwer, tinwerck , linwaet, clederen , en andere
dinghen, de lichtelijck to draghen weren, datse des solden brengen vp mijn kamer;
wat daer also gebracht worden , solden ick wal beschermen, also datse daer niet
an beschadiget solden worden. Bij desen worden daer to mael voel screnen,
kofferen, cleijne kisthen, cleideren, linwaet en alderleije plusingen, gebracht; dat
ick oeck beschermde, datter niet een speld bij foerloren worden. En de Priesters
presenteerden mij 4 kelcken ende enighe reliquijen, met goldt gedecket, to
gewen in handen, tot datse de loseden met de summe van 2 dusent Philips
guldens; dat ick afsloech, seggenden; Ick wolde mij niet bewijnden met
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clenoden der kercke, de daer ordineert weren to gebrucken in de denst Godtz. —
De Priesters antuorden mij : Het mochten wal wesen , nae de mael datse anders
niet hadden to stellen in mijn handen ; en in sunderheit hadden se noch so voele
kelcken wal, des de denst Godtz daer bij niet foerblijwen solde; en oeck weren
de sulfden clenoden thander tijden in Frieslant gewest in sodanen schijn, alst nv
was; en der tijdt hadden se des weder ghelost; so wolden se oeck nv doen. —
Dan ick wolden plat aff met de kercke goederen niet to scaffen hebben,
segghenden: Ick gaff hoer i4 dagen tijdt; in den respijt mochten se mij het
geit brengen, often andere panden, often ghijselers; wo se den in de benoempden
tijdt niet tot mij en quemen , so wolde ick tot hoer comen s ende betalen mij
selwen. — Daer met scheide ick vant landt, doch was ick de laesten , de in de
scepen ginghen. Enighe wisten, datter voele costelicheitz vp mijn kamer
ghebracht were; daer om sorchden ick , dat se des solden willen nemen , als ick
vant landt were ; daer om wast, dat ick niet vant landt wolden , se weren dan
allet samen to scepe. Daer weren 2 knechten , de hadden vnder ander goet een
goet peert geroefth; en so se voernamen, dat de grote schepen met alle hawe
daer blijwen mosten, so namen se een cleijn schute, de men roeijen moghen,
ende bunden het peert sijn foeten to hoep, en woldent also ouer brengen ; dat
ick mij genoech foerwunderden ; en als se wisten, des ick des niet wolden
staden, des se dat peert solden vant landt foeren, se quemen tot mij , en
wolden mij het peert gewen en ouer bringhen, mosten se niet dan allene de
scute daer aff hebben ; des ick hoer niet wolden consenteren; dan se mosten daer
beijde , peert en schuten, laten. — En in 5 dagen so quam het bestant, also
dat se mij de beloefden pennonghen niet en betaelden, wo wal E R C L E N S , en met
namen de Hopluden van de knechten, mij des niet wolden voerlaten, ick were
daer aff betaelt. En de Grawe VAN MOERS seden des opentlijck voer de Raet
van Groningen, des ick sodane pennonghen vntfangen hadden, en hadde daer
gene rekenscop van ghedaen.
En mij worden gesecht, wo datter schepen laghen in de Monijcke
sloet,
achter Flelandt; daer toech ick hen , om mijn awentuer daer an to foersoeken.
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Ende daer quam een storm vpt water , also dat wij fan en ander scheiden; ende
ick met noch een scip quemen to liggen vaste bij dese grote scepen ; der weren
18 int getal ; en wij weren beëbbet vpt slijck , also des wij vnse scepen
.kummerlich mochten afF brenghen, en mostent met groter arbeit des af draghen;
en ant Oest ende van Fle landt, daer wij vnse gesellen funden. En als de grote
scepen foernamen, dat wij vp water weren , so sandtense nae de scepen van
oerloch. En ick ginck liggen vpt West enden van Flelandt, om to beseen , off
hoer de schepen oeck eedt solden willen scheiden; so worden ick aduerteert, des
alle de Hollantsche oerloch scepen, cleijn en groet, weren gecomen vpt Oest
ende van Flelandt, daer ick des nachtes to foeren gewest were; — en liet was
noch een grote wijnt. So wij wisten, des wij an de scepen niet hadden, om
des de oerlochs scepen daer bij weren, so wolden wij vnse koertz weder nae
Staweren nemen. En ick hadden daer gefunden 2 licht schepen , met rogge
geladen, de to Enchusen behoerde¾ ; de wolden ick met mij genomen hebben;
deser oersaeck liet ick om slaen , des ijdtlijck sijn weert solde betalen ; want liet
landt was foerdinget; als men andermael omsloech, so wolden wij op wesen. —
Ais ick nv andermael liet omslaen, siet, so comen mijn luden, de der wacht
geholden hadden; de wisten mij to seggen , wo de fîanden vaste bij vns weren;
to weten.de Icoepfaerders en de oerloch scepen de hadden hoer to hoep gemaect,
en quemen also vpt landt, om vns also neder to legghen. Wij leten hoer de
plaetz, en ginghen to scepe; en ick wolde weder to rug gewest hebben, om
mijn awenture to voersoecken an de scepen, de wijle de luden to landen weren,
en hadden groten troest, wij solden ere in gelecht hebben. Dan so ick in de
scepen meest al knechten hadden, de den arbeit vant roeijen niet voermochteiij
de sloghen den toch aff. Daer toghen wij hen, en laghen vpt water de nacht
vnder Tessel. Des morgens saghen wij een hulck voer vns, daer wij an
foeren ; he quam van Amstelredam,
en hoerden in Norweghen;
daer was niet
in, dat weerdich is van to scrijwen. Met dat wij de hulck leten f'aeren, so
saghen wij daer comen alle de Hollantsche oerloch scepen, to weten 2 bareken en
18 hoeijen en ander cogge scepen ; de namen vns then ersten weder de licht
scepen, de wij genomen hadden ; en se scoten dapper tot vns in , dat wij leten
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gheschien. En als wij nv quernen tuschen Wijrongen ende Westerlant, so
sag'hen wij daer comen 3 scepen , de wij namen , ende broclitense to Staweren.
De scippers van de scepen seiden vns , dattz bestant to uámstelredam aff geropen
were vp de selfden dach , ais se to seijl gingben. Deser oersaecke nam ick de
scippers van de scepen met mij to Sloten, daer de Rentemester der tijdt was
en begoste des slot to maken , om to weten, off des goet prijs solde wesen often
niet j angemerct dattz bestant nv oeck in Hollant voerkundet were, so de
scippers seiden, dattz was. Ende dit scheghe vp Sancten MATHEUS dacli often
awent. De Rentemester gaff ther antuort, in presencie van de scippers: Het
were wal 8 dagen geleden, dat he scrifth vntfanghen hadden van sijn Furste,
dattz bestant was ; daer vp so had he het gescut van de scepen doen nemen,
dat hem bij nae quelijcken becoroen were; ende hadden sodane telkenen wal
geseen, datse in Hollant van gene bestanden en wisten ; deser oersaecke kende
he des goet prijs îo wesen , en gaff mij last en befel, edtwes marckeiichs to
doen, bij de welcke dat de Hollanders an vns de peijs mochten voerkunden
often to wete doen. En de Rentemester sanden met mij to Staweren Mester
AUGUSTINUS AGGEUS, Doctor, en een Edelman, genoempt HEJMDRICK DE WENT,
de der helft van de buth vntfinghen. De 2 scepen weren boeijers, de weren
meest al geladen met herinck; en daer weren oeck vmtrent 4 Leidensche lakenen
en 5 Neerdische lakenen ; en het darde scip was geladen met sparren en ander
holt; en ERCLENS liet de gemene knechten daer vmme bidden , datse de Furst
des wolde scencken, om Sloten daer mede to befeslen; dat also gedaen worden;
dan se bewaerden des scip niet; de scipper stack des scip inder nacht vthe
hawen, en brachten des holt to Harllnghen. Van dese 2 scepen had ick de
xe penninck als Amirael.
Dese tijrannicheit heb ick in Hollant bedrewen, en dese grote moert en
schade heb ick vp het water gedaen, en anders gene ; men mach mij nae seggen
al, datmen wil; dan men sal niet anders fijnden met de waerheit bij mij gedaen
to wesen, in cleijn often groet, dan so voele, als ick hijr to scrifth gestelt
hebbe, Mogelijcker solt wesen , fuer in een schoet to foerbaighen, dan dat ick
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sulckes solden moghen vntkennen , wo ick anders wat gedaen hadden ; angemerct
watter ghesciet i s , des is bij mij allene niet geschiet ; dan daer moten altijdt
voele luden bij mij en met mij gewest hebben. Woe solden des dan mogen
voerdustert worden ? en ick ben so dorachtich niet, dat ick anders solden willen
scrijwen , dan de rechten waerheit is ; angemerct mochten se mij in een artijckel
contraloren , daer vp solden se so voele weten to seggen en to scrijwen , dattz
niet solden wesen voer mij ; des mij ija leetb wesen solden vth grunden mijns
harten ; en wil mij met den gnaden Godtz daer wal voer wachten.
De wijle wij noch met dit goet vnledich weren, so screeff Mijn Here TAN
F I Æ T E R E N , als Amirael, van Enchusen,
an de Befelhebbers to Staweren, wo he
brewen vntfangen hadden van sijn Here, de Prince van Spangen, de welcke
voermoclïten, datter een tractaet van bestande gemaect were tuschen de Prince
van Spangen en de Here van G-heldre ; en hem were voerboeden, doer cracht van
den bestanden , de Here van Gheldre noch sijne bewanten niet to beschadigen,
to water noch to landen; daer vmrne so begeerden he to weten, wes he tot vns
foersien solden, angaenden den bestanden? — Ick sandt den brieff to Sloten an
de Rentemester ; de sandt mij een concept, wat ick voer een antuort scrijwen
solde; en was deser menongen : Dat wij oeuer lang wal gehoert hadden, en
van vnse Furste scrifth daer van vntfangen hadden ; der oersaecke hadden wij
het gescut van vnse scepen doen nemen, en des bestantz vns gans to betrout;
boewen des weren de sijnen gecomen, en wolden Staweren ouerfallen hebben;
ende als des niet glieschien mochten , hadden se de scepen daer voer gebrant, en
hadden de Lemmer in genomen ; doer des waenden wij bedrogen to wesen met
den bestanden ; dan so wij voernamen, des se oeck wisten van de bestanden,
wolden wij den bestanden in alle sijne articulen achterfolghen ; doch also, dattz
bij hem en de sijnen oeck also gedaen worden 5 — met wijder inhalt, so als den
brieff des mede brachten.
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MIJN ANTÜORT VPT TGENE, DATSE SEGGHEN, DES ICK
EDELE FROUWEN, JUNCFROUWEN ENDE KUNDEREN
GEFANGEN EN QÜELIJCK TRACTEERT HEBBE.
So dan mijne aduersanten seggen, dat ick Edele frouwen, junckfrouwen en
Idjnderen , gefangen hebbe, dat ija vngewoentlijcken en niet temelijcken is,
en heb mij daer an niet gequeten, alst wal behoert hadden, dan hebse oeuel
ende quelijcken tracteert; ick antuorden tot dit artijckel: Wo ick dat also
gedaen hadden, als ick ija niet gedaen hebbe, alst blijcken sal int foerfolgh
van dese scrifth, so en hadden ick niet vngewoenlijckes ghedaen, angemerct
des sulckes van de Scironghen tot menighen diuerse tijden ghedaen is, des
noch in frischer memorie is; des wal to doceren is, alst daer to cotnpt ende se
des dorsten negeren j dan ick kere mij daer niet an, ende bekenne wal, dattz
mij niet fromen solde, hoer to folghen in gelijcke boesheit. Wal mochten ick
exempel an hoer nemen, woe se enighe doghet an hoer hadden j de doeget
mochten ick wal met ere folgen, en nieth hoer boese, snoede, quade wercken.
Nv fait hijr to scrijwen , wo het hijr to gecomen is, des desen Frouwen en
«andere gefangen worden. — Het is geboert, datter een Scotz lcarweel het Meres
diep vp quam; ende den Hopman daer van was bij Mijn Here VAN IJSETJSTEIN ,
to Harlinghen; ende vns worden des zeer grotelijcken an gebracht, wo he hem
een dener gemaect hadden van Mijn Here VAN IJSELSTEIJN, en hadden grote
dinghen beloefth to doen vp vns. —• Nv wast in dese tijden bestant; en enighe,
den des niet mochten lijden, de santen knechten, en leten to Ferwert fangen
THIEPKE GOSMNGHEN ende GABBE SCELTEMA ; en int huis, daer se gefangen
worden, bleefF een Edelman doet, en oeck 3 knechten; daer mede so was
den bestanden gedaen ; daer voel quaetz van quam, Godt voergewet de vpsater
daer van !
Deser oersaecke worde ick to rade met de frunden, des wij vnse awentuei
met dit scip voersoeken wolden, voer dattz mochten comen, daer het wesen
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woide. De van Staweren reden vns des aff, seggenden : Al hadden wij x
cogge scepen , so mochten wij des scip niet doen ; also was het to gemaect met
een koebrugghe ende anders ; — en wij wolden vns nochtant daer an foersoeten,
Wij leten to Staweren een scip bereiden met der ijl ; en to Sloten laghen daer
2 orlochs scepen, en tlier Sneeck lach daer een clein baerse: met dese 4 scepen
so woldent wij bestaen. En ick screefF an RIJMSDIJCK , de der tijdt befel
hadden to Sloten, dat he de 2 oerlochscepen vpt aller forderlijchst wolde to
maeken en bemannen , en sendense mij to Staweren; daer ick se voerwachteden,
Als nv dese i scepen van Sloten nae Staweren solden faeren, so is hoer in de se
beiegent 2 ander scepen , de se genomen hebben ; en in de scepen sinnen gewest
Heer HESSEI» MARTENA. frow en dochters, en Heer J w BOTTHINGHE frowj
suster en kijnderen ; en als se gefanghen weren , so hebben de boewen ghedaen,
so se pleghen to doen ; se vntcleden de frouwen en jufferen ; en besochten hoer
om geit, en weren enen gehelen nacht daer vnledich mede, voer des se daer
mede to Staweren quemen , often voer dat ick daer aff wiste, datze gefangen
weren. Dan J o w VAN JOUSMA was Hopman van de baerse; de quam des
naclites bij awenturen an de genomen scepen , en sach , woe de boewen met de
frouwen om ginghen; des hem genoech we dede ; en sede oeck tsijne daer wal
to; dan liet wolde niet gehoert wesen, en voerdeenden oeck geen groten danc¾;
dat he mij des morgens ciaegden. Daer vnime so sandt ick an de scepen
R E N I C K VAN JUNGEMA , en liet hoer bidden, datse de Hopluden en ander
volmechtighe knechten tot mij wolden scicken , om raet met en ander to nemen,
wo wij vnse anslach solden maecken vpt gene , waer vmrae dat se daer gecomen
weren; ende dalse de vrouwen en ander gefanghen mede to landen wolden
senden. — Se sint gecomen to Staweren voer de hawen , ende hebben hoer
volmechtighen lot mij gesant, om to tracteren van de anslach: dan se wolden
van de gelangenen niet scheiden , dan dachten de to Sloten to brengen, — Ick
antuorden : Het were niet terne! ij eken sodane Edele frouwen en jufferen to
Sloten to logeren; wij hadden oeck wijwen ende kijnderen, de -wij niet dagelichs
an de gordel mochten draglien ; insgelijckeu hadden wij borghen often sloten,
daer wij se seker op wisten. Daer vmme behoerden wij met se also to lewen,
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ais wij wolden, off het de vnse also ouer <juam, datrnen met hoer solden doen. —De Hopluden antuorden met de volmechtigen: Se mochten sulckes niet doen stinder
consent van de gemene knechten j daer om wolden se weder to sceep trecken ,
en gewen mijn wille en Legeerten daer an, en se hoepten so voeîe to doen, des
ick een goet antuort solden hebben, — Nv kanten ick der boewen dading" ther
gueder maten wal; wo se weder to sceep gewest weren, se solden dan wenich
vp mij gepast hebben ; daer om en wast niet dan een excusacie, wo se met ere
van mij solden moghen comen;, dan se mochten niet weder to sceep comen, often
se mosten mij de gefangenen leweren. Daer worden so voeîe in gesproecken,
des ick vp de hawen solden gaen , om met de gemene knechten daer van to
spreken ; ija doch solden ick de Hopluden met de volmechtigen In bewaerder
hant behoîden', — dat also gedaen is» — En daer worden menich hart woert
gebruct an beijde sijden; de boewen wolden hoer Hopkiden en ander knecht
weder hebben, often se wolden wunder bedrijwen. En ick hadden mij so starck
gemaect, dat ick hoer dregementen niet en achteden, en gaff hoer des plat to
foerstaen : Se solden nummer hoer volmechtighen weder hebben, het weer dan
saeke, datse mij de gefangenen oeuer gaewen. — Dit parlement duerden meer
dan 2 ganse vren 5 daer voele aff to scrijwen were; want se wolden mij niet kennen
voer hoer Oeuerste; se dachten de frouwen hoer Juncker to brenghen } de hoer
daer gesant hadden; mochten ik dan so voele bij hem doen, des he se mij ouer
gaewen, dat mochten se wal lijden ; anders mochten ick se niet hebben. -— Ick
antuorden, des hoer Juncker mij obediert hadden, ende hadden hoer daer gesant ?
last en befel gegewen, datse tot mij solden trecken, en doen, tgene ick dan gedaen
wolde liebben; en wolden se des niet met lieff doen, so wolden ick maneren
fijnden,dat se sulckes begeren solden to doen,wo het hoer geboeren mochten, —
Nv ist waer,des ERCTJENS vp dese tijdt in Ghelderlant was; en he was gecomen
in Frieslant ther Sneech, daer wij niet aff en wisten; en als wij nv also
standen in deze hateringhe, so guam daer een boede van de Rentemester, de
mij een biïeff brachten , en dede mij sijn compste daer mede to weten. En als
des gehoert worden van de knechten, so leten se hoer homoet wenich sincken 3 en
se gaewen mij de frouwen ouer vp sodane condicien, dat se oeck volmechtigen
Prov. Friesch Genootsch.
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solden mede scicken ther Sneeck an E R C L E N S ; WO dattz bij ERCIÆNS gekent
worde, waer de frouwen solden to wesen, to Sloten often to Sneeck, daer
solden wij beide parten mede to freden wesen. — In deser gestalt crege ick de
frouwen, jufferen, met zampt de kijnderen, vtli de gliewalt van de knechten, en
brachtense to Staweren int cloester, daer se hoer wenich rusteden en goede cliiie
maecten nae ghelegentheit; angeseen des se to mael een groet vnrustich nacht
gehadt hadden bij de boewen, alst wal to gelowen i s ; en SICKO GHALEMA en
R E N I C E JUNG-EMA hebben dese frouwen, jufferen, met de kijnderen, to Sneeck
gebracht j en dede SICKO in befel an de Rentemester, dat he mij een strack
brieff solden scrijwen, dat ick van de knechten solde nemen allet gene, des tot
hoer lijff hoerden, en des he oeck de volmachtigen van de knechten zeer hart
daer mede belasten solde, datse bij hoer eedt mij oeuer gaewen allet gene,
des an hoer lijff behoerden; — dat also gedaen worden. En ick nam des also
van de knechten al hoer clederen, en sandtse se nae der Sneeck in hoer gewalt.
Dit gedaen sijnde, quemen wij an des Scots karweel, met 3 cogge scepen ende
een barse, en se gawen hoer op in vnse handen; en ick liet I J o w VAN JOUSMA
en ander vp des scip , met sodaen befel, datse den goederen niet solden
bescadigen, in cleijn often groet, voer des ick weder quam, ende met de
Rentemester daer aff gesproken hadden , en nam met mij de Hopman vant scip,
genoempt D A W I T ; ende sinnen to Sneeck gecomen. En als ick bij de Rentemester
quam , ende gaff daer an , watter gedaen were, antuorden he mij , des he wal
wolde, dattz niet gedaen were, der oersaecke, dat de Hartoghe van Ghelre
in sunderlinghe fruntscap en bewantemsse stunde met de Scotten. — Daer vp
so gaff ick ther antuort: He solde hem des niet rouwen laten, angeseen sijn
goederen weren niet gekrencket often gemindert; ende so he nv in der Ffursten
gewalt were, ende de Furste hem liet faren ther liefden van de Coninck, des
"was de Furst meerder ere , dan off he niet genomen were. — De Rentemester
antuorden mij: He wolde hem beraden, wat daer best en profitelichst gedaen
were in de saecke, daer hij mij des morgens wal een bescheidelijck antuort vp
wolde gewen, wat daer in de saecke behoerden gedaen often gelaten to worden. —
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Des morgens sede mij de Rentemester, des he genen beteren wech wiste, dan des
ick met de Hopman DAWIT in de landen van Gheldre solden trecken, en
ghewen daer to voerstaen , watter gedaen were, met alle oersaecke, so ick
hem gesecht hadden. Wat Sijne G. dan beliefden , datter gheschien solden , den
mochten wij folgen; — des ick to freden was; en heb mij gefunden in de
lande van Gheldre, en presenteerden daer de Ffurst de Hopman vant scip, en
gaff daer to voerstaen int langhe, wat oersaecken vns daer to porreden, des wij
sulck scip genomen hadden. Daer worden ick vast met goede woerden vp
gehalden , also des ick vp Paeschen awent weder ther Sneeck quam, en befant,
des de Rentemester dat goet hadden laten vp slaen. En de Rentemester was
datmael to Groningen, en hadden to Sneeck een nijen Befelhebber gernaect,
genoempt HARMEN VAN DER HEL ; en GODTZFRUNT was Rentemester gemaect
van dit foerscrewen goet, also dat de gene, de daer cost, arbeit, noch awentuer
daer om gestanden, noch daer an geleit hadden, de namen de prophiten, en ick
hadden mijn lewent lanck enen stuwer daer van niet to prophijt; dan het hadden
mij wal 5o golden gekost, ende daer to de terong in Gelderlant, daer ick oeck
mijn lewent lang niet enen stuwer aff hadden; des weeth Godt wal! — En als
ick nv ther Sneeck quam , vant ick de frouwen noch aldaer in mijn harbarghe.
En in middeler tijdt als ick in de landen van Ghelre were, so mochten enighe
van TIEPKE ende GHABBE frunden also voele bij de Rentemester ghedaen
hebben, dat he dese ffrouwen en juncfrouwen hoer gaff, op dat se daer bij solden
moghen comen tot ene composicie. — Vp Sancten KATERITNE nacht worden
TIEPKE en GHABBE gefangen; en int eersten van der Fasten worden dese frouwen
gefangen; en tuschen Paeschen en Pinxster worde EPE AEI,WE gefangen , de ick
der tijdt beschermden-, wo ick des niet belet hadden, Jw JUINGHE soen solde
hem vngetuijwelt gedaen hebben, so he sijn vader gedaen hadden. In de tijdt,
dat de frouwen ther Sneeck waeren , so was ick daer niet voele ; en als ick daer
was, so letteden ick hoer nijet in cleijn often groet, noch bewant mij hoer
saecken nijet, noch ick quam nijet bij hoer, buten hoer consent often wille.
En in sunderheit heb ick hoer een vnmogelijck woert nijet gegewen, ende gelowe
oeck wal, des ick geen ses mael bij hoer gewest ben in alle den tijdt, datse
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daer weren. — Dan dat is waer; mij is daer wal meer dan eens om angelanget,
datmen hoer solde late gaen j — daer ick vp antuorden , dat se mijne gefangene
niet en weren, nocli ick nam hoer saecken niet an mij; ick were bericht, woe de
Rentemester hoer gegewen hadden T H I E P K O GOSXJNGHE en GABBE SCHELTEMA;
woe het nv Heer HESSEL en Heer J w eernst were, om hoer wijwen weder to
hebben, se deden ija so voeîe wal an Mijn Here VAN I J S E L S T E I J N , dat THIEPKO
en G A B B A tot een composicie quemen ; en wo ick hoer niet helpen mochten tot
hoer erlosing, so wolde ick hoer oeck nijet schadelijck wesen daer an, en
nemen boer tgene , dat hoer bij andere gegewen were. -— Dese vnhoesheit ende
tirannesije heb ik getoent an de Edele frouwen, jufferen en kijnderen ; dat ick
meer vngenoechte hadde met de knechten , voer des ick se mochten crighen vth
de handen van de boewen, dan men solde willen geloewen; — dan gelowe
certain , dat H E S S E L M E R T E N A , noch J w BOTTHINGEN selwen , niet meer daer
vmme solden gedaen hebben, als ick dede, voer des ick se mochten crighen vth
de handen van de boe'wen. Woe mij nv waldaden berouwen mochten 7 so solden
mij inder waerheit dat berouwen, des ik daar so fole to dede, als ick gedaen
hebbe.
MIJN FOERANTUORDEN VP ALLE ANDER ARTICULEN I N T
GENERAEL, DENSE NOCH TO SEGGHEN HEBBEN.
Nv moghen mijne aduersanten noch ander articuîen mij nae segghen van
sjuade feiten, de ick gedaen solden hebben, daer mij wal noet were antuort vp
to gewen, van de welcke ick in dese scrifth gene mende van gemaect hebbe.
Hijr vp so antuorde ick: Ick geloewe des wal, dattz an hoer woerden niet staeti
sal ; gemerct datse mij belast hebben met dat gene, des se selwen gedaen
hebben, alst hijr to fòeren wal foerclaert is, Daer bij ist wal to gelowen:
allet gene, datse mogen dencken, des bescamen se hoer niet to seggen ; ija,
off hoer edtwes van mij droemden, se soldent voer de waerheit seggen aiso
bij mij geschiet to wesen; en dat al achter mijn rugh. En woe ick hoer des
voermaenden , se soldent lochenen, en vntkennent gesecht to hebben. Wat sal
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ick daer fan scrijwen? Dan mij dunct, dat ick antuortz genoech gegewen
hebbe vant gene, datse van mij solden moghen weten to segghen, en heb doelt
op alle articulen in sunderheit antuort gewen vant gene, daer ick kennisse af!'
draghe, datse mij daer mede belasten , en mijn antuort is niet obschuer often
duster, dan genoech expresselijck vthgedruct, sunder enighe bedecktheit also
geschiet to wesen bij kennisse, also dattz genoech i s , om daer bij an waerheit
to moghen geraken; en off se noch edtwes to segghen hebben , daer mach ick
geen particulaer antuort vp gewen, foer dattz tof: mijner kennisse gecomen is:
alsdan salmen mij sunder antuort nijet fijnden ; dan int generael heb ick daer op
geantuort, en antuorden nocli, dat ick mij niet se wil stellen int recht, en laten
daer neutrale commissarien, vp cost van vngelijck, de in de schuit belanden
w o r t , int lant senden, en laten also inquisicie doen in Frieslanl oiien anders»
daer wij vnse conuersacie gehadt hebben. Wortz dan befunden, dat ick anders
geleefth en mij geholden hebbe , dan een froero. , vprecht Edelman to staefc en
behoert to lewen , des sai mij een schanden wesen ; en also worden ick dan to
recht confundeert en beschaempt; en in contrarie, wortz dan befunden, dat ick
niet anders gedaen hebbe, dan so voele, als een man van eren to staet, so moten
se wal grote schanden hebben, datse genen anderen behulp hebben , noch tonen
mogen , dan logenen , om mij daer mede to diffameren , en hoer boesheit aîso to
bedecken; dan ick gelowe certein: woe het daer to compt, datter rechten
inquisicie gedaen wordt, de commissarien solen moghen roet de waerheit seggen ,
en alle de gene, de daer draghen kennisse van de saecke, dat mijn acusanten
mij acuseert hebben van een kaff, datse in mijn oeg wolden segghen geseen to
hebben , en hebben niet gemerct een geheelen balck in hoer oeg steken.

Sub ïiiue quod tegitur ? dum nix perit, omne videtur.
Nv ist waer, als se niet anders weten to segghen, so werpen se mij dat daer
foer, des ick de gene gewest ben, de een Hartoghe van Sassen vthe lande
gebracht hebbe. — Ick antuorden, des, off se wolden de saecke also betrachten,
als se inder waerheit gheschiet i s , men solde lichtelijck befijnden en bekennen ,
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dat ick de saecke daer van niet gewest were, dan de gene, de sodanen
voergiftigen raet gaewen , often de raetgewers van den, datmen vrome Rittermate
mannen om ere, ÜjfF ende goet solden brenghen, sunder schuit often forma van
recht, alleen daer vmme, des se daer bij tot hoer wille en menonghe solden moguen
comen; — dat se nv bewimpelen ende segghen : This geschiet vth trouheit, de
se droghen tot de Furst van Sassen. Godt wil ende begeert wille, ende gheen
ofFerhande van vnschuldich Moet to storten. Wat ghetrouheit mach des wesen,
dat teghen de broderlijcke liefthe en teghen de gesetten ende geboeden Godtz is,
en contrarie van alle rechten ? Nae dem dat se de pap om gestort hebben,
des schamen se hoer, en segghen, tzij bij mij gedaen. Off hoer nv gefraget
worden: Nae dem se hoer voermeten de macht van de landen to wesen, -—
datse wal getoent hebben , bij des se de landen foersegelt en transporteert hebben
In handen van de Hartoghe van Sassen , — waer vmme des se Sijne G. niet bij
de Janden behelden, angemerct se so voele crigesluden, beiden to peerden ende
to foet, in hoer behulp hadden, en leten mij des doen, de geen xij c knechten
hadden bij mij , sunder geit ende sunder gheschut; wat antuort solden se gewen
moghen ? — lek macht niet fijnden, datse een goet formelijck antuort solden
weten to gewen, dan se solden moten seggen: lek hadde de to fal van de
husluden. — Woe mach dat comen? lek vnderstunde des niet to doen daer ick
geboeren ben, often wal de meeste kennisse heb, dan vnderstunde des to Sloten,
Sneeck en JBoldzuert, daer ick allene gene kennisse had , dan se weren de vnse
altijdt contrarie gewest; woe mocht ick daer dan de to fal van de husluden
hebben in hoer jurisdictie? — Ick wil, datse swighen, en laten mij scrijwen,
wat ick daer aff gehoert hebbe. — Ick weeth noch een Edelman in Frieslant,
de mij meer dan tot een tijdt gesecht heft, dat he bewijsen woide, en wiste des
to doceren , dat DOUWE BURMANWIJE ouer voel , ijae ouer de iijc golden gulden
rente, often daer vmtrent, een vrij here was in PFonzerdeelj et sic de aliis;
des is to voerstaen, he had 2 anbrinck ; nae de ene vntfinck he de scattinghe,
ende nae de ander so betaelden he sijn vntfanck, woe solde he dan moghen
raeden to fredé ? En andere, de in gelijcke handel weren, woe arm sint se
geworden int oerloch ? — Wilt alle dinghen to rechte an mareken , dat hijr to
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foeren foerclaert is, ghij sullen lichtelijcken moghen fijnden, wel de gene sinnen,
de een Furste van Sassen om het lant gebracht hebben. — Wel mij een scip
om geseilt hadden, he solde mij niet meer bij het roer staen.
Het is gheboert, als wij noch doende weren, om vnse frijheit weder to
becomen , datter een boede quam vth Mysen;
en de boede worde nedergelecht;
ende he had an hem 18 brewen an diuerse personen ; daer vnder so weren
2 brewen, daer de Furst van Sassen hadden late scrijwen; dene solden gewest
hebben an de Prince van Spangen, dander an HESSEJL M A R T E N A ; en dese boede
weer van HESSEN MARTENA ghefeerdiget an de Hartogen van Sassen meth
scriften, en des worde vp articulen van de Ffurste beantuort ; van alle articulen
wil ick hijr 3 to gescrifth stellen, dat wal tot dese materije denen sal. Hijr
folget het antuort van den Furst:
« So wij foernemen bij v clegelijcke scriften, dat Vnsë Heren ende oemen ,
de Prince van Spangen, v vpleclit, dat ghij een oersaecke solden wesen, dat
wij Frieslant hebben moten laten, en sinnen daer doer in sodaner indignacie
gecotnen, woe des niet gebetert wordt, zijdt ghij geweghen allet gene to laten ,
des ghij in Frieslant hebben , en comen tot vns ; — daer wij v vp antuorden :
Wij hebben vwe vnschult wal genoech bewegelijck an Vnsen Here en oemen , de
Prince van Spangen, gescrewen ; so ghij des bij deser ingelachten scriftli mogen
voernemen. En woe v saecken bij desen nijet gebetert worden , en ghij dan tot
vns quemen, sullen wij v mildelijck delen, tgene vns Godt voerleent hebben.
En so ghij forder scrijwen, woe des T I A E R T BÜRMANNIJE noch vnder hem
heft vüj m golden fflorenen , ende daer oeuer, heercomenden vant Bilt, daer he
noch geen rekenscop van gedaen hefth 5 antuorden wij , dat wij T I A E R T en
summighe andere niet voele bedancken in hoer regering : niet to wenigher, wij
worden daer enen senden, met hem to rekenen; bidden v , dat ghij hem
behoerlijcke en guede informacie willen gewen, en oeck selwen daer bij zijdt,
en een anseen daer vp hebben, datter rechtfeerdighe rekentscop gedaen mach
worden. En soe gij begeren, dat wij v dat holt en landt in Obsterlant, so wij
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des gecocht hadden, solden gewen, antuorden wij , dat wij geheel Frieslant, met
allet recht ende egendom , de wij daer in hadden p hebben resigneert ende
transporteerth in handen van Vnsen oemen en Heren , de Prince van Spangen;
anders wolden wij v des niet weigeren. »
Bij dese eerste artijckel wortz genoecli voerclaert, wel de gene gewest sint,
de der Ffurst van Sassen om Frieslandl gebracht hebben ; woe se goede
Raden gewest weren , de Ffurst solde an alle tuijwel wal een Cristentlijcke
Furst gewest hebben ; en om des sah'ghe FRANS VAN MENNE¾ÏA de rechten wecli
gewandelt hadden , ende hoer boesheit belet hadden , so moste he noch schande
.en foersmatenisse nae sijn doet lijden. Dan this ene ghesetten regule, de nummer
faliert: Wel des al doet, des he mach ende w i l , dem wederfaert dickmael, des
he wal vntberen solde, — Bij de ander artijckel voerstaetmen wal, woe se
met de Furst geleefth hebben; se namen het geit, en leten de Furst met de
hu del spoelen ; en noch om meer geltz to crijghen , so belasten se de esel
so voel ende swaerlijck, dat se daer vnder ginck ligghen ; en van gerechten
truwicheit so wolden se de Furslen niet manen, noch wachten tot des he sijne
mildicheii an hoer toenden, dan loenden hoer selwen. —- Bij het darde artijcke)
machmen mareken, dat îachens weert is: HESSETJ wolden tsijne laten in
Frieslant, ende cornen bij de Fursten , om also meer in Frieslant to moghen
erighen ; he acuseerden T I A E R T BURMANNIE doer ijdel truwicheit, en gaff to
voerstaen, wat he noch al lijden mosten, om de Furst daer mede to beweghen,
om hem to foerhoeren in sijn peticie; en maecte sijn conclusie, dat goet in
Obsterlant to hebben, bij gifthe van de Furst, voer loen sijner truwicheit ende
groet lijden , de he hadde en hebben moste,
EEN GENERAEL ANTÜORT VANT GENE, DATMEN WOLDEN SEGGEN,
DAT ICK GEDWAELT HADDEN IN D I T BOECSCHEN TO
MAECKEN, SO ALST HIJR FOLGEN SAL.
Nv mochten de leser van dit traectaetken seggen.
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dattu vth passijen scrijweste, angemerckt dijne scriftlien brenghen des mede, recht
off alle de Fethopers Engelen gewest hebben, de ne quaet deden noch doen
wolden, en in contrarie, dat alle Scirongen Duweîs gewest sint, de ne goet
deden noch doen willen ; dattu niet wal solste werificeren moghen; dijn scrift
is to voel odioes gescrewen . om to gelowen, also geschiet to wesen. En met
namen so toenste dijn dwalinghe int tgene, dattu gescrewen hebste angaende de
van Lewerden.
Int eerst hebstu gescrewen: Als de van Lewerden hoer vp
gaewen de erste reise in handen van Juncker W I L B R O R T VAN SCAMPTJRG- , op
seker condicien , waer doer de saeeken van Frieslant vast to frede quemen ; dan
de Scirongen mochten sodane frede niet lijden, dan studeerden maneren to
lijnden , woe se Lewerden mochten gruntlich foerderwen ; om dan tot hoer
propoest to moghen comen, so worden des practiseert, datmen, boewen de
articulen van bestanden, bussen, pulwer, loet en andere instrumenten vp het
huis solden brenghen , des se in hadden , om hoer also to bedarwen, de hoer vp
dat tractaet voerleten , datter gemaect were. En hijr nae so scrijweste : Als de
Ffurst, Hartoghe AI/BRECHT van Sassen, loflijcker gedechtenissen, sijn soen,
Hartogen HENBRICK. van Sassen, in Franycker vntsetteden, doen namen se
Ltewerden in, ende spolierden de burgers. Woe se des machtich weren to doen,
îBochten se des oeck wal gruntlijck foerdorwen hebben, hadden se gewilt. Bij
dit so fintmen hoer werken en dijn scrifth contrarie. En dw hebste hijr befoeren
groet vnschult gedaen , woè vpreclit dattu geleefth en gewandelt hebste ; dan dw
beswijchste, wat groter schaden dattu hoer to gefoget hebste; angeseen se
daghen , dattu hoer renten en goederen an dij genomen hebste, ende de tot dijne
prophiten gekeert, en hoer vnterft van hoer patrimoniaeï guederen ; dat sint aî
saeeken, wal vntfancklijck , datse dij meer haten dan lieff hebben.
MIJN ANTUORT, DAT ICK NIET ODIOES GBESCREWEN HEBBE,
NOCH SCRIJWEN W I L .
Dat ick odioes gescrewen solde hebben, des vntkenne ick. lek heb niet odioes
gescrewen, noch scrijwen wiJ , angemerct allet gene, des ick gescrewen hebbe
Prop. Friescli Genootscfi, I.

5g

Wumkes.nl

466

JANCKO DOTJWAMA'8

In dit tractaet , des heb ick niet moghen laten, solden ick anders, tgene ick
begonnen hadden, brengen tot sijn effect. En woe ick mij had moghen lijden,
sunder emant daer in to beschamen, en de materije des in sunderheit niet hadden
willen hebben, ick solde vngetuijwelt des hebben laten passeren, ende geen
rnencie daer afF gemaect hebben; angeseen, wo ick des all gescrewen solde
hebben vant tgene, des de Scirongen wal perpetreert en gedaen hebben ouer
lange ijaren in diuerse plaetzen, oeck vant tgene in vns lewent geschiet i s , ick
solde andere stucken ther bane bringhen, dan in dit tractaet gescrewen staen;
dat ick oeck wal solde moghen doceren met beweerten scrifthen van briefF en
zegelenj en anders. Dan off ick mij daer mede niet behelpen mochten, ende
solden de olde saecken laten anstaen, ick solde wal voel vngehoerden, suntlijcke
ende scantlijcke stucken weten to scrijwen, de al gesdet sint in smenschen
lewent, daer wal goede gedechtenisse in Frieslant afF is, ende voel bij mijn tijdt
daer afF geboert is ; dan so se tot deser materie niet en comen, so laet ick de
an staen, en maecke gene mencie daer afF; deser oersaecken machmen met
recht niet segghen, dat ick odioes scrijwe.
HIJR FOLGET MIJN ANTUORT, OFF ICK GETOENT HADDEN,
DES ALLE FETKOPERS
ENGELEN, EN DE
SCIJRONGEN
DUWELS WEREN.
Dat ick gescrewen solde hebben in der gestalt, recht ofF alle Fethoperen
Engelen weren gewest, en in contrarie, dat alle Scirongen weren Duwels
gewest, daer op so antuorden ick also : Dattz to mael voel queîijcken van mij
gedaen were, van de gene quaet to scrijwen , daer ick geen tjuaet afF en wiste.
So ick dan niet wete, datter Ffetcopers gewest hebben, de wat gedaen hebben,
des se hoer solden bescamen, so weer het ija deerlijck, quaet van se to scrijwen;
dan ick gelowe certeijn, datmen geen Fetkoeper solden moghen nomen, daer
memorie often gedechtenisse afF is, vnder alle de Felhopers, de geleefth hebben,
de so voele flecken ende maekel an hoer solden gehat hebben, als ick an
2 Scirongen wal solde moghen waer maecken to wesen, de noch beiden leefden,
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aîs ick gefangen worde, Nochtant worden hoer namen noch hoer Lose f snode
wercken in dit tractaet niet gehoert noch gemerct. Waer vmme ? Het cornpt
ia dese materije niet to propoest; hijr vmme so machmen met recht niet seggen,
des ick odioes en vth passien gescrewen hebbe; angemerct ick fceswighe al
hoer scentlijcke wercken, de mij geen belet solden moghen doen, om to
geraken tot der menonghen, waer vmme des ick dit tractaet van Partije
angehewen en begonnen hebbe.
Vp het ander artijckeî, off daer gene goede Scirongheti weren noch gewest
hadden , antuorden i c k , des mij daer Godt voer bewaren wil, des ick sodanen
woert solden dencken, laet staen dan scrijwen; daer sinnen edtsont, en altijdt
hebben daer ghewest, erbare? frome ende vprechten Scirongen, de een marckelijcfc
liet wesen hadde van het quaet, dat bij de andere gedaen worde, ende beletted©
het quaet met hoer macht, en deden oeck menichmael de Fethopers bijfal ende
hulp teghen hoer eghen parteij , allene daer vmme, des se niet mede delachtich
wolden wesen vant tgene, des de andere deden ; en hebben oeck daer vmme to
menighe tijden moten lijden, daer ick v wal voele aff solden moghen tonen,
woe ick beholden hebbe, tgene ick plach to hebben. En met namen als Oestergo
to Rauwert foergaddert weren , en de Fethopers geiewert worden in handen van
ATJBRECHT , Hartoghen van Beijeren,
so alst foerscrewen is , daer vnder weren
oeck voele treffelijcke Scirongen, de hoer bij de Fethopers hadden late fijnden ,
en oeck met de Fethopers gefangen worden. Een part worden, geîijck als de
Fethopers, zeer hoech rantsoent; oeck sturwen daer een part in de fenckenisse;
en oeck quemen. daer een part zeer lichtelijck daer aff* off se nv mede van dese
handel geweten hebben , dan off se sulckes geneten mochten doer hoer frunden P
de se an de ander sijde hadden, daer en wete ick niet warachtichs aff to
scrijwen, dan dattz to presumeren i s , datse hulp ende bate ghefunden hebben
an een van dese articulen ; to weten , datse daer mede aff geweten hebben , often
datse hoer frunden hebben moghen geneten ; wes daer an i s , laet ick Godt
befoelen zijn, de alle dinghen then beste wete. Dan ijae behoertmen den gene
to prisen, de prisens weert sint; woe wal des salighe F F R A N S MENNEMA een
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Scirong w a s , daer vmme so en hebbe ick nijet foersweghen de waerheit to
scrijwen ; en altijdt hebben daer gewest, en noch sint in Frieslant Schirongen,
de Godt vntseen en fruchten, de der rechtfeerdicheit lief hebben, folgen en
begeren, de alle bedroch ende quaet schouwen, haten en fleen , en de der
foerderfnisse vant landt so voele beleth hebben , alst in hoer macht gewest is;
en waer des se niet guetz mochten doen, daer wachteden se hoer wal voer quaet
to doen ; en hadden se moghen gehoer hebben , de dinghen van Frieslant hadden
wal een ander gestalt, en daer weren wal yoele dinghen vngedaen foerblewen.de
nv leider gedaen sint, doch tot cîeijne prophijten van beide, de Heren ende
de landen. Dan Belials kijnderen hadden den foerganck , tgehoer ende tgeîowe;
se wisten to spreken ende raet to gewen , dat beide, roeck en smaeck, hadden
in der Heren munt, doer de welcke des de Heren niet mochten seen, smaken,
weten often bekennen dat foergifth, datter in gemenget were, en foergaten daer
bij de lere van CATHO :

Quitquid agas, prudenter agas, et respice finem.
Een goet begin maeckt een goet behagen ;
Dan de end wil en moet de last draghen.
Van dese luden ist, daer ick van gescrewen hebbe en scrij w e , en niet van de
gene, de met hoer part noch deel wolden hebben, noch gehadt hebben, dan
sinnen hoer wercken altijdt contrarie gewest. Ick solde wal weten to noemen de
alder rijckste en treffelijcliste van Westerlanl j hoer geboerte , stam en afcompste
sinnen Scierongen gewest; daer om noch sint; nochtant salmen des niet moghen
doceren , dat se often hoer oiders ijeeth gedaen hebben, dat hoer ere solde
moghen beflecken. Solde ick daer vmme se allene lasteren, datse Scirongen
sinnen, so dede ick niet, ais ick geerne wolde wesen ; dan so voele; daer is
altijdt meer gebrecks gewest vnder de Schirongen dan vnder de Fetkopers ; dat
is certeijn waer, en gelowe, dat nemant van voerstanden dat negeren sal; en
often daer emant befunden worden, de teghen de waerheit fechten wolden, ick wil
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de man wesen, de des vp sijner tijdt doceren en waer maken wil 5 en hoer
wercken soelen de tuichnisse daer afF dragen.
MIJN FOERANTUORDEN ANGAENDE VAN
LETTERDEN,
DES DE SCIRONGEN
HOER GRUNTLIJCKE
FOERDERFNISSE GEWILT HADDEN.
Angaende des artijckel, woe de Schironghen geerne gewilt ende geseen hadden
de gruntlijclce foerderfnisse van de stadt Lewerden, antuorde ick , dat ick daer
an niet ghedwaelt hebbe, noch anders ghescrewen dan de waerlieit is ; angeseen
de Schironghen hebben dat wal gethoent voer dese tijdt, daer hijr niet van
geroert is in dese scrifth,, To weten , this geleden tuschen 5o en 4o ijaren , des
noch wal menschen genoech moghen dencken, des de Schirongen Lewerden
gewonnen, ende spolierden in allet gene, datter to nemen was. En vnder alle
de andere boese feiten, de daer gedaen worden, sloghen se ther doet een
geïeert, wijs ^ rijck en vprecht burger, met namen genoempt Mester P E T E R ; en
des scheghe niet in der hette; dan nae des se de stadt langhe tijdt in hoer gewalt
hadden gehadt, worde he gefunden in Mester REMMERENS huis, daer he hem
foerborgen hadden, tot des de vnsturicheit ouer was ; en nae des he gefunden
was, worde he gebracht voer de Oeuerste van de Schirongen / en nae langhen
raet, de se daer oeuer helden , sloeghen se hem ther doet, sunder enighe andere
oersake, dan so voele, des se seiden : He was hoer to wijs 5 -— en moste also
enen elende doet sterwen om de genade, de he van Godt vntfangen hadden,
sunder enighe andere schuit often foerdeenten \ dat wal genoech deerlijck ende to
beclaghen was. Dan so voele was daer an, des he de eerste noch de Jaeste niet
en was ; dan waer se een man wisten en funden, sustinerende de partije van de
Fethopers, de dan wes meer foermochten often wiste, dan de gemene man,
de moste des besterwen, alst foerscrewen is, ende hijr to foeren bet voerclaert
is. En doen wolden se de stadt destruert hebben; dan so se voele guetz daer in
funden, want het was in Sancten MATHEIJ marcket, so waren se vnledich met
des goet wech to brenghen, en wolden het laetste mede hebben. En in middeler
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tijdt foersammelden hoer de burgers bij en ander; met hulp van hoer frunden
so namen se de stadt weder in, foer des de andere des gewilt hadden, bij de
welcke des hoer vpsaete vp de tijdt genen voertganclc mochten hebben.
En als se des geschut wolden gebracht hebben vp Vnghehuis , boewen geloeff
ende in contrarie van de articulen, accordeert ende aponteert int tractaet, gemaect
tuschen Juncker WILBORT VAN SCAMPURCH , van wegen der Hartogen van
Sassen , ende der stadt Lewerden, dat foerbleeff bij hoer wille niet, dan bij des
suicke vpsate en boese menongen ther kennisse van de burgers queme doer de
kijnderen , so alst Godt wolde. Nisi Dominus custodierit ciuitatem, f rustra
vigilat, qui custodit eam , so als des to foeren al voerclaert is.
En als der tijdt, als Hartogen AI/BRECHT van Sassen sijn soen, in Ffranp'cher
belegen, vntsettede, dat se sulckes vp de tijdt niet deden, ende destruerden
Lewerden, so se der tijdt wal machtich weren, alst wal blij et bij des se der
tijdt spoliert worden; doen se des mechtich weren, hadden se wal anders moghen
doen; antuorden ick: Dattz vp des mael niet destruert worden, des beletteden se
niet, noch het was in hoer macht niet to doen, angeseen een Hartoghe van
Sassen wolde des niet consenteren, datmen Lewerden destrueren solden, als se
geerne gewilt hadden, en des om 2 oersaecken : Primo, de van Lewerden
hadden an de rebellicheit gheen schuit, in raet noch daet, in cleijn often groet,
dan helden de saecke met wijsheit draghen , also dattz huis vngewonnen bîewe;
dat hoer quelijcken geloent worde-, Secundo, de Furst van Sassen de dachten
een Here vant landt to blij wen; daer om was sijn menonghe niet, enighe steden
int landt to destrueren, dan hadden noch geerne 4 ander daer to gewonnen , alst
wal blijcte, So froe hadde Sijne G. de vngesturicheit in Wesierlant niet een
ander gestalt gewen, he ginck liggen voer Groningen ? en hadden noch des
geerne daer to gehadt. Deser oersaecke wolden Sijne G. Lewerden niet
foerderwen. Woe Sijne G. dat gedaen hadden, he hadde in Westerlant geen
stadt so goet meer hadt to foerderwen; dan sijn menonghe en wille was
anders,
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HIJR FOLGET EEN EXEMPEL OFTEN GELIJCKENISSEN.
[Nadat Hertog PHILIPS van Bourgondie bijna al de Nederlanden had overweldigd, kwam hij in
twist met zijne eigene stad Gent; in eenen grooten slag, tegen de inwoners gelewerd, bleef hij
overwinnaar, doch verloor zijnen zoon, genaamd « ANTHONIJS , de grote bastart. » Toen nu
de Vorst de stad was binnen gerukt, hield hij raad, wat met haar aan te vangen. De meeste
Heeren waren van gevoelen, dat men haar tot een geducht voorbeeld geheel moest verwoesten,
te meer daar zij zich vele malen aan opstand had schuldig gemaakt. Doch toen ten laatsten
de Vorst d sijn Canzelier J) vroeg, « dat to mael een wijs, expert man w a s , en gelowe wal
« des he groet here was van Mijn Here VAN EMMEBIJEN, nv Ie wenden, » gaf deze ten
antwoord, dat alle 's Vorsten Raden verpligt waren veeleer zijne magt te vermeerderen dan te
verminderen. Wat nu de verwoesting van Gent betrof, hij stelde zich daar ook niet tegen;
doch, zeide hij, « mijn raet sij , dat V Ff. G. de raetgewers last en befel gewen, datse een
(I ander Ghent solen bouwen ende maecken , also goet als dese is; en dan willen wij met
« en ander raet nemen, wat met dese Ghent to doen sal wesen; anders en mach ick in de
H foerderfnisse van Ghent niet raeden; wo ghij des deden, ghij hadden geen meer Ghenten to
« foerdarwen, » De Vorst stemde dit toe, daar bij voegende, dat hij, in eenen oorlog met
buitenlandsche Vorsten, om het behoud van Gent ligt al zijne landen en zijn leven zoude
wagen, nu had hij de grootste moeite gehad, om de stad tot onderwerping te brengen; bleef
hij hun nu een toegenegen Vorst } hoe veel hulp mogt hij dan nçg eens van hen hebben, als
het noodig was!
<t Dit betrachteden de Hartoghe van Sassen oeck, also des he hoer raet in des stuck niet folgen
(( wolden; dan hadden se weten to raeden, datmen Groninghen hadden moghen brenghen
(i vnder sijne subiectie, daer solde he wal nae gelustert hebben. Aldus concludere ick: Dat
« Lewerden bij ere in walfaert geblewen sint, hebben se de Scirongen niet to dancken; daer
a ick wal genoech aff solde weten to scrijwen; dan this geen noet, lang vp ene materije to
« blijwen, dan wil daer aff scrijwen, wat ick daer selwen aff geseen en gehoert hebbe. «]

Het is geboert, nae des de Hartoghe van Sassen Frieslant in gecreghen
hadde, in der gestalt, so alst foerscrewen is 3 so bestunde NITERT FOX , van
wegen der Ffurst, to Lewerden een slot to maken, ende begoste recht to doen
tuschen partijen, de des van doen hadde, doer de Raet, de daer to òrdineert
weren. So wast waer j datter to mael foei quaetz in Frieslant geschiet were bij
de Schironghen / en de dat nv foele mede gedaen hadden , quemen nv in de
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Raet to sitten ; en dat wolden sick niet rijmen. Daer vmme so wordet voert
goede angeseen, datmen olde saecken soltmen vp stellen x ijaren ; in middeler
tijdt mochter voel vth sterwen ; en off dattz dan noch noet were , so moclitmen
des andermael also doen. Nv wast waer , datter een crijch gewest weer tuschen
mijn moders fader, genoempt FPOCKO EESKES , ther eenre 3 en RENICK ende
LUWE
D O E I J T H I E S van Fflaersum
ther ander, ther cause vant huis to
Metschenweer niet sijn tobehoeren. Ende vnder allet quaet, des daer geschegen,
so bleeff daer een huisman doet, genoempt R I D T S E R T J de liet na hem een
soen, genoempt W A T T H I E ; dese W A T T I Ï I E wolden sijn vader van vns betaelt
hebben. So sprack dese W A T T H I E an POPKE I J A R I Æ , vnse schoenfader, de
des mede an ginck, als van sijn kijnderen, de vnse moder hem gelaten hadden;
en bij des P O P K A hem des hofgerichtes niet en voerstunden, noch gewoen were,
so contumasseerden he hem so lanck , went des W A T T H I E tot sijn eisch raecte;
en so dattz alleen saecke weer, ende met des he teghen POPKE triumpheert
hadden, so wolde he seggen , dat wij oeck foerwonnen were. En ick was
datmael de oltste van mijn susters en broders , en was niet int landt; ende vnse
tutoers weren gesturwen ; so worde nae mij gesant, ende ick compareerde tegen
dese W A T T H I J E . En doer vnderwijsing van mijn frunden so aligeerden iek
3 articulen: io< de minoriteit van mij en mijn susters en broders wolden
hebben , dat wij niet mochten doen sunder tutoers , de wij niet en hadden ; daer
vmme so mochten vns de contumassien niet schaden; 20< alle olde saecken
weren suspendeert een tijdt van ijaren ; daer vmme so behoerde dese saecke oeck
to rusten de tijdt, daer to beraempt; 3°- sijn faders doet weren wij niet
schuldich hem to betalen, angemerct he doet geblewen were van vnse groetfaders
wederparteij , en he was van vnse groetfaeder daer to niet geroepen, ghebeden
noch bedwonghen • ende des meeste , he had noch 'ó susters, de hem geen macht
stunden, noch vns hoer vaders doet wolden wijten; des ick toende met briefF en
zegel. — En ick worde absolueert van sijn daghen ad propositum,
Dewijle ick
nv daer to recht ginck s so lach ick in een weertz huis, genoempt Scarpenzeel.
Dewijle ick nv daer was, so quemen daer oeck voele van de hoefderen der
Schirongen, de al bij de Ouerste to gast weren; so most ick mijn kamer laten,
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ende "worde gebracht beneden vpt bedde, daer de moeder vp plach to wesen; en
ick hadden niet lang vp mijn rust gewest, ofthe alle de gasten en noch voel meer
ander quemen daer in de plaetz , daer ick lach. Woe wal se genoech druncken
hadden , so leten se nochtant, pro honore domi, daer wijn ende bier halen,
om frolick to maecken de gene, de hoer to liefthe in de harbarghe geleit
hadden. En se hadden voele woerden van de saecken , wat sick in corter tijdt
in Frieslant voerhandelt were. En vnder de andere woerden worde daer
gesproken : We solde des hebben moghen gelowen ouer 4 ij aren , dat ghij de
van Lewerden also solden moghen thunder brengen, als ghij gedaen hebben ?
Ghij gaen hijr bij nacht oeuer de strate, en doen dat v lieff is, en neraant
worter befunden, de v met quade oghen darff an seen. — Daer worde voele vp
disputeert pro et contra. Doch int sluten was daer ene van de alder ouerste 5
de sprack vnder voeîe woerden in sijn conclusio} datse an de van Lewerden niet
gewonnen hadden ; dat hem van harten leet was j — en wiste des met goede reden
an to gewen, meer ende het dan emant anders; en sprack foert: Ick wolden, dat
ick mijn wille to recht an Lewerden mochten seen , en dat ick alsdan staphans
solde sterwen. — En met dat de woerden van de andere gehoert worden,
dat he daer so voele to doen wolden , so gaff ijdtlijck sijn hart to foerstaen,
wat se daer om lijden wolden , datse hoer wille to recht an Lewerden mochten
hebben, En alst al gesecht were, so hieff de erste weder om an , seggenden:
Ick wolde, des ick to Oldehowe vp de toern mochten sitten, en seen Lewerden
voersincken in der Helle grunt; ende des gedaen sijnde, des ick alsdan ewelijck
met se daer solde blij wen. —- Dat was wal genoech een afgriselijck woert! —
En met des se so diep in de materie quemen, so worden se gedincken, off
sodane woerden oeck gehoert mochten worden , en sagen het ene bedt to gedaen
met de gardijnen ; bij de welcke des se guei; hadden to dencken , dat daer emant
lach. En se weren een cleijne tijdt stil, en Justerden met en ander, en met den
quam EPE AEIAVE to mij , fragenden, wel daer lach, en woe mijn name
was ? — En als he dat gehoert hadden, he kante mijn name wal beth dan
mijn persoen , dan bekanten wal, des ick in de gaerde niet en hoerde. En EPE
woîde, des ick wolde vpstaen, en met hoer frolick wesen ; des ick af sïoech.
Prov, Friesch Genootsch,

I.

6o
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Oeck wolde h e , des iele vpt bed drincken solde; des iet niet doen wolden. En
met desen cesseerden se van de materije, en hadden licht wal gewilt, dat de
woerden niet weren gesproken ; en niet lang en ijdtlijck fuegden hoer ther
plaetzen, daer se rusten wolden. Ende van alle de gene, de daer ijegemvoerdich
weren , als dese woerden gesproken worden, so wete ick nemant to nomen, off
se sint alle gesturwen, vhtgenomen Heren GODTSCALCK JUINGEN ende EPE
AEI/WE.
Hadde he licht so voele van de helsche pijne der tijdt geweten, als
nv 5 he solde hem om de foerderfnisse van Lewerden in de Helle niet gewunschet
hebhen. Dese woerden sint gesproeken hij een van de hoefderen der Scirongen;
om dat he sijn schuit betaelt heft, so beswighe ick sijn name; des ick niet doen
solden, woe he noch in lewenden lij we was. —- Hijr met saluere ick mijn eerste
scrifth, aîso dattz bij dese woerden wal hlijct, dat Lewerden niet gruntlijclc
foerdorwen is, des en is nijet foerblewen bij hoer scult. En al ist waer, dat ick
dese woerden niet dan eens gehoert hebbe , des conipt voele daer bij , des ick
mijn conuersacie met se niet maecte. Daer vmme so sinnen de woerden niet
vngesproken, noch van mij vngehoert, noch to presumeren, datse tot ander
tijden niet gesproken sint, al mochten se des to sijn effect niet brenghen, als se
des geerne gewilt hadden 5 oeck hebben se des noch wal tot andere tijden getoent
metter daet ? dat se Lewerden geerne foerdorwen hadden; dat hijr niet bescrewen
w o r t ; dan this hijr mede genoech werificeert, dat ick daer aff gescrewen
hebbe.
MIJN VOERANTUORDEN VANT TGENE, DATSE SEGGHEN, DES
IGK HOER RENTEN GEBOEKT SOLDEN HEBBEN.
Noch forder, des se mij haten om de schade, de ick hoer solde to gefoget
hebben, met des ick hoer renten en guederen in mijn gebruck genomen solde
hebben , antuorden ick : Se mogen hoer boesheit also deck en , en maecten de
bonioertz also, des altijdt nochtant met de waerheit anders befunden sal worden.
Wat had ick hoer doch to ieide ghedaen in tijden van de Hartoghe van Sassen,
datse mij wolden beroewen van e r e , lij ff ende goot, sunder enighe schuit, woe
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wal ick hoer schade noch schande to gefoget hadden, met woerden noch met
werken ? En als ick de erste reise salueert worden doer de Canzelier en enighe
ander, de hem in hulp mochten comen , doen sochtmen SICKO en mij andermaeî^
en haddent bestelt an alle oerten, waer dat wij quemen , daer soltmen vns
fanghen ; en finghen Heren W o i i , om des he met vns in geselscop gewest were.
Wat hadden wij doch rnisdaen ? Wij hadden vnse schattinghe wal betaeit, en
altijdt deerste gewest ? en hadden des also bestelt foert to doen, off het van
noeden worde; wij hadden to felde gheleghen met groter cost, so voel often
meer dan emant anders, vns gelijck; wij hadden de renten van de dameijnen,
to weten de xxj te penninck, af gek ofth 5 daer weer ija niet gebiewen vngedaen,
des wij niet hadden gedaen, often niet hadden willen doen; to weten, des an
vns begeert weer to doen. Vns en mochtmen ija niet wijten, dan so voele, des
wij in Hollant ende Brabant gewest weren, daer wij doch niet quaetz gedaen
hadden, noch mochten doen, in preiudicie van de Furst often de landen; het en
were vns oeck nijet foerboeden, daer often in andere neutrale plaetsen to moghen
trecken en reijsen, nae nodurfth ¾ wij hadden vns oeck daer to niet obligeert,
des wij vtli Frieslant niet solden moghen reisen, als wij des to doen hadden ;
en met namen, so vns des to doen niet foerboeden were. Woe vns Godt niet
namelijck doer sijne grote genade bescermt hadden, ende vns de wech niet
gesloten hadden , dat wij int landt niet mochten comen , so wij so rechten geerne
gewilt hadden , als luden , de van geen quaet en wisten , foer des wij van dese
dinghen aduerteert weren, ende folcomelijcke informacie daer van vntfanghen
hadden, so en is daer gheen tuijfel a n , wij weren gecomen, sunder enighe
schuit 5 om ere ? lijff ende guet; angemerct daer en was gheen foerantuorden
noch. vnschult to brucken ; wel des se wolden , de moste sterwen ; en wij
solden moten hebben ghedaen, des wij to doen ne ghedacht hadden; daer wij allet
exempels genoech afF geseen , gehoert ende roetter daet befunden hadden, alst to
foeren wal foerclaert is ; en om des wij vns salueert hebben , in so voele, als
wij met Godt ende recht mochten doen, daer om moten wij foerreders in hoer
oeghen wesen. Godt wetet wal, wat wij sint! Dan so voele wi! ick daer aff
scrijwen : woe se hoer so wal hadden willen laten genoglien ant tgene, dat hoer
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an gheè'rfth ende met rechter successien gecomen were, als wij wal to fretlen
waren ende noch sint ant tgene, des vns Godt voerleent hefth , daer weer
gheen tuijfel a n , often de Hartoghe van Sassen weer noch wal een geweldich
Here in Frieslant vp desen hudighen dach, en hadden beiden de Furst ende de
landen wal genoech weerdich gewest ; dan allene daer vmme, datse lioer grote
heren wolden tnaecken van andere luden guet, daer vmme so ist, dat dit groet
vngefal in Frieslant gecomen is. Men hehoertet mij niet to wijten• ick en
hebbe daer part noch deel an ; dan de gene , de der arme wichters om hoer ere,
lijff ende goet gebracht hebben , en hoer goederen impetreert hebben , de moghen
weten , wat se gedaen hebben. En dat se segghen ende mij vplegghen , dat ick
hoer renten en guederen solde vntfanghen en vpgeboert hebben , en de tot mijne
prophiten gekeerd hebben, dat vntkenne i c k ; se dwalen daer an 5 se weten niet,
wat se segghen willen ; se soeken behulp , om hoer boesheit to bedecken ; dan
daer niet en is voer hoer, Ick moet wal lijden , datse segghen a l , datse willen ;
dan se sullent nummer , met de waerheit also geschiet to wesen , moghen waer
maecken. Ick heb wal gehoert: Als Heer T I A E R T BURMANNIJE to Dockum
lach, hadden hem beclaget voer Heren FI/ORENS VAN EGMONT ? Grawe van
Buren,
der tijdt Ghuwernoer van Frieslant,
wo des ick sijne renten solde
geboert hebben. Doer sodane sinistre informacie so impetreerden h e , so se
gewoentlijck sint to doen , mijne goederen weder to boeren in recompens van de
sijne , des oeck also gedaen worde , in so voele , als se wisten to bccomen. En
als mij geseclit is , so participieeiden Heer T I A E R T de pennongen met Mijn Here
to Oest Frieslant, in recompens van de 2 gefangenen, so aîst foer gescrewen
ende voerclaert is. Nv wetet Godt wal, des ick fan de gefanghenen ne heller
noch penninck vntfangen hebbe, noch van Heer T I A E R T Z rente; en wete bij
mijn waerheit nijet, waer sijn renten liggen, in wat oert landes : des mij niet
to wijten is ; daer is groei tuijfel an , off he des scîwen wal weten solden.
Nv ist ija certein waer, des ick van ghelt to vntfanghen ne last often hefel
daer van hebben wolde , noch gehadt hebbe, in cîeijn often groet; dan tîiis wal
geboert, als wij foer Lewerden laghen, datter luden met de scattinghe in de
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leger quemen , en funden daer de Vntfangers van de pennongen niet ; des se mij
ginglien d a g h e n , ende wisten niet, waer se met de pennonghen blij wen solden;
om hoer dan to vntlasten en helpen, so vntfînck ick sodane pennongen w a l ;
doch vp sodane condicien, des, als se weder quemen, solden se mij mijne
quitancien mij weder brengen , so solden ick hoer rechten quitancien gewen van
de Vntfangers ; dat oeck also geschiet is tot menighe tijden ; dan vp het laesl,
een wenich to foeren des wij vp braecken , so quemen in de legher de van
Golthum en Husum met hoer schattinghe ; en se funden gene Vntfangers in de
leger; des se mij ginghen claghen, daer ick cranck lach int bedt; en om hoer
dan to helpen , so vntfinck ick de pennongen vp sodane condicien: als se de rest
brachten , so solden se mij mijne quitancien weder brengen , alst foerscrewen is.
En daer weren mede enighe pachteners van den Erbaren R E N I C K VAN
C A M M I N G H E ; des se mij gawen , des vntfinck ick , vp de condicien voerscrewen.
En de summe van al beliep vmtrent hundert golden fflorenen, de ick in hoer
presencie sandt in de ander leger, an de Hopman, genoempt BURMAN , doer
ener, genoempt Juncker BRENOLT , de mij oeck behoerlijcke quitancie daer aff
weder brachten , so alst behoerde. En met des de leger so balde vp brack , so
quemen se niet weder, om to betalen de restanden ; der oersaecke so behelden
se oeck mijne quitancien ; de moghen noch voer handen wesen ; ende gelowe
certeijn , datter gene ander befunden sai worden. Dan woltmen segghen , des ick
dit geit, often enich ander geit, tot mijne prophiten vntfanglien hadden, dat
salinen nummer moghen waer maecken, Hadden Mester HUBEKT SO voel rechtz
an mij gefunden, des hadden he met sijne adherenten wal gewilt; dat he wal
getoent heft in voele maneren; dan he fant hem altijdt beschaempt; en dancke
des Godt hundert dusentich dusent mael zeer, de mij de gnade voerleent heft,
dat ick mijn lewent aïso reguleert hebbe, des ick mij des niet schamen darff,
noch nemant fruchten often vntsee, waer mij recht geboere •mach; het recht mach
ick vterlijcke wal lijden; en gewalt ende grote logenen de moet ick met vnrecht
lijden. Mocht ick to recht comen, en dan hebben mochten gelijcke rechters,
so alst voer Godt en alle de werlt ija behoert, ick ghelowe certeijn, mijne
aduersanten en solden gene grote ere an mij begaen. Dan nv wil des also niet
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wesen ,• gewalt en grote macht wil den roerganck hebben; des moet ick met
paciencien laten oeuer gaen totter tijdt, dattz beter wordt. Godt mach het
beteren, alst sijne liewe wille is; de tijdt moet ick rnet voerlangen foerwachten. —•
Bij desen ist genoech voerclaert, datse niet moghen seggen, datse mij haten,
om des ick hoer renten geboert hebbe; aengemerct ick doch mijn îewent lanck
van alle de gene ? de mij also met logenen foerfolgen ende ouer gaen , enen
stuwer van hoer renten niet geboert hebbe, noch van geen Heerscaps renten,
vth genomen van REWICK VAN CAMMINGEN , vth oersaecken , alst foerscrewen
is. Woe dan redelicheit enighe plaetz bij hoer hadden , so mochten se dese
artijckel niet in hoer behulp nemen. Dan ick moet v vp de rechten wecli
helpen. Waer vixime se mij baten, des i s : Se moghen mij, noch nemant,
lijden, de hoer solde moghen belet doen in hoer boes, quaet, schentlijc¾
regiment; dat wal blij et bij desen : Om des saligen GHEB.BB.ANT VAN MOCKEMA
en J E M M E VAN Heer JUSMA daer wat hart vp stunden , datse wolden rekenscop
hebben van de vntfanck in de reparacie van de dijeken , daer vmme se mosten
een schentlijck doet sterwen. De gene, de hoer nv niet wolden folgen , ende
hoer goet gewen, in so voele als se wolden ende begeerden, angaende de
dubbelden stuwer, woe schentlijck, inhoneste en odioes se de beclaget hebben,
ende boer namen daer expresselijck specificeert hebben , des brenget den hrieff
wal mede, Daer om wast, dalse niet wolden , dat wij Keisers solden worden;
daer se so voele beletz in ghedaen hebben, als hoer to doen moghelijcken weer;
en dat daer vmme, dat de landen hadden moghen blij wen in sodaner tuijdracht
ende vnwilîe; so hadden se enen golden berco voer banden gehadt; angemerct,
als de Keiser niet wolden doen , so se wolden , so wisten se voert to scrijwen
often seggen , dat se wal enen anderen Heren wisten to fijnden ; oeck hadden se
in sodaner tuijdracht de Janden to scatten, de arme wichters to fangen en
spolieren nae hoer wille ende apetijdt. En so se wal wisten des to betrachten,
tot wat tijdt wij Keisers worden, dat dan de landen balde solden comen tot frede
ende eendrachticheit, waer bij des hoer rijck een ende nemen solde, daer om
wast, des se niet en wolden, dat wij Keisers solden worden , dan beletteden des
met aller cracht ¾ alst wal blij et ende blij eken sal, bij dat hijr folget.
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HIJR FOLGHEN DE ARTICÜLEN, WAER BIJ MEN LÏCHTELIJGK MOGHEN
MARCKEN ENDE VOERSTAEN, DAT SE NIET WOLDEN, DES
WIJ SOLDEN WORDEN KEIJSERS; ENDE DES VTH
OERSAECKEN, ALST FOER VOERCLAERT IS.
Int eerste, als daer vnwille gecomen was tuschen de Ffurst van Gheldre
ende vns, ther oersaecken des ho wolde, des wij Sijne G. solden vntfangen,
hulden ende zweren als een Erfhere van Weslerlant, recht contrarie vant
tgene, des Sijne G. vns beîoefth hadden met de munt, met handen en met
scrifthen, en so de vnwille so groet worde, des wij vth Weslerlant weken tot
Groningen, so begoste dese saecke vast Juthruchtich to worden, also dat se
quam ther oeren van de gene, de nv Keijsers weren j soe worden dat wal
gemarct van alle degene, de nv Keijsers weren, des, off wij vns wolden
begewen an de Keiser, dat alsdan de landen goet solden wesen to brenghen
tot subiectie van de Keiser. Nv merct: de gene, de des geerne gewilt hadden,
de namen an hoer Ghuwernoer oerloff, ende practiseerden weghen en maneren
to fijnden, woe des solde moghen geschien, en bestanden met vns daer afF to
spreken. De wijle se nv met vns int handelen weren, studeerden de andere,
de van sodane vrede ende eendrachticheit een leethwesen hadden, woe se des
solden moghen breken. Daer om bestanden se enighe van de vnse to fanghen
met bedroch, niet beth wetenden, often wij hadden hoer scrifthen vntfangen,
daer wij vns vp solden voerlaten, ende hebben sorghe noch anxst voer hoer.
En wo nv de anslach ghetreffet were, so wisten se wal, dat wij doer sodane
vngelowe vns nummer solden hebben willen begewen an de Keiser, dan solden
vns an de Hartoghe van Gheldre hebben moten begewen, vp des Sijne G.
vnse ghefanghen broeders weder dede hebben, ende hoer dede forderen doer
cracht van de bestande. Bij desen hadden se wal foersekert gewest, woe. wij
vns an de Hartoghe van Ghelre hadden begewen, dat clan in vns lewent nummer
frede in TPeslerlanl gecomen were; so hadden se erlanget, dat se begeerden.
Noch so toenden se des wal, als wij bij de Keijser gecomen waren, en vnse
denst daer presenteerden, doen screeff de Keiser de saecke in Frieslant, ende
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begeerde van hoer een adwijs in dese saecke. Vth hoer adwijs so mochtmen
wal marcken , woe geerne se des gewilt hadden, des wij Keisers solden worden.
Wolttïie¾ nv segghen , dat se des niet hadden ghedaen tot der menonghe, datse
niet wolden, dat de landen solden Keisers geworden hebben, dan het sdiege
der oersaecke , des wij hoer voel leitz hadden an gedaen, ende oeck wisten se de
landen, sunder vns, to brenghen tot subiectie van de Keijser; hijr vp so solde
iele antuorden: Ai hadden se schoen recht daer to gehadt, dat se vns hateden.
dat behoerden de Keijser niet to misgelden ; dan se weren sculdich gewest een
adwijs to gewen, tot de meeste prophijdt van de Keijser, en niet nae hoer
affectie often apetijdt; en off se schaden bij vns vntfangen hadden, aîst niet was.
noch nummer waer gemaect sal worden , des hadden se moghen de Keiser laeten
an langhen , biddenden, dat Sijne Ma. daer prouisie in wolden doen, dat se bij
vns often anderen restitueert mochten worden ; des hadden bet ghelaten, dan een
so schentlijcken adwijs to gewen in grote preiudicie van de Keijser. En wisten
se de landen buten vns wal to brenghen tot de subiectie van de Keijser, ende
hebben des niet gedaen , so moghen se niet genoempt worden trouwe deners van
de Keiser, angemerct de cost en isser niet an gespaert. Dan so de Keij. Ma.
dese saecke met forder foerstant betrachteden, dan hoer adwijs voermochten, en
vntfinck vns voer Sijne Ma. deneren ende subjecten, in contrarie van hoer adwijs,
so leten se an vns leren ende foersoeken, woe men Frieslant aîder fuegelichst
solden moghen brenghen tot subiectie van de Keijser ; vp des se sulckes solden
moghen doen buten vns ; en nae des se daer van informeert weren, hebben se
des bestanden 5 dan se hadden het rechte hrutlachst cleet niet a n , alst hijr
folget.
HIJR FOLGHEN DE ARTICULEN, WOE SE FRIESLANT
WOLDEN
BRENGHEN VNDER SUBIECTIE VAN DE KEISER, BUTEN VNS.
Als se nv hadden warachtighe kennisse, dat hoer boes adwijs gheen belet daer
an mochten doen , de Keiser hadden vns al vntfangen ende angenomen als
deneren en subiecten , doen wisten se w a l , bij des wij Keisers worden weren

Wumkes.nl

ARTICULEN VAN FOERANTUORDING.

481

des alle Fresen voel Let daer to inclineert weren , om Keijsers to worden , dan
se to foeren weren; daer vmme wisten se geen raet to fijnden, liet landt langer
in tuist ende tuijdraclit to holden ; so worden se to raet, so liet ijo wesen
most , so wolden se de ere hebben , ende brenghen Frleslant tot subiectie van de
Keiser, en dat sunder vns ; en des vnderstunden se then ersten met des Biscops
knechten; de brachten se in Frieslant,
daer se blewen ? tot des hoer solt so
hoech vpgeloepen were , dat de Biseop des niet maclitich waer to betalen ; waer
bij des de Biseop een groet part van sijn lant foerloer; ende de scattinghe , de
in Frieslant vntfangen worden 5 daer qtiani de Biseop niet voel van in de handt,
dan worde anders participeert. Fnusquisque partem et tunicam. Anders en
worde, daer niet guetz gedaen, dan datter voele arme wicîiters ghemaect worde in
Frieslant ? so wal in de Keijsers landen , als anders.
En als des niet wolden baeten, so vnderstunden se des an de zeestrant, dei*
oersaecke dat Mester E W E R H A R T van vns gehoert hadden , des de Hartoge van
Gheldre meeste troest was , dat he de gunst van de luden hadde , ende des he de
seestrant in hadden; en so lang als he hijr mester aff was, so mochten de Keiser
hem niet deren; en des wisten wij hem beide to nemen. Deser oersaecke namen
se Worckum i n , ende helden hoer niet de luden guetlijck, also datse nemant
schade deden ; datse niet gewoen weren , noch plaghen to doen. En met des se
Worckum in hadden , waenden se de zeestrant genoech to hebben ; en met datse
hoer nv fruntlicken ende guetlijcken toenden teghen de luden, so waenden se
de gunst ende liefthe van se to crighen ; dan als des foernomen worden , des wij
daer niet mede weren, so worden se daer so fruntlick niet vntfanghen, als se
gewaent hadden , also datse des mosten laten staen , en trecken weder, van daer
se gecomen weren.
En alst in Frieslant niet wolde gaen , so als se des geerne gewilt hadden , so
vnderstunden se des voer Ghelmuden, met de nije hoep van knechten , de vtli
Hoechdutslant gecomen weren, en wolden daer groten hoemoet drijwen; doch se
leten des staen , en ginghen lopen ; des se des gene grote ere hadden.
Prov* Friesch Genootsch* I.

6i
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HIJR FOLGEN DE ART1CULEN, WOE
TGENE TO DOEN, DES SE NIET
DOEN , DOCH TEGHEN HOER
GROET BELET SE VNS DAER

WIJ AN GEROPEN WORDEN
WISTEN NOCH MOCHTEN
DANCK ; ENDE WAT
IN GEDAEN HEBBEN.

Aîs se nv de saecke confuis mosthen laten berusten en de anstaen , en cl e des tot
grote schade ende schande , siet, doen worden wij angeropen , doch teghen hoer
danck ende wille; en so se niet guetz wisten ? mochten often conden doen, so
wolden se oeck niet guetz van vns gedaen hebben , dan hebben des belet met
aller cracht ende macht; en nae des se so groten wederstant hadden gefunden,
weren se wal getroest, vns so voele beletz to doen , dat wij niet solden mogen
scaffen ; alst wal blij eken sal bij dat hijr foerfolgenden foerclaert sal worden.
Ist nv also , dattz namelijck ende expresselijck mede gespecifîceert is worden in
den eedt, de se bij de Keij. Ma. als Raeden ende anders gedaen hebben, datse
niet guetz voer de Keijser solden willen doen noch laten geschien , so moghen
se wal genoempt worden truwe deners van de Keijser.
Als wij nv to Amstelredam weren , worde van Enchusen gescrewen , dat wij
daer solden comen , daer wij alle dinghen solde bereit finden, so vns des
beloefth were. Siet, als wij daer quemen.van dusent knecht, de der Ghuwernoer
vns beloefth hadden vth Frieslant to bringhen, funden wij daer vmtrent iijc
knecht; en van de dusent knecht, de vth Brabant comen soide, daer weren
2 fentkens knechten; thene gafmen oerloff. ~ Heer TIAERT BURMANNIJE hadde
een fentken knechten in Frieslant fbergaddert; de leten se in Frieslant blij wen,
op dat wij bij gebreck van knechten de saecke solden hebben laeten berusten
ende an staen , en solden hoer gefoäget hebben in der maten , gelijck se pleghen
to doen , en dat se geerne gewilt hadden, dat wij oeck , gelijck se plaghen to
doen, nv oeck gedaen hadden, en daer alle mogelijcke flijdt to deden. Daer
neme ick in to tuge Mijn Here VAN MAL , Mijn Here VAN ASSENDELFTH ,
GOUDT, SIJBRANT VAN ROERDAE en andere, de daer ijegenwoerdich
weren. — Om waer mede datmen BURMANNIJE knechten Jonen solde, so
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0i'dineerden se vnder hoer selwen, ende belasteden ijdtlijcke golden gulden renten
met 2 stuwers to gewen, ende des bij de execucie, sunder de landen daer vmme
to willen oftcn gebeden hebben 9 noch to tonen last often befel, den se mochten
hebben van Mijn G. Ff. often anders; dan wolden des lutter met gewalt hebben.
En boewen des gaewen se to voerstaen , daer weer in consenteert van de gene,
de daer inne behoerden to consenteren ; welcke woerden wal genoech vp sick
hadden. En dit is allet samen daer vmme gheschiet, dat de landen een aduersie
tot de Keijser solde nemen , waer doer wij gheen behulp van hoer solden
moglien hebben. Dan alle anslaghen en treffen nijet.
Nae dat als wij to Enchusen so wenich bereitsel funden van knechten endë
anders, to weten, dat vns beloefth were, so worde vns ghefraget van Mijn Here
VAN M A L , off wij wal moet hadden , met de knechten in Frieslant to treek en ? —
Wij funden van 2 dusent knechten , de wij daer waenden to fijn den , gheen
aehthundert, en des weren daer to voersammelten knechten ; en de crigesluden
van Mijn Here to P^trecht, to weten, dusent knecht ende 4 hundert peerden,
daer wij vns oeck solden moghen vp voerlaten , wo wij se to doen hadden , daer
weer vns oeck nv geen troest an ; noch daer were aîiancie gemaect met Mijn
Here to Oest Frieslant, so vns to doen beloefth was. Dit niet teghenstaenden >
nae gelegentheit van der saecke , mosten wij van der noet een duecht maecken ;
angemerct, woe wij vns aldaer hadden willen voertowen , om meer knechten to
foergadderen , so weren de Gheldersche macht in Staweren gecomen ; so hadden
wij niet moghen scaffen , angeseen des de Gheldersche knechten vp de toch
weren , om derwertz to willen trekken , de der Ghuwernoer voer Ghelmuden
gheslaghen hadden ; en de mochten in 2 daghen met gemack in Staweren
gecomen hebben. So betrachteden wij des zeer wal, woe des dan schege, wat
groter schade ende achterdeel de Keijser daer bij mochten crighen, en daer to
beide landen , to weten , Frieslant ende Tlollant. Woe wal dan de saecke wat
kumrnerlijck to doen was, deser oersaecke hebben wij nochtant geen vnschult
willen nemen, so wij des met ere wal hadden moghen doen, om dattz niet
volcomen were, in cleijn often groet, so vns des beloefth were; dan hebben de
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saecke willentlijck an genomen, en oeck de saecke, waer vmme dallz profitelijcker
gedaen were dan gelaten, niet foersweghen; dat se noclithant geerne belet
hadden , so des to foeren wal voerclaert is.
In dese maneren sinnen wij gans tegîien hoer wille ende danck nae Frieslant
getoghen. En vp de tocli sijnde, beieghende vns vp water 24 seinscepen , de in
Hollant wolden gescediget hebben , en hebben van aller tijdt so starck niet vpt
water ghewest vp een tijdt; daer bij wal 'to mareken i s , woe wij de saecke niet
met ernst ende manlieit an genomen hadden , ende de faert bestanden , wat groter
scaden dat Hollant daer bij hadden moten lijden. Si hoc in principio , quid infine?
Woe se sodane dinghen vnderstunden to doen, de wijle de Gheldersche
hoep niet gecomen ware, wat solder dan gheschiet wesen, als se bij en ander
weren gecomen !
Als wij vnse vpsate niet mochten vollenbrenghen, om Staweren des mael in
to nemen , vth oersaecke alst foerscrewen i s , so mosten wij vnse coertz nae
Hindlopen nemen , daer wij , bij hulp van frunden , geen wederstant funden ; en
daer sijnden en hadden wij geen rust, foer wij in Staweren weren ; dan deden
alle mogeîijcke flijdt daer to , woe des solde moghen gedaen worden ; en als wij
nv tot vnse menonghe gecomen waren, en so wij des sodaen vntheet hadden,
dat wij des genoecli foerseker!; weren , dat wij Staweren mochten hebben sunder
enicîi perijckel,. siet, doen wolden se daer nijet hen; also dat Avij vngelijck foei
meer arbeit mosthen doen , om de knechten to bewilligben , vns to folghen , om
Staweren in to nemen, dan wij anders gliedaen hadden ; en woe de Ilopluden
met de Befelsluden van de knechten vns niet gefolget weren, doer heî gene,
datse van vns hoerden, wat wij to doen vns crboeden,so alst to foeren gescrewen
i s , nummer hadden wij Staweren in gecreghen. En woe wij in 2 daghen niet
to Staweren weren gecomen , so hadden wij niet allene Staweren moeten
vntberen 3 dan hadden oeck Hindlopen moeten begewen 5 en hebben vns dan met
de knechten in de steden logeert, niet guetz doende voer het geit, dat wij de
Keiser af voerdeenden, dan des wij de roeck ende brant hadden moghen seen

Wumkes.nl

ARTIGÜLEN VAN FOERANTUORDING.

485

vpslaen, en de arme wichiers hadden moghen hoeren charmen, wenen en crijten ?
de also arm gemaect worden in vns ansehen ; so hadden se hoer wille gshadt ,
dat wal met der daet befunden is»
Als wij nv in Staweren weren gecomen, so gaer teghen hoer wille ende
danck , alst to foeren voerclaert is , daer ick in to tughe neme alle de gene , de
daer ijeghenwoerdich weren , wat groter wederstant ende belet des se vns daer in
deden , en wat groter logenen des se daer an gaewen , om cle knechten vnwillich
to maecken 5 dat se vns niet solden folghen ; siet, daer sijnde, is Heer T I A E R T
met sijne knechten daer bij vns gecomen, om hem to salueren voer de
Gheldersche , en liet de arme wichters sunder troest, daer he het geit een part
van vntfangen hadden.
Nae des de Gheldersche hoep hoer nae Frieslant gekeert hadden, om in
Staweren to trecken , en so se voernamen , des se to laet quemen, dat wij ajrede
in Staweren weren, hebben se hoer to Groninglien ghesterct, om to trecken in
des Keisers landen. En als dat gemerct worde bij de landen, met des de
Ghelderschen quemen , dat Heer T I A E R T met de sijnen wech toghe, en liet se
in der noet, folchden se doer lioere volmeclitighen to Staweren, en soliciteerden
an de Ghuwernoer om assistencie ende bijstant, vp dat se hoer mochten
defenderen voer de Ghelderschen. Als de Ghuwernoer nv daer raet vp bilt, wat
daer inne to doen often laten were, ende in wat maneren datmense alre Lest
solden moghen beschermen, doen concludeerden Heer T I A E R T de raet, en nam
de last vp hem , also des he ende sijn broder met hoer knechten wolden ende
wisten de Gheldersche resistencie to doen , ende de landen to defenderen en voer
scade to bewaren; — en sinnen vp dese condicien beide met hoer knechten vth
Staweren getoghen ; en ne hebben se ene dachten niet gehadt, des to doen,
des se beloefth hadden en sculdich weren to doen, dan leten met vpsate des
Keijsers landen aîso deerlijck foerdarwen , en de Gheldersche doen allet gene,
dat se wolden, allene daer vmrne, dat de Friesen , de noch niet Keisers weren ,
hoer daer an solden spegelen en dencken, ende riemen daer an een exempel,
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woe se vnse raet folcliden , ende worden, vns to lieff, Keijsers, dat se alsdan
solden moten lijden tgene, dat se saghen, dat des Keijsers vndei-saten ghedaen
worden ; bij de welcke des se een afkering solden nemen tot de Keijser, ende
vnse raet niet solden folghen , doer sodane angst ende noet, als se sagen an des
Keisers vndersaten ende bewanten,.
En oeclc, so als daer ordineert worden, to Harlinghen enen landtdach to
holden , om aiso maneren to fljnden , des de van Boldzuert en Sneeck, met de
landen , daer vnder glieieghen , dat se hoer solden begewen an de Keij. Ma.; als
wij to Harlinghen' quenien , befunden wij , dat de van Boldzuert hoer brieff niet
hadden vntfangen ; daer het nochtant meest om to doen was ; en hadden selwen
den brieff met flijdt concipieert, so ick wiste , dattz hoer wal smaken solde ; dan
he weer achter holden, vp des he geen f'rucht doen solden. •— Thoe Harlinghen
sijnde, worde daer beraempt ende voert goede angeseen, datmen Sloten solde
gaen beleggen , daer alle de landen hoer behulp an wolden doen ; angemerct de
Keijser creglie daer mede 2 mael meer Jandtz, dan Sijne Ma. der tijdt in
Frieslandt hadden. Soe dan to Staweren knechten genoech waren , de men daev
vntberen mochten , om des to doen, nochtant wolden se des niet folghen, dan
blewen to Staweren ligghen , vp grote, sware costen van de Keijser, sunder
enicli pro.pb.ijt often frucht to willen doen voer de Keijser; noch wolden vns
staeden , dat wij edtwes mosten doen tot ere van de Keijser, noch tot walfart
van de landen , en mostlien aîso daer blijwen ligghen, anseen ende lijden des , dat
de Gheïderschen de Lemmer vast ende starck maecten , dat wij so wal hadden
moghen beieren , als wij mechtich weren to holden , tgene wij hadden.
Noch hebben se meer knechten laten comen vp de cost van de Keijser, ende
hebben doch ne vnderstanden enighe doeghet daer mede to willen doen voer de
Keijser often foer de landen, dan so voele, des se de gene foerdorwen, de se
beheerden to beschermen, en hadden voele beters dat geit, dat daer to kost
geleit worden, int water gheworpen, dan daer an bestedet; angemerct se moghen
niet segghen, dat se enen stuwer to profijdt ghedaen hebben, dan so voele,
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datse peïgrimagen ginglien, en voersochten de soewen kercken ; to weten, se
reisden yan cloester to cloester, vant ene int ander, ende foerdorwen de
sloesters ; nochtant weren se meest ai geleghen in des Keisers landen.
Wilt doch wa! to recht mareken an alle de wercîcen , de se ghedaen hebben ,
off se niet fundeert sint vp de woerden , de Mester T I A E R T tot mij gesproken
heft; to weten , of ick nijet lijden mochten, dat wij de Keiser sijn geit aff
foerdeenden ? — recht off he had willen segghen: So lang als het crijg ende
oerloch is , so staet de Keijser sijn budel open ; als de crijg sijnen endtscap heft,
so wort oeck de budel gesloten ; daer om laet vns also denen, des wij deners
moglien blijwen, ende laten vns selwen de budel niet to sluten, — En dese
woerden sint oeck wai bij ander gesecht, meer dan fan een, als des wal to
hewijsen i s , off het daer to compt. De woerden concorderen wal met hoer
wareken , ende sint consonanten.
Als se nv allet gene ghedaen hadden, dat se wisten to gedencken, waer bij des
de landen een aduersie tot de Keijser solde nemen, ende vns woerden gene
geloef solden gewen , bij de welcke des se Keijsers hadden moeghen worden, en
saghent opentlijck, dattz hoer niet mochten baten ; dan ick presenteerden hoer
dagelichs brewen van de landen, datse vns anrepen, en begeerden, dat wij solden
eomen ; se wolden hulp ende bijstant doen met lijff en goet, ende met aîlet
gene , datse vp eerden foermochten ; siet, doen hewen se an , ende wolden hoer
boesheit vp vns bringhen, alst bîijcken sal bij des liijr folget,
HIJR FOLGEN DE ARTICULEN, WAER BIJ SE BOER BOESHEIT
VP VNS WOLDEN BRENGHEN, SO HIJR FOLGEN SAL.
Then ersthen: Se gawent to voerstaen, dat de landen so deerlijck ende so
elendelijck foerdorwen weren , des quam ende was bij vnse schuit; angemerct
dat wij de saeck , de so groet ende swaer was, so sleclitelijck to Hoewe hadden
an gegewen, ende weren met een hantfol knechten int landt gecomen. Dat
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blijde wal an de woerden van Mijn Here VAN M A L , oeck an de woerden , de
der Burgemesters van Lewerden an gaewen. — Thander: Se gawent opentlijck
to voerstaen , woe ick de gene was , de des beletteden ende belet hadden, datter
niet guetz foer de Keijser vthgericht were, en hadden de Keijser vp so grote
kosthen gebracht. Des mach ick wal betughen, de des vth des Doctors mundt
gehoert hebben; oeck weren des de woerden, de Mijn Here VAN HOECHSTRATEN
J o w VAN JOTJSMA en mij vorhelde to Berghen, in Mijns Heren VAN BERG-ENS
huis , aldus seggenden : Waer vrome ist, des ghij des belet hebben , datter niet
meer vthgericht i s , nae de cos ten , de daer gliedaen sint? -— Het darde: De
Doctor gaff de van Sneeck to foerstaen , des ick de gene was, de dat belet
hadden en beleîteden, dat de Ghuwernoer Sloten niet beleghen hadden, so he des
tot menighe tijden to doen beloefth hadden , bij de welcke des se hadden moglien
gereddet en vntset worden, alst foerscrewen is, dat allene bij mij foerblewen were
HIJR FOLGHEN DE ARTIGULEN, WOE VOELE MANEREN DES SE
GESOCHT HEBBEN, OM MIJ IN VNGÜNST DER LANDEN TO
BRENGHEN, VP DES W I J NIET SOLDEN SGAFFEN.
Om foert to continueren in hoer logenen , de se mem'chsins achter mijn ruck
ende in absencie gedaen hadden, niet helpen wolden, so worden se to raet,
hoer manheit to tonen in mijn presencie. Dat bestunden se then ersten to
Harllnghen vp de landach. Als wij daer bij en ander foergaddert weren, om
maneren to fijnden, woe ende in wat wijse datmen de Janden solden moghen
bringhen tot subiectie van de Keijser ; siet, doen hieff de Doctor daer an met
mij to disputeren ? recht ofF de landacb daer om beraempt were; en de briefF
van preuilegien , daer wij vns mede solden behelpen , ende de Janden daer mede
to tonen de mildichcit van de Keijser, ende hoer daer mede to induceren vp de
rechten strate, datse hoer solden begewen an de Keiser, en datse bij sodane
infortnacie meer inclineert solden worden, om des to doen , vth liefthe ende
gunsthen, dan vth bedwanck ; daer om so maecte he den briefF, in presencie
van de landen , so snoet en slecht, recht off het niet was , vp des wij vns daer
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mede niet solden moghen behelpen, noch de Keijser daer mede denst solden
moghen doen; dan hadden groten troest, des de landen tot vns genomen
solde hebben een afkering ende vnweerdicheit; en nae des he mijn antuort
gehoert hadden, so marcte he wal, des he vp de tijdt tot sijner menonghe niet
solde mogen comen ; daer om so liet he des an staen went vp een ander dach.
Om dan to procederen int tgene se foer hoer genomen hadden, to weten, dat
se wolden, dat de landen een aduersie tot vns solden nemen, en den brieff, daer
wij vns mede dachten to behelpen, wolden se niet allene, dat wij daer mede
de Keijser gheen denst often doeghet solden moghen doen, dan wolden dat de
landen vns met den brief solden voerachten, haten ende foersmaden, des hebben se
vnderstanden vp Sancten BARTHOLOMEUS awent, in presencie van de Raet to
Lewerden, en SiCKO VAN L I A U C K A M A , en Mester A L B R E C H T , met ander ghescicte
van Sneech; en als wij bij en ander weren, ende wisten niet bet, men solde
daer spreken van dinghen , daer de Keijser ende de landen bij gedenet mochten
worden; siet, so hieff de Doctor andermael an met mij to disputeren, en des in
so groter suaricheit, recht off ick mijn lewent daer om ses mael foerboert
hadden, fragenden, wel mij des volmechticht hadden, de landen also an de
Keijser to foersegelen, en so elendentlijck to belasthen? — en nae des he
mijn antuort gehoert hadden," so lustede hem niet forder met mij daer van to
disputeren.
So he foernomen hadden, dat an mij ghene grote ere to behalen were, om
edtwes an to gewen in mijn presencie, dat mij contrarie mochten wesen;
angemerct, he bekande wal, dat hem vntbrack, dat hem wal behoerden to
hebben; to weten, hem vntbrack materije ende een actie; so he dan geen
fundament hadden, waer vp he bouwen mochten , so bestanden se des andermael
in mijn absencie, en wisten voel wunders van mij to seggen, wat ick foer een
man was, om mij dan selwen groet to maeken; en vp des ick wal gemint to
Hoewe mochten worden bij Mijn G. Ff., so were ick der menonghe, woe mij
gheen wederstant scheghe, dat ik se hopen al wolde eghen maecken, en beroewen
Prov, Friesch Genootsch, I.
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hoer van alle vriheden ende preuilegien ; des wal blijct vth de protestacien der
Prelaten, alst to foeren voerclaert is.
Wat se nu al anders lelijckheit, schentlijckheit ende foersmaetheitz van mij in
mijne absencie en afwesen gesproken en vnder de luden ghesaiet hebben van alle
staten t mach ik niet al weten; doch tgene ick wete, en mach hijr niet al
gescrewen worden, der oersaecke, het solde to lanck fallen van alle articulen
mencie to maecken; woe ick des solden moten doen, mij weer wal noet, noch
een boek so groet to maken, als dit i s ; doch hijr is so voele wal to gescriftli
ghestelt: woe ick nv sulckes ghedaen hadden, ick gelowe certein, men solde mij
niet anders achten noch holden, dan een openbaer logenaer ende moeijtemaeker;
wat se nv sinnen, dat laat ick judiceren de gene, de dit lesen.
Dan so se befunden, dat hoer scentlijck ende boes saet gheen wortel wolde
nemen, dan des de landen mij alle daghen meer ende meer anhunghen, ende des
hoer scentlijck ende boes foernemen fast luthruchtich begoste to worden, siet,
so hebben se hoer anslaghen met de landen begewen, dan hebben des vnderstanden
hijr to Hoewe, om mij in vngenade van Mijn G. Ff. ende des Keisers Raeden to
brenghen; des sij met ijdel logentael volbracht hebben5 des ik wal sal moglien
waer maken, alst mij geboeren mach, ende men mijn antuorden foerhoeren
wil.
Off se alle dese arbeit ende cost gedaen hebben tot ere van de Keijser
ende walfaert van de landen, des weet Godt wal, en se solent oeck vp sijn
tijdt wal weten!
EXEMPEL.
« Ick hebbe dat voerhen wal gelesen int werck der Apostelen, datter in een stadt was een junck,
H geraet, starck man; ende he was arm ende blij at; ende he foerselde hem met een
« kroepel, also dat dese blijnde droech de kroepel op sijn sculderen; ende de kropel gaff de
« blijnde aanwijsinghe, waer se gaen solden in de meeste foergadderingen van de luden; dit was
« wat wunderlijck om an to seen; en de croepel wiste hoer noet to daghen en hoer gebreck
« an to gewen, also dat het ghemene folck grote compassie ende deernisse vp se hadden,

Wumkes.nl

ARTICULEN VAN FOERANTUQRDING,

4gi

(( waer bij datse hoer beiden voel gunstich weren; en creghen voele almissen, waer bij des
(I se een lecker lewent leijden. Siet, in dese tijdt wast, dat de Heilighe Apostelen in de
« vntfanginghe van de Heilighe Gheest foerfullet weren met de cracht Godtz; en met namen
H so was de genaede Godtz so groet met Sancten PETER, dat de crancken niet allene gesuntheit
« creghen, om des he voer se badt, often datse sijn clederen roerden often an tasten, dan oeck
« worden se alle ghesunt, de beschenen worden van sijn scheme; siet, Sancten PETER is
« gecomen, often he was in de stadt, daer dese Mijnde ende kroepel weren; en so alle de stadf
« vol weer vant gerucht, wat groter gnaden des de krancken funden bij Sancten PETER, SO
« is des oeck gecomen tot de oeren van dese blijnde ende kropel, de dat wal wisten tö
« betrachten, woe se gesunt weren, so mosten se de grote almissen, de se dagelichs vntfinghen,
« vntberen, en mosten foert an de cost met arbeit ende pijnlicheit ghewinnen ; daer vmme so
« concludeerden se, niet to comen, daer Sancten PETER sijn conuersacie hadde, vp des se in
(( sodaner crancheit de almissen mochten vntfanghen ende geneten. Siet, bij inaduertentie
« sinnen se vnfoersiens gecomen in een straetken, daer Sancten PETER w a s , en se sint, teghen
« hoer wille ende danck , ghesunt worden.
« De Ieser van dit gewe ick dit exempel to moraliseren, en neme hijr mede oerloff, en wil hijr
« nae scrijwen enighe articulen, de to foeren voerclaert sint, des ick de eerste niet ben, de van
(( hoer olders en oeck fan hoer hebben met gewalt moten lijden; doch alle olde saecken wiî
« ick laten an staen, dan voerhaelen int corste van dingen, de in smenschen lewen gheschiet
(I sinnen."

HIJR FOLGHEN ARTICULEN, WAT ANDER VAN DE VNSEN HEBBEN
MOTEN LIJDEN MET GEWALT ENDE VNRECHT.
Ick wil anliewen an salighe OPKE van Doclum. De was volmechtlcht to
trecken van' degene, de daer sochten vrede ende eendrachticheit vant landt, an
Hartoghe KAEBX van Burgondijen, loflijcker ghedechtenisse; des he dede; en
was met Sijne G. foerdraghen en ouergecomen vp so lijdelijcke en redelijcke
articulen, also des de Scironghen des niet wisten noch mochten lasteren, dan
allene so voele, des se seijden , dat Hartoghe KAERL solde doen, gelijck so de
andere Fursten ende Heren ghedaen hadden, de wal eer in Frieslant resideert
often regeert hadden. Als Sijne G. in de possessije weren, Sijne G. solde daer
met allen niet aff holden, En de Fetkopers roosten daer vmme landtz foerreders
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genoempt worden; —• se distruerden OFICE huis, se spolierden sijne goederen, en
moste sijn lewent lanck des landtz foerdrewen wesen, en hadden geerne meer
hoemoetz ghetoent , haddes willen gedaen wesen.
Hijr nae worde salighe IG-HE G H A L I S foerdrewen van de Schironghen met sijn
broeders; — en se sochten hulp an de Egmondtsche Heren, daer se goede kennisss
an hadden, de hoer oeck troestede met enighe knechten, om hoer weder to
helpen bij hoer eghen, waer af se foerdrewen weren. Als dat gemerct worden
bij de Schironghen, maecten se daer een commocie ende beroerten int landt, en
gawent de landen to voerstaen, woe se het landt hadden foersegelt in handen van
de Borgundschen Heren, de daer weren erffianden des landtz; dat were het gene,
dat de Ffetkopers tot andere tijden menichmael gesocht hadden, het landt to
foerraden; en brachtent met sodane loghentael daer t o , des de meeste part van
Frieslant de quemen bij en ander, de des keerden, des se niet to landen mochten
comen. Dan doen se to lijden hadden, doen gawen se ende brachten het landt in
de handen van de gene, de daer ija geen recht to en hadden, dan moste sijne
gerechticheit kopen van de gene, daert de Fetkopers geerne an gehadt hadden. En
de Fetkopers mosten daer vmme genoempt worden van de Scironghen foerreders
des landtz, woe wal se met Hartoghe KAERii niet anders tracteert en hadden,
dan vp walbehaghen vant landt ; en de articulen, waer vp wij Sijn Ff. G. solden
vntfanghen als Here, de weren so redelijck, des se des selwen in gene maneren
wisten to lasteren, dan allene so voele, des he vns niet solde holden, als Sijn
Ff. G. int besit queme, des he vns worden gelowen, so alst foerscrewen is.
Dan als se de Ffurste van Sassen int landt haelden, doen weren se heren, ende
wij foerreders. En Hartoghe KAERTV solde daer niet aff holden, wat he
geloefden ; dan de Ffurste van Sassen soldet wal holden, wat he vns geloefden.
VYo het vns nv geholden is, des weet Godt en gans Frieslant wal!
Niet lang nae des de Scirongen de Hartogen van Sassen int landt ghebracht
hadden , hebben se weder een vproer en rebel gemaect, om de Furste weder vth
de landen to brengen, en deden so voele, dat al Frieslant hoer legerden foer
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Frany'cher ; to weten, Westerlant^ vthgenomen Lewerden ende Stellijnek w er ff.
En daer en is oeck geen Scironck geblewen bij de junghe Furst van Sassen, dan
de gene, de se wolden, de daer blij wen solden, ende des tot cautelle. To weten,
wo se triunipheert hadden, so weren se machtich hoer peijs to maken bij de
lande; en off de Furst triumpheerden , so solden se dan hoer peijs maeken bij
de Furst, alst o eek geschiet is. Soe froe als Hartoghe ALBRECHT van Sassen
sijn soen in Franijcher vntset hadden, doen weer hoer peijs ende composicie
balde gemaect; en gelowe certein, dat alle de gene , de dese vproer often rebel
tlien ersten gemaect hebben, niet so voele schaden daer bij hadden, als salighe
J w VAN ROERDA allene daer bij hadde, woe wal he met dese handel
in sunderheit, niet hadden to doen gebat, noch man was van sodane bedrijwe,
als des al Frieslant wal bekant is.
De wijle des nv de landen in sodane elende ende miserie gecomen weren bij
desen rebel, so weren daer voele, en de meeste part worden to raede van
de 'Ridderscop des landtz, to soecken hulp, troest ende raet an Hartoghe
PHIMPPUS van Borgondijen, loflijeker gedechtnisse, de daer starff Coninck van
Castillen, in hoep sijnde, des Sijne Ff. G. solde de landen vntfangen en an nemen
to regeren ende dat solde ghesebien bij consent van de Furst van Sassen, Hartogh*
GEORG- van Sassen. Hijr van so was DOUWE GHAMS seliger een hoefth often
anfanger, en hadden goeden troest doer enighe, de he daer aff gesproken hadden,
dat Hartoghen PHIMPPÜS daer wal toe genegen were, vns to vntfanghen in een
genedich regering; dan de Schirongen wisten den Hartoghe van Sassen wendich
to maecken, en wisten Sijne G. an to gewen, des de Fetkopers des altijdt
gesocht hadden en noch sochten ? het landt to brenghen vnder gewalt van de
Burgondtschen Heren, de daer weren erffianden vant lant. Der oersaecke hadden
se an geropen sijnen Heer fader als Here, de hoer beloefth hadden in genen
noeden to begewen; — met so voel andere dinghen , dat de saecke foerbleeff.
Want se in sodane alienacie in gene maneren consenteren wolden, oeck wat se
daer om lijden solden.
En de goede DOUWE GHALIS moste daer, boewen
geloeff ende trew van geleid, een elende doet sterwen, en dat daer vmme, des alle
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de andere exempel daer an nemen solden , op des in tocomenden tijden nematit
solde so voermetel gefunden worden, de attempteren solden edtwes voer to
nemen, waer bij wij solden comen in handen en gewalt van de Borgundsclien
Heren !
D O Ü W E hadden also voele meer quaetz gedaan, dat he wegen
sochten,dat wij solden moghen regeert worden bij de Heren van dese landen, en
des bij consent van de Hartoglie van Sassen, dan de Scirongen gedaen hadden met
den rebel, bij de welcke des se een Hartoghe van Sassen geerne weder vthe
lande foeria get hadden, de se noch so nuwelinghe int landt gebracht hadden en
so fruntlich vntfanghen hadden; alst wal blij et bij de straff, de daer nae
gefolget is.
Nv hebben gij wal gehoert ende foernomen vth dese scrifthen, woe wij nae
den rebel een tijdt lanele wal ende selichiick regeert worden, waer bij des
alle olde saecken vast foergeten worden. Dan enighe, de an sodane frede geen
benoghen hadden, de studeerden crijch ende oerloch, vp des se in de
handelongen vant geit mochten comen, en also niet beide handen in de cabbas
mochten tasten; ende quemen wal tot hoer menonghe, en hebben so voele
ghedaen, dat de frome Furst van Sassen Pf^esterlandt heft moten voerlaten, en heft
des resigneert in handen van de Prince van Spangen, de nv edtsondt Keiser van
Romen ende Coninck van Spangen is. Als des gehoert worde in Westerlant
van dese mutacie, des de Ffurst van Sassen sijne gherechticheit hadden resigneert
ende transporteert in handen van de Prince van Spangen, alst foerscrewen is,
siet. doen quemen de kijnderen van CHAEIJN tot S E T Z kijnderen, en wisten daer
an to gewen, met to mael grote suarichheit, wat dese alienacie ende mutacie
al vp sick hadden. En int corste, se brachten S E T Z kijnderen daer hen , dat se
met handen ende met de munde maickander beloefden ende stipuleerden, dat
dene buten consent van dander niet solden doen in de vntfanginghe van de Prince
van Spanghen, so alst to foeren voerclaert is. Dan so froe als se gesproecken
waren van Mijn Here VAN I J S E L S T E I N , doen weren alle belofthen, trew ènde
to saghe expireert. Eij, wat truwer, fromer ende vprechter luden sinnen se
v;m anbegin gewest en noch sint!
Hijr met wil ick mij genoghen laten, en
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befele de leser van desen des to judiceren. Off hoer wercken to recht examineert
worden; de promocie sal sick balde fijnden laten, in wat locaet se behoeren
gestelt often getelt worden.
lek bidde de leser van desen oetmoedelijck, dat he dese voerscrewen articulen
met meerder bekentheit wil betrachten, lesen ende resumeren, dan se van mij
hijr int cortste to scrifth gestelt sint; en wilt doch dan met flijdt anmereken,
des hijr folget; daer suldij in fijnden, wat ick met de gene, de bij mij gewest
hebben, hadden moghen doen, en wat wij hebben ghedaen, en wat ghedaen is
bij de gene, de vnse wereken lasteren. Des sal de leser wal vp de rechten wech
brenghen, om een conclusie to maecken vant tgene, datter an beide sijden
gedaen is,
HIJR FOLGHEN DE ARTICULEN, WATTER AN BEIDE ZIJDEN VAN
VNS PARTEN GHEDAEN IS, VAN DEN SASSENS
ENDE GHELDERSCHEN.
Nv en mach daer geen tuijwel an wesen, ghij hebben wal gehoert ende wal
gelesen in dit ijegenwoerdighen tractaet, woe ende in wat gestalt wij bij de
Hartoghe van Gheldre gecomen sint, met alle de oersaecken, de vns des to doen
daer to ghedrunghen hebben ; en vp wat condicien dat wij vns met de Hartoghe
van Gheldre voerselt hebben. Wo ghij nv des to recht willen incorporeren,
so sult ghij balde gefunden worden, des wij met beter recht, reden en
oersaecken, an de Hartoghe van Gheldre gecomen sint, dan de andere hadden,
om to trecken an de Hartoghe van Sassen.

HIJR FOLGEN DE ARTICULEN, MET W A T RECHT, REDEN EN
OERSAECKEN DES SE AN DE FURST VAN
SASSEN GECOMEN SINT.
Sunder recht sint se gecomen bij de Hartoghe van Sassenj
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Hartoghe van Sassen hadden recht noch actie ne gene tot Westerlanl; noch se
hadden gene macht, TT^esterlant to transporteren in de gewalt ende macht van den
Hartoghe van Sassen. Aldus sint se an en ander gecomen, en dat sunder recht.
Nemo potest plus juris transferre in alium, quarn sibi competere dignoscitur.
Oeck so sint se sunder reden an de Hartoghe van Sassen gecomen, angemerct
de reden folcht altijdt het recht. En des bij deser oersaecken; se weren niet
van de landen daer to gebeden, noch volmechticht, om dat to moghen doen,
noch se sochten de gene niet, de het beste recht tot de landen hadden, en, om des
to doen, alto foele beters gelegelijcker gewest were, en daer geheel Westerlant
(de personen met hoere adherenten exempt) alto foele beter ende liewer to
foerstanden solde hebben; alst wal blijct bij de voergangen dinghen, so alst
foerscrewen is. Dan se weren also foerblijndet ende foerhatet vp de Burgundschen
Heren, datse gene differencie wisten tuschen wit ende zwart. Dat blijct wal
bij desen: wel also vngeluckich gewest were, en hadden also een Borgondisch
cruis X gescrewen an de want, often vp een tafel, in hoer presencie, woe he
niet hadden moegen fleghen, he haddet moten besterwen.
Noch se hadden oersaecke, om des to doen sufficiant, ne gene; angemerct,
hadden se to freden willen wesen met des gene, des hoer voer Godt ende met
recht behoerde , so were daer gheen kibbelinghe, oerloch, noch vnwille gewest;
dan se wolden met gewalt hebben, des hoer met recht niet mochten gheboeren.
Dat is de oersaecke, waer vmme des so menich a r m , foerbustert mensche in
Frieslant gemaect is. En so hoer resistencie often wederstant schegen, bij de
welcke des se wal voernamen, dat se bij hoer eghen gewalt ende macht niet mochten
eomen tot hoer menonghe ende propoest, so repen se an de Furste van Sassen,
en des niet om sunderlinghe liefthe, de se tot Sijne G. droeghen often hadden;
dan bij Sijne Gnaden wolden se gehulpen wesen , om also to moghen comen tot
hoer wille ende menonghen, des se anders niet mochten hebben.
Het is geboert to Mechelen,

een cleine tijdt to foeren, des ick gefanghen
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worde, dat ick was vp de kamer, daer Mester VINCENT vth den Haghe logeert
was; daer sijnde, so is daer oeck gecomen Heren FFK.EDEB.IJCK VAN RENES,
Here van Mal,• en wij quemen to spreken van de dinghen in Westerlandt, also
dat ick daer to foerstaen gaff, woe hart des Heer KEMPO MARTENA en Heer
TIAEKT BURMANNIJE daer op stunden, des wij enen nijen Ghuwernoer mochten
hebben, en foersweghen des niet, so lanck als dese SCENCK Ghuwernoer
were, solde vns landt nummer geluck often heijl geschien ; en nv, so de landen
hoer mede beclaget hebben van hoer vnordentlijck regiment, en woe se hoer
regerenden misbruct hebben, siet, nv fallen se an de Ghuwernoer, en willen
hem om lewen noch sterwen vntberen, so als des to foeren voerclaert is.
De
Here VAN MAI. anluorden mij: Dat gelowe ick wal; se solden de Duwel liewer
an roepen in hoer hulp, foer des se niet tot hoer menonghen solden comen. -—
In dese woerden worden gemerct de solucie van de saecke; de Scirongen sochten
recht, reden noch oersaeck, dan hulp '7 des se bij de Hartoghe van Sassen
erlangden.
HIJR FOLGEN DE ARTICULEN, MET WAT RECHT, REDEN ENDE
OERSAECKEN DES WIJ BIJ DE HARTOGEN
VAN GHELRE QUEMEN.
Wij hebben vns voersellet met de Ffurste van Gheldre, daer wij int eerst groet
ende goet recht to hadden; to weten, Sijne G. beloefden vns des, bij sijne
Furstelijcker ere ende bij sijn ewighe salicheit, vns weder to helpen gewen ende
doen hebben, dat vns met groet gewalt ende macht afgedrungen ende benomen
were ; dat is, vnse erste, angeboeren vriheit. Vi vim repellere licet.
En wij hadden daer groet reden to ; welcke reden conforteert vnse recht, to
Weten , nae des de Hartoghe van Sassen vns voel met gewalt benomen hadden ,
so gaff Sijne G. vns wenich weder, alst wal blijct bij het reuersbrieff. En des
•elfden clein, des vns beloefth worden, en is vns niet gheholden, int geheel
often in een part daer aff, so als des genoech specificeert worden in de scrifth ,
Prov. Friesch Genootsch, I.
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daer wij Sijne G. mede aff screwen alle bewantenisse van hulde, eedt ende
plicht, daer Sijne G. an vns mochten voermeten often eijschen to hebhen.
Daer to so hadden wij , sulckes to doen, redelijcke ende vntfanckelijcke
oersaecken ; angemerct, se hadden gesocht en sochten noch vns ere, lijff ende
goet, sunder dat wij des in cleijn ofte groet foerschult hadden; en so dan
nemant sijn vnschult mochten ghebrucken, daer wij exempels genoech, ende meer
dan to foei, aff hadden geseen, ende met de wercken befunden, alst to foeren
gescrewen i s , so hebben wij vns selwen salueert, in hoep sijnde, weder to
erlangen , des vns benomen was.
Als nv een Hartoghe van Gheldre het landt de beste ende meeste part in
hadden , de steden ghesterct, en sloten gemaect, doen so voergat Sijne G. alle
sijne hoghe beloftben, de he vns ghedaen hadden, en vnderstunden des meth voele
behende practiken , so met lieff, so met gewalt, vns daer hen to brenghen, dat
wij Sijne G. solden vntfangen , hulden en zweren , als Erfhere van ÏWesterlard.
Siet, woe voele vns daer vmme to doen beloefth worden, wij hebbent al
foersmaet, ende hebben inder waerheit daer vmme markelijcken moten lijden;
ija so rechte foei e , dat wij des niet solden willen hebben geleden om grote,
marckelijcke summe van pennongen, alst een part daer fan to foeren foerciaert
i s ; en de oersaecke, waer vmme dat wij de Ffurst van Ghelre niet wolden
vntfanghen als Erfhere, der oersaecken weren daer foei; daer ick , om den
cortheitz wille, niet dan 4 to scrifth wil stellen , so hijr folget.
HIJR FOLGHEN DE ARTICULEN, WAER VMME DAT W I J EEN
FFURST VAN GELDRE
NIET WOLDEN VNTFANGHEN ENDE
ZWEREN ALS ERFHERE VAN
ff'ESTERLANDTH.
Primo:
Voel alle landen van Cristentheit, daer is permutatie gheschiet, aîso
datse hoer gerechten Heren sinnen af gegaen , ende ander gecoren ; dat in
Franchri/ck 2 maei geboert i s , de wijl se Gristhen gewest sint. Also wal isfc
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gheschiet in Hispania, Portugal, Scotlant, T^ngaren, Behemen; Engelant,
beide Cecilien, ist sunder-getal. Men macht wal gedencken in Sweden ende
Denemercken also gheschiet to wesen ; en met namen de prouincien en landen ,
bij vns gelegen, hebbent tselfden tot menighe tijden ghedaen. Dan wij , Fresen ,
wij hebbent tot vp desen hudighen dach sulckes niet willen doen. Dan wij
sinnen wal in groten noeden gewest; ende als wij bedwonghen worden, een Here
to sweren en hulden , theghen vnse preuilegien ende friheden, des helden wij
ghetreulijck, tot dattnen vns niet en hilt noch holden wolden tgene vns beloefth
were, ende waer vp wij dan eedt en plicht ghedaen hadden. Ende als wij dan
also belast worden , des wij des niet saghen langher to draghen , so sochten wij
gheen ander Here, daer wij vns vnder wolden ghewen , om de ersten to
foerdrijwen; dan vnderstunden des, doer de wille van Godt, met vnse eghen
manheit ; als tot menighe tijden gheschiet is. En men salt niet moghen waer
maeken, dat de Fresen hebben van anbegin teghen hoer Here rebelleert, sunder
marckelijcke ende kentlijcke oersaecken. Frustra quis sibi Jidem seruari querit,
qui fidem, a se prestitam, seruare recusat. Der oersaecken wolden wij een
Hartoghe van Ghelre niet eligeren als Here, vp datmen niet mochten segghen:
wij hadden een Hartoghe van Ghelre daer om gecoeren, op des wij doer hem
een Hartoghe van Sassen mochten foerdrijwen. •— En foer des alle Fresen also
dane schanden doer vns solden geleden hebben, daer voer solden wij de doet
gekoeren hebben to sterwen ; des weet Godt wal !
Secundo: Wel solde vnse vnscult voer luden hebben moghen doen, off wij
een Hartoghe van Ghelre vntfanghen hadden als Here, often vnse aduersanten
solden ghesecht hebben, dat wij geen gegrunt oersaeck hadden, om des to doen,
des wij ghedaen hebben, dan so voele, dat wij niet mochten lijden, des se
regeerden , als se bij de Hartogen van Sassen plaghen to doen ; dan wij weren
sunder enighe oersaecken bij de Hartoghe van G-heldre ghefallen, dan allene daer
vmme, des wij regeren wolden, en wolden het regiment van de landen om
handen hebben , gelijck se hadden.
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Tertio:
Al weert also, dat wij des wal hadden moghen foerantuorden foer
Godt ende alle de werlt, dat wij een Hartoghe van Ghelder gecoren hadden voer
vns Heren; angemerct des wij sulclces niet ghedaen hadden int begin, to weten,
om met Sijn G. een Hartoghe van Sassen to foerdrijwen, dan hadden des
ghedaen uit constant noet, angst ende hedwanck , ende wisten gene remedie vp
deser werlt, angeseen wij sodane obstacula hadden ende funden bij de Keij. Ma.,
alst to foeren voerclaert is ; nochtant solden vnse aduersanten gesecht hebben;
Al waert also, dat wij vns geleten voer de luden,en de boenioertz also maecten,
recht off wij daer grote suaricheit in hadden , om een Hartoghe van Gheldre to
vntfanghen als Erfhere; daer weer niet vp to letten ; wij hadden des nochtant
in de eerste ancompste also to doen beloefth, en met contracten angenomen.
Quarto: Woe wij een Hartoghe van Gheldre hadden eligeert ende vntfanghen
als Here, daer mede weren öeck de landen , to weten Westerlant,
diuideert
ende van en ander gescheiden ghewest. En in sodane diuisio en hadden nummer
frede moghen hebben int landt gecomen ; sunder, dene hadden de ander moten
wij eken ; en des solde zeer hart gewest hebben, om to doen; dit hebben wij wal
gruntlijcken betrachtet. Oeck befunden wij, des de Ffurst van Ghelre vns afginck
van alle belofthen , de Sijne G. vns ghedaen hadden angaende vnse friheit, waer
bij wij solden moghen weder comen tot vnse friheit, daer wij vns vp foerlaten
hadden, noch mochten oeck neutrael sitten. Dit anmerekenden en hebben wij niet
willen volghen vnse apetijdt, noch willen soecken vnse prophijt, so wij des ija
wal hadden moghen doen , alst to foeren wal voerclaert i s ; dan hebben Godt
ende de rechtfeerdicheit voer oeghen ghenoemen , en de Keijserlijcke Maiesteit een
Here ouer vns ghemaect; niet bet wetenden, so wij doch een Here mosthen
hebben , so was daer niemant, de meer ende beter recht tot vns landt hadden ?
dan der Keij. Ma.; en de landen solden oeck best bij de Keijser regeert worden,
en woe wij oeck nv beth geweten hadden, vngetuijwelt, wij solden oeck beth
ghedaen hebben ; dat weeth Godt wal!
Bij desen so mach de leser van dit tractaet wal lijchtelijck de waerheit lere
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kennen , wat wij gedaen hebben , ende oeck wat se ghedaen hebben • woe se an
een Hartogen fan Sassen gecomen sinnen, ende bij wat oersaecken ende met
wat recht, ende woe se daer bij gedaen hebben; insgelijcken woe wij an een
Hartoghe van Gheldre geconien sinnen, met wat recht ende bij wat oersaecken "•>
ende oeck woe wij daer van gesceijden sint, en watter in middeler tijdt ghedaen is
an beide sijden ? des is al wal bescrewen. Hadden wij vnse angeboeren friheit niet
gesocht, dan gelijck se, daer nae ghestanden, om de landen to moghen regeren ,
en daer bij groet geit ende goet to erlanghen , het were gene noet gewest, den
grote angst, sorge ende persecucie geleden to hebben, so wij hebben moten lijden;
angemerct een Hartoghe van Gheldre en was ne halff so starck int lant, als he
was vp de dach, als wij vnwillich met en ander worden. Nv hadden de Keiser
wal grote macht int landt ghehadt, nochtant niet merckelicks gedaen ; wo wal
dattz der tijdt geen comparacie hadden bij starcten, alst nv was; wij hebben vns
dit niet laten anfechten, dan hebben foersmaet hoeghe beîofthen, groete ghifthen,
noch hebben vntseen zware dreigementen, dan allene de deucht gefoJget; daer
wij foele om geleden hebben , en ick, arme mensche, ben noch int lijden ; alst
den Almoghenden wil, so macht balde beter worden ! Dan ick gelowe certein ,
woe se bij een Hartoghe van Ghelre gewest weren , so wij weren , en hoer dan
hadde moghen gheboeren , tgene wij mochten hebben , se solden hoer niet lanck
beraden hebben, om tgene to doen, des wij niet wolden doen, ende so voele
daer vmme hebben moten lijden , alst hijr to foeren wal voerclaert is. Et sie
est finis!
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Dit tractaet heb ick angehewen to scrijwen in mijne etende ende groet
foerdriet, ende dat niet sunder redelijcke oersaecke; en bet tracteert, waer
Partije sijnen anfanck genomen heft, ende oeck wat daer bij de Partije gedaen
i s , en des met namen in Westerlandt,
daer ick geboeren ben, met andere
articulen , daer to denenden , so de leser des fijnden mach , secundum ordinemt
so alst ghehoert. En al ist waer, dattz slecht ende vnformelijck gemaect is t
daer en is niet vp to letten; het gelijct sijne mester. En often mijn growicheit
ende grote vnfoernufth went vp desen dach foerborghen were , dese scrifth salt
de leser openbaren. Wel nv schone ghedicht Legeert to lesen , he fîjnt oeuer al
boecken genoech, gemaect bij poëten en andere geleerden mannen, om sijn
recreacie daer inne fo moghen nemen, bij de welcke des he sijn foerstroeïjde
sinnen bij en ander mach roepen , ende sijn bedroefden geest daer bij foerlichten
mach ; des mij leider niet geboeren mach. Nochtant behoertmen des also niet to
foerstaen, dat ick mijn vnschult daer met doende b e n ; recht off ick mijn
growicheit daer mede bedecken woide, ende gewen to foerstaen, des ick geen
boecken bij mij mochten hebben , daer ick de waerheit bet vth hadden moghen
fijnden. Ardea culpat aguas, cwn nesciat ipsa notare. Dan al hadde ick schoen
alle de boecken bij mij gehat, den ick hadde moghen wunschen, so heb ick
leider des voerstandt niet, dat mij genoech van harten leit i s , des ick edtwes
solde moghen maecken , dattz met apetijdt solden mogen begeert worden to Jesen
van de gene , de vnderscheit weten tuschen amandelen ende boenen ; en oeck heb
ie des tot der menonghen niet gemaect. Dan ick foersekere de leser van
desen, wat he hijr fijndet, dattz warachtich also ghesciet i s ; to weten, wat
ick gescrewen hebbe van olde dinghen, dat moet wal also waer geschiet to
wesen, often ick moste bedroghen wesen bij de cronijeken ende andere olde
jofïijcke boecken, de ick tot ander tijden daer aff gelesen hebbe; en woe wij
daer gene gelowen in solden stellen, so mochten nemant weten, wat daer
hijr befoeren geschiet were, dan so voele als en ijdtlijck selwen ghesien en
ghehoert hadden. En wat ick gescrewen hebbe van dinghen , de niet to scrifth
gestelt sint, des heb ick gescrewen vth een gemene fame ; en hebbe des also
gehoert van de gene, de hoer seijden des geseen en gehoert to hebben, Oeck
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andere dinghen , de ick gehoert hebbe van particulare personen , daer chan noch
mach ick geen waerheit meer aff scrijwen, dan so voele, des ick des aîso gehoert
hebbe , alst io foeren ghescrewen is. Dan dat gene, des mijn eghen persoen
an gaet, is warachtich also gheschiet, so alst hijr to scrifth gestelt is ; en heb
niet anders gescrewen dan de rechten waerheit, often ick hebbe des de waerheit
also nae gebracht, als ick bij alle de crachten van mijn voerstant heb moeghen
doen; en woe mij Godt Almechtich den gnade doet, en heipet mij weder bij
ere ende goet, ick hoepe dese scrifth also to stareken met geloflijcke brewen,
tughen ende anders, dattz wal to gelowen sal wesen. Dan off ick in mijn
scrijwen gedwaelt hebbe in namen, ijaren, plecken often dergelijcke dinghen, des
mach lichtelijck geschiet wesen bij gebreck van memorie; angemerct des ick geen
ander behulp mochten hebben, dan so foele3 als ick ouer langhe ijaren gbelesen,
gheseen ende gehoert hebbe ; daer en is niet foele wereks aff to maecken ; als
het rechten effect waer is , so machmen mij met recht niet straffen j dan gelowe
certein, woe de leser van desen tractaet tgene he Jeest wal incorporeert, he
salt lichtelijck met de waerheit weten ende voerstaen , dat mij dese grote,
vngehoerden smaetheit, schande, homoet, elende ende jniurie meer to ghestanden
is doer hat, nijdt, vngunst ende paitije, dan doer mijn voerdeente. Nv ist ijae
w a e r , dat alle Fetkopers van name, daer men aff kennisse moghen hebben doer
scrifthen often anders, de hebben altijdt hoer iewent reguleert, des se niet to
schelden moghen wesen; en doer des se to voel erber ende froem weren, hebben
se tot menighe tijden grote schaden moten lijden, van wels generacie often
stamme des ick oeck gesproten ben ; en neme daer de Almoghende Godt in to
tughe : Off een mensche mocht sterwen hundert dusent dot den , dat solden ick
voel ende vngelijck lewer willen doen, dan des ick de eerste wesen solde,
edtwes gedaen to hebben , des ick niet solden moghen voer alle de w erlt bekant
wesen , en solde also alle Ffetkopers een schande wesen ; en were voel beter
vngeboeren, dan des bij mij ghedaen were, dat bij mijne aduersanten wal
ghedaen is.
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videas quid tu jubeas , dum magnus haberis y
Respicias, quern desplcias , dum ledere queris ;
Et caueas, ne forte ruas, dum stare videris.
Dat varias fortuna vices ; nún ergo mireris!
A .;. G •:• W
BORN M

Ich baens ghestalth
In Godtz ghewalth.
J. DOUWAMA. ast.
NIET

VOER

-f»»:
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I N S T R U C T I E

AJV

S U N

lijn liewe wijff! ick sende dij dese Instructie,
folgen; — ende wil beginnen an vnse kijnderen.

ende

W I J F F .

Legere, wilt den

Ick hebbe dij cortelingen gescrewen, woe dw vnse dochter niet soldeste gewen
an Heren T J A E R T BÜÄMANMIJE soen; de oersaecke is deze. Godt gebenedijt is
een hater fan alle quaet, ende een liefhebber ende loener fan alle goet;
T J A E R T den soect den werft; he bemint hoege dinghen, ende begeert to regeren;
ende daer to is he gecoemen niet met Godt, dan met sunde ende scanden; ende
daer in heft he perseuereert went vp dese tegenwoerdigen dach t o ; ende dat wil
selden een goet ende nemen. Men sechtz, ende this oeck waer: Wel dat Godt
niet foer oegen en haet, Zijn gelnck ende ere niet langen en staet etc. De
waerheit machmen wal foerdrucken, dan niet foerderwen; waerom?
Godt
fecht foer den waerheit. —— Se hebben mij meth loegenen foerfolget ende
gecrencket, so foele alst mogelijcken i s , tot datse mij in dese smartelijcke
elende ghebracht hebben; dan mijn troest is alleen tot Godt; den zal mijn
vnschult ende goet recht anseen, ende mijn goede menongen ende arbeit, daer
Prov. Friesch Genootsch. I.
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ick in gefangen ben, to hulpe coemcn, ende foerliichten des Keijsers hart, dat
he de grunt fan mijne fangenisse sal bekennen , doer den welcke he zal weten
to sceiden den nacht fan den dagh, ende het wit iàn het zwart. Men sechtz
in een prouerbium:
IJdlick wachte hem foer de dael; De loegenen wordt wal
raedt.
Ick dancke Godt, dat ick niet anders ghedaen hebbe, dan so foele,
dattz mij a 1 tijt liewer i s , dattz den KeLjser, ende alle sLjne Heren, de gruntlijcke
waerheijt daer fan weten, dan off dal foerhoelen solden blijwen.
T J A E R D T den
was bij de Sassen gans niet gheacbtet, foer dat den GraeïF F A N BENTBÜM
Ghuwernoer worden ; dat wil ick also proberen ; de stadt fan Leuterden hadden
liem gemaect hoer OJderinaa; de ere hebbense occk wal een schoemaecker
gedaen bij mijner tijdt; so wast der tijt, ende noch wesen mach, allet een
gewoente to Lewerden ende oeuer a] Frieslant, dat de jongen Juden hoer bij
en ander foersammelden vp den laetste dach fan December, in de awent stondt,
ende gingen an den rijcke Juden huscn singhen ende foerkunden het nije jaer;
dat Jiet T J A E R T foerbeden in Lewerden,
doer cracht fan zijn officie; ende dat
foerdroet den Sassen Heren ; ende een fan de Heren , genoempt SEGEMON
M E L T E S , qnam vp den awent tot saligen F F R A N S MENNEMA , ende dede so
foele, dat se beiden met hoer deneis gingen foer BUEJÎMANNIJE buis, ende
songen dat nije jaer aldaer, hem tot spijt, tot so feer, Ende.de wroegers de
moet Godt foerdoemen!
ende daer bij Jetense dat staen , ende gingen foert foer
het huis fan Mester HEMME , den zijn raetgewer gewest weren, ende sungen
tselfden liet also feer tot den wrogers ,• daer met gingense tot MENNEMA
h u i s , ende maecten goede cbijre etc.
• Daernae so quam den Grawe VAN
BENTHÜTVI int regiment, daer he grote kennisse an niaecte ; ende he hadden bij
hem woenen een junck francken , ende was sijn wijwes sustcr dochter, den wal
genoecb schoen was; doer boer quam he also in gracïe fan den Ghuwernoer, dat he
het spil alleen gans om handen, hadden ; ende J w BOTTINGEN quam oeck daer
mede in den handel; want se was sijn wijwes suster; doer dat so diuideerden se
beiden het goet fan saligen J E M M E Heer JÜSMA en G E R B R A N T MOCKEMA, der
doer hoer angewen ende raet decoleert worden; ende ick was daer to ordineert
dene to wesen; dat ick also doceren wil. Daer was niemant fan alle den
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Bidderscap daer to coemen gescrewen, dan saligen G E R B R A N T MOCKEMA ende
ick. Wij compareerden to gelijcke, ende wij vnlfingen vnse antuort to gelijcke
doer MiCHAEii H O E I J E R ; en doer Godtz wilie worden ick salueert doer den
Canzellier; ende daer met so worden de eisten conclusie muteert. Ende andermael
worden daer concludeert, dat T J A E R T MOCKAMA zijn broeder geselscop solden
holden, de aireden to Lewerden gecoemen was bij hem selwen, alleen om den
stacie to seen; ende met dat T J A E R T MOCKEMA SO miraculoes daer fan quam,
ende he niet to acliterhalen was, so hebbense dese J E M M E Heer JTJSEMA
gehaeît; daer mostben tue wesen. —— Dit ist begin fan zijn regiment; Godt mach
liet end weien. —— T J A E R T BUERMANNUE wij ff plach to seggen : Se solden hoer
kijnderen Bandieheren gbenoeten maecken, al soldense met den ene foet daerom
in de Siel coemen. -—- Het is geriocch den weet) nae de heil t o ; ende wal
mochten se met heiden foeten daeritme coeraen, ende hoer kijnderen solden noch
moeten blij wen, de se sint etc. Woedemzij, mij lust an sodane luden niet to
hijlicken; ick Legere to blij wen bij mijn gelijcke; dat paert best; bij mijn wille
ende consent salt nummer geschien.
I t e m , off ick in dese mijne elende sterwe, so bidden i c k , wilt vnse dochter
ANNE gene professie late doen , se is dan den xx jaren passeert, also dat se bij
hoer older mach- weten, off se oeck bequaem is int cloester to blijwen. Godt
w i l , noch begeert, bedwongen denst. Als ick dan mochten wetea, datse liewer
wolden int cloester blijwen , ende denen Godt met truwer harten, al mochten
ick certeijn een groet heren zoen tot hoer hebben , ick solde se Godt niet willen
vn treek en ; ende dat weder in contrarie: als se hoer tamelijcke older befth,
ende ick dan mochten welen, dat hoer natuer meer often beth genegen were
tot den werlt, dan int cloester, woe ick dan geen Edelman mochten crigen,
ick solden hoer certeijn liewer willen gewen een vther ghemeenthen, dan iek
hoer solden willen dwingen, tegen hoer nature int cloester to blijwen.
wilt oeck also folgen ; dat is mijn fruntlijcke begeerte etc.

Dat

Item vnse andere kijnderen, den wilt bij der scholen holden, so ick dij dan
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daer fan ghescrewen hebbe; ende met namen den tue iungesten , ende wilt daer
geen geit an sparen; ende al ist, dat R E M P T niet foei leren saî , doer dat he
nv to bant to olt is , daer laet dij niet anleggen ; tbis ende tsal altijt beter foer
hem wesen , dat he bij der scholen geholden wort, ende daer zijn geit foerteert,
jjan he een straetridder solden worden, ende gaen vp den bierbanck sitten,
ende leren spoelen ende ander tuskerije, so ick in mijn joget gedaen hebbe;
dat mij nv niet • to foei e berouwen mach. Daerom ist mijn raet : laet REMPT
niet bij huis off in Frieslant blijwen , dan sende hem al fan der bant, om wat
to leren, tot so langen, dat he so olt is, dattv hem wilte beraden ende gewen hem
een wijff. Ende vnse jungesten soen , off he enichsins daer to inclineert weren,
wolden ick ja geerne , dat he Gheestelijck word.n ; doch stelle ick dat tot sijner
discrecien , off Godt dat also beliefth , dat he tot zijn behoerlijcke older compfc,
so mach he doen nae gelegentlieit fan der saecken, daer he hem selwen in fijnt;
solden he gecledet wesen met een gheestelijck habijt, ende draegen daer een
wertlijck hart vnder, soe weert ja beter, dat he in den werlt bleeff. Daer
machmen nv niet in raeden , dan so foele, dat mense bij der schoien holden,
ende laten hoer leren in de tijdt, dat se jonck sint. Als se niet gheleert sint,
so mogen se niet Geestelijck worden , al weren se daer genoech to gesint; dan
woe se geleert sint, oeck wat se dan om handen nemen, dat sal hoer daer an
geen belet often schaden inbringen : dan wal groet propbijt ende eren mochten
hoer daer fan to staen. Hijr om ist mijn raet : Off dw sterweste , foer dat vnse
kijnderen tot hoer jaren coemen , dat al mogelijcken i s , so wilt also spreken
met dijne Curatoers, dat se foer al vnse jungesten kijnderen holden bij der
Schoeien ; en soe froe als se daer to bequaem sint, datmen se dan scicke in
Franchrijch,
to Para's, offen to Orliens, ende niet in dese uniuersiteiten, als
Colen, Lowen, often Rostoch. De oersaecke is dubbelt: in dese Nederlandeschen
uniuersiteiten worden fast alle den Frieschen studenten ghebracht, om dattz wal
gelegen i s , hoer to bestellen , tgene hoer noet is to hebben ; de studenten
foersellen hoer bij en ander , ende leren beth drincken , spoelen en ander suicke
dingen, dan tgene, waerom se daer gesant sint; en wel dat niet mede doen wil,
den wordt foeracht ende foersmaet; en den junghen luden weten noch moegen
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dat gruntlijck betrachten, wat hoer daer an gelegen i s ; dene foerderfth dander;
anders ist in Franckri/ck;
this aldaer niet also costumelijck to drincken , alst in
dese Nederlanden wal i s ; wij , Friesen , plagen den roep to hebben, dat wij
drunckers weren 5 dan in anderen , vnse bij gelegen , landen weten se oeck wal ,
meer dan hoer noet weren, daer fan to spreken, etc; en het meesten, se leren
daer mede de Walschen spraecke, dat hoer wal groetlijcken in staeden mochten
coemen ; aldus so concluderen ick in desen , dat ick dij bidden : Wilt geen geil
an sparenj holt vnse kijnderen bij der scholen; ende so froe als R E M P T XX jaren
olt is, so sent hem in FrancJarzfck; al leert he niet foele, lie leert ja wat, ende
oeck so leert he den spraeck.
Dan wal so solden iet dij raeden, dat he van
vnse anderen kijnderen foersceiden werej to weten, dat he niet bij vnse ander
kinderen in een huijs en woenden ; der oersaecke is dese: Off he niet leren wil
often mach, den anderen mochten een exempel an hem willen nemen, ende
contrefeiten hem dat nae, tgene se'fan hem saegen, bij den welcke dat dene met
dander bedurwen worden etc.
Dit is mijn adwijs, raet ende wille fan vnse
kijnderen. Off het Godt also beliefth, dat ick hijr sterwe in mijn groete elenden
ende tribulacie, iwilt dit also folcoemen ende naefolgen j tsal dij nummer
rouwen.

Nu so wil ick dij scrijwen fan vnse goet.
Dan so froe als dw machsten weten, dat de Keijser to landen gecoemen is,
so wilt tue often dre goede luden mede nemen, ende coemen hijr to Janden,
ende laten een request an den Keijser maecken., so oetmoedelijcken, als men
dat weten to maecken, in den welcke dw den Keijser to kennen gewesten mijn
deerlijcken ende langen fangenissen, ende wat ick al elenden ende grote smaetheijt
hebbe moeten lijden in mijne fangenissen, niet alleen sunder schuit, dan puerlijek
om mijn waldaet; ende foermanen den Keijser zijn belofthen, den he mij heft
late doen bij Mijn Here FAN N A S S A W , in presencie van Zijn Majesteitz Raet, als
met namen, den Grote Canzellier, Mijn Here VAN R A W E N S T E I N , Mijn Hert?
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VAN B E R G E N , Mijn Here VAN H O E C H S T R A T E N , met anderen Heren van den Raden;
en bidden de Keijser so oetmoedelick, alstu maebtsten, doer Godtz wille ende doer
ere ende walfaert van justicie, dat be hem wil (juijten in zijn beloften, ende
stellen mij to recht, ende laten mij mesgelden often geneten, dat bij mij gedaen
befunden wort./*;— Woe ick dan niet to recht mach coemen, so help mij Godt; so
ben i c k , daer ick lewen ende sterwen moet; ende mach ick to recht coemen,
so salmen certëin geen artijckel mij moghen foerholden, ick zal daer vp weten to
ântuorden , dattz niet gedacht mach worden in geen menseben foerstant, dat ick
daer schuit an hebbe; dan a!!e menschen, den mijn antuort hoeren, den soelen
moeten bekennen, dat mij desen grole, smartelijcke elenden to gestandén is doer
hadt, nijdt ende vngunst ; ende anderen oersaecken ne gene hebbense tot mij
ghehadt. — - Ende wort dij dat van den Keijser afFgeslagen, so trecke van stunden
an weder nae huijs, ende nummer coeme weder in dese ianden. Wat heipet dij!,
dattu foele cost doetsten to foergeefsch? wij hebben doch schaden meer dan to foei;
wil den Keijser zijn e r e , zijn beloff, zijn consciencie, ende den rechtveerdicheit
niet meer betrachten ende foer oeghen nemen, dan hë dencken solden an mijn
persoen, so ist certeijn een arme saecke met mij. Waerom? Mijn adufirsanten
hebben sodanen troest hijr to Hoewe, den meer foermoegen meth een woert bij
den Keijser, dan wij ende alle vnse frunden met hundert dusent solden
foermoegen; wat daer aff coemen' zal, dat so mach vns den tijdt leren etc.

En off dw machsten foernenlen, dattz weder an een oerloch compt, so ist to
presumeren, dat de Keijser in langer tijdt in dese landen niet wort coemen:
ende so fîjnden ick mij in sodanen sloet, dat ick mij niet foersie langhen to
lewen; ende mij is hulp noch raet, foer den compst fan den Keijser; woe het
dan faeren zal, dat mach Godt weten! Daeroro so ist mijn raet; wortet weder
oerloch, so moeste mij foergetcn, ende gnen weder woenen in Groningherlant,
bij dijn goet , ende dat mach niet wal geschien sunder consent van den Hartoge»
fan Geldrey d;ierom ist dij noet, daltu to maecsten enighen frunden, den dij dat
foerwevwen an een Hartogen fan Guldre, dattu daer woenen machsten, ende dijn
renten vntfangen , tzij dan oerloch, often geen. P E T E R S I C K I N G H E N , en Mester
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JOHAN J A R G E S 5 ende SJCKO BENNONGHEN den solden dij daer an wal moegen
helpen; de Pastoer, Mester W I I / L E M , ende Doctor E L D E R W O L T , maehstu oeck
daer vmme anspreken; se focrmoe¾en bij de Hartogcn fan Geldre foele, en ick
gelowe certeijn, se solen dij vngeU'ocst niet laten; ende úw machsten dijn
vnschult ja wal doen; al ist also, dut den Harlogen fan Geldre op mij foergrampfc
i s , dat bebslu niet mogen beleren, npcli liet is bij dijn schuit niet to ghecomen;
het is dij leit ghenoecli gewest; oeck so liep ick bij mij selwen niet vthe
landeq, dan den Fursten screeff an den Raet van Groningen, dat men vns niet
langer in Groninghen lijden solden.
Woedemzij , dw machsten niet met
hoer disputeren; Godt wctet wal, dat den Hartogen fan Geldre groten schuit
ende vnrecht lieft tegen mij; ick hebbe niet solicitcert, often edtwes to hebben
begeert, dan tgene he mij beloeftb hadden, ende to gewen schuldicli was; ende
met dat mijn saecken fast wiit ende open staen daer int iant, bij dat ik wenich
mochten weten, datmen vns also subijdt often vnfoerseens vtlie landen solden
jagen, so ist dij noet, dat dw ordineersten ende eligeersten Curatoers, den dij
helpen dijn goederen to regeren; this dij niet tamelijck noch doenlijck, den
saecken bij dij selwen to beleijen ; en so wete ick gene bequamcr daer to, dan
dijn tue newen, to weten J E M M E ATJ¾TA ende MENNO DOEMA ; se woenen beiden
in Groningen t ende se weten beiden dijn goeden puntlijcke wal, ende also wal
den Lantrechten; ende watse niet claer wistben, dat mochtense leren an P E T E R
SICKINGEN ende SICKO BENNON GEN.

Int eerst, so moestu den possessie innemen fan het huisken op Suerdyck,
met den landen, so dijn saligen moeije H I I , LUERSMA dat achtergelaten heft;
dijn oom A L G B R BRÜNINGEN en heft daer recht noch reden ne gene to; het
behoort dij aüene to ende niemant anders; ja al waerstu der tijdt doet gewest,
so hadden dijn kinderen beter recht daer to gehadt, dan he heft; so foele ist to
beter, dattu noch bij lewent bisten.
Ende off het also geboerden, dattu dijn oem foerleweste, so feer he gene
kijnderen en criget, so behoeren sijn goederen dij oeck allene to, A L S C H E , dijn
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njoeijej en heft daer geen recht t o ; ick zal daer aff maecken een figuer, dattu
îoenen machste an den gene, den foerstant hebben op rechtelijcke saecken nae
het Lantreclit; den solen daer bij to beth foerstaen den saecke etc.
ÀL&ERS
n¾eesten goederen liggen in den Hummers;
woe he sterfth sunder kijnderen,
den goederen, den he in de Hummers
nae hem leth, den foersterwen nae
Hummerschen rechten; de daer liggen in Medagerelandt,
den foersterwen
nae Medagere recht; ende den in Lang woll liggen, den foersterwen nae Lang
woltmanne recht; en woe wal den dre landen zeer diuers ende foei foerscelen,
nochtant so maecken se dij , alle d r e , alleen rechten erffgenaem van ALGERS
goet; en also wal fan Fijwelonqen lant, daer moeije HiTi salige hoer landen
liggen; Hunsirighen, Ffijueüngjien ende Medage ra Lant rechten den concorderen
foei ende meest al ouer een etc,
Doch saltu al dijn flijdt daer to doen, dat dij
moghelijck is, dattu met fruntschap met hem foerdragen ende sceiden machsten;
ende woe het also niet gedaen wil wesen , ende dat he de saecke niet wil stellen
an goeden luden, den des foerstant hebben, so moetstu fan den noet een doecht
maecken, ende roepen het recht in hulp, ende laeten den saecke met recht
scheiden; dat so mach he dij niet quelijcken afnemen.
Als fan dat goet, dat wij gecofth ende betaelt hebben, liggende to Saxum
ende to Northom^ dat heft dese gestalt. Vp de tijdt, als den knechten geslagen
weien foer Ffenloe, so quemen den knechten, den vntlopen weren, foele to
Nzj'maghen, daer ick der tijdt oeck was; so quam ick an een olt knecht van
kennisse, genoempt BEERNT SUNDERGETJT, ende is geboeren van Olden hoewe/
dan ick geioewe, dat sijn rechten naeme is BROERCKE ; ende he heft een cleijn
scraemeken ouer sijn een oeg; so fraegden ick hem foele nae knechten fan
kennisse, daer he mij antuort vp gaff; int sluten so fraegden ick oeck nae
HAUE
T H E M E , den vnder den knechten genoempt worden HANSKEN FAN
G R O N I N G H E N . - — He antuorden mij, dat he doet was geblewen in Lumberdi/en
yp den dach, als den Zwarten hoep van Zwitsers foerslagen worden.
Als ick
dat hoerden, fraegden ick hem, off he dat wal sekerlijcken wiste, also gesciet
to wesen? —- He antuorden m i j : J a , het weer certein also geschiet; ende
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woe mij daer wat aen geîegen were, he wolden mij wal knechten haelen, den
hem hadden helpen begrawen , ende den met hem vp den tijdt in een rot
Jagen , — dat ick hem badt also to geschien; — ende he brachten mij wal
x of'ten xij knecn*en, den dat seiden also geschiet to wesen; ende vnder alle den
anderen so weren daer tuc, dene van Zulhorm en dander van Legeherche, met
noch ander vlhJandischen knechten, den bij hem weren gewest, als he doet
bleeff; ende insimderheit dene van Zuthorm den hadden lang zijn stalbroeder
gewest, ende wisten mij to seggen , woe he foer Oldezeel scrijwer gewest were
fan een Hopman, genoempt Juncker R U C K E R T ; ende den was aldaer doet
geblewen ; ende daer nae deenden he de Borgontze, ende worden to Ffenlo inth
stormen hart gewont; dan he ghenas daer fan ; ende daernae toeghen den
knechten foele in Franckrijck, daer he mede was, ende hadden wal iiij jaer
often meer in Franckrrjck gewest, ais den Zuarte hoep in Franckri/ck (juemen;
dan alle den knechten, den ick kenden, den hadden hem in Franckri/ck
ghefonden ; ij often iij hadden altijt bij hem ghelegen, en weren op dat mael met
hem rotgesellen, als he foerslagen worden. -— En op de condicien hebbe ick
de erffnisse fan zijn dre erffghenamen gecofi; also datter gheen tuijwel an is, he
is certeijn doet, se seiden dat so hart ende hoech , het deden hoer ja geen noetj
oeck mochten se dat niet weten, off dat mij tegen often meth was, ende off se
mij daer meden lieff deden often anders.
Hijr om' doet hem also: Willen
den ander tue erffghenamen oeck also foele hebben , to weten, MEJNNO DIESMA
ende MELLE PANSTER , zuager, als den ander iij vntfangen hebben, dat saltn
hoer gewen, ende dat vp sodane condicien: Woe he weder to Janden cornpt, so
solense tgene, datse vntfangen hebben, to foergewen ende om niet hebben, ende
dw salte den erffnisse vntfangen vp caucie sufficiant, woe he weder to Janden
compt, dattu hem restitueren salten allet gene, datlu daer fan vntfangen hebsten,
so wal den emolumenten often renten , ais den principael; en willense dat
niet doen, dat se dan caucie stellen, dat se mij goeden rekenscop daer fan solen
doen, often vnse erffgenamen, woe he niet weder compt in sodanen tijdt, datt¾
genoech is, often tot hoer lewent lanck; want het is nu omtrent xx jaer geleden,
dat he vthe landen toech, ende nummer so solen se anders fan hem moghers
Prov. Friesch Genootsch, l.
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foernemen , dan so foele als hijr gescrewen staet; daerom mogen se qîielijckeii
weigeren het ene often het ander etc; doch wilt daer vp raetz plegen «iet dijn
Curatoers, ende anderen, de foerstandel sint in den rechten: en wat se dij raeden,
dem wilt fòlgen in alle articulen.
Du weetste woe wij fan ET^ÏHIJEN P A E M E gecofth hebben ses grasen vterdijcks
lant; ende nae dat wij sulckes beseten hadden omtrent vlij jaer, wordet befunden
bij het recht, dat, se niet meer dan de helft leweren mochten ; ende alst mij met
recht aff gekenl worden, so wolden ïck den naerkoep genoenien hebben, ende
was al een tijdt met het geit to Ni/e hoewe vp het landt. Nv ist waer, dat
E L T H I J E N P A E M E behoert daer geen schade affto hebben, angemerct tselfden landt,
dat EI/THIJEJS met hoer kijnderen vns f'oercofth beft, dat hadden se gewisselt
tegen saligen G H E W E P A E M E om ander lant ; daerom so moeten se hoer daer
fan schadeSoes holden; en de Tutoers van de kijnderen baeden mij fruntlijck, dat
ïck den saecke een wenicli wolden jalen berusten ende ans'taen; se wolden also
spreken met D A T H E B A I J M A , dat he mij liet lant solden late folgen; en niet
lang daer nae so quara mij dat vngefal vp den handen , dat ick vthe landen
mosten wijeken. Wat daer seder der tijdt in ghedaen is , mach ick niet weten ;
bistu daer fan niet contenteert, so machstu E L T H I E N an lathe spieken; se mach
foert soecken, daer se hoer schade weeth to foerhalen etc.
Du weetsthen , BOTTHE H E E B B R A N D E N , dijn zuager, is wat naegaenden; wij
hebben foele Jants to hoep, dat noch vn foei -deelt i s ; dij is noet, dattu goei;
vpsich daer vp hebsten, dat be dij niet to nae en tret; dw weelste, wij hebben
fast lant fan hem ghecoftb, ende oeck lant weder ingelost, dat he in ander wech
foerkoft hadden, als to Zuthorrn, ende vpt Oetherdifck, to Ni/e hoeff, ende
vp den Ham en to Iliddem t.; drier so n'oeste to dencken? dattu oeck den
renten, nae foermogen vnse brev\en, daer f<.n inmaensten.
En noch is dij noet to w<>ten, dat dijn moeije, salighen ASSE D O E M E , hoer
boedel goet, waer dat geleden is daer fan compt dij also foele t o , als .dijn
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moe ij e ALSCHEN. Dat saitu also foerstaen: Dijn oem ALGER nempt de lielft daer
fan, ende dijn moetje AiiSCHEur ende dw nemen den ander helft, dene soe foele
als diinder; dan aile foercregen goederen, tzij dan gecoft olten anders, daer
hebshs fi!s niet aff: B O T T H E hadden een groet part daer aff geboert, foer ick
dat mochten weten; ende roet dat ick nu in vlij jaren daer to landen niet gewest
h e n , so moetïim he dat weder annemen to vntfangen; dat laet niet geschien
etc, —— Nu ¾H'i¾ daer geen beter raet foer dij ende foer vnse kinderen, woe
du cl¾t daer hen wiste to brengen : B O T T H E ende ÀLSCHEN sint fast wat
behoeft icîi ; nut geit soldeste foele nioegen doen; ende this oeck goet foer hoer,
daîse å'.\ foerLofthen den steen, met den heerlicheijt ende eghendora, fan hoer
part. den se hebben to Aline ende to Hiddema, foer een summe fan peninghen,
so gluj ú»i fo'M'fhiîwen mochten ; doch hoer renten, dat se nu heft, vnfoerkrencket
to hlijwen; lo weten, al hoer reuten, den se heft in Gronlngerlnt,
daer dw
meth honr ghelandet histe, als îo Zuthonn,
to Alrne^ to May'terne ^ ende to
'Roötsm:, ende to Hiddema;
dat soltmen to hoepe sommeren, ende maecken
aldaer een summe f;in, ende bewijsen hoer met genoechsame brewen, den summe
alle jaren to heffen ende to boeren vp Hiddema lieert, foer hoer ende foer hoer
erfl¾enamen; doei) solden vns den egendom daer fan to behoeren; se ende
lioer erffgenamen solden geen ander recht an den lieert hebhen , dan hoer renten
alle jaren to heffen ende boeren etc. - — Johati Huls heert, vp den Ham, den
liebhe ick liijr foergeten, der oersaecke; se hebben daer an niet beholtlen; wij
hebben hoer part, so foele se daer an hadd.n, ai gliecoflli; en wo du dat daer
hen brengen mochsten, al soldet dij costen iiij c correrit gulden, daerom en
soldestu dat niet laten staen.
dijn oem, ende dw hebben oeck fast foeîe goetz to manden; (.'an dat
laet also staen alst staet; —- dan wal weert dij noet, met hem daer fan to
spreken; het landt, dat ghij beiden liggen hebhen reet den Monijcken to Aeuwert^
dat ghij dat hadden moegen met hoer wisselen, ende hadden dat moeghen
brengen in een stuck, daer het v dan aller oerboriichst gelegen were; dat
were zeer profitelijck foer v beiden etc.
ÂIÆER,
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Item, dat lant, dattu hebsten liggen f'oer den lieert to Bij-aeuwert dat se
to ander tijden ars hoer hebben willen trecken ende holden, ais hoer eghen,
daer foei om to doen was, als du weetsten, foer dijn groelfader dat weder
mochten hebben, dat brucken se noch; daerom is dij noet, woe se ander lant also
goet hebben, dat dij gh el eg en i s , soe wisselt met hoer; ende is dat niet, so
doet hem also: Latet dij also foele costen, ende neme goeden luden met dij,
ende daer to den Rechters fan E zing ende Hardeweer, ende late dij dat lant to
paelen vp aile fier kanten; ende vnder ijddijcke pael so laet tue stenen liggen,
ende neme daer brieff ende zegel aff fan den Rechters; anders, woe dw sturweste?
(daer Godt foer zij!) foer dat vnse kinderen groet worden, solden se tselwe lant
weder foer hoer eghen willen holden, soe se thander tijden ghedaen hebben, so
dw dat weetste etc.
Oh Luersma beert, to Beswert,
den is bij foersterffenisse gheconien in
freemden bant; eerst foerstarff het an Z W A N E F R I T M A ; ende met dat ALGEK.
F R I T M A starff sunder kijnder, so quam sijn erffhisse an R E I J N E R W I J B E M A ,
ende dat doer hulp fan R E M P T JENSMA ; daer he niet foei rechtz to
hadden; ende dese R E I J N E R heftz foerkofth , als mij gesecht i s , an Monijcken
ther Apelsche, inth sticht fan. Munster,
fan der oerden, als to Sneech ende
Ffranifcher sinnen, genoempt Cruciferi often Crucebroeders; en so dw fan
olders daer aff geboeren biste, en den name daer aff foersten, so weert ja
profîtelijck ende oeck eerlijck, dattu den beert haddeste moegen crigen, met
dat recht fan proximiteit often naerkoep, daer dw dubbelden actie ende recht
to hebsten; het eersten, het is een principael beert, daer dw ende dijn olders
aff geboeren sint; dat machstu wal tonen ende waermaecken: H o w S I J B O L Z ,
dijne nichten, heft den brewen daer aff, woe dat olden R E M P T LUERSMA met
sijn broeder schededen ende deelden; se heft oeck meer ander brewen, den
dij behoeren ende to coemen ; wilt se fan hoer eischen j se maghse dij niet
weigeren; — het ander, wij sint daer bij gelandet, ende dat vp foei. oerten,
als dw weetsten.
Daero • wilt met dijne frunden spreken, woe dw dat
aller foegelichst salte angaen, om den naerkoep daer fan to moegen crigen. Ffoer
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aJJe ende aller eerst wilt bevragen, off het oeck to Gheernwort oeuer de kercke
vp geroepen ende de koep foerclaert ende foerkundiget is; want den Monijcken
solen hoer willen behelpen fan hoer besit, dattu to laet ende niet in tijdt
ghecoemen biste, om den proximiteit to nemen; ende woe se den proclamaclones
niet hebben laten gaen oeuer den kercke, dat were dij een groet behulp, ende
to beth haddestu den koep to ignoreren ende vntkennen ; en oeck so ben ick
der tijdt niet intli landt gewest, dat ick den staat daer fan mochten weten, en
wete certeijn noch den grunt daer fan niet, woe often in wat wijse dattz
foercofth is; woe ik daer aff den rechten waerheijt hadden mogen weten, ick
solden warachtich den koep lot mij genomen hebben, al solden. ick anderen
landen daer vmtne belast hebben , dat ick sus anders niet geerne solden willen
gedaen hebben; oeck so mach ick dij in dijn recht ende saecken niet foercorten
often hinder doen, dan wal solden ick dijn profijt moegen soecken in alle dijne
handel etc.
Wilt raetz plegen, wat dij daer in to doen ende laten is s met
PETER SICKINGHEN ende SICKO BENNONG-EN , ende anderen fan dijne frunden ,
den daer fan weten, woe den koep gedaen is; want op den dach, als ick vthe
landen toegen, so was daer noch geen leweronghen gedaen fan den mate'; dat
heipet dij oeck.
Dw hebsten oeck noch geen brewen fan JETKE XACOB , fan dat lant, so
wij fan hem hebben gecofth j noch fan W I L I Æ M FEELKERS broeder; sijn
naeme is mij foergeten; noch fan saligen LURCK; noch fan PETER SOTEBIERS
stieffzoen; sijn name is mij foergeten; noch fan RENSCHEN to Groningen,
mett hoer kijnderen etc, Wilt daer to dencken , dattu brewen daer fan
nemeste.
treden dij oeck fast al to nae met plogen; het weer goedt, dattu dat
Jietsten affpaelen , ende oeck in anderen plaetzen, daert fan doen were; ende
met namen daer laden woenen vp vns landt, ende den oeck wat egens !ant
hebben bij vnse lant. Du moetsten fan dre ene doen ; dij is noet, hoer fan het
lant to setten, often dat se dij hoer lant foercoepen, o,ten dw moetste dat fan
DOEME
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en. ander late paelen, datter een kentlijcke sceidinghen i s ; anders lijden wij
schaden, als bSîjct bij O L D E D A T H E etc.
Ffan Mester C L A E S MONSMA daer weten ick dij de grunt niet fan to scrijwen;
ick mosten dan den brewen geseen hebben; dat mach nu niet wesen ; dan doet
liem also: Soecke den brewen, ende spreke rnett hem daer afif; ick hebbe so
goet betrouwen tot hem, dat he dij den rechten waerheit fan den saecke wal
seggen z a l , ende zal dij geen vnrecht doen; Godt dank! ick hebbe mij also niet
reguleert, dat ijemant dij met recht foerfolgen mach, often dat jemant hem
Leclagen mach, dat ick hem tsijne genoemen hebbe, often anders vnrecht ofteîi
gewalt ghedaen ; wolden ij der man so wal mettz sijne to freden wesen, als ick
mettz mijne, tgene mij Godt doer sijn grote gnaden foerleent heft, certeijo het
hadden goet foer Frieslant ghewest, ende tsoiden noch wal goet wesen!

Nu wil ick dij scrijwen fan vnse saecken in Westerlant,

woe den staen.

Het is gheboert, als ick metten eersten fan der schoeien <juam , alle mijn
frunden weren Jeider foersturwen ; ende worden reviert fan hoeren ende boewen,
dat ick niet to foele beclagen mach; ende bij quaet regiment quam ick in
gebreck fan geit, ende was der tijdt to Acfcrum; ende int spoelen, so wij
deden, soch saiigen GOSSE ANDÏIINGEN, wat mij vntbrack , ende boet mij geit to
lenen, off ick des fan doen hadden; dat ick in da-nck nam. He leenden mij op
«en golden galden renten omtrent xv often xvj golden gulden licht geit, ende
den rente solden he boeren vth een beert iandes, aîdernaest an zijn huis (daer
FOCKE BüWES plach to woenen; zijn stieffzoen mach daer nu woenen), tot so
langen, úat ick hem den foerscreuen summe betaelden; daer aff gafF ick hem
îjiieiF ende zegel ; en flus hijr nae so quam het oerloch int lant, to weten de
Teheliicheit; en was gans vnfoerseen fan geit; en den Sassens vntfingen mijn
sente; soo sant ick een brieff an E E N I C K J E L D E R T Z , dat he wolden weder gaen
îo GOSSE ÂNDRIMGEN, off he mij to lieff noch niet solden willen belenen dre
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golden gulden renten int tsulffden goet; -RENÏCK bad ick een briefï' gescrewea a»
vnse saligen Pastoer; "woe GOSSE sulckes wolden doen , so badt ick den Pastoer,,
dat he den briefF oeuer mij wolden besegelcn. RENICK beft mij sodaen geit
gebracht vp aclit golden nae, den he sede, dat foerscreuen GOSSE an hem behoideu
hadden, ende wolden mij dat zeer cortz senden; ende GOSSEN is int (sulfiden
jaer nae Roem ghetogen, ende is daer gesturwen ; ende sijn naewijff dat was
Mester RENICKS moeder, den beft met sijn kijnder gbedeelt, ende heft mijn
briefF tot hoer beholden. Ais ick dij nu getrout hadden, so begosten ick to
dencken vp dese dinghen ; ende so ick docli to Ackruin was , so sprack ick
G E E i i , saligen GOSSE wedne, an , ende wolden afrekenen tgene , daise daer aiî'
vntfangen hadden, ende wolden hoer foert bewijsen an mijn meijers den reste to
vntfanghen ; ende sede hoer oeck fan den viij golden gulden , den ick dan niel
hadden vntfangen. Saligen G H E E L was een kioeck , foerstandei wijff; se gafi
mij ther antuort: Het waer also , dat REN ICK sm'cx an hoer begeert hadden;
dan GOSSE wolden dat niet doen ; he wolden een frije koep bel)l)en ;, dan loi
wat tijden ick den pennongen weder gafF, so solden ick mijn briefF weder nemen
moegen; dan dat RENICK wolden seggen , datse viij golden gulden tot hoer
beboJden hadden, dat vntkendense; se seijden , RENICK belaelt lo hebben den
ganse surame, nae foermoegen fan den briefï', -— Ick begeerden , dat se mi]
den briefF wolden laete lesen; dat se mij consenteerden ; se haelden mij den
briefF; ende ick las den briefF in den kereke, ende befantz, also se mij dan
gesecht hadden; en wij concludeerden daer, dat ick vp enen ghenanten dacli lo
Ackrum solden coemen met de pennongen , ende nemen mijn bneff, ende solden
alsdan R E N I C K J E I / D E R T Z mede brengen , om dan den waerbeit to welen, bij
wel het gebreck weren van den viij golden gulden , daer ick vnbetaelt fan
w e r e ; — dat also geschiet is. Ick ben to Ackrum gecomen , ende liebbe
R E N I C K met mij ghenomen ; doch had ick hem geen woert daer fan gesecht,
waerom ick hem mede ghenomen hadden , ende noch weeth he daer niet aff.
Als jek nu to Ackrum quam , fraegden ick nae saeligen GHEET,., ofF se daer niet
was? — doen wisten se mij to seggen, datse den tijdongen hadden, dat se vp
deti îiaemeiijcke dach gliesturvven was in den Broeck. Als ick dat hoerden , icfc
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was des certeijn niet wal to freden ; se hadden nae boer ghelaten tue faderlose
ende raoederlose kijnderen , to weten , Mester RENICK ende sijn saligen broeder,
lek dachten hijr en daer, doch int leste, ick gaff to foerstaen , waerom dat ick
ghecoemen weren, ende presenteerden het geit an T J A E R T ANJDRINGHEN , om dat
ick des vntfangen luidden fan zijn faeder etc. He dede zijn vnschult, dat hem
den saecke niet anginck •, he ende zijn broeder weren also gesceiden met saligen
GHEETJ , dat hoer den brieff alleen to tjuam etc. Nu weetsten ja wal , dattet
mij an het geit niet ghestanden heft; dan dat icket niet hebbe gelost, is
foerblewen bij deser oersaecken. De wesei kijnderen weren mijn newen; ende
ick wiste, woe ick regiert worden in mijn joeget; ick mochten mijn lant niet
beholden ; het worden mij henomen etc. y ende woe het geit dan ghecomen
hadden in handen van hoer Tutoers, se solden certeijn gene grote prophijten daer
aff' gehadt bebhen. Nu had ick wal groet recht, het lant often renten weder tot
mij to betrecken sunder geit; want ick in den koep often segeiacie niet
consenteert, noch daer aff geweten hebbe, foer dat G H E E I , mij dat seiden ; noch
heb niemant daerom gebeden, noch bidden laten, om oeuer mij to segelen,
forder dan dat to belenen ; noch se sint daerinne niet gheerft nae het olde recht
often nae het nije recht \ also to foerstaen: — nae het olden recht so wast een
gewoente: Waer luden hoer lant often rente foercofthen, den ieten dat dre
Sondaghen oeuer de kereke ropen, ende dre rechtdagen oeuer het recht", ende woe
niemant in de tijdt queme, den wederseiden often tuist instelden, so erfden den
Grietman met zijn Rechters den koeper daer opentJijck int lant often rente, ende
leden daer een grote frede vp, dat nemant nae den dach de koeper belet solden
doen in sijn koep; en daer gaff den Grietman den koeper zijn brewen aff; ende dat
worden genoempt een Freden ban ; — en nae incompste van den Sassen, bij het
uije recht, doet men oeck fast aiso ; dan den Fredeban heft zijnen name foerloeren,
ende wort nu ghenoempt een Consent brieff. —— Dat bnngen ick also to
propositum: se hebhen geen Fredeban noch Consent op den renten; — waarom? —
ick hebbe in den koep niet consenteert; ende het Fredeban bij de olden rechten,
ende oeck het Consent bij den nijen rechten en worden niet gegewen , often de
foerkoeper moet de koep also bel ij en, ende holden hem foer wal betaelt, ende

Wumkes.nl

INSTRUCTIE AN SUN WIJFF.

5i\

vnterwen hem selwen; daerom is dat foerblewen etc, Nu doet hem aîso: Laet
Mester REKICK dit Jesen; ende ick laete hem rechter in de saecke wesen, ende
ick bidden liem frnntlijck, dat he bij mijn kijnderen nu aiso wil doen, als ick
bij hem gedaen hetabe; Ise wetet also wal, als jemant in Frieslant, wat hem
daer aîF behoert to hebben; ende wat zijn consciencie mach dragen, dat laet
liem ioigen; ende al to samen wast licht geit, dat ick vntfangen hebbe, alst
oeck wal blijcken zaî bij de datum fan den brieff etc.
De scortingen , den ick hebbe met mijn newe DOUWE to Metschenweer,
heft
dese ghestalt. Ick was niet dan vj jaer olt, als mijn salige faeder zijn schuit
vp eerden betaelden ; ende dat zal nv to midwenter worden xl jaer; doen
worden mijn beide oemen vnse mumbers ; mijn oldeste suster was beraden ; mijn
oeiia V L C K E , de fader fan D O U W E , den nam mij ende mijn suster, saligen
BAUCK , in bewaer; mijn oeni KEMPO nam mijn saligen broeder T H I E P K O en
mijn suster J E I J E in zijn bewaer, So hadden mijn saligen fader ende moeder,
vnder hoer ander goet to jáckrum, oeck twee saelen landts liggen to Di/khuster
zijtt; den worden foersceiden met liet diep, datter tuschen lopt, genoempt den
Bom;
ende daer bij so haddense liggen een fenne landtz op den Borns wal
genoempt het Nij'e landt; ende daer to behoerden xv pondes maten maedlandt;
ende dat sulfFden landt strecte oeck an mijn ocms landt to Metshen weer; ende
om dattz hem also wal gelegen w a s , ende oeck om datter geen beter landt in
Achrwn
i s , so nam he dat tot sijn profijt ; dat mijn saligen moeder seer
(juelijcken to freden was ; dan se mostet wal lijden. Ende omtrent viij jaer hijr
nae so bleven mijn saligen moeder, mijn suster, de gliehijlijcket w a s , ende
mijn hastert broeder, de genoech foerstandel was , ende beiden mijne oems dcet,
ende alletsamen in een jaer; ende noch foei meer newen, den toef saligeu
K E M P O , mijn oem , ende mijn broeder, vp het ijs foerslagen worden; en ick
worden fan der schoele gehaelt j ende was omtrent xiiij jaer oît; wat wijsheijt an
mij was , heft ijder man wal to denken.
Dit is also blijwen staen , dat ick
fan den saecken met allen niet wisten ; dan vp het lest worden ick daer fan
aduertenrt; ende ick was daer bij , als de broeders hoer goet deelden na ei hoer
Prov* Friesch Genootsch. I»

S6

Wumkes.nl

52 2

JANCKO

DOUW AM A'S

suster; ende dat scacli to Lewerden, in des Pastoers huijs, Mester B
BÜCHO , nu Deken in den H'aeg.
Woe wal ick jonck was, so dede ick een
protestatie foer hoer allen , de jungeste soen , de se to ordineerden het besit fan
Metshenweer, als oeck behoerden, dat se hem daer in also solden bedencken,
dat he sunder schade mochten blijwen; ick dachten ende wolden mijn lant weder
hebben % ende dese DOUWE hadden ick oeck lieff, omdat ick hem vther fonte
ghehewen hadden, ende mijn faders name gegewen hadden; daerom so wolden
ick dat wal late staen, tot dat he tot zijne jaeren gecoemen were. Ende in
middeler tijdt quam he met mij to woenen, ende he badt mij , dat ick des wolden
late anstaen ende berusten, tot dat he een wijff genomen hadden; dat ick hem
oeck consenteerden j en noch. dede he so foele bij mij, dat ick hem beloefden,
dat lant niet to benemen ; dan he solden mij recompenseren fan ander lant often
rente, tot kennissen van goede. luden, den daer foerstant afF hadden. Ende
meth dat he een wijff noemen hadden , quam het oerloch; doch int tijdt fan
ftestandt was ick to Achrurn^ ende begeerden mijn lant weder to hebben. He
foermaenden mij , tgene ick hem geîoeft hadden , ende begeerden dilacij , dat he
met zijn broeder, suster, en broeders kijnderen daer fan mochten spreken , dat
se hem daer fan wolden vntlasten ; ende wiste oeck to seggen , dat hoer faeder,
ïn recompens van dat landt, vnse moeder enigen renten bewesen hadden, den se
soîden hebben ende beholden, so lang als wij tot vnse jaren quemen ; dan he
wiste geen waerheijt daer afF to seggen , woe foele ; ende oeck so wiste he geen
ynderscheit daer fan to seggen , öfF den renten gegewen waren foer vnse moeders
part, angeseen vnse fader ende moeder dat tsamen ghecofth hadden , dan ofF het
foer het gehele landt were. Dem zij , woe heÊ wil : als het schoen al waer
were, so he mij seide, so was tgene, dat wij weder daer foer vnlfangen hadden,
niet halff soe goet, als tgene was ende is , dat he fan vns heft ; oeck so mach
he niet seggen , dattz bij wille often consent fan vnse moeder geschiet, dan met
ghewalt. — - Oeck so heft he vnse moeder benomen toe steden, liggenden to
Ackrum , an de west zijde fan den kercke, ende noch een acker, den foelioerden
an den ander saté ; ende den acker lach an het Ni/e landt etc. Doen gafF ick
DOUWE ther antuort: He solden gaen in den Lege wolden j daeï woenden een
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goet, froem, vprecht man, genoempt OEGHE ; der sulffden was een dener fan
mijn salfgen fader, als he zijn natuerlijcke schuit vp eerden betaelden , ende
Meeff foert bij mijn saligen moeder woenen , tot so lang dat he een wijff nam ,
ende woendea noch langen daer nae met mijn moeder <, dat se POPKE J A R I Æ
saliger getrout hadden j de wiste alle dingen wal claerlijck; wat he daer inne
seiden , dat wolden ick wal geloewen.
He beloeftlen mij , dat to doen. ——
Ende nae der tijdt worden wij vnwillich met den Hartogen van Geldre , alsoo
dat wij to Groningen gingen woenen , also datter niet meer in gedaen is.
Nu ist waer, dat ick groet recht hebbe
oems kijnderen niet an en gingen, ick
bestanden; ende het heft vns oeuer den dre
so sal ick dij in corsten scrijwen dat recht,

tot den huijs en lant; woe het mijn
hadden oeuer lang dat met recht
dusent golden gulden gecost; daerom
dat ick daer an hebbe.

Daer woenden een man to Ackrum, den liere van Metschenweer was, met
namen genoempt W I Ï B E JELCKEMA , ende liet na hem dre sonen ende dre
dochteren ; de jungeste dochter was moeder van mijn saligen moeder; de oldtsten
soen was genoempt JARICH, ende frijeden nae een Jonckfrou, genoempt Siioucic
WiJAERDESf: dan he mochten hoer niet hebben, often he mosten an zijn jonger
broeders also foele doen, dat se hem het huijs fan Metschentveer wolden
oeuerdragen ende resigneren. Daer stondt der tijdt een soo schonen huijs ? als in
Frieslant een stunden ; het were al vthet water opgemaect, met iiij toernen ende
tue poerten , ende al met blauw deck gedecket etc. JARICH heft aiso foele
gedaen ? dat sijn broeders hem daer mede beliefth hebben , doch vp sodane
condicien , dat, als he zijn wiile hadden, so solden he dat huisken weder stelle»
in . handen fan zijn jungesten broeder; en daer worden brewen vp gemaect, den
dw fîjnden salte vnder vnse brewen. Niet lang nae dat he den Jonckfrouwe to
huijs hadden, he beft hem gequeten in zijn beloften, ende stelden dat buis
weder in handen van zijn jungesten broeder; ende de broeders en susters sinneiîi
liefîlijek en fruntlijck fan en ander gesceiden in alle hoer faders ende moeders
erlTmsse, En daer nae sinnen den jungeste tue broeders gesturwen, dat se gene
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echten kijnderen nae hoer gelaten hebben ; daerom so wolden de susters also
wal gerechtiget wesen tot dat huijsken , als de broeder ; alle de landen worden
andermael gedeelt, sunder het huijsken niet zijn tobehoer. Ende met dat den
andere susters saegen, dat se met wille niet tot hoer recht mochten coinen,
hebbense so foele gedaen, ende hebben mijn groetfaeder hoer rechticheijt
foercofth; het was foer vns certeijn een quade kopenschap. Ende met dat dese
hateringen was, is J A R I C H gesturwen , ende liet nae hem een jnnge soen ,
genoempt W I I B E ; en daer met is mijn groetfader in den possessie gecoemen ;
dat foerdroet SIOECIC , de moeder fan dit kint, tornae! zeer. Nu weren vp dat
mael tue ghebroeders to Rauwert,
dat weren starcke, gherade , frome mannen ,
aîs in langer tijdt in Frieslant gewest sint. SlOECK dede so foele, dat de oltste
den trouweden hoer, en was ghenoempt RENICK FAN F I M E R Z U M ; ende den
nam den saeck an met den moeder; ende vp Paesclien nacbt quemen den tue
ghebroders, ende namen dat huijsken met a l , dat se daer vp funden. Ende
foerscreuen RENICK maecte an boer een dochter; den nam HESSEL, JUMGHEMA
foer een man , en dat weren fader ende moeder fan DOUWE , mijn newe, wijff
etc. En het quam tot een groet oerloch ; ende mijn groetfader failcrs halwen
sustineerden den partije fan RENICK , zijn newe; RENICK was zijn moeije
zoen; en daer bij werense mijn groetfader al to starck, woe wal mijn groetfiuler vp
een tijdt beiden de gebroders gefangen hadden; nochtant mijn groetfader laders
halwen branden vns huisken to Jiorn, ende worp dat vnder den foeters; oeck so
gewan he een festhen to Ghersloet, dat mijn groetfader aldaar gemaect hadden
ende losseden also zijn newen, ende dreefF mijn groetfader vthe lande», den
soewen jaer woenden inth Oldehert, to Cleijenborch. Daernae worden den saecke
compromitteer!: an den dre steden, to weten Sueeck, Boldzwert ende Ffranij'cker ,•
den maectcn den peis, so dw de fijnden saIten vnder vnse brewen. Ende vnder
alle ander articulen wasser ene: Dat het huijsken, daer questie om was, ende
daer het oeiioegen fan geresen was, solden blij wen vnbewoent fan beiden parten
xij |aer ; in middeler tijt so queme W I J B E tot zijn behoeriijcke jaren, ende so
solden heiden parten hoer recht brengen in den dre steden , den dat solden
foercîaren, an wel het huis blijwen solden; oeck solden se mijn groetfader
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restitueren dre grote silveren bekeren ende ander clenoeden, so se in den
arbitragen foerclaert sint, — daer wij niet aff vntfangen hebben. -—- Niet
langen, RENICK. is gesturwen ; ende mijn fader trouwde mijn moeder, ende mijn
groetfader is oeck gbesturwen. S I O E C K , de moeder fan W U B E , was des roet
allen niet wal to freden ; se wisten, datse geen recht hadden; ende met dat
mijn fader nu was toe coemenden erffgenaem, so wisten se wal, dat se bij het
huijsken niett mochten blij wen ; ende se was van den Schiringen geboeren;
daerom so practiseerden se ende deden so foeie, dat hoer zoen W U B E trouden
BOCKO H A R I N X M A nichten ; ende so froe weren dat hilick niet concludeert, off'
se nam bet buijsken weder i n , langen tijdt foer dat den xij jaren expireert
weren , contrarie fan het contract; ende , dat quader was , de moeder , ende bet
wijff, ende zijn wijwes broeders, ende ander frunden, helden dese jungen mensch
tot alle quaet ; ende met namen den Fetkoepers mosten dat mesgelden, ende
sunderlingen den fan Lewerden.
Int corsten, se deden so foele, dat den fan
Lewerden quemen foer dat huisken to liggen met boer gescut ; ende sijn wijwes
broeder , genoempt, HÜMME L I J W E S , den gaff het oeuer sunder noet ; ende daer
worden dat in den grunt neder gebroken, daer mijn groetfader so foele om.
geleden hadden , ende so foele schade om vntfangen hadden , ende in so menigen
grote noet om gewest were. W U B E was in torustingh , om sijn buijsken to
•yntsetten , ende hadden alle den Schlronghen vp den foeten gebracht; ende met
dat he foernam, dat zijn huisken foerloeren were, so nam he sijnen vvech nae
Lewerden, dat he ghewan; ende den Schironghen deden aldaer groeten hoemoetj
nochtant bleeff W U B E altijdt zijn huijsken quijdt etc.
In dese tijdt hadden den Hoechschen partije in Hollant to lijden ; ende daer
sinnen ghecoemen in Westerlanb Heren ÂRRIJEN FAN NAETJDWIJCK , met
anderen Heren ende frunden fan de partije, ende sochten hulp ende raet an den
Schirongen; ende BOCKO HARINXSMA met den ander Scirongen hebben knechten
foergaddert, in so foele als se m etter ijl moei) ten hebben, ende se maecten daer
W U B E J A R G E S ende zijn wijwes broeder, HÜMME L I J W E S , daer Hopluden aff,
ende se ghewonnen Hoern. Ende als dat foeriioemen worden bij den Egmondschen
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Heren , den Sinnen met aller macht foer Hoern gefallen , ende nebben dat weder
genoemen ; ende aldaer worden beijden, W I J B E J A R G E S ende zijn zwager,
HUMME L I J W E S 3 ghefangen , ende vp een groet rantsoen geset : en doen screeff
W I J B E an mijn saligen vader, ende begeerden, dat he het landt ende steen
wolden koepen. Mijn fader saliger antuorden: He ne wolde zijn egen niet
koepen ; — noch niemant anders en dorsten dat koepen doer mijn faeder. Ende
mijn faders broeder, V L C K O , den foernam dat;- so he gene wooningen hadden,
den maecte zijn faeder ende broeder vth; den deden so foele, dat mijn fader
daer inne contsenteerden? dattz mijn oem mosten coepen; dan mijn saligen moeder
en woide daer an niet consenteren. Ende mijn saligen fader starff in cortz
daernae; doen nam vnse oem vns het Ni/e landt daer to. —— In dese wijse
is rnijn oem an Æeischenweer gecoemen; ende dit is den (juestie, den daer is
tijschen rnijn newe, D O Ü W E , met sijn suster en broeders, om het Ni/e landt.
Nu saltu hem fan dre koeren een gewen; to weten: Wil hij dij vpdragen
Matskenweer, met het îant, daer to behoerenden, ende niet het huijs, in sodaneti
staet alst nu is, ende met het Ni/e landt, ende den tue steden, niet vthgesundert,
soe saltu hem gewen fijff jaren lanck, alîe jaer îiundert golden gulden schadeloes
geit; ende den fijff jaer lanck zal he in de possesie blijwen, sunder ons daer enich
huer often pacht fan to gewen; dan int laetsten jaer, off he daer langer begeert
to woenen, bij dat he het geit noch niet besteedt heft om ander lant, so sal b.e
dat fan dij huren, nae aduenant fan de pennongen, den dw daer foer betaelt
liebsten, bij also, dat he dij ende dijne kijnder daer inne foer all eerst erwen sal,
ende transporteren zijn possessie tot dij ende dijne kijnderen etc. —— Ende wil he
dat niet doen , dat he dij dan gewe brieff en zegel, alst behoert, dat he ende
¾ijne erffgenamen mijne erfgenamen alle jaeren solen betalen vth Metschenweer
vj golden gulden des jaers, e wel ij ck ende erfflijck. —— En woe he dat oeck niet
doen en w i i , dat he dij dat lant weder gewe; dw salten hem also foele renten
koepen ofte bewijsen to Ackrum^ vp ene fan vnse landsaten , tot so langen, dat
wij hem tsulffden lant weder leweren, dat he bewijsen mach , dat vnse moeder
daer foer vatfangen heft» emde aîle den resten saltu hem quijdt schelden etc. ——
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Ende woe he tsulffden oeck niet doen wil, so latet recht sceiden ; ende wat dij
met recht to foerclaert wort, dat neme etc.

Nv wil ick dij scrijwen fan vnse sculden.
Int eersten so ben ick schuldich RENTG V T H I E S , often hoer erffgenamen, ende
saligen PoPKA KÜP zijn erffgenamen, ende EI^CK AIÆIS oldtsten soen ; woe foele
den summe bedraeeht, en mach ick niet weten; dw weetsten den dingen bet dan
ick doe; oeck so saltu wal besceit daer aff fijnden in vns rekenboeck; wilt doch
den foer al betalen.—— GHIELT JANZS. sinnen wij oeck schuldich fant landt, dat
wij fan hem gecofth hebben; dat queme daerbij: WITHIEN TAMMIS hadden
dat geit laten aresteren, ende he is mij sculdich; dat fljnstu oeck wal genoech
claer in mijn rekenboeck; ende wat DOUWE SELKIS vns schuJdich is, daer
Iiebstu een brieff aff, en also wal wat HAEIJCKE MEIJNES vns schuldich is.
soen, often sijne erffgenamen, sinnen vns schuldich hundert
golden fflorenen, nae foermogen den brieff, den ick daer aff hebbe; en ick hebbe
daer cruis noch heller fan geboert, noch niemant anders , den macht often befei
fan mij gehadt heeft; dan het is geboert, dat wij to Campen weren ; ende
GojöTSFRUNT hadden Jow JOUSMA geit geleent vp een kuffer met silwer, dat he
oeck leenden in den landtz saecken ; ende GODTZFRUNT presenteerden Jow sijn
koffer weder to gewen om den pennongen , den he daer vp geleent hadden.
Jow mochten antuorden : He hadden het geit daer niet; dan so GOBTZFRUKT
mij schuldich were', wal wolden he mij contenteren ende to freden stellen foer so
foei geltz , ais sijn summe beliep. —— GODTSFRUNT liet mij fragen, off ick dat
wal doen wolden ? —— Ick antuorden: Ja f in so foei aîs Jow mij certificeren
wolden to betaelen , daer wolden ick hem een quitancîe fan gewen. —— Off
GODTPRUNT dat niet wolden doen, often wat hem anders vnibrack, he liet Jow
seggen, dat sijn kuffer niet to Campen were. —— Daer met is dat gesceiden. ——
Nu hebbe ick gehoert fan SICKO (en anders niemant), als wij to Groningen
GODTZFRUNT
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woenden, dewijle dat J o w noch ther Sneeck w a s , so were GODTFRUNT int
lant gecomen , en solden J o w sijn koffer weder gedaen hebben , vp condicien ¾
dat J o w mij solden betalen een seker summe ; woe foele, wiste he mij niet to
seggen ; dan J o w heft mij daer ne woert afF foermaent, noch ick hebbe hem
daerom niet willen anspreken; — -waerom ? he hadden mij niet geloefth. —•—
OfF dan GODTSFRÜNT erfFgenamen dij wolden wijsen vp J o w , daer saltu dij niet
au keren; holden dw dijn recht an den gene, den dij schuldich sint to betaelen,
ende laet hoer sulwen J o w often anderen soecken , often niet recht foerfolghen,
den hoer schuldich sint; dvv en hebsten geen reclit to J o w ; — waerom ? he
lieit ir ij niet een nuteiijn geloefth , noch last fan mij geliadt, om dat to doen.
was mij schuldich ixxij golden gulden; ende het was den tijdt,
dat Mijn G. Ff. gescrewen hadden, dat se hoer folmechtigen fan Sneeck, als
anderen steden ende landen, den subjecten fan den Keijsere, vth TVesturlanb to
Hoewe solden senden ; des so beclaeghden se hoer, dat den stadt Sneeck fast
arm were, ende hadden geen geit. Daer vp ick antuorden: Se behoerden
sulcken groeten saeck niet laeten staen om wenich geit, daer hoer stadt soo foele
goedtz vth mochten coernen ; al weert dan also , dat de stadt arm were, so were
daer noclitant menicli rijck borger in , den mosten hoer walfaert bedencken,
ende foerleggen de stadt wat ; ick en woenden daer niet, noch hadden daer inne
foer een stuijwer goetz; nochtant wolden ick daer wal wat to lenen ; anderen
behoerden daer an een exempel to nemen ; —• ende sede daer bij : Woe den
reis gans solden moeten blij wen bij gebreck fan geit, in so grote prejudicie fan
hoer stadt, oeck fan de Keijser ende den gemene landen, woe wal ick dan
sulekes bij mij selwen niet foei iroehten , so wolden ick frunden ansoecken , ende
foersekeron hoer den ganse summe to foerleggen, wat den reis costen solden.——
Int sinten daer is conciudwrt : Off den stadt noet hadden , ende anders geen geit
•wisten to ciijgen, dat ick «hier to solden lenen fan dat geit, dat P E T E R T I E P K I S
mij schuldich was; xxxvi golden fflorenen , des solden he mij senden; het ander
geit, dat he mij scnldich was oeuer den gene, den dan fan den stadt daer to
ovdineert worden, an Mijn G. Ff. to trecken ; ende solden mij oeck daer bij een
PETER TIEPKÏS
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certificacie senden fan den stadt Sneech, dat se mij sodane pennongen wolden vp
een lidelijcke dacli weder betalen; ende off hoer folmechtigen gebreck vp den
wecli cregen, bij dat se to lanek vpgeholden worden, often anders, allet gene
ick hadden ende wiste to crigen , dat solden foer hoer wesen. Daer met sint wij
gesceiden,
Hijr nae screwen den fan Sneech an mij, ende leten mij bidden,
dat ick hoer wolden fbertoewen to Lewerden; se wolden certeijn bij mij coemen,
om foert to reisen ; — dat ick also gedaen heb; ende wij sinnen tsamen
ghetoegen op Harlingen •, daer wij de andere folmechtigen der landen funden ;
ende to Antuorpen so funden wij Mijn G. Ff., met het ganse Hoff. En a!s wij
daer een antuort vntfangen hadden, heft OTTE JOUCKES , als folmechtigen fan
Sneech, mij betaelt, fan PETER TIEPKES wegen, xxxvj golden gulden, so he
to doen beloeft hadden ; dan he heft mij geen obligacie often certificacie gebracht
fan den stadt Sneeck, so he mij beloeft hadden ; ende als ick OTTE JOUCKES
daerom fraegden , he antuorden mij , dat he mij tgene al gegewen hadden , tgene
hem belast were mij to gewen; ende ik ben fan den tijt niet weder int lant
gewest, dan ick hebbe wal an PETER TIEPKES gescrewen , dan ick hebbe geen
geit noch antuort mogen hebben ; vth wat oersaecken , dat mach ick niet weten:
dan dw en hebsten niemant to manen , dan PETER TIEPKES \ den mach dat
•weten , waer he dat geit gelaten heft etc.
Ffan Grote RENNERT heftet dese gestaldt. Als wij in Sneech lagen , quam he
daer oeck ende brachten daer wal omtrent acht foder wijns often meer; dan daer
laegen Coelners met wijn,to weten een, genoempt JOHAN FAN DEN BÜSCH; den
hadden beter wijn, also dat RENNERT met zijn wijn niet wal wiste to raecken ;
so wast in den tijdt, dat den Zuarten hoep int landt coemen was, ende
Mijn Here fan Oest Frieslant, ende den Groningers, ende Mijn fiere PAN
ZWARTSENBORCH , met foele luden, laegen in Dochum;
so gaff ick dat
RENNERT in een raet: He solden met sijn wijn to Dochum trecken; daer solden
he hem wal quijdt worden. —
RENNERT wiste to seggen: Het were zeer
periculoes , aldaer to comen ; ende daer zijnden , he hadden daer gene kennisse,
ende wiste niet, woe Jangen de leger daer blijwen solden, also dat he sulckes niet
Friesch, Genootsch, I.
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dorsten awenturen; — daer vp dat ick liem antuorden: Wolden lie den faevt
bestaen , ende gewen mij bij zijn consciencie alle de prophijten fan den winninge
lialff, ick wolden hem helpen , dat he daer wal met gemack solden mogen
coemen ; en off hem den wijn genomen worden , often dat hem daer mede ander
vngefal to queme, dat he niet hadden moegen foerhoeden, so wolden ick alle
sijn schaden halff staen etc.; — dat RENNERT also beliefth heft ; ende he heft
dat frolick angenoemen ; ende wij hebben den wijnkoep daer aff gedruncken,
daer bij ouer ende an gewest sinnen , als Mester GHA.E:LCKO , vnse Pastoer,
Mester SIIJBREN , Pastoer van Marsum , J o w JOTJSMA , en Sicico, ende meer
anderen; ende fan stunden an dede ick hem hebben een pasport vp mijn cost,
en sandt mijn dener met scriften ther Beetz, om wagenen , den der wijn foeren
solden; ende he is met de wijn to Dochum gecoemen. Ende ick hadden hem
geloeft, to Dochum to coemen , om hem to helpen an tgene hem dan noet were
to hebben ; dan , met dat ick anders to doen hadden, so quam ick niet also in
tijdt, als ick daer quam, was den wijn al geset fan den Profoetz, woe foele dat
ijdtlijcke croes gelden solden; ick dede so foele, dat ijdtlijcke croes wijn worden
een oert fan een stuwer foerhoget; dat een marckelijcke penninck beliep in so
foele wijn.
He heft mij geen rekenscop daer fan gedaen, noch enighe
prophijten daer fan gegewen, noch oeck mijn costen, den ick daerom gedaeiî
liebbe , niet betaelt etc.
Oeck ist geboert, dat den fan Hlndlopen hebben een scip «iet goet genoemen,
dat den meeste part hoerden in Hollant to huijs, ende oeck een part daer fan
to Campen; ende daerinne so worden gefangen een broeder fan dese Grote
R E N N E R T , genoempt E D E , ende was der tijdt, ende noch wesen mach, een
burger van Lewerden,so quam dese RENNERT tot Staweren, ende sant an mij
DOUWE H O E I Ï T E S , en S I J P K E fan der Oele,
genoempt F F E X F R I E S , ende
deden so foeîe, dat ick den last vp mij n a m , dat ick dese E D E met all zijn
goedt solden frijen ende ledich maecken ; des loefden se mij een gescink to doen
fan si] golden croenen. Ende ick hebbe den Hopluden to gast genoet, en hebbe
soo foele gedaen, datse, mij to lieff, E D E met al zijn goet vntslagen ende weder
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gegewen hebben. •—- Ende vp de tijdt, als dit schach, was de Rentemester oeck
to Staweren; also wal was daer een burger van Campen, genoempt CoRNEkis
J O E S T Z , doch was he fan ff^iringen
geboeren; ende den foermochten foele bij
den Rentemester; ende met dat he wisten, datter goet fan Campen int scip was,
so heft he den Rentemester contenteert ende to freden gestelt, ende he heft den
Hopluden, den dat scip genomen hadden, late comen foer den Rentemester, ende
wolden seggen: Het scip hoerden to Bremen to huis, den dan geleid hadden to
faeren; en hit goet dat hoerden to Campen; ende tscip wolden oeck to Campen
gewest hebben; daerom so en wast geen prijs; — ende liet daer een brieff iesen,
woe het scip to Bremen to huijs hoerden. —— Den Hopluden antuorden, dat de
brieff was tegen hem, vth oersaecken: Dat brieff helt fan een Bremer schute ¾ —ende dit scip was een îiulck; dat so weren so vngelijcke scepen als bij der zee
foeren; —noch beth: Den brieff foermochten, dat he tsulfden scip geladen hadden
to Bremen; — ende dit scip was geladen to Danswijch, often daer omtrent; —
met foele anderen der gelijcken, also dat den Rentemester daer niet begangen
was; he wolden dat niet geerne prijs kennen, ende he ne mochten dat gene
onprijs kennen. Ende als CORNEMS J O E S T sach, dat he met den saecke nargeni
hen mochten, so sant he dese Grote R E N N E R T an m i j ; ende R E N N E R T nam met
hem DouwE H O E I Î T E S en oeck S I J P K E ; de baeden mij, dat ick den saecke
vnderhanden wolden nemen, en helpen hoer, dat scip ende goet mochten frij
ende ledich worden; des wolden se mij gewen fijff lasten roggen; ende daer
worden PIENNERT borgen foer. — - Ende ick foegden mij daerbij , daer den
Rentemester stunden, ende was vnledich in dese saecke, en ick sprack : Heer
Rentemester ! dese goede gesellen 7 den alle dagen hoer Ie went moete waegen ,
en machmen dat goet niet also benemen, daer se reden ende recht to hebben;
ende oeck , off den Scrijwer doer vnfoerstant quelijcken gescrewen hadden, dat
behoerden dese arme luden tot geen achterdeel to coemen j daerom doet hem
also: Laet hit goet hijr vpslaen, ende latet JOEST foerkoepen, om den meeste
prijs, dat he k a n , ende laet hem dat geit daer fan vntfangen; en moegen dan
den scipper ende de koepluden betuigen, dat den Scrijwer hem foerscrewen heft,
ende dattz goet to Campen to huijs hoert, CORNEMS doe hoer dan rekenschap,
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den dat behoeren to hebben, ende frij zalt fan den knechten wesen; ende
woe se dat in fier maenten niet bewijsen? so sai CORNELIS sulck geit, als he
vntfangen heft, hijr an den knechten betaelen, daer he zijn handt fan trouwen
vp gewen zal.
Dat heft den Rentemester ende oeck den partien beiden aiso
beliefth , ende daer met so is dat parlement gesceiden. Alst nu dat also gedaen
were, quemen CORNEMJS JOESTZS en den scipper tot mij, ende se claegden hoer
noet; se wisten fan de stadt Bremen sulcken brieff niet to crigen ; — daer vp
ick antuorden: Het were hoer niet noet, enicii ander arbeit daer om to doen; se
solden mij daer mede late maecken ; off daer gewach fan queme, ick solden
seggen , den brieff gesien to hebben. —— Doen so sprack CORNEIJIS JOESTZEN ?
waer ick den vijff Jasten rogge wolden vntfangen? — daer ick vp antuorden: He
solden de roggen leweren in handen van Grote R E N N A R T , den mijn borgen was;
der oersaecke, niemant moste daer aff weten , dat ick cieijn often groet daer aff
hadden ; woe den knechten daer aff mochten weten , se solden dat apontement
niet willen bolden , ende CORNET,IS solden dat geit moeten betalen in handen
fan den knechten , woe he anders meer int Jant wolden coemen. —— Wat daer
an gedaen i s , dat mach ick niet weten ; dan R E N N E R T foerfremden hem fan
mij, ende quam niet meer, daer ick was, ende wiste achter mijn rug niet anders
to seggen, dan alle scanden ende laster. Dat allet samen, wat he quaetz fan
mij gesecht heft, dat heft he bedacht ende falschelijck gelogen , als een
vndanckbaer menschen , so he is.
• He was eens to Sneeck gefangen om
een scentlijcke feit, dat he gedaen hadde ; so froe mochten ick dat niet weten ,
ick reiseden nae Sneeck, ende maecte hem leclich , ende liebbe hem rnenichmael
goet gedaen ende ne quaet, ende dat he mij also loent etc.
End off he nu
wolden seggen, he ne hadden den roggen niet vntfangen, we wil hem geloewcn?
ende dat so rnaect hem geen vnscuit; he wiste, dat he mij daer foer borghen
worden was ; doen hem dat vntbrack, he solden mij vp het wenichst daer fan
aduerteert h e b e n , so hadden ick hem mogen helpen; dan he maecte hem daer
meden fan mij, ende quam ne seder weder bij mij, to weten in Westerlant
etc,
Aengaenden den xij golden croenen , daer wil ick niet fan hebben; den
gewe ick E D E quijt; dan wat recht ick hebbe fan den wijn, ende fan den roggen,

Wumkes.nl

INSTRUCTIE AN SJJN WIJFF.

535

dat geve ick vnse kercke; se mogen dat inforderen often laeten, so hoer dat best
dunct; ick geloewe certeijn, dat he de rogge al vntfangen heft; he solde hem
anders also fan mij niet foerfremdt hebben. Ende oec'k ist geboert, dat Mester
AUGUSTIJN scrieff an desen CORNELIS J O E S T Z , om zijden iaecken, den CORNELIS
beloefth hadden an Mester AUGUSTIJN, foer seker deensten, den he hem ghedaen
hadden; daer vp soe screeff CoRNEias zijn antuort; ende vnder ander dingen
screeff he: JASTCKQ DOUWEMA is vp mij fbertoernt om fijff lasten rogge, den
hem beloefth were, so ick gehoert hebbe ; daer he groet vnrecht an heft; want
ick den rogge hem wijttelijck ende wal betaelt hebbe. —— Mester AUGUSTIJN
heft mij de brieff gegewen; de saltu fijnden in mijn kantoer; ende de brieff heft
COB.NEI.IS gescreven met zijn eghen hant. Wel solden na den roggen anders
vntfangen hebben dan RENNERT ? •—•*- Niemant anders wiste daer fan; noch
niemant hadden daer anders last fan; daerom so helt ick den briefF an mij ;
CORNETJIS mosten mij zijn man genoempt hebben, often he mosten sulwen den
man gewest hebben; dan met dat de vnwille cjuam tuschen den Hartogen fan
Geldre ende vns, so is dat ende foele andere dinghen geblewen, dat ick den niet
hebbe mogen foerfolgen etc,

De aller eersten, den vth vnse landen to Hoewe wort trecken fan vnse frunden,
wilt den in last ende in befel gewen , datse soliciteren om mijn testament ende
anderen brewen, daer ick dij in gescrewen hebbe, waer dw vnse goet soideste
waer nemen; liet clein, dat ick hadden, was zeer foerstroeijt; ende ick soldet
dij nu also niet weten to scrijwen, En so froe dw machten weten fan mijn
doet, so laettet niet, ende folcome mijn testament in alle zijne articaleri j daer in
so hebbe ick mijn saecken fast bescrewen, so ick dat nae al mijn foerstant
rechtfeerdelichst wiste to doen; want, woe den Keijser niet weder zeer cortz to
landen compt, so ist to foermoeden dat wij malckander niet meer vp desen
werlt solen zeen. Ick plach fast om alle tue jaren een cranckheijt to hebben, als
dw weetsten ; ende oeuer tue jaer, alst in Augusio compt, so hadden ick een
grote cranckheijt; ende ADOI/FF heft mij also tracteert, dat iek wal bekenne, dat
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ick sodane siecte niet meer foerdragen mach; daerom i s t , dat ick geerne solden
wilieo alle mijn saecken also willen scicken ende ordineren, so ick dat
allerbest wete to doen, ende so ick dat tegen Godt ende alle de werlt solden
willen bekani wesen. This hijr vp den werlt een corte tijdtj se hebben mijn
flogelen aîso gecortet, dat ick nummer weder ther flucht sal moegen coemen.
Were ick in TurcMjen gefangen gewest, certeijn, ick solden den helfft nijet
hebben geleden , dat ick nu hebbe moten lijden. Godt es-bermes !
Mijn liewe wijfF! Nae den dat ick mij fijnden in sodanen staet, dat ick sorge
drage , dat wij malckander niet meer solen seen vp deser werlt, daerom ist, dat
ick hijr to scrift geset hebben alle mijn handel, wat ick gedaen hebbe, ende
wat mij bejegent is , fan der tijdt, dat ick vth Groningen fan dij getoegen ben ,
tot vp desen hudigen dach. Ick bidden dij zeer fruntlijck , wilt dat doch laten
visiteren fan Mester RENICJC ende Mester GAETJCKO ; ende vp alle den articulen ,
daer tuigenisse vp behoeren io wesen, datse daer tuigenisse aff nemen , vnder
brieff ende zegel, fan de gene, den bij mij dan ghewest sint; ende de brewen 5
den dw beholden hebste, de daer to denen, soe wal den ick fan de Keiser
vntfangen hebbe, alst tgene dattu in mijn wetsack to Munster
gefunden
Jbebsten, met mijn Rekenscop ende alle de brewen, daer to denenden, de wilt bij
en ander brengen, dat Mester RENICK ende Mester GAEIICKO daer ordentlijck
aff• maecken moegen een instrument, vp dat mijn kijnderen hijr nae, als se tot
hoer behoerlijcke older coemen, moegen weten, wat ick gbedaen hebbe, ende
waerom dat ick ghefangen ben , ende waerom dat men mij so rechte tirannelijck
ende oncristenlijck in mijne fangenisse tracteert hebben ; doer dewelcke se mij
dan fan dese werlt gebracht hebben ; ende laet dat also hemelijck gheschien,
alst mo'gelijcken zal wesen ; ende alst foldaen i s , so leggen dat hoepen al in een
kofier , ende zegele dat îo rnet mijn segel, ende late dat bringen , often bringen
dat selwen, in een cloester, tzij dan to Haske, often Smalingen E, often in
Groningerlant in een cîoester ; ende wilt den Priorinne , ist in een juncfrouwen
cloester, ende ist in een mans cloester, so gewet den Abt, Pater, often wel dat
dan Oenersten is int tsuifden cloester, de wiltet gewen yp sodane condicien »
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dat he sal dij Joewen bij zijn salicîieit, dat he dat vntfangen wal bewaren sal
ende secretelijck holden, tot dat men scrifth xliiij jaer • als dan solen se mijn
soens , so foele dan daer aff lewen , bij en ander late coemen , ende gewen hoer
dan het koffer in sulcken staat, als se dat vntfangen hebben ; en off he foer den
tijdt sturwe, dat he sulckes nochtant also besture, dat sijn naefolger daerinne
geholden zij , so he dat to doen beloeft heft; en wel dattet aiso ende vp sodane
condicien niet wil annemen , de saltu dat niet gewen ; dan wal so machstu een
authentijeke copie daer vth nemen , ende holden dat an dij j end woe Godt vns
dan also genedich wil wesen, dattu bij lewent machste blijwen, tot dat vnse
kijnderen tot hoer behoerlijcke jaren ghecoemen sint, so foele to beter ist.
Ende dit begeere ick also to geschien, vth sorgen, dat dw oeck sterwen
mochsten foer dijn rechten tijdt, doer den groete droef heijt ende vngefal, den
dij dan menichsins to gestanden is; bij dat so mochten den dingen in handen
coemen f datse foerfreemt worden van vnse kijnderen , alst memchfolt ghebocrt
is , ende noch alle daegen geboert ; daer so moeten wij to dencken.
Nu so behoert dij to weten, dat ick een boexschen gemaect hebbe fan den
handel fan Frieslant, daer mijn lewent wal puntlijck in foermaent wort, en met
namen al datter gehandelt is an beiden zijden bij mijner tijdt, to welen fant
gene , daer ick mede in den handel ben gewest; dat is zeer puntlijck ende wal
•bescrewen, beide goet ende quaet; ende dat in sodaner gestaït, dattz fan niemant
gestraft mach worden, to weten, met de waerheijt; ende vp alle articulen , daer
wat an gelegen is, daer sint brewen bij ende anderen scriften fan geleerden
luden, nae gelegentheijt fan der saecke, also dattz genoech is foer alle meDSchen
to toenen; dan in de wetsack, den ick to Munster liet leggen, daer in sint
eenighen brewen, den ick vntfangen hebbe fan den Hartogen fan Geldre, ende
dat vp diuerse tijden; de behoeren daer bij to wesenj dan ick mochten den niet
wal vntberen, om, off den Hartoghen fan Geldre vns der tijdt to reden ende
recht (hadden willen stellen, ende betrecken foer neutrale Heren often steden, so
wij dat begeerden ende vns dat erboeden, so hadden wij de brewen niet moegen
entberen; woe wal dan daer fan auctentijepe copijen liggen bij den andere scrift ?
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îiochtant so bidden ick dij: Wilt de brewen bij en ander bijnden, to weten alle
den bvewen, den dw fijntste, dat een Hartoge fan Geldre an mij gesant heft,
foer dat ick vth Groningen togen, ende den mijn Rekenscop niet an en gaen;
end e late daer boewen vp scrijwen, dat se mede behoeren tot mijn eerste boeck¾
dan wat brewen dw fijndeste gescrewen an mij, nae de dach, dat ick vth
Groningen togen, dat saltu late stellen int nije boeck, ijdtlijck vp zijn plaetz,
daert behoert; en niet alleen fan de Hartogen fan Geldre, dan oeck fan zijn
Raedtin, fan E R C L E N S , den Rentemester, fan den Graewe to Oest Frieslant, fan
de stadt Groningen , ende anders, ende dan vpt laetste fan den Keijser etc.
Nu behoert v to weten , dat ick , als ick vth Groningen reiseden , dit boek in
socîane handeu bestelt hebbe, dat ick daer an niet tuijwelen mach, als rnen
scrijwef M. D. xliiij, woe vnse kijnderen dan lewen, se wordent wal crijgen, ende
oeck eer niet; ende al weert oeck also, datter mijn lewent anstunden ? ende dw
den plaetz wiste, ende, om mijn lewent daer to salueren, dat dw bet boeck
Legeersten to hebben, ick mochten faeren so ick wolden, het boeck solden dij
niet mogen worden; — dat ick aiso bestuert hebbe, wenich wetenden, dat mijn
saecke alsas foerloepen solden; dan ick wiste wal, dat wij een harden stant
solden staen met een Hartogen fan Geldre; wij wolden fan hem sceijden met
eren, also dat aüe rnenschen solden moegen weten, dat he vnrecht tegen vns
hadden; ende met dat ick dij moste laten in Groningen, omdat ick geen seker
plaetz wiste, waer ick blijven mochten, so mochten ick dat niet met mij foeren,
noclî ick dorsten dat bij dij laeten, noch. dij dat to foerstaen gewen , waer ick
dat gelaten hadden ; dan iele hadden geerne daer fan een afscrift gehadt; dat
wolden niet wesen ; den saecken quemen vns so subijdt ende vnfoerseens vp den
liant, als dw weetsten, dat de tijdt daer niet en was. Woe ick daer nu een
afscrift fan hadden, hei solden mij certeijn wal goet doen ; end oeck solden
Mester RENICK. en Mester GAELCKO bij dat exemplaer bet weten , dit boexschen
oicdentlijck to maecken etc. •—• Dat wij niet hebben moegen , dat moeten wij
rnder wegen laten, ende behelpen vns met het gene, dat foerhanden is etc\
Godt salt foegen Nae zijn benoegen.
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Nu so machstu mij fragen , wat de oersaecke is , dat ick so hart stae vp het
recht, dat ick wal wete, dattz mij niet geboeren mach? — daer vp so solden
ick dij also antuorden : Woe den Keijser mij niett wil holden tgene Sijne
Majesteit mij heft doen beloewen doer Mijn Here VAN N A S S O W , SO wal met
scrifthen als anders, wat ist dan n u t , dat ick leve? Waer vp solden ick mij
dan foerlaten moegen ? —— Dw hebste selwen gehoert, dat PHITJIPPÜS DUBBLET
sprack : Ick mochten mij daer vp niet to hart foerlaten , dat ick wal gedaen
hadden ; daer were gheen mensch lewenden , den sijn lewent also reguleren
mochten, alsmen woide, men solden Ava! een actie vp hem lijnden. •—-<- Dat
hadden Mester W J X I / E M mij al gesecht, loer dat ick vth Groningen toegen ; —
dat ick der lijdt niet wal geloewen mochten ; dan ick hebbe dat leider wal
metier waerheijt foersocht ende geprocft, ende ben noch int foersoecken. Godf
alleen Avetet, woe Janghen ! Ende often ick nu schoen ledich worden, wat solden
mij dat dan mogen to prophijte coemen? dat mach ick niet bedencken ; dan wal
soldet mij tot vnfoerwinlijcke grote schaden moegen coemen, alst bij dese
naefoïgenden oersaecken blijcken zal. — - Nae dem dat ick wiste, wat ick foer
aduersanten hadden , woe se met liegen ende bedregen hoer weten to behelpen ,
ende daer bij wiste ick wal, datse hijr to Hoewe groten gunst, gehoer, ende
oeck frunden hadden , ende ick wiste , woe se tot menigen tijden nae mijn ere ,
lijff ende goet gestanden hadden , ende allet sunder saecke ; — dat so weet Godt
wal ! -— daerom wast, dat ick mij aîso wapenden , bij deweîcke dat ick sunder
sorghen foer hoer mochten wesen ende blijwen. Ende so mij dat niet heft
moegen helpen , waer vp so solden ick mij dan rnoegen foerlaten ? —— Ick en
wete gene remedie to fijnden , dan dese : het aller eerst, dat ick ledich mochten
worden, so mosten ick hoer wij eken , ende fleen vthe landen, boewen mijn
beloften • ende daer met so solde alle luden seggen : Het were mijn nature ; ick
liep fan dene tot danderen , ende dede als een truweloes boeff to stunden ; —•
en daer foer so solden ick Avillen sterwen jae hundert doeden 5 woe het mogelijck
were. Ende woe ick andermael mij wolden foertrouwen vp brewen ende andere
hoege ende grote beloften , so en is daer gheen tuijwei an to hebben , se solden
Frov. Friesch Genootsck, I.
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niet rusten , noch geit, noch arbeijt daer an spaeren, se solden mij anderrnaei
een pap koecken , den mij niet wal solden smaecken ; se worden nummer
folcomelijck gesadiget , so langen als daer lewent an mij is. Nu hen iele also
geleert: al hadden ick hundert lijwen ? den wolden ick ja allet samen foei liewer
vp eenen dach laeten doersteken , dan ick mij wederom in den fangenissen solden
willen laten leijden; — waerom?——• Men mach niet geneten beloften , vnschult
noch waldaet: noch men moet weten, waerom , often doer wels instancie dat
men gefangen i s , noch men moet hem niet foerantuorden; — noch men wil hem
het recht niet oepenen, noch se fruchten Godt, noch vntseen den werlt, noch
willen de rechtfeerdicheijt bekennen , dan soecken niet anders , dat se willen , dat
hoer scliadeiijcke, vnbehoerlijcke ende foerdoenielijcke wille foldaen worden; —
ende dat is mijn natuer recht contrarie. Ick solden certeijn niet willen begeren ,
dat men , om mij daer met to behaegen, jemant vp dese werlt vnrechfc ende
gewalt solden doen ; ende oeck , daer ick recht to liebbe , dat late ick mij niet
vthe handt nemen , dan bij fortzen ; nummer so zal ick daer in mijn consent
draegen \ ende woe ick dan niet wolden gefangen wesen, ende liet mij
doersteken, dat oeck certeijn also geschiet, solden, so wast noch quader; so
solden se fan mijn doeden lichaem een groet foerreder maecken, ende gewen
den luden to foerstaen grote logenen , wat ick al om handen gehadt hadden , soe
se thandere tijden gedaen hebben, (dat alletsamen falschelijck erdacht en
geloegen is,) ende conformeren hoer Jogenen daer mede, seggenden : Woe ick
daer an gliene schuit gehadt hadden , ick solden mij nu oeck also wal hebben
late fangen , als ick dat thanderen tijden hadden late gheschien ; want der tijdt
wiste ick dat genoech lange to foeren, datmen mij fangen wolden , ende lietet
aîso geschien , om dat ick mij wiste sunder schuit; ende met dat ick nu schuit
hadden , so wolden ick mij niet fangen gewen etc. j —• ende brengen mij also
om ere, lijff ende goet.—— Ick lewe n u , ende hebbe mij goet to foerantuorden,
woe ick niet dan so foeîe mochten weten, waerom dat ick gefangen ben; dan ick
moetet niet weten ; — waerom ? •—— Se willen mijn foerantuorden niet hoeren
noch Yntfangen. —— Aldus so hebstu dat goet to foerstaen , dat ick fan dese dre
een moet kesen ; to weten , ick moet hijr gefangen blijwen , often ick moet rnij
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in de Janden laeten doersteken, ende coernen also om ere, Jijff ende goet,
sunder schuit, often ick moet loewen , zweren ende caucie daer vp stellen , soe
ze dat fan mij begeeren , ende liet ersten , dat ick tijdt hebbe, ende loepen dan,
als een truweloes man , vthe landen. Ende anderen remedie soe wete ick ne
gene ; ende daer foer so kese ick den fangenissen ; alst niet anders wesen mach ,
so moei; ick fan den noet een duecht maecken, ende laten Godtz water oeuer
Godtz acker gaen , der tijdt to , dat vns den doet sceidet etc.

Nu were dij noch to seggen: Mijn G. Ff, often den Keijser mochten mij nu
wall beth besorgen roet brewen often anders, bij dewelcke dat ick mijn lewent
bet besorget solden wesen , dan ick to foeren was. — - Daer vp so antuorden
i c k , d a t , off al Frieslant gehangen hadden an mijn persoen alleen, so hadden
ickt niet bet weten noch rooegen foersorgen , als iet gedaen hebbe; en woe den
Keijser mij dan dat niet wil holden often doen holden, ick moetet wal vntberen;
ick ben so sot niet, often ick hebbé dat een gruntlijck weten, dat ick niet meer
hebben mach, dan so foeîe, als den Keijser mij gewen w i l ; woe Sijn Majesteit
niet meer wil achten, anseen ende betrachten sijn consciencie, ere ende deii
rechtfeerdicheij t , dan he solden letten op mijn persoen, often doen om dijne
soliciteren , so blijve ick wal den gene, den ick ben ; dan ick solde mij foert an
niet meer vp des Keijsers brewen often anderen beloften willen foerlaten;" so
foele en soltmen mij nummer mogen gewen ; ende dat meer i s , al lage daer
een brieff gereet, besegeît met des Keijsers groet hangenden zegel, ende
vndergeschreven met sijn egen hant, ende foert daer an gedaen alle de
solempniteiten , so man den solden moegen bedencken , datmen mij alle maent
solden gewen dusent roese nobelen mijn lewent lanck, noch solden often
wolden ick den brieff niet vntfangen ; daer ick dan grunîiijcke ende redelijcke
oersaecken to hebbe; ende sint dese: De Keijserlijcke Majesteit heft mij niet
een woert doen beioewen, dan so foele, als he mij fan naturen doch sculdich
were, al weert mij niet beloeft; ende so foele ist to meer, dattz mij wal
genoech hart ende festelijck beloeft is to holden; ende sodane contracten so
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hebbe ick den Keijser een Here oeuer mij ghernaect, ende hebbe mijn eedt fan
getrouwicheijt daer vp gedaen , ende bebbe oeck mijn eedt also bewaert, dat ick
des tegen Godt ende foer den Keijser ende alle den wedt wil bekant wesen ;
ende bebbe mij vp sodane beloften foedaten ende betrout, went tot in den
doet; ende ben leider daer an niet alleen bedroegen, dan moet mijn dagen îanck
een foerdorwen man om blijwen; en woe dan den Keijser mij dat cleijne niet wil
holden, we mach dan anders seggen : De Keijser heft sodane beloften met
met mij laten tracteren, om mij den to holden, dan mij daer bij to defrauderen ,
ende mij also to nioegen crijgen int strijck , ende lale mij een actie anseggen ,
daer vp se mij moegen fangen , en also in den fangemsse to trauelgeren ende
tracteren, dat ick daer doer sterwe, often vp bit wenichst mijn lewent lanck
daer oener foerdorwen blijwe ? — alst oeck ja gesciet is ¾ •— ende dat beft
WIIJTJEM FAN DER S E P E mij meer dan eenmael gesecht , dat he suickes
gehoert hadden fan de gene, den dat wal wisten , datmen mij nargent om
gefangen hadden , dan alleen : De Keijser hadden mij pensioen beloeft, de man
mij niet gewen wolden ; claerom weer ick gefangen, ende most ghefangen blijwen
lot dat ick dat resigneerden. Nu merekt! mach ick dat cleijn dan niet gnnelen ,
dat den Keijser mij gbeloeft hadden , wat solden ick dan in so groten beloften
doen ? so were daer ja geen tuijwel a n , se worden vnder en ander spreken ,
ende seggen : Wat solden de kerl sodaen een grote pensioen hebben ; het were
genoecb foer een grote here; laten wij hem een actie anseggen , ende fangen
hem j ende gewen Mijn Here FAN BARGEN daer last fan ; de weet met s&dane
luden om to gaen; den zal hem wal balden daer hen brengen, dat he niet allene
zijn pensioen resignere, dan sal noch fan tsijne daer to gewen aîso foele s als he
foermacb. —— Nu kenne ick mij selwen , dat is mijn nature recht contrarie;
daer ick recht to hebbe, dat late ick mij niet benemen ; daerom so solde ick
dat moeten besterwen; daerom so solden ick wal sot wesen, nam ick sodaneti
brieff, often een ander der gelijçkc , dat ick to foeren wal sekerlijck wiste,
dattz mij niet alleen sunder profijdt solde wesen , dan tsolden mij orn mijn
lewent brengen, alst blijet bij dit cleijne ; wat soldet dan in een so groeten
saeck doen ! —• Dat hebstu te gedencken.
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Ende dat de Keijser mij niet heft doen beloewen, dan so foele, ais he fan
naturen mij doch schuldich were, woe lie mij dat dan schoen insunderheit niet
beloeft hadden , dat wil ick also proberen, —— De Keijser ende alle Heren
sinnen ja fan naturen schuldich , boer subjecten to bescermen foer gewalt ende
vnrecht, in so foele alst mogelijcken i s , ende den to foerhoeren in hoer goefc
recht, Ende bij dat ick wiste , wat ick foèr aduersanten hadden , ende wat daer
to iberen fan gecoemen were, daeroni wast, dat ick mij daer foer wolden wapenen
ende daer inne. foeral foersekert wesen , foer dat ick mij an den Keijser begewen
wolden ; ende dat ist tgene , dat ick soliciteeii ende begeert hebbe fan Mijn G.
Ff. ende des Keijsers Raeden , foer dat ick gefangen worden ; ende in mijn begin
fan mijne fangenisse , ende noch, so hegere ick niet anders, dan datmen mij to
recht willen stellen, nae belofte fan den Keijser , ende laten mij goei; recht
wederfaeren , . sunder jetnant gewalt often vnrecht to doen, ende late mij ende en
ij der man geneten often rnesgelden , wat bij vns met den rechten, graniJijeke
waerheijt befunden wort gedaen to wesen etc. Want also wal is den Keijser
schuldich, mijn aduersanten to bescermen foer gewaît ende vnrecht, ende to
foerhoeren m hoer recht, als mij , ende mij also wal als hoer ; ende mij so
foele to meer, als mij meer heloefth i s , angeseen alle beloften, den fundeert
sint vp recht ende redelickheijt, ende gedaen sint bij frije wille, daer is geen
ander antuorl vp to gewen : Men ist schuldich to holden j —-- en wal is dit bij
frije wille gesciet, ende n e t deliberaeie fan groten Rade; angemerct: Wij sint
bij den Keijser gecoeoien vnbedwongen , ende oeck vngebeden , en dat met rijpen
raeden; want wij sandten JANCKO VNEMA foer, om geleid; dat he vns
foerworwen heft ende oeck gesandt; ende wij sint vp den xxyiij dach Juli] , dat
was Sancten PANTHE:LÉONS dach , vth Munster getogen an den Keijser, onde
hebben den Keijser vnsen denst presenteert; ende den Keijser heft hem waï
ende langen daer vp beraeden , ende heft adwijse daer fan vth Hollanb ende
oeck vth Frieslant late haelen , ende heft vns also met deîiberacie fan grote
Raeden vns vntfangen als deneren ende subjecten , vp de laetsten dach fan den
maent December , ende nam also zijnen raet daer vp wal ontrent fijff maenten ,
ende heft vns, in allet gene vns dan noet were, ghenoechzaem foersorghet; als thy
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dan wordeste fîjnden in den brewen, den wij daer vp vntfanghen hebben etc. ;
ende heft alle zijne officianten, deneren, ende alle den gene, de om Zijne
Maiesteitz wille doen often laten willen, heiast ende mandeert, datse vns gewalt
noch vnrecht solden doen. Ergo, so hehoert jae den Keijser often Ff. M. vns
zelwen geen gewalt often vnrecht to doen; — waerom ? —
Een Heere is also
wal gehalden in zijn subject, als den subject in zijn Here i s ; ende daerinne
so concorderen alle rechten, so wa! den Godtlijcke rechten als de bescrewen
rechten , often den natuerlijcke rechten ; ende so ick niet mach hebben noch
geneten, tgene mij den rechten foerclaren ende to seggen , ende mij to hebben
boewen dat beloeft i s , wat hadden ick doch dan anders to soîiciteren ? dan dat
men mij gewalt ende vnrecht solen doen ? —- dat en is mij niet noet to doen ;
se hebbent al gedaen , woe wal ick contrarie soliciteert hebbe ? ende hebben dese
Jangen lijdt daerinne perseuereert, ende willen mij met tirannesije daer hen
lirengen : ïck sai noch soîiciteren , dat men mij vnrecht solden doen , waerbij
i\et recht sijn cracht solden foeriesen ? ende den beloften solden niet sorteren sijn
effect; —• ende dat en doen ick certeijn niet; — waerom? •
Ick solden certeijii
niet willen bidden, all wiste ick warachtich , datmen mij solden foerhoeren , dat
de Keijser mijne aduersanten anders doen solden, dan recht ende billicheit,
«Jat mach staen foer Godt ende alle den werît etc.; •— daerom ist, dat ick niet
soliciteert hebbe , dat jemant in prejudicie mochten coeme,n, dan dat ick daerbij
ia freden mochten wesen , als ener, de niet anders begeert hebbe, ende noch,
niet anders begere, dan vnder regule fan recht to lewen , dat mij leider niet
geboeren mach. Godt erbermes! etc.

Ffan mijn schulde , daer aff so mach ick wal betaeit worden sunder schade fan
de Keijser ; —- waerom ? — - Ick hebbe den landen trouwelijck gedenet, ende
grote costen daer vp gedaen , ende in rnenich perijkel daer om gewest; ende dat
ick daer aff vnbetaelt geblewen b e n , dat is al ghesciet ad cautellas; —~
waerom?—— Den Hartoge fan Geldre wolde niet, dat ick beiaelt solden wesen;.
he wolden, dat ick doer quade betalingen des moed solde worden, ende staen
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den deenst afF, ende begewe mij in zijn denst, ende waenden mij also niet mijn
egen geit, dat ick geleent hadden in denst der landen , ende niet mijn jaergeit,
dat ick hadden van den landen foer mijn denst ende foer mijn schaden , den ick
daer in vntfangen hadden , wolden he mij dwingen , dat ick mij an hem solden
begewen ; daer an so solden foele helpen de grote beloften, den he mij liet
beden ; ende daer bij gaff he mij genoech to foerstaen , woe ick dat affsloech ,
so solden ick tliene met het ander quijdt worden <, ende solden noch niet weten ,
woe ick met den saeck stunden ; alst oeck scach , — ende liet mij vthe landen
jagen , daer ick grote cost om gedaen hebbe int foerfolgen , ende groten noed
geleden hebbe; ende dat alîetsamen heft mij niet moegen fan den doeget trecken;
ick heb niet willen soecken mijn eglien prophijdt, dan heb steder wijs betrachtet
mijner ere , ende gesocht met ganser flijdt het gemene walfaert; ende hadden ick
beter wist to doen , ende woe dat bij mij gedaen hadden willen wesen , certeijn
tsolden niet foerblewen hebben etc. Daerom so behoere ick oeck daer afF betaelt
to wesen, al weert also , dat de Keijser mij dat niet geîoeft hadden , ende so
foele to meer , dat den Keijser mij dat beloeft heft,

Ffan mijn pension , ick hebbe den Keijsers Raeden dat laten andragen , woe ai
mijn landen , so wal van dij coemenden als mijn egen rente, de lagen alîetsamen
in den Ghelderschen gewalt, also dat ick enen gulden daer afF niet mochten hebben
bu†en zijn consent; ende he hadden al bestanden mijn renten to vntfangen , foer
dat ick Keijsers geworden was ; daerom wast to besorgen , dat he mij mijn rente
niet solden laeten foîgen , als he wiste, dat ick Keijsers were ; daerom so gaff
ick den Keijser fan tue koeren ene : Zijn Majesteit solden mij geven alle jaeren
iiij c Philippus gulden , often he solden mij alle jaren betaelen also foele, als ick
bewijsen mochten, dat de Hartogen fan vnse renten vntfangen hadden, ende
begeerden fan den Keijser gene pension , het were saecke, dat den Keijser
wolden , dat ick hem denen solden ; alsdan begeerden ick geloent to wesen , nae
aduenant fan mijn denst; — waerom? •—*- Den Keijser is moghender mij mijnen
denst to loenen, dan ick .solden foermoegen om niet to denen. —— Mij is
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geantuort: Daer weren ander luden gewest, den to mael grote rekenscop t©
Hoewe gebracht hadden; daerom so wolden se mij een peninck des jaers
gewen, ende daer met gedaen ; — ende wij sint concludeert, dat de Keijser
solde mij alle jaeren doen Letaelen üij c Phiüppus gulden , tot so langen, dat
de landen oeuer een ghebracht were ; ende wat scaden ick leden in tijdt fan
oerloch , daer solden den Keijscr niet in gehaiden wesen - om to betalen j ende
mijn deenst soltmen mij betalen, nae dattz bcfunden worden, dat ick wal gedeent
handen etc.; ende worden vns schaden to gefooget in tijt fan frede, so solden
den Keijser vns plecken openen, daer wij de Ghelderschen koepluden mochten
aresteren , ende daerom met recht foerfolgen etc. — - Nu ist kentlijcken , dat
jek meer i'enten mosten achterlaten , wolden ick des Keijsers dener ende subject
worden, dan de iiijc Philippus gulden bedroegen ; ende ja so most ick ewen
wal eten ende drincken met vnse kijnderen ; daeromso ist j a redelijck , dat ick
mij daerinne liet bedencken ; en woe daer schoen gene mencie aff gemaect were
so were den Keijser schuldich, daer inne to foersien, dat ick Zijne Majesteit
denen mochten sundcr mijne gruntlijcke foerderfnisse, ende so foele to meer,
dattz mij beîoeft is etc.

End vp dese drc artieulen staen ai mijn saecken; to weten, dat men mij
gewalt noch vnrecht doen solen, dan goet recht, ende dat den Keijser mij bij den
landen zal doen betalen, ende dat den Keiser mij soodane pension zal gewen, tot
«lat den landen oeuer een gebracht sint; — alstu dat wordeste befijnden in den
brewen, daer aff gemaect. Hijr o in so maecke ick mijn conclusie: Als ick dan
dit niet mach hebben noch geneten , dan moet daerom gefangen wesen, tot dat
suîckes. fan mi] resigneert wort; ende omdat ick sulckes niet doen en wil
daerom soo hebbe ick soo rechten foele moeten lijden, dat jck des nummer
folcomelijck solden moegen vthspreken often scrijven; tot dat ick, arme
mensclien, foerdorwen ben, ende nummer foerwinnen macli; al mochten ick
dusent jaer lewen, so biijwe ick foerdorwen etc. Wat solde m ij doch geschien ,
off ick een so groten pension hadden fan dusent rosenobelen: ergo so most ick ja
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een groet sot wesen, solden ick een ander contract maecken dan tgene, datter
gemaec† i s ; wil den Keijser mij het cleijne niet holden, wat solden mij dan fant
grote geholden worden; — ben ick dan so eîendelijck trauelgiert om het cleijne,
wat solden mij dan geschien omt grote ? dat solden ick geerne willen hoeren;
daerom soe hebbe ick in mijn selwen concludeert: ick wil den allercleinste letter,
fant tgene mij beloeft i s , niet resigneren , noch affstaen , noch oeck nummer
ander contract maecken, in contrarie fant eersten. Wil dan den Keijser zijn
ere ende consciencie niet bedencken , noch den reclitfeerdicheijt to hulpe coemen ,
ende vntlasten hens in zijne belofthen , an mij gedaen , so moet ick fan den noet
een doeget maecken ; ende doen so ick mach , ende niet alst wal behoerden;
daer Is niet foei meer an mij to foerderwen j dat surplus wil ick frolijck daer
an Langen ; Godt wilt foegen then besten !

Mijn liewe wijff! ick hadden dij noch foele anderen dingen to scrijwen, dan
ick heb den tijdt niet; dan ick bidden dij foeral, wilt mij daer mede beliewen ,
ende spaeren gene dingen daer an, often laten vnse kijnderen leren ; ende Mester
R E N I C K ende Mester GHAE:LCKO kese ick foer tutoers often mombers fan vnse
kijnderen , ende bidden lioer om Godtz wille, dat se dat willen annemen , ende
helpen dij to raeden in alle saecken, daer dw se to doen hebsten ; ende, off
Godt dij oeck visitere, dat dan Mester RENICK: ende Mester G A E L C K O den
kijnderen met mijn goet om handen nemen , ende laete se daer fan leren, als
se weten, dattz best i s ; ende dat IEMME A L M E en MENNO DOEME dijn goet
onderhanden nemen ; ende is ALGER aldaer to landen, dat se an hem alle
jaren daer aff rekenscop doen , alst behoeren zal etc.

Mijn iiewe wijff î woe dw aiso to rade worsten , dattu nae mijn doet niet
wedue wüte blijwen , so bidde ick dij , wilt dij foeran wal bedencken , wat man
dw nemen wiîte; woe een jonck man nae dij staet, dat wort niet gedaen orn dijn
persoen , dan om dijn goet j so bederfstu dij selwen ende oeck dijne kijnderen ;
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neme exempel an anderen wijwen, den also gedaen hebben , woe se gefacren
sint; ick mach dij daer niet meer afï'scrijwen; de gene wort foer wijs geholden,
wel dat exempel nemen kan an ander luden etc.

Hijvmede so belele ick vns ende vnse kijnderen , onde alle den gene , den vns
lieff hebben , in den gnade ende barmherticheit Godtz , a 1 tijt biddenden , dat
zijne GodÜijcke mogenheit wil beliewen f dat den saecke alsodanen vtliganck
ende eade nemen , alst Hem. allerbehagelichst i s , ende vns dat salichst is an
ai ei ende üichaem ! Amen,
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Ijtjr so begint een cleen tractaetcken fan mijner Rekenscop, woe den sîaefc y
ende wat ick claer fan betachteren ben. lek bidden oeck, wilt -tselffden laeten
visiteren bij Mester RENICK. ende Mester GAE:LCKO, ende datse des wel willen
doerseen , om to weten , waer ick recht to hebbe often niet; ende dat se sulckes
ordentlijck in gescrifth willen stellen, waer ick goet recht to hebbe; ende
thander, dat ick mijn kijnderen niet rechtfeerdelijck erwen mach, datse dat
roederen ende vth doen ; ende daerse goet récht to hebben om to manen, datse
sulckes to hoepe scrijwen , ende leggen op alle articulen de brewen , de daer to
denen , de dw dan wal weetsten to fijnden etc.
Int eersten so hebbe ick de landen truwelijck gedenet 7 yij jaeren ianck ; dat
behoeren ghij also to foerstaen; fan den tijt, dat ick mij in deiast Jbegewen hebbe,
tot dat ick Keijsers geworden ben ; — ende hebbe oeck claer to mael foele om
moete lijden , als mijn kinderen dat vp sijner tijt wal worden fijnden in des
boecken, den ick daer fan gemaeckt hebbe; daer wordense oeck wal fijnden ,
woe menigen practijeke ende behenden anslach de Hartogen fan Geldre gemaect
liéft, om mij in zijn denst to brengen ; — dal ick al vrigemerct lie't hen gaen ;
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noch gene belofthen, den man mij daer om wolden doen, were mij vntfanckelijk ;
ende den sumrae daer fan belopt xxjc golden gulden etc. y des jaers is mij geloeft
dre hundert golden fflorenen : ende wolde certeijn een jaer niet hebben willen
lijden , tgene ick daerom hebbe moeten lijden , om tuemael also foele, als ick
daer foer behoere to hebben ; ende hebbe oeck daei- vp to mael groete costen
ghedaen etc.
Nu behoert v to weten , dat ick
ende luden genoech kentlijck, dattz
woe den Hartoge van Geldre mij
goede reden affsloech • daer man
boessken , daer fan gemaect.

hijr fan gene brewen hebbe; dan this landen
also i s ; oeck so saltu wal fijnden een brieff,
eligeerden zijn Raet to wesen; dat ick met
alle besceit wal fan solen fijnden in mijn

Noch so hebben de landen mij andermael foermocht, ende also gebeden , dat
ick, hoer to lieff, ende also wal om des Keijsers willen, hijr to landen getoegen
ben, ende heb mijn lewent in groete perijckel gestelt, ende heb oeck groet
geit foerteert; ende als ick het alderbest gedaen hadden, worden ick foer mijn
trouwe denst gefangen, ende noch gefangen ben, ende ben to mael scentlijck ende
vncristentlijck tracteert in mijne langen fangenissen; woe iangen dattz duren
zal, dat mach Godt weten; en se soelen daer genoech besceitz aff fijnden in
dit jegenwoerdigen boexschen, dat dese fangenissen mij niet to gestanden is bij
mijne foerdeenten, dan puerlijck uth h a t , nijdt ende vngunst ; dit so moegen
ghij daer oeck bijstellen , alst allerbest denen zal.
Ick hebbe tot ener tijdt mijn Rekenscop gedaen in de landen van Geldre,• woe
ende in wat schijn, dat worden mijn kijnderen oeck wal vp zijner tijt fijnden
in mijn eersten boexschen. Daer fan worden ick bewesen vp dre dorpen in
Oroningerïant, to weten , Ezing, Ffeerwert ende Ghernuert;
daer hebstu een
brieff fan in papijr. —— Oeck saltu fijnden vnder mijn brewen to Munster,
woe den Rentemester an mij screeff: He hadden mij ghesant des Ffursten groet
hangenden segel; — ende ick ne wolden des niet vntfangen; — waerom ick
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dat niet hebben noch vntfangen wolden ? dat wordense oeck wal fijnden in mijn
eersten boeck. En de Keijser heft belieft, mij zijn zegel ende brieff daer vp to
gewen, dat ick daer aff betaelt solden worden; — den brewen liggen bij en
ander ; — ende raaect een summe van de renten vnbetaelt, fan de datum , dat
ick de brieff van de Hartoge fan Geldre vntfangen hebbe, tot datmen scrijwen
zal M. D. xliiij ; — ende bint de brewen also to hoep, ende laetse also bij en
ander liggen etc.
Noch so saltu fijnden vnder mijn brewen een brieff, daer des Ffursten secreet
zegel vp staet; ende ERCIÆNS , de Rentemester , den heft dat vndergescrewen ;
ende de brieff foermach , woe de Rentemester mij heft bewesen an de fan Tessel
to manen ende vntfangen tue dusent golden fflorenen. Vp wat maeten ende
maneren dat sulckes gheschiet is , dat folget hijr nae. —— Het is geboert, dat
de Rentemester to Staweren was, ende sede mij , woe de fan Tessel daer
gecoemen weren, om met hem to foerdingen , ende wolde fan mij weten ? woe
foele datse wal solden foermoegen to gewen ? — daer ick hem geen besceit fan
to seggen wiste, bij dat ick gene kennissen hadden fant landt.
De
Rentemester badt mij , daer nae to fragen an luden fan kennisse; — dat ick also
gedaen hebbe ; ende mij worden geantuort: De fan Tessel foermochten foei betlî
x dusent golden gulden fo gewen , dan de fan Pfiringhen ij™ foermochten.
Ende dat dochten mij to foei to wesen ; daerom so ginck ick de Rentemester
seggen van vj m golden gulden.
De Rentemester antuorden: Men solden
deselue doerloepen, ende men solden also meüer ijl niet vj m gulden fflorenen
erijgen • ick wolden , dat ick iiijm Philippus gulden hadden. —• Als ick dat
hoerden, ick was des froe, ende antuorden: Heer Rentemester! ick wil een
compact met v angaen ; laet mij met de luden handelen ; ick sal v iiij dusent
Philippus gulden doen hebben , bij also : Off ick meer kan crigen , dat sal mijn
prophijt wesen; ende crigen ick men, dat sal mijn schaden wesen; doch also, dat
ick mijne betalingen fan mijn geleent geit daer eerst aff nemen sal etc.; —•
dat de Rentemester niet wolden doen , ende beclaegden, dat he sulck geit niet
wal mochten vntberen. —• Daer worden to gesprooken: Ick solden mijn
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awentuer staen met den fan Tessel, ende ick solden de Rentemester dre dusent
Philippus gulden leweren an baer geit, ende ick solden hem een quitancie gewen
fan dusent Philippus gulden, dat he mij hadden dat wal betaelt, in afcortingen fan
mijn geleent geit,
En ick ginck to werck met den fan Tessel; ende se
beloefden sunder enich zuaricheit to gewen fijff dusent Philippus gulden ; dat
gedaen zijnden , worden daer brewen vp ghemaect, dat ick ij m Philippus gulden
daer aff hebben solden ; ende ick gaff den Rentemester quitancie foer dusent
Philippus gulden, en Mester AUGUSTIJN worden ordineert, dat he dese pennongen
vntfangen solden , om vns dan ijdtlijck tsijne to gewen etc.
Nu ist waer, dat SICKO en mijn selwer to Amstelredam w e r e , als wij then
eersten int lant quenien met den Hartoghen fan Geldre; ende wij leten daer vp
haelen dusent gulden corrent ende ses , om den knechten daer mede to betalen *
ende daer vp hadden ick betaelt iij c golden gulden; en dit was in principio y ende
met dat ick foernam, dat den Keijser den saecke wolden annemen, so deden
ick so foele, dat vns selwer quam to J^trecht; ende so froe als ick nu met
EB.CX.ENS also, alst foerscreuen i s , foerdragen w a s , en dat de brewen daer
aff besegelt weren, so sandt ick Mester GHAI/CKO to f^trecht,
met befel, dat
he mijn koffer solden laten vpbreken, ende betalen den gene ? de wij daer aff'
schuldich weren ; — dat also gesciet i s ; — he heft also foele geltz vth mijn
koffer genoemen , tot den summe fan dusent ende ses gulden corrent, ende hoer
betaelt ; ende se hebben to rekenscop gebracht, datter aiso foele financie vp
gheloepen were, dat den iij c golden gulden weren foergeefs gegewen
etc;
en de quitancie fan dese summe, to weten, dusent gulden en ses corrent ende
iij c golden gulden, de hebstu bij d i j ; de late bij dese brieff leggen; — ende hijr
vp so hebbe ick SICKO zijn selwer weder doen gewen , dat also wal besuaert
was, aîst mijne etc. -— Als nu Mester AUGUSTIJN den pennongen alletsamen
vntfangen hadden, so heft he ijlenden zijnen wech genomen nae de Rentemester,
ende heft hem den ganse summe betaelt; — dat ick niet wal to freden w a s ;
doch Mester AUGUSTIJN liet mij alsodane brewen lesen, den bij de Rentemesteigescrewen weren, dat ick sijner to freden was etc.
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Hijr nae, ais vnse dingen bestunden fast een ander coloer to crijgen , de
Ffursten den wolden , wij solden hem vntfangen foer ene Erffhere, daer wij gans
quelijcken to gesint weren , ende worden tegen Mester .HUBERT vp gescrewen ,
om antuort to gewen vp sijne dachten , so nam ick mijn Rekenscop mede
in Ghelderlant; ende nae dat wij dan fan de saecke so foele disputeert hadden,
alst gedaen wolden wesen, so begeerden ick betaelingen, ende liet den Rentemester
mijn Rekenscop lesen , ende badt hem, dat he mij wolden helpen tot betalingen ;
ende met dat de Rentemester dat wal to recht visiteert hadden , so heft he mij
gheraeden: Ick solden een ander Rekenscop maecken , alleen betreffenden mijn
geleent geit ende mijn schaden ; wat den landen betreffeden, angaenden
mijn denst, ende oeck de dusent gulden fan Tessel, den solden ick late
staen ; — daer vp dat ick antuorden, waer ick dan mijn betalingen manen
solden , nae dat de Ghelderschen de vpcomsten fan de landen tot hoer naemen ,
ende dat meer was : he hadden mijn quitancie fan dusent gulden ; wat ick dan to
rekenen hadden? etc. —— Nae dat wij tsamen lang ende foei daer fan disputeert
hfcdden, so accordeerden wij , dat he mij mijne quitancie solden weder doen ,
enda ick solden mijn Rekenscop maecken allene fant leenden geit ende den
schaden ; des so geloefden he mij met handen ende met monden , het eersten als
he tot Groningen cheme, so wolden he mij de dusent gulden bewijsen vp zijn
dener, EWERT EDOMZEIÆR , ende wolden dat oeck foerfolgen, also dat ick
solden bewesen worden , angaenden mijn denst, vp Stellingwerff', often vp wat
gretenije, dat ick wolden , to den folie betalingen ; dat ick alsoo liet geschien.
Off dit nu gedaen worden ad cautellas, dan often den Rentemester niet wolden
hebben, dat de Ffursten daer aff weten solden , dat he sodane pennongen fan
de to Tessel vntfangen hadden , dat mach ick niet weten j dan mijn Rekenscop
worden in Westerlant gesandt an Mester HUBERT.
Daer nae so quamen wij weder in den landen van Qeldre, tegen dese Mester
ende anderen, zijne adherenten; ende daer was Mester GHAETJCKO
meden ; ende ick begeerden betalingen , nae foeimogen fan mijn Rekenscop ; dan
daer en was geen geit foer mij ; se brachten mij een brieff in papijr; des was
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ick niet to freden ; de Rentemester nam dat to mael hoecli, dattz grote segel
niet foerhanden weer, ende loefden mij noch anderrnael: Alsmen de saecke
solden zijn endtscap gewen tuschen Mester HUBERT ende v n s , dat were to
Groningen geleclit etc. , so wolden he daer mede coemen , ende brengen mij een
brieff nae mijn begeerten , ende bewijsen mij dan oeck nae mijn wille etc.
Dan als den tijt gecoernen was , so betaelden he mij met een brieff, woe he doer
noetsaecken selwen niet coemen mochten , dan hadden mij alsodanen brieff'
gesant, so ick dat begeert hadden ; ende het allereerst, als he to Groningen
queme, wolden he mij mijn ander sculden foersekeren nae belofthen; — dan
wij en hebben malcander nae den tijdt ne meer gesien etc.
Nu wilt foerstaen mijn menonghen, waerom ick dit also int langen gescrewen
hehbe ; dat is dese : Het ene dusent Pliilippus gulden den sint mede gherekent
in den iij dasent golden gulden, daer fan dat ick bewesen vp E zing, Ffeerwert
ende Ghernuert;
het ander dusent ben ick betachteren, ende mach dat niet
raede bringen in de Rekenscop fan den landen , ick hebbe dat hoer niet foerleit;
daerom ist, dat ick v dat also int langen foerclaert hebbe, vp dat ghij dat
ordentlijck mogen anscrijwen , ende leggen dat bij den brieff; oeek^soe soelen
ghij wal ander brewen fijnden vnder mijn brewen , den daer wal to denen ; dat
is also to foerstaen , dat de Rentemester altijt mij doer sijne scriften dat beloeft
heft to bewijsen , also wal als anders, beiden met handen ende met monden;
oeck so soelen se int ander boexschen besceitz genoech daer fan fijnden.
Alsoo wal so late nemen den brieff den ick van den Keijser vntfangen hebbe,
aïigaenden mijn pension ende mijn deenst. Woe wal ick fast groten denst foer
den Keijser gedaen hebbe , so hebbe ick daer niet fan vntfangen ; dan men gaet
mij betalen to FP'illefoert; ende dat solden ick wal moegen entberen; dan fan
mijn pension hebbe ick vntfangen ende ben daer afF betaelt foer acht maenten ;
ende noch so hebbe ick daer vp geleent fan den Tresorier van dorJogher»
i gulden.-corrent; dat wilt bij den brieff laten scrijwen, ende bijnden dat to
h o e p , ende latent bij en ander leggen etc.
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Oeck so neme alle quitancien, so wall fan dijne renten, als fan den mijne»
dat den Hartogen fan Geldre heft laten vntfangen; oeck so late het goet
estimeren ende taxeren fan luden, die des goet foerstant hebhen, tgene dattu
hebsten foerloeren fan dene zijden ende fan dander, ende laten daer aff een
summe maecken bij den luden, den daer kennisse aff hebben, ende laet daer
een open instrument aff maecken, also alst foer alle rechten passeren mach, etc.;
ende dan so maecke daer oeck een summe fan , woe foele dattet dij gecost heft,
mijn saecke to foerfoïgen, ende dat in alles, also wal fant cleijne alst fant
groete; ende late dese dingen altosamen maecken doer Mester RENICK ende
Mester GAEI/CKO , en dat in der gestalt, dattz foer alle rechten passeren mach ;
ende laete dese dingen niet duister maecken, dan laete se maecken also claer ende
recht, alst doenlijcken is.
Mijn liewe wijff! bij dij so sint de brewen foele, doer dewelcke dat dw beter
icenmsse daer fan hebste, dan ick doe j this certeijn foele vth mijn hoeft gegaen
doer de menichfoldige vnghenoechten, daer ick dese lange tijdt in gewest ben ;
dw machste dijn raet nemen an Mester RENICK ende vnse Pastoer, ick hoepe,
se solen dij het allerbeste wal raeden, etc.
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W a t bij mij gedaen is fan al de tijdt mijns lewens, dat worden mijn kijnderen
wal fijnden op sijner tijdt; dat aisoo te foerstaen is; dat boexsche daer salmen
in fijnden, watter in Frieslant gedaen is, ende ïnsunderheit, wat daer in mijner
tijdt gedaen is, ende met name ist zeer flitelijek angescreuen, tgene daer ick
mede in de handel gewest ben, daer oeck wal puntelijck in foermaent wort,
wat bij mij gedaen is, so wal int cleijn alst int groet, so wal int quaet alst
int göet; end woe wal dat boexsçhen bij mij gescreuen ende gemaeckt is, so ist
nochtant also gescreuen, dat niemant dat infechten mach, noch dat sal moegen
straffen met der waerheit, bij de welcke mijn kijnderen hoer wal velen moeghen
foerweren tegen alle minschen deser werelt, dat ick hoer gheen schande geè'rfth
hebbe; en met dattz foerscreuen boexsçhen niet forder bescreuen is, dan tot de
tijt, dat ick met zampt de anderen vth Groninghen mosten wijeken, te weten als
men screeff nae de gehoerten Christi M Dc ende X X , omtrent JACOBI Apostel;
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hijr om ist, dat ick zeer geerne alhijr te scrift solde willen stellen, wat nae de
tijdt bij mij gedaen, ende wat mij bejegent is tot op dese hudiglien dacli to, op
dat mijn kijnderen oeck moegen weten, waerom dat ick gefangen ben; off dat
geschiet is doer mijne boese feijten als foerdeent, dan off dat gesciet is met
gewalt, vtli hadt, nijdt ende ongunst; ende woe wal dat ick dit jegenwoerdiglie
tractaetschen niet so puntelijck scrijven macb,alst ander gescrewen is, bij dat ick
hijr niet hebbe, datter wal to denen solde; — (oeclc so hebbe ick de memorialen
niet, de ick daer to gemaect hadde; tliis wal mogelijck, dat mij foele vth mijn
memorie daer fan gegangen is 5 doer de menicîifoldige vngenoechten, daer ick
dese lange tijdt mij in gefunden h e b , ende noch wesen moet;) —- nochtant zal
ick scrijwen de rechte gruntlijcke waerheit, off ick sal dat de waerheijt also nae
brengen, als ick dat sal moegen doen bij alle de crachten fan mijn foerstandt.
Ende om dat dan wal to doen, so wil ick dit faoexschen stellen in iiij parten.
Het erste quartier daer sullen ghij in fijnden, wat mij bejegent is fan dat ick vth
Groninghen mosten wijeken, tot dat ick Keijsers worde; het ander quartier daer
suldij in fijnden, wat mij bejegent is fander tijdt dat ick Keijsers worde, tot dat
men mij gefangen to Ffillïfort brachten, het darde quartier daer suldij in fijnden,
wat mij in de fangenissen to gestanden i s ; het leste quartier daer suldij in
fijnden een declaratie fan de articulen, daer ick aff foernomen hebbe, dat se een
oersaecke mijner fangenisse solden wesen,
[(f Anno minori XX (a) — op Sancten JACOJBS Apostel awent s) werd ik, gelijktijdig rnet eenen
Heraut des Keizers, die klagten moest inbrengen over het rooven der Dokkumers gedurende
het bestand, te Groningen ontboden voor den Raad; daar komende vond ik ook mijne
gezellen, (f daer ick niet fan en wiste, dat se oeck daer to coemen besceiden weren, etc. —
!l Omtrent Laetare Jherusalem hijr to foeren was daer een apontement gemaect bij de Raet
H te Groninghen, tnschen de Grave fan Moers, als Ghuwernoer fan de Hartoge fan Gheldre,
<! met 't zampt anderen fan zijne Raden, daer to ordineert ende gedeputeert an dene zijde,
« ende wij ghedepuleerden fan de landen an de ander zijde; ende vnder foele arlicnlen vnser

(a) Vergelijt BoecJc der Partijen , bl.
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it gebreken so was dat ene, dat de Ffursten ludeii en helden gene geloewe; se namen de
« arme Inden hoer goet met grote hopen, de hoer op het bestant foerleten, niet anseenden
« Godt noch de werlt; ende dat qnader w a s , als de Fnrst daer afF foermaent worde, so gaff
« he ter antuort, dat he wal gehoert hadden, dat de Fresen sodane dingen gedaen hadden;
« dan se weren wilde en woeste Inden; he ne hadden daer oever geen gebott etc ; — en dat
« was meden int apoinlament beloeft, dattet niet meer also geschien solde; en boewen dat,
il haddense dit scip laten nemen, etc. —• Hijrom wisten wij niet anders, wij weren daer to
« coemen mede foerboetscapt, om te hoeren den dachten van des Keijsers Heraut, etc.
« Als wij nv daer binnen quemen, fonden wij daer die ganse Raet met de Gezuoeren Meenten ,
(( ende daer was een plaetz foer vns gelaten, daer wij solden sitten. J) Tegen onze verwachting
had dit opontbod niets met de boodschap des Herauls gemeens; doch werd namens den
Gelderschen Hertog eene beschuldiging van verraad tegen ons ingebragt. (! IJdtlijck sach op
« en ander met foerwonderen, als luden, den daer afi niet en wisten; dan so ze al zueghen ,
« sprack ick, )) tot onze verdediging, (i ganselijck foertoernt. j) Op ons verzoek werd, tot onze
nadere verantwoording, ons de brief medegegeven, en, eerst nadat wij ons afscheid hadden
bekomen, ontving de Heraut gehoor.
<( Nv ist waer, dat ick oeck vnder andere foele woerden, in der hitte foer mij selven sprack:
it De Ffurst wiste mijn name wal; so was ick met mijn naeme daer in niet specificeert;
« oeck so ne mocht men niet seggen, dat ick daer exempt in were; daarom so wolden
« ick wal foer mij selwen annemen, dat ick xüij daghen in de stadt wolden blijven (woldense
(( mij een genoechzaam geleijde geven), ende foerwachten alle de gene, de so durstich
« were, den seggen wolden, dát ick anders gedaen hadde, dan so foele, als een ffroem
« man behoerden ende schuldich was om doen, ende wolden mij foerdedingen met den
n hant, often met den mont, na gelegentheijt fan der saecke, etc. •—. Als wij nv vpt Nije
8 zale bij en ander weren, buten den Raetz kamer, so sprack ick tot dandere: De Ffursten
« brieff hadden se wal hoeren lesen, ende wat antuort ick foer mij selven gegeuen hadden»
(I dat haddense oeck wal gehoert; se mochten nv met malcanderen spreken, om een egentüjck
« antwort te geven. —. Daer worden foele, ja foele woerden gebrnct; ijdtlick sprack vth frijer
« harten, als vnschuldich; doch int slulen worden daer concludeert, wij wolden 't
« zamenderhant vth de stadt reijsen; •—• ende baden mij daer, het antuort tgeven. •—• £ n wij
« sint semelijcken wederom in de kaemer getreden; en ick gaff hoer, vth befel ende consent fan
« danderen, deze antuort, B behelzende, dat wij den last van den Vorst niet zouden afwachten,
maar bereid waren elders eene plaats te zoeken, waar men ons gaarne zoude ontvangen. .
« De Bnrgemester, vns antuort hoerenden, was des niet to freden;
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« hoer solden gebeden hebben, dat se de saecke andermael vnder handen solden genoemen
« hebben, om ons to foerlijcken met den Ffurst, etc; daerom bestanden se fan standen
« an met vns te simuleren, » en vele redenen tot onze overtuiging te gebruiken. Wij
antwoordden, dat mij meenden in het kort te vertrekken, (t Als dat gehoert worden, so
<( bestanden he mij to foermanen, woe ick angenoemen hadden in hoer stadt toe willen
(î blijven xiiij daghen lanck, om to foerwachten, off mij jemant beclaghen wolden. — Ick
fi antuorden: Wat ick to f'oere gesproecken hadde, dat weer gesciet der menonghe, off mij de
« saeck alleen aenginck, so wolden ick alsodanen antuort geven; nv wast also niet; de saecke
« ginc ons zemelijcken ende all to ghelijck an; daerom weren wij daer to zamen foerdaghfoert,
(( ende foer vns allen so were den brieff gelesen, ende wij zemelijcken hadden vns daer vp
(t besproecken, ende vth hoer aller befel hadde ick sodanen autuort gegeven etc. — Nae datter
« foele disputeert ende argueert were, so worden daer concludeert: Ick solden de brieff
« tot mij nemen, ende wij solden nae noen weder bij en ander comen, ende beraden ons
« wijslijck, wat wij doen often laten wolden; het were een saecke, den wal raetz bedarff hadden.
« Dat is also gesciet; — end vnse antuort solden wij des morgens wederbrengen foer den Raet.
« Als wij vns nu lang ende wijdt daer vp beraden hadden, sone mochten wij gene beteren raet
K fijnden, wij wolden vp Zwol trecken, vp geleid, ende scrijwen fan daer an de Ffurst, ende
« erbeden vns to foerantuorden; — daer vp so santen wij fan stunden an een boede hen nae
« Zwoll, om geleid, etc.
« Nv ist waer, ick was des to mael foertoernt vp de Hartoge fan Gheldre/ dan ick were
n nochtant niet geerne vth Groningen gewest; ick hadde al mijn saecken daer nae gestelt, om
« to Groninghen to blijuen; ick hadde een schoen huis gecregen, ende hadde daer fast
« cost angelecht, en solden in iiij daghen daer in gefaeren hebben, om to woenen; daerom so
K hadden ick geerne den xiiij dagen daer gebleven, om te seen, wat daer in middeler tijdt vth
K coemen mochten; dan AEMCKO IJARLA wiste dat so zwaer an to gewen, seggenden: Hadden de
« Ffurst nv gescreven, dat se vns vth hoer stadt jaghen often foerdrijwen solden, morgen often
(l dan mochten lie scrijven , datmen vns fangen solden; en al wolden wij dan geerne vp het
K rarae wesen, wij solden daer hen niet moghen coemen; dat mij oeck fast foer der noese stote;
« want ick wiste, dat he vns dwingen wolden om hem tontfangen foer een Here; end so ick
(t daer to niet gesent en were, so dachten ick mij oeck beter to wesen in de rijseren, dan in de
« ijseren, etc.
K Nv ist waer, dat dit altosaemen also to gescien vth Groninghen quam; se wisten to seggen:
(t JANCJKO VNJSMA ende ick hadden ijdtlijck een huis fol met kijnderen; ende se wisten,
« dat wij geen geit hadden; ende dat meer w a s , wij en hadden enen stuwer rente nijet,
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(l ofi het lach vnder den gewalt fan de Ghelderschen; als vns dan de stadt foerboeden
a worden, waar wij hen wolden, wij mosten dan den Ffursth wal vntfangen als een Erfhere,
« en doen gelijck se gedaen hadden; ende als wij dat gedaen hadden, danderen solden vns
« wal folghen; end Mester VIÆERT was hijr aff de boede, den dat an de Furste bracht, etc.
(( Des morgens worde AMCKO IJARÎ>A, en JOHAN ROERDA en mij de last gegeuen,om vnse report
« te dragen an de Raet; dat wij gedaen hebben. Als se hoerden, dat wij noch in den eersten
« wille blewen, so vnderstundense foele maneren to fijnden, om vns bij hoer to beholden;
« int eerst woldense vns borgerrecht geuen, den dat begeerden; ende wel dat to hebben niet
Jf "gelegen were, de woHense geleiden geuen, so lang als se dat dan solde willen begeren; —
« ende dat hadden ick to foeren soo hart soliciteert; dan 't mochten mij nietgeboeren; — oeck
(t woldense, dat wij folmechtige scicken solden an de Ffurst; des woldense, vns to goede,
<t hoer frunden mede scicken, de vnse vnschult wal ghenoech hart solde weten an te geuen;
H dat solden vns ene grote ere wesen, etc. Daer vp ick antworten: Al were de Ffurst met alle
« zijne Raden to helpen, daer wolden wij niet tot hem trecken; waarom? wij hadden niet
« soliciteert, noch begeert, dan so foele he vns geloeft hadden, bij Godt, bij sijn part
« hemelrijcken, en bij sijn Furstelijcker ere; en dat wolden he vns niet holden, dat wij wal
a hart an hem foersocht hadden; daerom wast niet noet, dat wij solden an hem soliciteren
fl 't gene wij wal wisten, daer wij niet in mochten foerhoert worden; ende om vns to
(! foerantuorden, dat wolden wij doen, dan niet in zijn lant, dan in neutrale plaetzen, e t c ;
« end anderen so foele anslagen, als se vns foerhelden, dattz niet al to scrijuen is; daer wij vp
ff antuorden, dat wij wolden, tgene wij daer gehoert hadden, draghen an vnse medebroders,
« en nemen daer raet vp, wat daer in to doen often to laten were. — Also sint wij fan hoer
fl gesceiden; dan wij bleven bij vnse olden propoest
•« Des morghens alinghen froe sant Mester W I I X E M , den Pastoer, nae mij (b), » en trachtte
eerst mij alleen, ook door het voorbeeld der fabel van den Wolf en het Schaap, van ons
voornemen af te brengen; hetzelfde beproefde hij nogmaals, toen een uur later ook JANCKO
VNEMA bij ons kwam; doch alles te vergeefs, ofschoon hij ons vele onzer toekomende
lotgevallen voorzegde, en (t he mij certeijn een groet prophete is gewest; oeck so wiste he mij
« foele to seggen van de Keijser, wat hem doer sijn geboerten anstaenden were; dat mij vth
« gruntlijcken harten liet wesen solden, dat he de waerheijt daer an so w#I pronuncieert
« hadden, alst an mij wal blijcken mach. n Ten slotte zeide hij, op onze belofte, dat wij
op zijn voorstel ons nog gezamenlijk zouden beraden, dat wij hier wel aan deden: <t oeck

(&) A. b. hl. 360-262.
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was de saecke also, dattz fan noeden were, een goeden raet daer in to folghen; dan wij,
to weten JANCICO VNXMA ende ick, en mochten niet letten vp de raet fan de anderen
de gene kijnderen en hadden, de hoer folgen mochten; oeck so lach hoer goet also vnder
Groninghen niet, als het vnse dede, etc.

«Daer met (c) sint wij fan hem gesceiden; dan wij bleven bij vns olde propoeste, ende
« concludeerden des morgens vth der stádt to gaen, doch niet tsamen, vth sorg dat wij
n hadden, dat se vns wederom haelen solden, ende fangen vns. Ende des morgens alinge froe
H scicten wij vnse knechten met vns geweer vther stadt, to weten, dene ginck ther A poerte
8 v t h , de ander ther Heer poerte, de derde to Oesterpoerte, doch wisten se malcander to
(! frjnden, daer se vns foerwachten solden; ende Jow JOTTSMA ende JOHAN ROERDA sinnen
« foêr vth de stadt gegangen. recht off se spanceren gingen, sunder deners ende sunder geweer,
(( eten Op de aanvrage, die Meester WILLEM mij omtrent mijn voornemen liet doen, gaf ik
een onbepaald antwoord.
<; Nv weren wij also foerdragen, dat Jow JQUSMA, JOHAN ROEHDA, JANCKO VNEMA ende ick,

(i solden foer an wech reisen, ende foertoewen vns 4 often 5 daghen in Stellinghwerff; daer so
B wolde TJAERT MOCKEMA ende AMCKO JARLE bij vns coemen; —• dat also gesciet is; •—. to

« weten, wij sinnen getogen in SteUingwerff; ende hebben vns daer foertoewet 8 daghen lanck;
« dan niemant quam bij vns; dan vp het letste screeff AMCKO een brief an mij, ende beclaegden
« hem, dat he geen geit mochten hebben nae nodrufth, als he gewaent hadden; mijn suster
(( hadde TJAERT zijn geit genoemen, also dat he vns oeck niet mochten folgen, etc. — Dese
« excusacie en hadden hoeft noch start; daerom so .was ick des to mael quelijcken to
(I freden, ende insunderheijt so was daer in gescreuen, vnder ander foele boeselijnghe: Tu non
« mutabis, donec plurale çidebis; ende wolde daer mede seggen, wij behoerden een Hartoghe
(f fan Gsldre niet gans fander hant to slaen, so lanck wij de Keiser niet gewis weren,
« etc. Ick gafi hem daer vp genoech autuort; doch se blewen, ende wij toeghen foert nae
o Zwol. j)
Ook te Zwol (dj liep eene poging, om ons te verantwoorden, zelfs zoo ver te niet, dat men
ons, ten gevolge van eene nieuwe aanklagt des Hertogs van Gelder, waarbij wij beticht
werden eenige Geldersche steden en ïlulhensteijn Ie willen verraden, door eenen Priester de
plaats liet ontzeggen. « Nu dorsten de Burgemesters ende Raet vth scaempte selwen bij vvs

(c) A. b. bl. 263,
(d) A. h. bl. 264.
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¾ niet coemen met de brieff, vth oersaecke, als wij an hoer om geleid lieten ghesinnen
« gaewense vns dat willentlijck, ende seiden daer bij: Foele lieuer woldense de oeverste steen
« vtider late brengen, foer se vns dat geleid niet wal ende folcomelijcken solden holden; —
« ende lieten vns nu het geleid vpseggen om een so slechten brieff, etc
« Wij weren des gans quelijcken to freden(e); doch ne wolden wij dat niet toenen foer de luden;
« dan wij hadden de meeste sorge, datsé luden vp de slrate solde hebben, woe wij opentlijcfc
« fan daer trocken, de vns mochten fangen, often anders quelijcken tracteren, so als een Hartocb
Xi van Sassen hadden gedaen; daerorn so concludeerden wij, dat wij vns in de nacht fan
« daene wolden maecken; ende wij pacten vns clederen, ende dat hemelijcken, ende deden vns
« awentmaeltijdt met de weert, ende geleten vns, recht off wij noch 2 daghen daer blijven
« wolden, ende seen, off wij in middeler tijdt jeet anders met de Burgemester spreken, oä he
« vns dat geleid niet solden willen foerlenghen; wij hadden noch 3 daghen geleid, dat to kort
« were; wij wolden an de Ffurst scrijven vns vnschult, also dat he vnser wal to freden
(I solde wesen; — dan met dat wij de nachtmaeltijdt ghedaen hadden, tae fan vns gingen
« rekenen met de weert, en ick ginck spanceren buten den Roede toern; end als de boemsluter
« quarn, om dat (o slulen, gaff ick hem een drinckelpenninck, end badt hem, dat he doch daer
n een weinich mede toewen wolden; wij weren luden foerwachten, de vth Frieslant bij vns
H solden coemen; -r- en met dat ick wiste sekerlijck, dat alle de poerten fan der stadt gesloten
K weren, so liet ick de andere bij mij coemen. » Door hem aan den Katerdijk overgezet,
« leten wij aldaer al vnse bagaedgen, ende gingen foeteren inder nacht nae Campen. »
Voor die stad kwamen wij omstreeks « midtnacht, J) hielpen ons zelve over den IJssel,
tot in « de JBaeghen, daer wij wal kennisse hadden, daer wij goede chijr maecten fant gene
« wij daer fanden, etc.
(i Des morgens alinge froe (f) santen wij JortAN ROERDA an PETER VP DE TRAPPJSN, in Dengel,
(1 vnse weert, ende lieten hem bidden, dat he so wal wolden doen, ende spreken met de
« Burgemesters ende Raet, dat wij aldaer geleid mochten hebben, so wolden wij zemelijeken
« bij hem coemen teren; dat he also foerworwen heft; ende he quam met JOHAN in vnse
« losement, daer wij noch in de plumen laghen, dat hem foerwon derden; he ne wiste niet
a beth, wij weren noch to Zwol,
K Als wij nv to Campen weren, en daer to wesen geleiden hadden, om dan noch bet fòersekert
« to wesen, so santen wij een bode met een brieff tot FFljck, an Mijn selighen Here van
(e) A. b. bl. 265.
(ƒ) A. b. bl. 265.
Prov. Friesch'Genootich.

I,

fl

Wumkes.nl

562

JANCKO

BOUWAMA'S

il ytrecht,
ende gaewen Zijne G. g'noech tp foerstaen, wat vns bejegent were van de
fi Hartoghen fan Gheldre, ende begeerden oetmoedelijck, dat Zijne G. vns geleijden wolden
Cf gewen, dat wij vnse geit in Zijne G. steden ende landen mosten foerteren. Dan de bode
(I quam weder bij vns sunder antuort; dan he solden gesecht hebben: Went also were, so
(ï wast quaet genoech, etc. — ende anders niet.
B Oeck so quam bij vns to Campen DOUWE GHERBHANDEN ( g ) , ende wolden met vns handelen,
(! so als he al to Groninglien vnderstanden hadden; dan so wij ne fan hem mochten foernemen
({ een rechten grunt, daer vp to bouwen weer, so worden he oeck allijt met soodanen antuort
fl bètaelÈ; dan nv gaewen wij hem enige articuien in gescrift, foer zijn antuort. De articulen,
ö oeck de minut often afscrift van de brieff, de wij an Mijn Here van Vtrecht screuen, de
0 salmen fijnden in de sack, die ick to Munster hebbe late ligghen, etc.
H Nv behoert v to weten, dat de fan Campen plagen thebben een Erfraet; dan de ghemeente
K foerdroet dat, ende se namen de oeuerheit an hoer; se deden de Erfraet aff; een part de
ö weken vther stadt; ende se stelden een Raet vlher ghemeenten; en de nije Raet funden
fl brewen, woe de forighe Keijseren hadden hoer stadt hoechlijc praevilegeert; ende vnder alle
« andere articulen was daer ene, dat de fan 7JWOI en mosten niet meer dan 3 rijnscepen vp het
<! water hebben; end de nije Raet wolden de possessiê fan dat previlegije annemen, ende lieten
B een scip met guet vphaelen, behoerenden to Zwol. De van Zwol weren des niet to freden,
a ende fijngen enighen vthe Raet to Campen, also dattet wilt stunt; doch daer worden so
u voele ghedaen, dat Mijn Heer van Vlrecht (h), de fijff Godtzhuijsen, de Ritterscapp van de
«landen, ende de ander steden, de santen hoer folmechtighe, eerst to Zwoll, ende daer nae
H to Campen, om beijden parten to hoeren, ende de gebreken neder to leggen, woe hit
(I mogelijck were; end dese folmechtighen quenien van Zwoll to Campen, als wij daer weren;
(f ende vnder álle de anderen so was daer mede de Doemdeken van Vtrecht.
n Nv ist waer, dat de Graeve PAN MOERS (i) de sandt Heer SIJBOI/T tot vns, ende erboet hem
8 hoech tegen v n s , ende, woe wij dat begeerden, he Wolden in egener persoen bij vns
« coemen; end nae dat he vnse wille ende inenonghe wiste, so wolde he foert trecken an de
(I Furst, ende maecken vnse peijs aldaer, ende dat in der gestalt, dat wij vns zijner solden to
« bedancken hebben vns lewent lanck, etc. — End he wiste mij to seggen, dat he gehoerl
H haddè wunder dinghen, woe groten gunst de Grave tot mij droech, ende wat he mij al ere

(g) A. b. bl. 267.
(Ä) A. b. bl. 2 65.
(î) A. b. bl. 266.
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¾ wolden doen; als ick bij hem ther Sneech quam, so wolden he mij scincken zijn beste
•« peert, sijn beste ring, zijn beste tabbert ende zijn beste drincknap, ende aldaer sodanen
.« summe van penningen i n , dat men suïcx een Here met ere mochten presenteren; ende
n anderen boselinge om foele; dan de Graeue hadde hem daer mede niet belast, dan he hadde
« dat gehoert fan andere, de sulckes gehoert hadden vthe mont fan de Grawe. — Dan wij
« leten de Grane dancken zijne goede gunst, de he tot vns dragenden were, ende seden
(t daer bij, als wij sijner tdoen hadden, so wisten wij hem daer vmme an tspreken. — End
« als de Grawe vns antuort hoerden, soo vntkenden he dat, ende wolden niet weten, dat he
8 Heer SIJBOLT daer mede belastet hadden, etc.
« Dewijle wij to Campen weren, vp een Sondach , soo quam een Secreîarius fan de Grawe TQ
(1 MOERTZ bij mij, genoempt HENDRICK M U T E R ( £ ) ; doch so quam he niet vth TVesterlant)
(! dan he quam fan Hattum,
daer de Ffurste dat mael was; ende he was álsoo fruntlijck
(! tegen mij , ende wiste mij to seggen, woe de Doemdeken recht over vns logiert were, de
(1 mij zeer dede groeten; ende als ick foerstaen mochten, so hadden he dat geerne gehoert, dat
(( ick hem gebeden hadden, dat he mij daar bij geleit solden hebben; end met dat he sach,
« dat ick daer niet to gesint were, toech he vth sijn taske een groet brieff, ende sede mij : De
(I Ffurst were to Hattum; de hadde hem belast, de brieff an mij to dragen.— End als ick de
« superscriplie daer aff gelesen hadde, so quam de brieff an vns to gélijcke; wij gingen vnder
ö vns allen in een kamer alleen, om de brieff to visiteren; ende MUTER seeiden van vns.
u De brieff hilt in fast foele articulen, wat wij al tegen Zijn G. ghedaen hadden, dat he wal
a marckelijcke oersaecken tot vns gehadt hadden, om vns tstraffen; dan he hadde dat om beters
« wille gelaten, etc. Ende in de conclusie was, dat he begeerden, dat wij antuort solden
« geven op de articulen. — De brieff solen ghij oeck frjnden in de wetsack to Munster, met
¾ het antuort, dat wij daer vp gaewen; de sint an en ander gebunden. Dan dat behoeren
«ghij niet also to foerstaen, dat wij de brieff bijantvorden to Campen; dan to Vtrecht
« rnaeckten wij dat antuort, ende fan Deuenter sandten wij dat an de Ffurst, als ghij dat vp
K sijner tijdt wal hoeren solen.
« Als wij nv de brieff gelesen ende wal incorpereert hadden, worden wij to rade, dat wij fan
« stunden an dat antuort wolden maecken, ende de sulfden MUTER gewen, om to draghen an
« de Ffurst. End nae dat wij misse hadden gehoert, so gingen wij sitten brassen; end oever
« tafel sittende, quam de Secretarius van der stadt, ende dede mij allene bij hem coemen, ende

(k)

A. b. hl, 26Ö.
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8 gafi mij to foerstane, dat de Hartoge fan Oeldre an hoer stadt gescrewen hadden: Woldense
« goede nabuers met hem wesen, so mostense vns niet langer lijden in hoer stadt: — daerom so
« begeerden de Raet, dat wij sulckes int goede •wolden nemen, ende foersien vns in een ander
« plaetz; dre dagen solden wij noch nae dach geleid hebben, om vns to bet mogen to comen
B often foersien in een ander plaetz. — lek begeerden de brieff to lezen; he brachten dat hijr
« ende daer; ick mochten an de brieft niet coemen;—bij dewelcke ick presumeerde, datse geen
« briefî vntfangen hadden fan de Ffurst, dan dat de Doemdeken dat also bestuert hadden, vp
ft hoep sijnden, dat wij hem solden angesocht hebben. Wat daer an i s , mach Godt weten, etc.
B Nae noen gaff ick danderen to foerstaen, wat mij de Secretarins wolden. Wij naemen aldaer raet
H vp (l), dat wij de laetste dach aldaer niet wolden foerwachten, dan wij wolden vns genen
(I nae Vtrecht, sunder geleiden; so wast gene noet, dat men vns het geleid solden vpseggen;
ö doch wolden wij (woe het moegelijck were) de Furst eerst antuort geuen op sijn scrift. »

Dit was gesciet vp een Sondach, omtrent Vnse Liewe Frouwe dach assumptlonis.
Des Maendages ginck ick sitten concipiëren een antuort; ende nae dattz lang
ende groet was, so mochten ick niet foldoen ; dan ick ginck misse hoeren ther
Graeuwe broeders, ende bleeff aldaer so lanck, tot dat alle missen gedaen weren;
end oeck so was achter in de kereke niet een mensche beholden dan een waerlijck
Priester, ende een burger, en SAEPK , de nv DOUWE BURMANNIJE wijff is, ende
noch een ander Junckfrou; en met dat ick gaen wolde, soo quemen daer noch
tue ffreemden Monijcks, om misse tdoen; so ginck ick daer wanderen, ende dachte
de misse noch thoeren ; end met dat ick alsoo ginck wanderen , so quam aldaer
in de kereke een junckman to mij; sunder beraet so fraegden he mij, off ick
wal maelen hadden? -— Ick en kende hem niet; daerom so antuorden ick, dat
ick maelen genoech hadden nae mijn clederen. —<- He sprack: Woe ghij gene
malen en hadden, he wolde mij wal ene ofte meer hesorgen.
Ick danckede
hem dat, en wolde fan hem gaen , om de missen thoeren, als ener de hem niet
en kende, noch foerstunde, wat he daermede wolden. Als ick mij nu bestunden
to wenden fan hem tgaen, so hadden de Priester ende de burger hoer gefoegt ther
roer achter an vns; end he sprack: Ha! ghij hebben mijn fader tot een foerreder
(l)

A. b, bl. 266, ond.
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willen maecken, end nv soo sinnen ghij selwen een wittieh foerreder. —— Als
ick dat hoerde, so wiste ick then eersten , dattz een sone was fan GODTZFRUNT,
ende was zeer hart daerom foertoernt, ende anluorden: Wat zijn fader was, dat
wisten landen ende luden wal; dan tgene he mij oeverseijden, dat hadden he mij
falschelijck oevergeloegen. -— He antworden: He hadden dat niet geloegen; ick
were een wittieh foerreder; Mester HUBERT , de Canzelier, hadde mij dat met
genoechsame tughen overtuget, dat ick de Ffurst om landen ende luden wolde
gebracht hebben, woe mijn foerrederije niet int licht gecoemen hadde. -—Ick sprack: Dw saîte de woerden doer dijn iele haeien , off mij zal recht
vntbreken; — ende nam de Priester ende oeck de burger in tuichnissen, wat se
daer fan gehoert hadden, ende badt hoer, datse mij hoer namen wolden seggen.
De Priester gaff mij den to foerstaen, en sede hem to wesen een newe van mijn
weerdinne; ende des burgers name was O T T E S T E E G M A N ; de hadden ick
menichmael hoere noemen, bij dat ick foeie kennisse an sijn broeder hadde,
ghenoempt R O L E F F S T E E G M A N ; des Priesters name screeff ick vp mijn degen; de
salmen in de wetsack wal fïjnden; end dewijle ick mij hijr mede vnledich maecte,
so gaff de soen van GODTZFRUNT mij noch foele scentlijcker woerden. •
Ick
badt hem to zwigen in de kereke, ende dat he daer buten wolde gaen; ick
wolde hem daer goet gehoer doen en geven hem oeck goet antuort. — - Ende
met dat ick sach, dat he vther kereke niet woîdejso ginck ick hen, en dede so
foele, dat ick bij de Burgemester queme, ende claegden hem, wat mij bejegent
were boewen geleiden, end badt hem oetmoedelijck, dat he mij het recht wolde
openen, ende brengen hem daer hen, dat he mij sodane woerden oeverbrachten,
often dat he daer genoech foer dede, etc.
De Burgemester antuorden: Nae
noen solden de Raet weder hij en ander wesen, so jolde ick daer oeck coemen,
ende doen mijn bedachten foer de ganse Raet; wat ick rechtz hadden, dat solde
mij wal geboeren.
Des was ick froe, end badt hem fruntlijck, dat he mij
een dener wolde lenen, dat ick tugen mochten laten citeren, den dat gehoert
hadden, off he sulckes ontkennen wolden. —— En als wij quemen to O T T E
STEEGMANS huis, soo sat he oever tafel; ende he quam daer buten tot mij; en
als he nu wiste, wat ick hem wolde, sprack he tot mij, dat he foei goetz ende
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doegtz fan mij gehoert hadde, so wal fan anderen, als fan zijn broeder; daerom
so hadden he grote deernisse vp mij, ende solden mijn walfaert wal moegen
seen.
Ende als he in huis gecoemen were, so fant he tsijnent de Castelleijn
fan Hattum; de ginck he foertrecken allet tgene, dat he ghehoert hadden in de
kercke; en de Castelleijn hadde mij wal geseen, ende noch meer guetz fan mij
gehoert; daerom so hadde he oek groete deernisse an mij; dan he wisten, dat
ick de saecke met recht aldaer wolden foerfolghen, doer dat ick hoer in
tugenissen angeroepen hadden; dat dochten hoer geen raet to wesen, vth sorge, ick
solde geen recht tegen hem moegen hebben; en nochtant wast notelijcken , dat
ick mij foerantnorden; daerom haddense vnder en ander daer fan gesproeken; de
Castelleijn wolden, mij to lieff, fan stunden an hem maecken nae de Ffurst, ende
foerwerwen mij geleid, dat he vp de dagh noch in mijn hant wolden senden;
ende dat ick mij daer dan oeck liet fijnden; he wolden mij dat wal foersekeren,
dat ick solde hebben allet tgene ick dan solden willen begeeren; en so mochten
ick dan to recht quellen degene, de mij sunder schuit also blameert hadden,
etc.
Ick danckte hoer fruntlijck hoer goede gunst, dan ick ne wolde niet to
Hattum , dan wolde de saecke foerfoîgen met recht, daer se gesciet were, ende
daerse anhewen were; —• daer mede sinnen wij gescheiden, — Ende nae noen
foegde ick mij weder bij de Burgemester, om to weten de vre, datse bij en
ander solden coemen, oeck om raet to nemen, woe ick de Priester foer recht
Solde moegen brengen. En als ick nv bij hem quam, doen fant ick hem anders,
jae foei anders, dan ick hem gelaten hadden ; to weten, int eerst sede he mij,
da6 de Raet vp de dach niel weder bij en ander quemen, en oeck so ne haddense
geen recht tot hem; he hadde grote delicten van violencie en anders gedaen in
hoer stadt; en als se daer afF gebetert wolden wesen, so behalp he hem met zijn
Clerckscap, ende seide hem exemt twesen fant warlijcke recht; des mostense
aîso laten geschien,
So balde hadde ick tsulfden niet gehoert, often ick
mochten dat wal foerstaen, dattz alles all gesetten stucken weren, togericht fan
de Hartoge fan Geldre,
fl Ende fan stunden an ginck ick in de Haeg, ende crege daer een scip, de vns solden brengen in
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« Westerlant;
als dat wal bestuert were, ginck ick in mijn Iogijs» Wij rekenden ende
a betaelden, ende leten vns sack ende pack dragen int scip, ende foeren hen nae Frieslant
rt to, so de scipper niet beter wiste, Ende mij is gesecht, datter enige foerweckt worden,
« om vns nae tfolgen, dan de Burgemesters ende Raet ne wolden dat consenteren; dan woe,
« wat, often bij wel, daer en mach ick ghene waerheijt fan scrijuen. Buten int Diep)) zijnde,
gaven wij den schipper kennis van ons wezenlijk oogmerk, en landden dien ten gevolge bij
Eemsbrugge, van waar wij ons naar Utrecht begaven (mj.
« Vp de darde dach sagen wij » aldaar « een boede in vnse herberge van de Geldersche boeden;
Cl dan he sprack vns niet an, noch wij en spraecken hem niet an; dan daer is in Vtrecht een
(t burger, genoempl HENDRICK DE BOEL, de to mael goet Gelders is, ende daer ick wal kunde
« an hadde; de quam foei bij vns, off wij met hem ijeet hadden willen spreken, dat he vns
H solde helpen an de Doemdeken, often,an Heeren JOHAN VAN NIJEFELT, often anders, etc.
a Oeck soe deden de Raet van Groningen (n) so foele, dat JANCKO VNEMA wijff ende mijn wijfl
fi quemen bij vns to Vtrecht. Se waenden vns to Campen gefunden thebben, dan wij weren
K al foertoegen. Wat se an vns begeerden, en wat antuort wij hoer daer vp gaewen, dat
(( funden ghij oeck al in mijn wetsack to Munster, etc,
\
S Als wij nv tijdt hadden, so maecten wij het antuort vp de groete brieff an de Hartoge fan
H Geldre, ende wij screuen daer ijdtlijck vnse namen vnder, en ick settede daer mijn signet
8 v p , om also besloten dat to senden an de Ffurste. Ende in de conclusie stunde: Nae dat he
<! vns afginck van tgene he vns so festelijck geloeft hadde, ende foerfolgden vns noch so zeer,
0 recht ofi wij grotelijcks an hem mesdaen hadden, daerom so wast, woe wal wij dat in
« gene maneren mochten weten, dat wij in hem ghehalden weren, often dat wij hem in
(I enige maneren bewant mochten wesen, nochtant so deden wij hem daer mede vpscrijuen
« allet gene, dat he met vns, often wij met hem bewant mochten wesen, het were dan , dat
« he zijn beloff genoech wolden doen, etc. »

Ffoer dat wij deze brieff foldaen hadden, so is in vnser herberge gecomen
ARUEN, FAN BUREN, ende zijn newe JOEST FAN BUREN; de hadden fzamen
foele ende lange woerden, doch secretelijck; ende ARIJEN is fan stundeu an
wederom nae Ghelderlant gereden 5 en oeck was vp de tijdt in vnser herbergen
(m) A. b. bl. 267.
(») A. b. bl. 268.
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de Pensionarius van Delft; de badt vns to gast, doch liet lie vp vnse kamer
decken, daer he bij vns quam eten, ende oeck JOEST FAN BUREN, de dat also
bestuert hadden , (quod praesumendum est y) en wij maecten goede chire; ende
JOEST sat tuschen Jow ende mij; ick hadde wal fan hem geboert, dan ne meer
geseen; end wij hadden foele woerden vant gene, datter in Frieslant fast
foerloepen were; ende he toende hem tegen vns to mael fruntlijck, ende met
namen tegen mij, ende wiste to seggen: Off vns noet an queme, dat wij to
Utrecht niet mochten hlijwen , so wolde he vns geleid gewen, dat he
foermochten, om rnse geit in Culenborch to foerteren , weickoer stadt neuter
were tuschen de Keiser ende de Geldersche; — en dit was vp een Fridach often
Saterdach. Wij dancten hem sijne erbedingen; dan wij en hadden geene affectie
tot zijn erbedingj doer dat wij gesien hadden, dat he hemelijcken tracteert
nadde met sijn newe, die wij dan wal kenden, dat he der Ffursten bastertz
dochter hadde.
« Siet, des Sondaechs, then Graew broeders int cloester quam bij vns een dener fan der stadt (o),
« ende liet vns een brieff lesen, woe de Ffurst an Ftrecht oeck ghescrewen hadde, gelijck he an
« de fan Zwol gescrewen hadden, ende an Campen, als se seiden; dan de briefF en saegen wij
« niet. En wij weren des niet to freden; ende wij deden so foele, dat wij gebracht worden int
« pant fan de Doem, daer de Burgemester en oeck summige van de Raeden weren. » Na onze
verantwoording te hebben aangehoord, bragt men tot verontschuldiging bij het verblijf van
vele Utrechtsche burgers op de jaarmarkt te Deventer, en liet verder alles over tot de komst
van den Bisschop, die het regt had, hierover te beslissen. — Van diens Raden een zeer
ongunstig antwoord bekomende, begrepen w i j , dat het zijn voornemen was, ons buiten de
stad te laten vangen. « De Raeden blewen also bij vns staen; off se wolden, dat wij hoer
« zeer daerom bidden solden , often datse anders wat fan vns solden hoeren, dat mach ick niet
« weten; dan wat ick met bidden ende smeken gewinnen zal, dat heb ick al; ick mach niet
n bidden; Godt mach mij anders helpen, als He wil! Ick sprack: Wij dancken uwe Heren
« ende v foer dat goede report, dat ghij vns gebracht hebben. —• Se antvorden: Wij moeten
« v tgene wal seggen, so wij tseggene belast sint. •—• Daer met sint wij gesceiden, etc. Wij
« gingen vp vnse kamer, ende naeinen een scarpen raet, wat vns tdoen were; de sonne ende

(o) BI. a68.
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(I mane ende alle planeten, met de 4 elementen, weren vns contrarie. )) Bij deze gelegenheid
nam ook JOHAN ROORDA afscheid van ons, om naar huis te keeren (p).
« Des morgens, als wij misse gehoert hadden, J) namen wij eenen wagen aan naar Eemsbrug,
(t ende lieten de wagen opentlijck coemen foei: vnse herberge, ende leten hem laden met vnse
« pack ende sack, ende lieten oeck also lange noech staen, datlz de wagener foerdroet; dat
« wij deden: Mijn Here fan Vtrechtz luden weren in vnse herberge; wij wolden, dat se sulckes
« weten solden, dat wij vnse wech wolden nemen nae Eemsbrugge. n Dit was ook voor ons
de beste weg geweest; doch « aldaar so heft de Biscop een huijsken staen : so was hem niet
« anders van doen, dan tscrijwen an de Drost, dat he vns vp holden solde; » thans namen
wij weldra onzen weg naar Amersj oort,
Den brief, aan den Vorst van Gelder geschreven, verzonden wij nu niet, dewijl JOHAST
ROOHDA, die aan het opstel daarvan mede deel had genomen, sedert van besluit was
veranderd (q). Onzen nieuwen brief aan den Vorst «solen ghij fijnden in de wetsack tMunster,
« etc. Dese boede de leten wij fan Vtrecht loepen au de Ffurst, met sodanen befel, off he
« gefraget worde , waer dat wij waeren, so solde he seggen , dat he vns gelalen hadden to
tt Vlrecht, ende aldaer solde he zijn report draegen; dan he wiste vns to Dewenter tfijnden.»
Mijnen dienaar, die met mijn « wijfi » naar Groningen was getrokken, liet ik te Utrecht een
berigt achter, waar hij mij konde opzoeken (r). « Ende dese brief gafi ick SANDRIJNE, mijn
« weerdinne, om mijn dener de tgewen, als he aldaer quam; ende ick hadde de brieff wal to
•« ghedaen, om dat mi)u dener selven wal lesen kunde, etc. »
Te Amersfoort namen wij eenen wagen aan naar Campen; « ende wij hadden vns dat geerne wat
H willen laten eesten, dat wij hadden bij nacht vth der sladt mogen coemen, dat vns niet
B geboeren mochten; doch so deden wij also foele, dat de poerte een vre to eer geopent
(( worden. J) Thans namen wij onze reis door de Veluwe, onder eenen grooten regen. In
eene herberg ontmoetten wij Oostersche kooplieden, die, wel gewapend, dewijl « wij fuer vp
« de wagen mede namen, tselfden oeck also deden; » en alzoo hunnen weg naar Amersfoort
vervolgden. Wij overnachtten in een dorp « Oestbroeck, ende het lecht tuschen Hattum ende
(I Harderwijch. n Na aldaar nog eene zorgvolle ontmoeting gehad te hebben met LUBBEBT

(p) A. b. bl. 2 7 5.
(q) A. b. bl. 279.
(r) A. b. bl. 280.
Prov. Friesch Genootsch,

t.
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KEPBEL, begaven wij ons weder dp weg; doch reisden naar « Zallich. En wij hadden
C gene miserere lijdt aldaer gewest, daer quemen scepen den JJsel vp faeren, de nae JJewenter
a wolden, daer wij an repen; en se haelden vns in hoer scepen. Ende als wij foerbij Hattum
« w e r e n , omtrent Wij, doen ginck vns de wijnt tegen, also dat wij geen foertganc hadden;
ft tuschen Wij ende Ülst daer gingen JANCKE VNEMA en ick vth het scip, ende foerteerden
« nae JDewenter, en Jouw JOUSMA bleefi int scip, etc.(s) »
Te Heventer zijnde, deden wij ook ons beklag over den Gelderschen Hertog bij den Graaf van
Oostfriesland, en vroegen hem om raad; hij schreef ons terug, dat wij onzen troost bij den
Keizer zouden zoeken (t).
Hier ontvingen wij ook twee brieven van den Hertog en den Rentmeester, die hij ons eerst
naar Utrecht had toegezonden, en welke wij bij deze gelegenheid beantwoordden door de
toezending van ons opstel, te Utrecht vervaardigd; daarbij meldende, dat door het veranderde
besluit van JOIÎAN ROOBDA de verzending vroeger was opgehouden (u).
• •Mijn dener quam bij mij to Deuenter, ende he brachten vns een brieff van de stadt Groninghen;
Kende oeck so brachten he mij een brieff van Mester GHELMKR CANTER, etc. Al wat de van
K Groninghen met vns hebben laten handelen met schriften ofteii anders, dat fijnden ghij al bij
(( en ander gebunden in mijn wetsack ta Munster; 'ende - also wal wat brewen wij fan de
(! ¾Ffurste vntfangen hebben, ofl,en daer an gescreven hebben, de fijnden ghij ijdllijck met sijn
« antuort an en ander gebunden in mijn wetsack; en oeck een memoriael, de van alle dingen
« mencie maect; vth de bieuen sullen ghij wal beier besceit fijnden, etc.
« W i j en hadden to Dewenter oeck gene geleiden, ende om dat de Biscop also met vns hadde
(! laten spreken, so ne dochten wij aldaer niét langer tblijuen , vlh sorge, dat de Biscop vns
H mochten iiaescrijuen; aldus worden wij to rade, dat JANCKO VNEMA solden to Dewenter
«blijven, om het antvort tonlfanghen' fan de Ffurst; Uou ende ick wolden trecken vp
(I Munster, daer wij JANCKO foervvachten wolden, om dan foert samenderhant nae Coelen to
B trecken; want wij wislen , dat de Keiser daer comen solde, so wolden wij seen, off daer
(i oeck jemant vth vnse lant bij de Keijser were, daer wij mede handelen mochten.
" « Als nv de Ffurst de brieff gelesen hadden, daer wij) semelijck vnse handen vp geset hadden,
(*) A. h, bl. 277 Tolgg.
(f) A. b. h\. 281.
(u) A. b. bl, 280.
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« ende dat. wij de brieff niet nijt Vtrecht an hem gesant hadden , dat mochlen he anders niet
«fijnden, wij hadden alsodanen afscheit van de Keiser, dal vns aldaer trotst noch raet were;
(( doen wisle he fan roeder mont niet tseggen, ende liet JANCKO sunder anluort blijven; ende
H JANCKO screeff an de Rentemester om een anlnort. De Kentemesler antvorden; Vnse
« brieff en begeerden geen anlvort; waerom ? wij hadde de Ffuist doen vpscrijven alle tgene,
« waer met wij hem bewant mochlen wesen.
.
0 Ende de fan Groninghen cregen gene antwort fan ons, daerom santen^ se Mester GEEMEK an
U de Ffnrsl.,. om Zijn Ëd genoeghsaein to informeren, woe de saecken in TfeUèrlaat stunden;
« dat Mester GIIELMER ilieii hesten wisien, angeseen he was een tijdt- lancfc President, in
(f slede van Mester HUBI:RT; dan met dat wij daar niet wolden wesen, so hadde Mester
« GUELMER gene apelijt daer langer tblijuen. End als nv Mester Gra/MfEK : de Ffurste
a genoecbsaem informeert hadde, so sandt hem de Ffutst lo Eewentar , met vns to handelen;
« dan so wij wecli weren, ende he niemant en fant, dan JANCKO VNEMA-, dafc screef he an
(( de Fihrsl; en se gaewen JANCKO VJMEMA enighe articulen , de he an vris draegen solde;
« wolden wij daer nae iusteren, so wolden Mester GELMJÆ weder tot vns coemen, etc. »
Te Munster zijnde, spraken wij den Graaf van Oostfriesland niet, noch iemand van zijn
gevolg, ofschoon deze zich destijds aldaar 'bevond (v). Te Keulen kwam weder bij ons JANCKO
VNEMA , die te « Enschede int IVent » vernomen had^ dat de Bisschop daar bevel had
gezonden, ons te volgen. « Daer so gruwede vns wal foer. J)
Van Keulen schreven wij nogmaals aan den Gelderschen Hertog, om: middelen van verzoening
te vinden. Zoodra echter had deze den brieff niet gelezen, of « he foerloer hem, dat niemant
« wiste, waer he foerflogen waer, » De Raden zochten evenwel bestendig allerhande middelen
van uitstel (t^)..
K Als wij wal ontrent een maent lanck to Coelen gewest weren, quam aldaer de Keiser met
(t groten staet, end de sladt vnlfinc oeck Zijne Majesteit alst wal betaemden. Ende daer
« weren to mael foele groete Fursten en Heren, also wal geestelijck a!s waerlijck; dan daer
G was niemant vth Frie.s/ant,

dan de Ghuwernoer ROUGENDOHFF ende TJAEKT BUERMANNIJE;

« met de beiden hadden wij gene apetijdt to handden, ende dat vlh redelijcke oersaecken, »
dewijl RoGGiSNDOfiFF op het oogenblik, dat hij den schijn aannam, met ons te willen verzoenen,

(?) A. b. bl. 282.
(«-) A. b. bl. 285.
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getracht had, ons met geweld in zijne magt te krijgen. Ook van TJAARD BÜRMANNIA wisten
wij, dat hij zijn eigen voordeel meer zag in de voortdurende onlusten in Friesland (x).

« Vp Alrezielen dach sant des Grawen fan Oestfrieslanb zijn Canzelier een bode tot mij, ende
« liet mij bidden, dat ick bij hem wolde cotnen in de kerck, tot Vnse Fronwe kercke, genoempt
K ad gradus;
daer ick mij liet fijnden. So fraeghde he mij: Off wij oeck aldaer geleid
U hadden? l) Hierop ontkennend antwoordende, bekwamen wij van hem te rade, dat wij ons
zouden wachten voor ROGGENDORFF en BURMANNIA. Vergeefs ried hij ons aan, geleide van
de stad te vragen, dewijl wij, uit hoofde van de tegenwoordigheid des Keizers in deze
Rijksstad, ons niet durfden vleijen, dit te zullen bekomen (y).
In onze poging, om uit Keulen te gei'aken, werden wij aanvankelijk te leur gesteld, doordien de
poorten gesloten waren. (( En daer quam een groet Here rijden, ende wolde vth flegen, doen
« hadden wij groete troest, dat wij met hem solden moeghen daer buten coetnen; dan he
a moste daer binnen blijven » Later vernamen w i j , dat dit geschiedde, om iemand op te
sporen, die eenen doodslag begaan had; doch ook bleven de poorten gesloten, « nae dat he
« wal tue daghen decoleert were. » Eindelijk echter gelukte het ons, de stad te verlaten,
terwijl eene menigte vette ossen werd ingelaten, nadat wij onze dienaren gelast hadden, dat zij
ons te schppe naar Nuits zouden volgen , doch in de herberg onze reis zouden opgeven, als
naar Duren gerigt. Des anderen daags ontmoetten wij eenige van de (( Ghulschen en Colschen
(( Junckeren, )) die van den Keizer, bij zijne intogt in Keulen, hun afscheid hadden bekomen,
en thans de reizigers uitplunderden. Nogtans geraakten w i j , als op het oogenblik der ontmoeting
nabij de stadsgracht van 6ons zijnde, ongehinderd van hen af (z).
Te Munster terug gekomen, ontving ik nogmaals van wege den Graaf van Oostfriesland goede
beloften van zijne medewerking ten onzen voordeele bij den Keizer, en verslag van heigene
bij reeds voor ons gedaan had (a).
Ook zoo hadden wij hier nog bij herhaling briefwisseling met de Raden des Hertogs van Gelder
en den Rentmeester, die ons ried, om genade te vragen, en beloften deed, dat men ons alsdan
ter verantwoording zoude toelaten; al hetwelk wij afsloegen (b). Wij antwoordden integendeel?

(*)
(ƒ)
(z)
(a)
(b)

A.
A.
A*
A.
A.

b. hï. 282 , volg
b. hl. 283,
b. lil. 283 ,
b. U, 286.
6. b\. 235.
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dat de Vorst verpligt was, zijne beloften aan ons gestand te doen; terwijl de oorzaak van
diens toorn ongetwijfeld te zoeken was in de beschuldiging, door ons te Groningen tegen hem
ingebragt, dat van meer dan 5oo brieven van hem en zijne Raden niet een gehouden was (c).
(f Nae dat wij fan Coelen quemen, vntfengen wij gene breven meer fan de Ffurst, dan fàn zijn
K Raden, alst foerscreuen. De breven met vnze antvorden de worden ghij alletsamen bij en
(I ander fijnden, ghelijck an en ander gebiinden, in mijn wefsack to Munster; de worden v
« beter vnderwijs geven fan der saecke, dan ick scrijven mach ; want mij foele daer afi foergeten
« is doer de menichfoldighe vngenoechlen, daer ick mij seder tijdt in gefunden hebbe, alst
« wal tgeloewen is; de weten ghij to brengen ijdtlijck vp zijn plaetz, so alst behoert, etc. »
Omtrent het gebeurde tusschen den Graaf VAN MEURS en Meesier GAALCKO, die om voorgewend
verraad gepijnigd werd, en de boosheid van Meester HUBEU , die mij door valsche brieven en
eene « monstruoese figner !) in den haat der gemeente zocht te brengen, alsmede van de
geschriften, naar het heette, gevonden bij HENDRIK VAS SALZEURG, « al ist niet dan ijdel
«logen; fan de dingen weten ghij bet, dan ick v scrijven mach; wilt dat daer ordentlijck bij
« selten, aldaer het best plaetz heft, etc.(d) n
« Dewijl wij also to Munster laghen, so worden wij fan summige vnse frunden adverteert, woe
«de Grawe VAN MOEKS hadden hem foermeten, he weer vns also seker, off he vns in zijn
(I hant besloten hadden; wij solden geen foet vth Munster moeghen sellen, wij solden dan in
tt zijn handen ghelewert worden. Homo proponit, Deus aulem alsponit, etc. »
Vermoedelijk was in dezen handel gemengd een Jonker uit Osnabrug, JOHAN EEBTMAN, die
ons buiten de poort te Munster zocht te lokken. ((Jacula propisa minus feriunt. Vp Paesche
<t awent » nogtans gaf deze ons kennis van het aanbod, hem door de Gelderschen gedaen,
om ons op te ligten. Na dien tijd veranderde hij geheel en al van gedrag (e).
Te Groningen beijverde men zich nog zeer, om onzen zoen met den Heriog Ie treffen. Zelfs
« ERCLENS )) werd door den Vorst derwaarts gezonden; hij geraakte in grooten twist met den
Graaf VAN MEURS , die zich van onze aanstaande gevangenschap genoegzaam verzekerd hield;
« des toernden hem de Rentemester to mael zeer, ende he was gans foerstoert vp de

(c) A. b. bl. 286.
(d) A. b. bl. 291-29
(e) A. b, bl. 287.
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tt Gbuwerrioer, ende wiste dat wal tseggen, dáttz de rechte wecb were, de Ffurst tbringhen
(I omme landen ende Inden; oeck so hadden de Jnnckeren opentlijc. gesecht, de de Rentemester
« to Groningen gebracht hadden, woese tlier Schure met xv peeiden- vp vns' gewacht hadden,
« als wij vth Vtrecht sceiden; ende met dat se wisten, dat wij al passeert weren, so haddense
(( hoer gedeelt; denë part were vus gefolget, dander ende de mees)e part were gereden vp de
« strate, de na Dewenier

gaet, etc.

Van de dingen weten AMCKO UÁRI/E, SICKO (BHALEMA

«best to áeggen, de dat selvèn fan de Rehtemester gehoerl ende geseen hebben, woe he
« foerstoert was vp de Glinweinoersuende oeck fan de Junckeren; doch int sluten so hebbense
G5mijn Wijff en JANCKO VJSEMA wijff an vns gesant to Munster, de solden niet Vns spreken;
tl ende de conclusie was'; wij solden gnade bidden, soo de Rentemester mij gesçreVen hadden;
« end de Renttmesler wislet wal tseggen, dal ick sulckes niet solde willen doen; — ende se
(T quemen bij vns vp Pancti VIJTS-da¾h; —. ende wolden wij dat doen, so soldet groet wesen
a voer v n s ; ende wij en hadden ceiteijii een háer an vns lijff niet, de" dat alsoò in wille was
« tdoen. Godt wetet wal: al were ick schoen gefarighen gewest, ende mijn lewent daer an
«'gehangen hadde, soo solde he mij akla¾r niet to' hebben moeghen brengen. Nv weren wij
K nùch ontgefangen , ende al vth zijn gewalt, etc. — Met dat vnse wijuën weder quemen met
K hoer report, so beslunden se vnse renleç to beslaen, alsco datmen vnsgheea 1 lïuer mosten
« gewen, ende waenden vns also to dwingen, ende tol hoer wille to brengen (/'). M
B.

Eindelijk besloten wijj nog eeiîe poging áaiv te wonden, om' ons in het gebied van den Graaf
vari Oostfriesland, te Entiteit, te vestigen; zelfs JANCKO VNÆMA ging persoonlijk derwaarts;
ook hier werden ons zoodanige voorwaarden voorgesleld, die wij niet konden'aannemen.

G,

Te Emden was « oeck der tijdt de Grawe FAN DEK HÒETJ; daer worde niet grietz foér vns
« ghedaen, dan so foele, he gaff vfis dat iri raet: Wij solden vns gewen an. de Keijser;
« Sòö qùémen wij de dram áff; wij hadden de Hartoge fan Geldre lange genoe¾h gefolget,
« etc;

— end gaff JANCKO daer vp eeri brieff mede an Doctor HARMEN HARCKO, dat he vns

« wolden helpen in alle saecken, so dat allerbest denen solden voer de Keiser. En daer mede
« is JANCKO weder bij vns t Munster gecomen —• Dese brewen , so wal tgene wij gescrewen,
« àlsl tgene wij dán weder foer een anlwort vnlfungeri hebben, met dat brieff ende zijn
« antwort, dat wij fa ft de Grawe vnlfingen, dat frjiiden ghij beek an en ander gebunden,
« ijdttijck in zijn p'aetz, in de wefsack to Munster,
elc.(g)
« Vp tgene, dat JANCKO VNEMA vns reporleerden, naemeri wij een raet, wat vns forder to
(ƒ) A. b. bl. 286.
(g) A. b, bl. a88.
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a doen were. Het ginc vns al contrarie, wat wij foernamen; ende dat wast a l , dat de
« Geldersche sochten; se waenden vns moed tmaecken; end met dat wij sagen, dat de Hartoge
« fan Geldre gans aff standen fànt gene he vns geloeft hadden; ende daer bij wisten wij vnse
« geslalt, dat wij des niet lenger foennochten to foerfolghen , — so mosten wij fan tue ene
« doen; to weten, wij mos ten de Keiser een Here oever vns maecken, often wij mosten doen
« tgene, dat de Hartogen van Geldre gedaen wolde hebben, daer wij en dre often 4 jaer
(I lanck grotelijc om geleden hadden, alst int ander boeck wal folcomelijck gescreuen staet. »]

Int eerste hebben wij betrachtet, dat wij deners weren van de landen, iiiD.
welckoer Jant dat wij gebceren weren; ende vnse walfaert, met alle vnse gunders
ende frunden, weren aldaer ; soo behoerden wij oeck dat t bedencken , dat wij
meer schuldich weren te bekennen de proplujte ende walfaert van de landen,
dan wij solden vns selven bedencken ; daerora so concludeerden wij in vns raet,
dat de landen solden bet en genediger regîert worden bij de Keijser , dan bij de
Hartoge fan Geldre; oeck so hadde de Keiser beter recht tot de landen, dan
de Hartoge fan Geldre hadden ; en tmeeste: nae dat wij sulckes wisten , ende
wij vtis dan gaeven an de Hartogen fan Geldre om vns singulaer prophijten ,
en foerfoerden de gemene landen also , de vns an alle tuijwel solden gefolget
hebben; allet quaet, dat in sodane divisie often participacie gesebiet y/etei5
solden Godt fan vns hebben willen eijsken , end ander oersaecken om foele , de
wij hadden ; met namen , woe wij de Hartoge van Geldre vntfangen hadden als
Here, alle luden solden gesecht hebben : All weert also, dat wij vns fenseden ,
recht off wij sulckes niet geerne gedaen hadden, dat were niet, dan de bonjoerts
also gemaect, liet were also al concludeert in vnse eerste foergadderinghe, als
•bc vns met luden int lant senden ; — end dat wolden wij niet hebben , dat men
vnse kijnderen sulckes solde moegen foerwijlen; ende dat vth dese oersnecke:
Vnse aduersanten , to weten de Sclronghen, hebben to menige tijden Heren int
lant gehaelt, ende tlandt in subjectie gebracht, ende de sulfden Heren wederom
vthe landen gejaeght ; dan niet heb ick dat gelesen noch gehoert , datse je
ander Heren in hulp aengeroepen hebben , om de eersten to foerdrijven; dan
áls de Heren niet wolden holden , t gene se t holden beloefth hadden , so feilen
se wederom vp hoer olde friheijt ; end woe wij nv een Hartoge van Geldre
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vntfangen hadden als Erffhere, so solden de Scironghen hebben moegen segghen:
Wij hadden de Hartoghe van Geldrs int lant gehaelt, om een Hartoge van
Sassen t fberdrijwen , om dut wij se!wen regeren mochten , etc. Ende oeck so
quam het vns in gedechtenisse , dat vnse foerolders altijt van'sodane wille ende
opinie weren gewesl, dat se gterne wolden gehadt hebben, dat wij bij desen. Huse
regiert mochten worden ; daerse .oeck wal an gelegen hadden, —— Dit, ende
noch foele meer hebhen wij wal oeverghelecht, ende hebben met deliberacie van
groten rade concludeert, nae dattz anders niet wesen mochten, wij wolden vns
an de Keijser begewen, waer doer wij to freden ende eendrachtichei.t mochten
coemen.
Dewijle dat JANCKO 'VNEMA to Emden were bij de Grawe, vth oersaecken
als foerscreuen is , soe was daer oeck een rijck koepman van Munster, genoempt
HoiiTAPPEt; der sulfden quam to Groningen, daer he foele sijn kopenscap
drijwet; ende he quam mit andere foele der beste van de stadt vp het Wijnhuijs
to Groningen;
ende daer so worden wij foermaent; doen fraegde L U T H I E N
HOERNCKENS dese HoiiTAPPEii nae vns scempelijck, wat be van vns foernam;
off wij burgers to Munster worden wolden? —— H O L T A P P E I J mochten antvorden:
Daer en hadde he niet afF foernoemen ; dan he hadde in dre dagen dene van
vns wal to Einden geseen. —— Als dat gehoert worden > van stunden an hebben
se ene boede gefeerdiget na de Ffurst, ende leten dat aldaer weten.
Wij santen JANCKO V N E M A foert an de Keijser, om te foernemen, off de
Keijser vns oeck solde willen vntfanghen ; ende JANCKO en was gene dre daghen
wech gewest, daer quam een Juncker vth W-^esterlant, genoempt H E N D R I C K DE
W E N T ; ende was een Marcks Juncker, dan he heft de Hartoge van Geldre
lange gedenet. Ende he was vnse herberge ai foerbij gereden , doch he ne
wolde nargent ander wesen , dan bij vns ; he quam aldaer met 3 peerden ; he
ende zijn deneren hadden al der Ffurste cledonghe ; end een ander Juncker fan
zijn newen, de geseten sint int Sticht fan Munster,
de quemen bij hem, ende
scenckeden hem de wijn, ende fraegden hem, waer he wolde ?
He
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antvorden , dat he in xvi jaer en was he niet tlier heijme gewest; daer ginck he
h e n , om dat to Lesien ; — dan wij wisten wal, dat he om vns wille aldaer
gecotnen were, Ende met dat he hoerde, dat wij hem fan gene dingen wolde
seggen , soo fraegde he vns nae JANCKO VNEMA , waer dat he ware ? —— Wij
antvorden , dat he zijn older al hadde; he solde hem selven niet foerliesen. ——
Daer nae fraegde he vns, waerom dat wij vthe lande getoogen weren, angemerct
dat wij aiso in de landen bemint weren, ende also wal fan de Ffurste Befelsluden
als fan de ingeseten des lantz ? —— Wij antvorden , dat he ende sijne gelijcken
vns dat to dancken hadden, dat wij hoer de plaetz gaewen , op dat se to beth
mochten hoer dinghen doen, etc. —— He wiste to seggen: Wij en hadden datick
noch ere daer fan , dat wij also vthe landen laegen in sodanen periculosen tijt;
het weer beter, dat men noch meer goeder luden int lant brachten. — - Wij
antvorden: Wel de last daer fan hadde, de behoerden vp sodane ende andere
dergelijcke articulen to dencken ; de mochten he daer afF spreecken ; de woerden
deden bij vns frucht noch prophijt.
Int sluten sede h e , dat h e , vns to
lieff, zijn begonnen reise wal wolde staecken, ende trecken an de Ffurst, vp
sijn budel, ende dragen vnse saecken an de Ffurst; off daer vnfeerstant gewest
were , dat solt men beteren , ende maecken } dat de wagen recht ginck ; end om
dat t doen soo hadde he groten troest; de Rentemester was daer oeck zeer to
genegen , oeck de zemelijcke Raeden. •
Wij dancten hem zijner erbedingh ;
dan hem were niet noet, om vnse wille in Gelderlant to reisen. —
Ewenwal
nam he zijnen wech nae Ghelderlant,
daer he ongetuijwelt angedragen heft,
wat he met vns gesproocken hadde, ende wat antuort he fan vns vntfangen
hadde , etc.
Vp Sancten JACOBS dach quam een boede to Munster van Antwerpen,
ende
brachten vns een brieff fan JANCKO VNEMA , ende oeck een geleid fan de
Keiser, twe maenten lanck durenden,
Wij santen een boede an de Hartoge fan Geldre, ende lieten hem opseggen
alsodane bewantenisse, als he hem mochten foermeten met vns to hebben; ende
Prov, Friesçh Genootsch, I,

^3

Wumkes.nl

57S

JANCKO

D0UWAMAy8

de. schalt, dattz niet folcornen were, dat were Lij hem, ende niet bij vns ; daer
namen wij Godt in to tuijge, etc.
De brieff suldij oeck also fijnden in de
wetsack to Munster.
Vp Sancten PANTHALEOENS dach reden Jouw JOUSMA ende ick vth Munster
Hae Brabant, vp de gnade Godtz , om vns heijl to foerwachten , wat vns daer
goetz Loeren mochten ; ende dat was nv effen een jaer, dat wij vp de selfden
dach vth Groningen togen. Eripe rne de inirnicis meis, Domine l ad Te
confugi; doce me facere voluntatem Tuarn, quia Deus meus es Tu, In de
woerden: quia Deus meus es Tu, daer in sullen ghij de datum fijnden van
tselfde jaer.
[Bij onze komst te Antwerpen (h) troffen wij JANCKO UNEMA aan; doch gelijktijdig waren daar
ook (! Heer TJAERT BURMANNIJE, Doctor KEMPO ende SIJBRAKT ROISUDA, » Wij gingen voort

naar Brussel, waar wij door « Mijn Here VAN NASSOW J) waren verwezen aan (( EVERT DS
« FFEER, » De Keizer hield zich destijds op te Brugge, waar ook de Koning van Denemarken
was en de Kardinaal van Engeland. Mijne Heeren VAN NASSAU en VAN IJSSELSSTÜIN lagen
voor Mëzières t alzoo dat aan onze zaken niet gedacht werd.]

Ontrent REMIGIJ worde daer so f'oele gedaen, datter concludeert worde in
vnse saecke, docîi dat vp walbehagen van de Keijser; ende vns geleid worde
foerlenght. Ende met dat wij vns Leclaegden, dat wij dés niet foermochten
langer to achterfolgen , so worde daer bij gesecht, dat wij solden alle maent vns
geit hebben , foer dat wij aîso daer leiden , recht off wij al aengenomen weren ,
tot dat wij ja often neen mochten weten fan deKeiser, off he vns wolde annemen
often niet; ende daer vp so yntfingen wij een maent geit. Nu Lehoert v to
weten : Watter concludeert were, wat de landen angingen , dat hebben ghij wal
in gescrift; ende wat vns angingen , dat hebdij oeck in gescrift, also dattz niet
noet is, daer meer often claerder fan to scrijven; to Staweren hadde ick een
screen staen; daer liggen de breven foele in, behalven mijn principael bestel
brieff; de lach in de custode, de ick to Emden liet wesen.
(Æ)

A. b, bl. 290.
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[Ten dezen tijde was Meester EVERT veel bij ons ( i ) , en ondervroeg ons naar den stand deizaken in Friesland, en schreef vervolgens alles, wat hij van ons hoorde, weder (( an de
Ghuwernoer, often President, Mester GIIEERT MULEHT, de hadde zijn broders dochter. » Wij
reisden verder den Keizer achterna naar Falenciennes (k), daar ook de Heeren VAN NASSAU
en IJssELSTjËUN waren. Uit hoofde van den inval der Franschen was de Keizer reeds getrokken
naar « Ouwenaerden; ende alle luden qaemen flnchten in de steden; D Meester EVERT had nu
ook geen lust, om verder te reizen, en wij keerden naar Brussel terug,B Dit foerdroel mij to mael zeer (l); met dat wij also vp geholden. worden, so mochten ick dat
« niet anders foerstaen, het worde al gedaen ad caidellas, ende was in menonghen: ick wolde
« wederom vthe lande getogen hebben. So quam ick bij Doctor HARMEN HAROKO , daer ick
« kennisse an hadde, doer dat, als de Grawe Ghuwernoer was fan de landen bij Groningen,
« so qaemen sijne luden tuemael des jaers in een dorp, genaempt J-Vïnsum, op eene halve
« mijle nae daer bij, daer ick plach to woenen; daer justificeerden se alle apellacien ende
((andere dingen, de der soveraniteijt anginck; ende daer plach Doctor HARMEN mede to
c coemen; ende oeck om dat de Grawe an hem gescrewen hadde vnsent halven; so claegden
(( ick hem mijn noedt, ende gafi hem mijn gebreck t kennen, ende seide daer bij, dat ick in
« wille was, weder vthe landen' to trecken, etc. !) Meester HARMEN ried mij zulks zeer af,
weet het achterblijven van antwoord op onze voorstellen aan de menigvuldige andere bezigheden,
en verklaarde, dat Meester EVERT zeker buiten 's Keizers goedvinden niets naar Friesland
zou durven overschrijven; voorts gaf hij hoog op van de zekere vervulling van 's Keizers
beloften, in wiens Hof geen bedrog w a s , als in de Hoven van kleinere Vorsten; « daer scoet
(i man wal een strijpp, al weert niet t prisen,, » enz. Dit gaf mij weder eenigen moed;
« oeck so mochten ick dat wal weten, datlz niet allene in de Keijsers Hoff, súnder in alle
« Here Hoewen also behoerden t geschien, de Godt vntseen, en de hoer ere lieff hebben; soo
« foele to meer fan de Keijser, de daer is een hoeft fan Christenheijt, ende een spegel fan alle
« Fursten ende grote Heren, etc. »]

In dese tijden, als dit scach , so lach de Keijser to Oldenaerden y ende daer
was oeck JANCKO VKEMA , ende ick bleefF to Brusel (m) ; ende IJow toech io
(i)
(*)
(t)
(m)

A. b. bl. 299,
A. b. bl. 297.
A. b. bl. 2gg.
A, b, bl. 297.
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Antwerpen ; en met dat ick also getroest were van Doctor HARMEN , so toeclî
ick oeck nae Antwerpen bij J o w ; ende fan stunden an quam vns de tijdonghen,
dat Doernich vp gegeven was in des Keijsers handen ; doer dat toech de Keijser
to Gkent; ende JANCKO V N E M A screeff an v n s , dat wij oeck aîdaer coemen
solde; dat also gedaen worden ; dan wij worden als noch niet gehulpen; ende
vns geit was foerteert; ick hadde meer dan ij° stuck goîtz an mij ; ende dat
weer allet samen groet geit, to weten ducaten, dubble castiliaens, angelotten,
lewen , scutthiens, etc.; ende mijn wij ff senderr mij oeck xxxvj stuck goltz,
daer oeck niett oever de vj stuck weren, het weren al groet geit; daer to hadde
ick ene fan mijn peerden foercofth ; ende al wast foerteert. Doch vp letste
quamt alsoo feer, dat Mester E V E R T brachten vns int logijs van Mijn Heere de
Audiencier; ende aldaer liet de salige Audiencier vns alle brewen naer foermoegen
het contract lesen; to weten , wat vnse persoonen anginck , ende niet fant lant.
Doen fant ick de brieff aengaende de iij m golden gulden , daer ick aff bewesen
Was in Groningerlant,
to rnael duster, also dattz mij gans niet anslunt, ende
wolde oeck dat in gene maneren folgen ; dan de Audiencier ende oeck Mester
E V E R T wisten t seggen , dat se de brewen niet foeranderen mochten sunder
consent fan de Keijser; dat nu wal t geloewen was ; daerom so woldense mijne
bezuaring an de Raet draegen, niet alleene fan de artijckel, dan oeck fan alle
andere; dan ick mochten an geen antvort comen.
Soe nam ick dat "waer- vp Sancten JOHAÜTNES dach Evangelisten, dat salige
HAJVNETON J Audiencier, quam vthe Raet % ende daer en was sus niemant
insunderheijt bij hem , de mij belet mochten doen ; so sprack ick hem an , ende
claegden hem vnse noet, dat wij vns niet wal lenger wisten to vnderhoiden;
ende het quaetste was, dat vnse geleid ginck vth met de maent; ende daer were
in mijn saecken noch niet concludeert; ick wolde de Keijser geerne een Here
oever mij rnaecken, ende denen Zijnen Majesteit troulijck, alst wesen mocht
sunder mijne foerderflijcke schaeden, etc.
De salige Audiencier antvorden
mij: Wij solden dat foersekert wesen, dat he dat aîso wolde foerfoegen, dat
wij in <?en dag 4 often 5 solden hebben ja often neen; — ende sprack foert tot
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mij: JOHAN ! off gliij v niet moegen foerdraegen met de Keijser , so zal ick v
geleide doen hebben, dat gliij solt moegen vthe lande reisen tot v wille ? sunder
enicli belet. -— De woerden was ick t freden. Al hadde all Frieslant an mijn
lewent gestanden , ick hadden mij jae vp sijn woert wal foertrout.
[« Vp Sancten SILWESTERS dach , dat is de ketste dagh van December, ende oeck de ketste dagh
K van vns geleid, i) werden wij gebragt voor 's Keizers Raad (ra). En de Audiencier begon
H vnse brewen to lesen, end Mijn Here VAN HOEGSTRATE de ruspede so hoech, » tot drie
malen toe, dat de Audiencier moest ophouden en « halff gram 1) was. Toen mijn brief gelezen
w a s , zeide ik, wat ik oordeelde daaraan te ontbreken, •— Mijn Heer VAN NASSAU antwoordde
mij: Zulks moest mij onverschillig zijn; van mijne rekening met den Gelderschen Hertog was
niets gemeld, dewijl de Keizer diens schulden niet wilde betalen, doch zoude zorgen, dat mij
het mijne zoude geworden. Op mijne bedenking, dat veelligt eenige mijner vijanden, die in 's
Keizers dienst waren, mij ten eenigen tijde mogten aanklagen, waarom ik aanbood ten allen
tijde in zoodanig geval mij te komen verantwoorden ad poenam talionis, « heft Mijn Here
« VAN NASSOUW met de andere Heren in Walsch gesproken, doch niet foei, » en gaf mij toen
daarvan de stellige belofte. Mijn derde bezwaar was, dat wij van onze goederen, die alle onder
de Gelderschen lagen, buiten hunnen wil « gene stuver » mogten beuren; zij hadden onze renten
nu reeds ontvangen; wat zou het worden, als men w i s t , ( ( dat wij warachtich Keijsers
weren ? » Wij moesten blijven leven met onze vrouwen en kinderen, en zouden, in gevalle
van wanbetaling van 's Keizers zijde, ligt genoodzaakt zijn (f vnse goet t soecken, » tot ons
groot verlies aan eer en goed, en ook niet tot eer van Zijne Majesteit. —• Ook hieromtrent gaf
ons dezelfde Heer de beste toezegging: « doch, irzeide hij, u ghij solen uwen eedt de Keijser
« doen vp de breven ende contracten, daer wij vp foerdragen ende oevercomen sint; holtmen
(t v tgene niet, ghij solen vwen eedt vntlast wesen. » Hierdoor tevreden gesteld, deed ik mijnen
eed voor den Raad; « ende Mijn Here de Audiencier heft aldaer in hoer aller presencie vnse
Cl remis interineert, ende heft dat in margine gescreven, woe wij vnsen eedt daer vp gedaen
« hadden; ende de Audiencier heft vns de breven gegeven, so hem t doen belast weren. Daer
« met sint wij fan en ander gesceiden. »
Bij onze tehuiskomst maekte Meester EVERT ons aandachtig (o) op de houding van Mijn Heer VAN
HOOGSTRATEN. Hij had ons overlang dezen voorgedragen, als die de afvaardiging onzer stukken

(n) A. b. bl. 298, 3o5.
(o) A. b. bl. 5o5 volg.
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terug hield, wegens zijne gezindheid jegens den Gelderschen Vorst; ook zijn dienaar, « JOEST
« VAN BUREN, de was dagelicbs in de lande van Oheldre; wat he hijr to Hoewe sach ende
« hoerden, dat soo brachten he aldaer; ende wat he daer foernam, dat brachten he hijr; oock
« so dede he also int HofF van I JSELSTEIJN ; wat he aldaer sach, dat brachten he an
« HOECHSTRATE , ende also wederom, etc. « Daar wij van HOOGSTRATENS gedrag in den Raad
¾elve getuigen waren geweest, geloofden wij dit; ook hadden wij gezien, hoe a JOEST VAN
(I BUREN handelde ende hemelick tracteerde mit sijn newe, ARIJEN VAN BUREN , to Vtrecht;
(f to bet so geloefden wij de woerden van Mester E W E R T ; ende certeijn wij mochten Mijn
« H. VAN HOECHSTRATEN niet hoeren nomen, etc]
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HIJR ENDET DAT EERSTE QUARTIER FAN DIT IJEGENWOERDIGHEN
TRAGTAET, ENDE HEFT EEN BEGIN THANDER QUARTIER.
[Nadat wij onzen eed gedaan hadden, achtten wij het in de eerste plaats dienstig, eenen
Gouverneur te hebben, a de bij de , Keiser to foerliesen faadde, ende die oeck audiencie to
« Hoewe hadden. » De beste hiertoe scheen ons Mijn Heer VAN BUREN, met wien ons ook
vergund werd te spreken (p). « Mijn Here VAN BUREN nam vns ijdtlijck bezunder bij der
« handt, ende gaff vns willecome, ende lichte zijn boenet; de ancompst was tmaïe goet; ende
« Zijn G. foerden vns in zijne slaepkamer. Nae dat wij hijr ende daer fan gesproecken
« hadden, soe quemen wij oeck to spreken fan Frieslant, ende dat de Biscops hoep daer grote
« machtigh schade int landt dede, sunder eenighea prophijten int landt to doen; niet foei
« anderen woerden, daer to denenden, etc. — Doen so sprack Mijn Here VAN BUREN : Wat
« doet de hoep int landt? Were ick Stadtholder , ick solde dat niet willen consenteren, dat de
« boewen also de arme Iuden solden foerderwen. — Bij dat mochten ick wal foerstaen, dat
« he wolde, dat wij hem aldaer fan solden seggen, » Op dit oogenblik kwam Mijn Heer VAN
EGMOND , waarop wij ons afscheid namen, in hoop van spoedig terug te komen; doch dit
mislukte ons.
Âlzoo te loor gesteld (q), verzochten wij Meester EVERT hier Mijn Heer VÁN BUREN over te
spreken; liefst ware het ons , dat Zijne Genade de zaak van Friesland « om handen wolde
(f nemen; » doch konde Mijn Heer VAN BUREN niet ei in egener persoen j) in 't land komen,
dewijl de Keizer hem gemaakt had (( Ffelt hopman oever aîïe Sijne G. landen,» dan verlangden
wij , dat hij B een ander in sijn plaetz wolde ordineren , )) al ware het zelfs SCHENCK , (f vpdat
« wij vnse refugium an Zijn G. altijt mochten hebben. » Dit voorstel beloofde Meester EVERT
over te brengen , doch wij kregen geen antwoord van hem, dan ten laatste, dat Mijn Heer
VAN BUREN , wegens zijne meerdere bezigheden, zich Friesland onttrok, en ons ried, met
SCHENCK tevreden te zijn, « de solde wal op onse dingen seen, etc. » — Ik deelde mijnen
medgezellen mijn vermoeden mede, dat dit antwoord niet van Mijn Heer VAN BUREN , maar
(p) A. b. U. 3oo.
(q) A. b. bl. 3oi, 3o4.
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uit Friesland kwam; de overigen, vooral JANCKO UNEMA , spraken dit tegen; « doch metter
« tijdt wordense oeck dat bekennen, dal he in foele ander dingen de huudt Het hincken. »
Wij verlangden uit dien hoofde Mijn Heer VAN BUKEN , in het afzijn van Meester EVKM , te
ontmoelen (r). Dit gelukte ons, door de tnsschenkomst van Doctor HARKO, Intusschen hadden
wij met den Audiencier gesproken over ons gebrek aan geld; wij waren hier ruim 6 maanden
in het land geweest; wij verlangden (( foert eerst de tne maent, de wij tachteren weren, foer
(! wij vnsen eedt gedáen hadden. !) De Audiencier had ons beloofd, dit aan den Raad te
zullen voorstellen. Als wij nu ten bestemden tijde voor de kamer van Mijn Heer VAN BUREN
kwamen, « ende als nu alle dinghen in zijn camer bestuert were , also dat Zijn G. to Hoewe
« wolden gaen, soe liet he vns roepen ende in zijn kaemer coemen, ende nam vns in een
« hoechschen alleen, ende sprack an mij ,)) of ik niet bij den Audiencier geweest was ? — Als
ik zulks toestemde, ging hij terstond weg, en « sprack so lo rug: » Hij zoude daarover met
den Raad spreken. — Nogmaals bewerkte Doctor HARKO , dat ons een nader uur bepaald
werd, om ons verlangen te kennen te geven; » dan daer qneme der tijdt de Hartoge van
« Brunswijch.
Als wij dat sagen , wisten wij wal, dat wij niet mochten scaffen ; wij gingen
« hen, etc. 1) Meester EVERT , die onze poging bemerkt had, droeg vervolgens zorg, dat hij
altijd bij Mijn Heer VAN BUREN was , als wij daar zouden komen; zagen wij zulks, wij gingen
« sighen, » als toch niets in zijn bijzijn kunnende uitvoeren. Zoo had hij ons thans uit het
Hof van de Heeren VAN HOOGSTRATEN en BUREN welen te wei-en. Dit bespeurende , besloten
wij, onze meening omtrent eenen anderen Gouverneur, in gevalle men van onze medewerking
wilde gebruik maken, aan den Audiencier te zeggen; hetwelk wij deden,
« Des morgens, als ick t kercke gaen solde, nam Mester EWERT mij daer waer bij Sancta
(! GOEDELE (S) , » die mij zeide , dat Mijn Here VAN BERGEN zeer op mij vergramd was , als
beklagende lieden , die mij geen leed gedaan hadden, en gaf mij een antwoord op de redenen ,
door ons ingebragt, (1 waerom he int landt niet guetz mochten doen: , Vpt eerste, dat he to
a Dewenter ghesecht solde hebben , woe Godt dat also beliewen wolde, dat he Befeller fan
« Frieslant mochten worden, he woklet hoer wal to recht betalen, dat se de Hartoge
(( fan Sassen tegenspenniçh geworden waren ; —• waerom dat de landen ghene affectie tot hem
(f hadden, noch solden hoer alsoo wal an hem niet willen begewen, dewijle he Befeller was,
(! ofl wij enen anderen hadden , daerse geene adversie to en hadden; — daer vp antvorden
« he, dat ick sulckes niet geloewen solden, dat he sodane woerden gesproken hadden ; he was
« daer lo wijs to. » En wat betrof, dat hij een dienaar van den Saxischen Hertog was, « bij

(r) A. h. bl. 3o4, 5o5,
Is) A. h. bl. 3o6.
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B dewelcke dat de gemene îuden in sorge weren, dattz noch al Sassen werck w a s , al weert
(I also, dat se de fame lieten loepen, dat de Keijser hem ordineert hadde, om daer bij to bet
« tot liaer menonghen to moegen coemen; » daarop antwoordde hij , dat hij , hoewel vroeger
een dienaar van den Hertog, thans door denzelven ontslagen was, ofschoon velen zijner
vrienden in (f Missen )) woonden; — <t ende dat stijn neve, HANS SCINCK, hem also
« mes dragen hadde int k n t , dat beheerde he niet to mesgelden, etc, — Ghij fijnden dat in
(! mijn memoriael wal; — ende de dach, alst scege, wat groter gunst ick bij hem hebben
(( solde (t) , l) als ik met hem de zaak wilde ondernemen; « he hadde geerne de ere daer
K fan, — met foele andere boeselingen ; J) — waarop ik antwoordde: Hij zoude er ook wel
de voordeelen van willen hebben; doch zulks streed met 's Keizers belang; « t solde al to foele
<( meer de Reijser, ende oeck de gemene landen, moeten costen, alst bij hem solde gedaen
(1 worden, dan off dat bij een Here ghedaen worden, daer de landen gene adversie to en
(( hadden; » en vooral, zou men in tegenspoed ons alles wijten Cu) , en, f woe wij geluckelijck
« triumpheerden, so solden TJAERT BURMANJSIJE met zampt de andere de ere hebben. — Daerom
(i soo weren wij schuldich, de Keiser to aduerteren voer tgene, dat vns letzeî mochten
(! inbrengen; wat de Keijser åan ghedaen wolde hebben , des mosten wij al t freden wesen;
« wij hadden vnse eedt geuoech gedaen; des mochten Mijn liere FAN BERGEN hem vp vns niet
(1 toernen; wij hadden gedaen, Nso wij behoerden ende schnldich weren to doen, n — Meester
EVERT antwoordde: Heer TJAARD was in ongunst van den Gouverneur, dewijl hij hem voor
ROGGENDORFF had willen verwisselen; ook was SCHENCK uit het Hof geschreven, dat de
President, GEERT MULERT, zich beijverde, om Mijn Heer VAN BUREN deze waardigheid te doen
opdragen, « woe wal dat alle t samen gelogen were; » desniettemin was MTJIÆRT, tot zoolang
de zaak werd opgehelderd, hierdoor zeer in den haat geweest van SCHENK, ofschoon hij hem
(! also nae bewant was; to weten he hadde sijn nichte foer een wijff; » hoe moest hij dan met
BURMANNIA staan ? Ook was onze bekommering ijdel , dat men , bij min gunstigen uitslag, de
schuld op ons zoude leggen: a wij solden de saecke met de Ghuwernoer annemen, ende doen
tl vns alderbest; ende woe het vns dan niet wolde gaen, als wij gehoept hadden, he wolde
B vns dat wal foersekeren , dat wij daer gene last fan solden hebben. — Ick sprack: Wat de
(! Keijser gedaen wolde hebben, dat behoerden wij wal t doen; ende daer solden wij vns niet
« zwaer in maecken; dan altijt wolden wij de Keijser adverteren van tgene, daer de Keijser
« schaden mochten doer lijden; dat ghedaen sijnde, hadden wij vns gequeten; de Keijser
(t mochten foert raeden, ende laten gescien, dat Sijne Majesteijt lieff was. — En daer met sint
« wij gesceiden; ende niet langh , de Ghuwernoer is selwen to Hoewe gecoemen. »

(t) A. b. bl. 5o4, 3o 7 ,
(«) A. b. bl. 3o3, 3o6.
Prov, Friesch Genootsçh. I.
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Gedurende zijn verblijf te Oudenaarden (ç) had JANCKÓ UNEMA Doctor KEMPO en « SIBRANT

(1 ROEKDA i) ontmoet. Daar ook deze den Gouverneur hadden afgeschilderd als volkomen
ongeschikt, om .Friesland te bevredigen, was tusschen hen de afspraak gemaakt, dat wij van
weerszijden ons zouden bevlijtigen, om eenen anderen uit deze landen te bekomen.
a Als se nu mochten weten, dat de Ghuwernoer to Hoewe wolde, hebbense gefeerdiget Mester
(t CLAES, Pastoer van Tzierckgeest, de vns vnder ander dingen wiste t seggen \w), » dat op 's
Keizers aanvrage, in Friesland gedaan, of men ons behoorde aan te nemen, de Gouverneur
geantwoord had, dat men geene verraders behoefde, om de Gelderschen te verdrijven; dit had
iiij geschreven « tegen wille ende danck fan alle de Frieschen Raden. — Doch ne wolde Mester
« CiAEs niemant noemen, wel de gene was, de hem daer mede. belast hadde, vns t seggen,
« dan so foele, dattz ene vth des Keijsers Raedt was ; — dan wij mochten dat wal foerstaen ,
« daitz TJAERT BUERJIANNIJE de man w a s , etc.

a Het is waer, dat wij vp een tijdt saten bij en ander; ende Mester EWERT haelden vth sijn
a taske een cîeijn sack fol met brewen, de al an vnse saecke roerden; ende vnder de brewen
n was daer eene,dat Mester EWERT in zijn handt hadde, ende sprack: Dat ist advijs,dat foer v
(( yth Westerlant gecoemen is; •— ende als de Audiencier dat las,gaff he mij dat, ende sprack:
« De woerden luden niet anders, dan recht off se vth Heer TJAERT BURMANNIJE mont weren
(( gegangên. » •—• Ik begreep nu wel, dat het advies niet in ons voordeel was , en verzocht
Meester EVERT , het mij te toonen; dat hij mij afsloeg, zeggende: ü lek solde dat noch wal
f! hebben; dan vp dese tijdt niet. —. Als nu de Ghuwernoer gecoemen w a s , so liet îie vns to
K gast bidden; dan ick wolde daer niet gaen. i) Nu kwam Meester'EVERT:-nogmaals lot mij,
en sprak op nieuw van SCHENCKS goede gezindheid , zoo ik hem behulpzaam wilde zijn, — Ik
vroeg, wat dit moest beteekenen , daar hij ons in zijn advies als verraders had uitgemaakt? —
« SietS Mester EWERT seiden, dattz niet aîso gesciet were, vth oersaeckens daer was ne ad wijs
« v t h Westerlant
gecoemen an de Keijser; waerom ? de Keijser en haddes niet begeert,
{( etc. j) — Nn herinnerde ik hem zijne vroegere woorden en het gezegde van den Audiencier.
Hij bleef bij zijne ontkenning. « Als ick dat hoerde, so wiste ick to bet, met wel dat ick
« omginck., etc,
« Met dalse saegen, dat se an mij niet mochten gewinnen, is Mester EWERT tot mij gecoemen,
« seggende (x): Mijn Here VAN BERGEN hadde hem belast, mij t seggen, dat ick met zampt

(«') Â- b. ]>\. oog.
(w) -Â> b. h\. 5o8, Tolg., -Art. van Foerantu.
(æ) A. b, bl. Soy.

ï>î. 479, volg.
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« dandere solden coemen nae noen in Sanct JORIS, daer de Ghuwernoer logeert were, ende
« helpen een instructie maecken » tot bemagtiging van Friesland.
Hoorende, dat zulks 's
Keizers verlangen was, gehoorzaamden wij, en hebben onze gedachten in 't bijzijn vaa den
Gouverneur, Meester EVEHT en MUIÆIÎT opgegeven. Aïstoen werd dit stuk dadelijk aan Mijn
Heer-VAN BEVERKN overhandigd, die het bragt in den Grooten Raad, « daer het andermaei
K visiteert worden. i) — De Gouverneur en President trokken daarop weder naar Friesland,
De laatste kwam weldra terug,

en nu ontbood Meester EVERT ons bij Mijn Here VAN

B E V E R E N ^ ) , waar w i j , met hem en MULERT-, ook BEVEREN zelven ert Mijn Here VAN UTRECHT

aantroffen. Hier herlazen wij nogmaals ons ontwerp, en vernamen deszelfs aanneming in den
Piaad; nu vroeg men ons de middelen , om het geschikt uit te voeren. Wij rieden Mijn Here
VAN UTRECHT , terstond naar Zeeland te gaan, om daar schepen te bereiden tot het vervoer
van 2000 man; wij zouden inmiddels ons bevlijtigen, om Friesche schippers te krijgen, die
kennis hadden van de kust van dit gewest, welke bij storm gevaarlijk was. — Dit ontwerp
werd terstond ten uitvoer gebragt. Mijn Heer VAN UTRECHT trok naar Zeeland, « iher Feer, u
en SICKE GALEMA werd door BE VEREN afgevaardigd, om de schippers te bekomen.
Weldra vertrok nti ook de Keizer (z) van Brussel naar Gent, gevolgd door Mijn Here VAN
B-EVEEEÏT , die ons ook gelast hadf hem na te trekken ; K to Ghent sijnde, leten wij vns fijnden
C! int losement fan Mijn Here VAN BEWEREN ; dan, wat wij daer to deden, wij mochten hem
« niet to woerden comen; doen was deerste raet aî muteert. )) De Keizer reisde verder naar
Brugge, waar ook wij kwamen. Toen verders SICKO GALAMA volgens zijnen last de schippers
te Keere bragt, bij Mijn Here VAN UTRECHT, sprak deze: « Nescio vos, ende hilt hem aîso
« fremt, al were Zijn G. to Jerusalem gewest, a!s SICKO sulcx t doen belast were, etc. n
SICKO zocht ons te Brugge o p , waar ieder ons van ter zijde aanzag. MULEUT en Meester
EVERT verwijderden zich uit het logies, waar wij met hen waren; in 't kort, wij
bespeurden duidelijk, dat men ons in deze onderneming niet gebruiken wilde.
Ten tijde, dat Meester EVERT O dagelichs met vns communiceerden, » had hij van ons
•vernomen, dat de Hertog van Gelder zich voornamelijk op drie zaken verliet (a): namelijk op
de gunst van de landen; « dan daer an hadde he meer foerloeren , dan he wall wiste, met
(f dat wij fan hem weren gesceiden; ö verders op het bezit van de (f zeestrant^ waer doer he

(y) A- b, bl. 5 u , 3ia,
(z) A. b. bl. 5 I 2 .
{a) A. b. bl. 3oi, Art. van Foerantu, bl. 48o, volg»
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n also foele mochten rowen ende brandscatten vth Hollant,
daer he zijn knechten mede
K mochten lonen; » eindelijk, dat de Keizer niet volhardde in zijnen aanval, Van deze drie
hulpmiddelen wisten wij hem de beide eerste wel te ontnemen; « dan dat darde, wolde de
(( Keijser perseuereren, wij hadden groten troest, TVesterlant t bringen vnder de subjectie
« van de Keijser; dan als wij hem so ffeer gebracht hadden, dat he genen troest meer hadde
« an de 2 eerste articulen, wolde de Keijser hem niet to recht bewijsen in dat 3 artijcke!,
« ende latent also met scanden staen, de koer stunde an de Keijser; daer ne mochten wij niet
(i in verscîiulden, etc. » — Dit alles schreef hij over aan den Gouverneur, welke dit zonder
onze medewerking doen wilde; « danse hadden het rechte brulachtz cleet niet an. Hiae heen
(f lioelff, dan naet heen Mae dae schoen, etc* »
Toen ik door Meesier EVBRT, namens Mijn Heer VAK BERGEN, het berigl ontving van 's Keizers
verlangen, dat w i j , in overeenstemming met de andere parlij , de zaken van Friesland zouden
aanvatten, stelde ik mij daarvan niets goeds voor, « vth oersaecken, se ne wolden niet, dat
« de landen over een gebracht worden; waerom ? dewijle dattz oerloch was, ende de landen
« also in tue parten gedeelt waeren, so haddense de Keijser to dwinghen ende oeck de landen;
(( de Keijser moste de budel altijdt open staen; ende t landt haddense oeck foer handen; daer
K mochîense fangen, spannen, haelen, drijven ende spolieren de arme luden nae hoer wille
(( ende begeerte; ende met dat de landen oever een gebracht weren, so were de keers vth
« geblasen; de Keijser solde zijn budel lo sluten ; ende oeck ne mochten se dan also vp de
« landen gaen roewen, als to foeren. J) Toen echter de Keizer ons werkelijk had aangenomen,
beproefden zij liever, zulks alleen te doen, eerst met des Bisschops knechten (b); vervolgens
(( hebbense hoer vp het aldersterckst gemaect, l) en namen Workitm in (c). Dewijl zij nu hier
door zachtheid de gunst der gemeente en der hnislieden zochten te winnen, vermoedde men,
dat wij daarbij waren. « Om de rechte waerheijt daer afF to weten, siet! enige fan vnse
(( gunders maecten hoer an IVoreium then allernaetsten , dat se mochten, ende santen wijwen
H in de stadt, om de gruntlijcke waerheit daer aff to weten. l) Toen men nu wist, hoe het
gesteld was, maakte men toebereidseîen, om Worhum aan te vallen; doch de anderen
wachtten hen niet af; zij staken het vuur in de zeinschepen, «ende gingen drijven nae
tr Ffraneher, ende foert ijdtlijck, daer se behoerden. » Toen nu al hunne hoop te niet w a s ,
riep mea ons weder te hulp, en kwam de Gouverneur zelf te Brussel; en ais wij met hem
alles beraamd hadden, en de Bisschop en GALAMA zich tot de uitvoering reeds op reis hadden
begeven, (i so worden dat noch darde warff omgeworpen. Daer quemen iiijm knechten vth

ib) Art. van Foerantu. bl. 48i.
(e) Aldaar, en Boeck der Pari. bl. 5O.Î,
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•« Dutzlandtt (d), de met de Keijser in Spangen gewest solden hebben; daer worde de
« Ghuwemoer bij gesandt; de solden wunder koecken; ende de legerden hoer fosr Ghelmuden
« daerse gene groete ere haeldert. D
Aldns overtuigd, dat wij, met hen te zämen handelende, weinig goeds zouden kunnen doen, en (
bij onverhoopten tegenspoed, ons alles zoude geweten worden, « daerom (e) so badt ick Mester
« EWERT , woe he mij so voele to goede wolde doen, ende foerwerven mij, dat ick met mijn
(t wijff ende kinderen alhier to lande mochte wonen, ende solde niet to doen hebben met de
« crigeshandel; ick wolde hem geven een obligacie, so starck, als he de wiste to maecken;
« het eerst als ick vp mijn eghen fredelick solde mogen woenen, so wolde ick hern schuldich
« wesen to betalen hundert gulden current; — dat mij niet geboeren mochten; — ende ó¾t
« schach, aleer wij vth Brusel reiseden.
(I Dewijle wij also to Brug lagen, is de Keijser getogen nae Calas, ende sceepten foert in
« Engelant,
ende foert nae Hispanijen;
ende Mijn G, Ff. bleeff to Brug. Wij wisten wal,
(! datter wat t doen was, om dat niemant vus kende, noch met vns wolde spreken; se keerden
H vns al de rug t o , cleijn eude groet; dan wij waenden, datter een frede vp handen was van
« beslande often anders, etc.
a Omtrent de xxijten dach in Meij » begon men weder met ons te handelen. Men riep ons te J
Brugge « vp de poerte vant Keijsers Hoff, )) bij de Heeren VAN CASTEHEN, VAN M A L ,
Meester EVERT en MUIÆRT , en raadpleegde ons, hoe men thans in Friesland zoude komen;
« want wij mosten gans een ander handel foernemen (f); de knechten, de vp vns gewacht
(( hadden, de weren doer Brug passeert, ende laegen tegen de Frantsosen int Artoys,
often
« daer omtrent, vp de frontering van de landen, etc,
« En als wij met de Heren nae nodruft gesproeken hadden, so gingense mettet gene, datter met
(I vns gehandelt were, ia de kamer van Mijn G. Ff., daer des Keijsers Raet bij en ander
« weren; so fandt ick aldaer Mester EWERT ij soiien staen vp de galîerije; ende ick nam de
« oldtste allene bij mij, ende gaff hem to foerstaen, » dat als hij door zijnen vader wist te
bewerken, dat ik, onder goedkeuring van Mijne Genadige Vrouwe, in deze landen of in.
Friesland mogt wonen, ik hem een ring wilde schenken, « daer xxij ducalen an golt to

(d) Art. van Foerantu. bl. 48i, Boeck der Part. bl. 5l5.
(e) A. b. bl. Ei5.
(ƒ) A. b. bl. 5i5, 5i6.
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(t were; i) daarenboven zoude ik zijnen vader eene schuldbekentenis geven van 100 gulden
B cnrrent, het aller eerst, als ick vp mijn. egen mochten woenen., etc,
« Als Mester GHEERT MULERT dit wiste (g), dat ick niet geerne vp de faert were, —. ende met
(i namen, als ick mochten weten, wat daer foer Ghelmuden gedaen were, to quelijcker soltmen
« mij vp de faert moegen brengen;— daerom, als wij nu weder op de poerte t zamen spreken
(I solden, so nam he mij allene, j) en verzocht mij beleefdelijk, dat ik vrijwillig niet den
Gouverneur de zaak zoude aanvaarden; deze wilde mij behandelen als zijnen naasten
bloedverwant, en bood mij daarop zijne hand van trouw als een Edelman. « Ick dachten:
«Als Mijn G. Ff. wil, dattz also gheschien zal, moet ick dat dan niet wal doen, al weer he
« mij schoen fiant ? — waerom ? — wel en ander denet, de is zijn eghen niet; de moet
« bereit wesen, als zijn mester wil, woe he anders zijn ere genoech doen wil, daerom dachten
(1 ick: Dww salte al de behulp nemen, de dij met ere geboeren mach, — Ende MULEST
« gaff mij zijn handt fan trouwen daer o p , alst .foerscreven is. ))]

Als wij nu concludeert hadden om int landt to reisen , dat was vp de awent
van Vns Heeren Hemelfaertz dach, ende ick sprack an Mester E W E R T , dat he
de brieff wolde crighen angaende de landen. De mos ten wij mede hebben; solden
wij wat goetz doen voer de Keijser, so were vns de brieff noet mede to hebben,
om daer mede vth to doen, dat Mester H Ü B E R T mij schentlijck ende falschelijck
oever geioegen hadde. Ende als he mij de brieff brachten, so was de brieff in
papijr gescrewen, daer mij smelijck to was; — waerom ? — wel dat een camp
fechten solde tegen een froem, starck campinjoen, ende ginck vngewapent int
parck ; certeijn , ick solde hem niet voer wijs achten, woe he anders harnascîi
moclite hebben j ende also wast in dese saecke. Mester H U B E R T hadde de landen
wonderlijcke dinghen wijs gemaect, alst foerscreven is , woe egen dat de Keijser
vnse landt wolde maken; daer ick mij in obligeert hadden, de landen daer hen to
brengen; —• dat so mochten wij met dese brieff contrarie doceren; ende dat were
vns wal noet. Hadden wij niet meer mogen doen met vnse gunst, de wij int
lant hadden, dan dat wij solden hebben mogen doen met de luden, de wij
int lant brachten , certeijn, dat hadde een arme saecke gewest, so wal foei- de
(g) J. h. bl. 5i5,

Wumkes.nl

HANDEL SEDERT i5ao. II

QUARTIEB.

5<JI

Keijser, als foer vns j daerom wast, dat ick to Mester EWERT sprack, als lie
jmij de brieff fan papijr presenteerden: Woldense, dat wij niet guetz foer de
Keijser solden doen, waerom se dan sodane costen daer an wolden hangen? —-—
Ende Mester EWERT ginck fan rnij halff gram. Des morgens, to weten, Vns
Heren Hemeîfaertz dagh, ick geîoewe, dattz was in die VRBANIJ Pape, doen
quarn Mester EVEÎIT weder bij mij , daer ick misse hoerde in Saneten DONATÜS
kercke, ende liet mij de brieff lesen int pandt, ende sprack: Daer hebdij de
brieff, so gliij den begeert; ghij maecket, dat v niemant bedanckt. —- Woe
wal ick in de brieff fant genoeclx faultz, so ne wolde ick daer niet meer van
seggen, ende doen, dat ich mochten; ende dat niet gedaen wolde wesen t dat
wolde ick laten anstaen. Godt wiste mijn hart! etc.
[« Nu ist waer, als wij eerst to Ghent quemen, so were dat also bestelt, dat wij vnse
u beîaelinge solden haelen an de Tresorier van Dorloge (h). s Deze legde mij eene quitantie ter
onderteekening voor, (( in Walsch gescrewen, i) in welke mij maandelijks « viij paedgen n
waren toegekend, a Woe wal ick geen Walsch k a n , soo wiste ick dat wal to rekenen,
« dattz mij alle jaren schaden solde vmtrent xvi Philippus gulden ; daerom gaff ick hem een
« quitancie in Flaems, nae foermoegen fan mijn bestel briefF, ende seide, alst waer is: Ick
« ne chonde Walsch lesen often foerstaen; daerom ne wolde ick gene quitancie vnderscrijven,
« de ick niet wiste to foerstaen. Ende de Tresorier wolde mijne quitancie niet hebben; en ofi
tl he dat geclaget hadde an de Heren, dat Mester EWERT daerom seide: Ghij maecken, dat v
« niemant bedanckt; '— wat daer an is, dat mach Godt weten! dan ick hadde met niemant
« anders woerden, in cleijn often groet, daer vnwille in gedacht mochte wesen .»]

Ende dat meer was, se screven JANCKO VNEMA , de jungeste, foer in de
brieff, ende mij achter; dat gedaen worde, dat se hoepten, dat ick daerom
de brieff int landt niet solde willen toenen; sietiwas dal niet een groet soüernije?
Solde ick daer vp letten, waer ick in de brieff stunde, achter often foer, so
moste ick jae mijn foerstant gans beroeft wesen. Nu merct! wij sandten de
copie to Boldzuert, om daer mede wat guetz t-doen ; to weten , "Mijn Here
de Ghuwernoer sant de brieff in Boldswert, de warachtighe copie; ende de was
(Ä) A. b. bl. 3.6.
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besloten in des Ghuwernoers brieff; ende de fan Boldzwert de spottcden daer
mede, ende screwen boer meninge weder; daer in stonde: JANOKo VNEMA ,
U o w JOUWSMA , JANCKO D O U W A M A ende Heren GODTSCALCK JÜINGEN ;
ende gaewen vns daer bij to foerstaen , dat se dat also foerstunden , dattz de
wijse was bij de Borgondsche landen, dat men de oldtste often erachtichste achter
in de breven stelden ; daerom screvense Here GODTSCAT,CÏC achter mij 5 he was
older, he was Ridder, ende daer to Heerscap fan Boldzuert;
ergo so qua-m
ïiem de ere to , achter in ij to staen , etc.
[Nu begaven wij ons denzelfden dag, « achter noen, !) naar Antwerpen (i), en verders « funden
« wij vns in den Haege, daer wij besceiden weren.» Van daar werden wij naar Amsterdam
ontboden, waar men ons vriendelijk onthaalde. En « vp Pinxster awent » kwam Heer JOIIAN
BJÏNNINCK bij ons met eenen brief van « Mijn Heere FAN MALL , » waarbij wij Ie Enhhuizen
werden geroepen, wijl nn alles gereed w a s ; « wij cregen een scip, ende quemen vp deselve
« awent al nuchteren in Enchusen.
a Vp Pinxslerdach sant de Ghuwernoer nae vns, ende beslunde vns to seggert j; van het onheil ie
Geelmuiden, (( daer wij niet afl' en wisten, uoch fan gehoert hadden , etc. » Vervolgens liet
men ons vragen, dewijl het besproken getal krijgslieden niet aanwezig was, of wij nu nog moed
hadden , in Friesland te trekken ?
Onze aanslag berustte vooral op drie puncten, waarvan niet een vervuld was (k): Van de 2000
goede knechten, die beloofd waren, vond men slechts 3oo; ook kwam nog « RUMBEET V¾.N
« MECHEI-EN met een fencken knechten, sulex als se waeren; !) de knechten van nog eeuen
anderen Hopman verliepen. « Item, wij solden oeck fijnden bij Mijn. Here VAN V THECHT
(1 ijm knechten ende iiijc peerden, de wij solden mogen braicken, off het noet werej daer fan
(i so weren niemant foerhanden; se weren al foerloepen; ende dandere weren mede foei:
« Ohelmuden geslaegen. Het darde: se solden aliance maecken niet de Graefi" van Oeslfrieslant;
(( daer were oeck niet an gedaen; ende also foert in alle de articulen, daer wij in concludeest
(i weren.
E,

« Mijn Here VAN MAL i) vroeg ons dan,

of wij met de ¾anwezige magt den iogt iurfdèn

(i) A. b. t l . 617, 5i8, Art. van Faerantu. bl. 482, 483.
(i) Boeck der Part. bl. 3i8, Art, van Foerantu. bl. 483.
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ondernemen ? Ik antwoordde: 8 Mijn Here! ick hadde niet mogen, geloewen, dat v de
« Keijsers saecken niet bet then harten gegangen hadden, so wij dat nu befijnden (l). ))
JOHAN BiïNNiNCK en de Amsterdamsche Burgemeesters hadden ons gezegd, dat alles gereed
was; niets hiervan is waar. Intusschen zal men, beter dan hier te blijven, op reis gaan,
« ende nemen Stcweren in , waerdoer wij dat becomen mogen, dat se sodane scade foermeer
•« vp hit water niet meer solden mogen doen; — dewijle dene achtet, so trachtet dander;
K wij weten waraehtich, dat de Ghelderschen hoep gekeert sint nae Frieslant; ende woe se
« vooren vns to Staweren coemen, so inoegen wij niet scaffen; daer om ist beter, dat wij
« Staweren innemen; dat wij met de hoep wal willen doen, ende oeck holden tegen de
« Ghelderschen. » Verlangt de Landvoogdes d a n , dat men meer doe, men zende ons meer
knechten; doch beter is het t daarop in Stavoren te wachten, dan hier, (( ende laten de
(t Gheldersche rnaecken, wat se willen. « — Mijn Heer VAN MAL vroeg Heer GODSCHALK en
DOXJWE BURMANNIA, wat hun daarvan dacht? — Zij antwoordden: Men moest trekken in de
« dre steden, lo weten Lewerden, Ffranijcher ende Harlingen, )) en daar wachten, tot wij
genoegzame magt tegen de Gelderschen hadden, «ende dat wij also int feit mochten vnbescaempt
ü vns seen laien, )) —• Hierop hernam ik: Wij hoopten, als men naar ons hooren wilde,
Friesland van de Geldersehen te bevrijden; doch wilden zij weder hunnen ouden weg inslaan,
en de arme ingezetenen kwellen, zonder eenig wezenlijk voordeel, (l daer werense starek
a genoech to, sunder vns. — Douwi BITERMANNIJE de sprack: Wat troest hebben ghij int lant,
« dat gij v wolden foermeten int landt to trecken,daer de Gheldersche meer knechten hebben)
(! dan wij doen; ende daar to so is de grote hoep loer handen, de Mijn Here, de Ghuwernoer,
Ä foer Oelmuden geslagen heft; hebben ghij foerstandt met de fan Tfonserdeel
often
ö Wijmbritzerdeel? laet ons doch daer wat vp hoeren; — ende gafî daarmede to foerstaen, dat
« die lue delen wal de groetsten part weren, ende oeck vns gelegelichst; ende daer behoerden
s se het gehoer to hebben, en wij niet; ende waende vns daermede to bescamen; — dan he
« wolde niet betrachten, als wij eerst met de Gheldersche int lant quemen, dat se Boldzuert
(t hadden beset, ende hadden meer dan iijm man daer in, so husluden, so burgers; ende wij
« quemen daer foer, ende hadden niet vc knechten bij vna ; ende ick liep foer, ende hadde bij
« mij niemant, dan ene dener ende een huisman; ende ick quam in Boldzuert, als vnse
(i laden noch weren bij Liauchema cruis; se Iepen altosamen wech, ende leten de huslnden
« ende burgers daer allene; de gaeven mij de hant ende willecoemden mij; ende daer weren
ti present Heer GODTSCALCK, als Heerschap van Boldzuert, DOTTWE BUERMAKNITE, als Grietman
H van IVonzerdeel, Heren TZALIJSCK BOTTINGHEN, als Grietman van Hinaerderdeel, L o w
als Grietman van TVijmbritserdeel; se foerleten de husluden, ende ick quam daer

(l)

A. h. hl. 3ig, volg., Art. van Foerantu. hl. 483.

Prof. Fricsch Genootsch.

I.
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« bij, ende wij weren met malcander in de stadt; to weten, als ick daar in quam, werense
« noch niet daer buten; ende ick quam sulwest darde daer in, daerse meer dan 3ooo starck
« weren; — ende also oeck vp ander tijden heb ick hoer helpen daer vth jagen met desulfde
K luden, ende hebbe de stadt daer mede geholden, etc. — Dan ik ne wolde van de olde dingen
(f niet seggen, dan gaff BUERMANNIJE to antuort: Wij wisten, bij de gnade Godtz, goet raet
« Staveren to crighen ende to holden, woe se vns dat niet wolden beletten; daer sijnde, wel dat
(t dan meest gehoer bij de landen hadden, de mocht men daer in gebruijcken, etc. Der woerden
« weren foele, de mij al foergeten sint. » — Toen ik zag, dat zij niet tot onze meening te
brengen waren, en het nadeel groot was, wanneer wij Stavoren niet innamen, nu wij zulks
vermogten, zeide ik: « Mijn Here! doet hen also; maect vns dese knechten willich; » wij
zullen, het alleen bestaan en twijfelen niet aan een goed gevolg; laat hen hier blijven, tt ofte
« anders waer reisen, )) zij willen het goede niet. — Nu voegde Mijnheer VAN MAL hun toe:
S JOHAN ende se » hebben dit altijd alleen verlangd te doen; blijft gij hier, of gaat, waar gij
wilt. « Ende met se dat hoerden fan Mijn Here IAN M A L , doen weer hoer de mondt gesloten,
H ende wisten bou noch bae meer t seggen. )) Men besloot dus tot den togt; hoe gaarne zij dit
belet hadden, K dat weet Godt wal; oeck Mijn Here VAN MALL , Mijn Here VAN ASSENDELFT ,
« endeWiLLEM Gow, Rentemester, ende andere, de daer present weren, weten dat wal, wose
(t dat willen weten, etc» Als zij nu hun opzet niet konden volhouden, lieten zij zich verluiden,
dat bij mislukking van den togt de knechten ons zouden doodslaan; 't welk ons meermalen in
een uur berigt werd; ook hierdoor hoopten zij ons van ons oogmerk af te brengen.
u Maendach in de Pijnxster weke maecten wij vnse anslach, woe wij vnse saecken wolden
« anstellen; » namelijk, wij verlangden nog voor den dag aan het« rode Cliff « te landen (m);
en ik schreef drie brieven voor de verschillende personen, die in Stavoren mogten zijn ( n ) ,
welke brieven eene v r o u w , die bij ons was, zoude overbrengen; wij « tuijwelden niet daer an;
« als se wisten, dat wij daer sekerlijck mede weren, t solde niet al fianden wesen. »]

Wel dat dan wat om handen heft t doen, daer wat marckeliclcs angelegen is,
de mach hem vp enen anslach niet foerïaten ; daarom screve ick oeck an ander
frunden, dat se hoer solden laten fijnden to Hindlopen; vp gefal, off wij to
Staweren niet mochten landen, bij storm, vnweder, often andere inconuenienten,
âat wij dan Hindlopen mochten hebben; als wij niet dan vp het landt weren, so
(m) Boech der Part. b\. 3w.
{n) A. b. bl, 5ao.
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wolden wij wal tot vnse wille coemen. Ende wij sandten een man inder nacht
met de brieff to dragen, de to Hindlopen geboeren were; ende de worde gebracht
met een seinscip an landt; ende daer wiste he hoer weder t fijnden; ende he liep
achter om Hindlopen, ende quam also in zijn moeders huijs, ende gaffzijn broeder
den ..brieff t dragen, daer wij hem begeerde to hebben; ende ginck doen oeverludt
seggen an zijn moeder en broeders, woe wij to Enchusen weren; ende he we»e
bij vns , ende hoepten in tue dagen aldaer bij hoer to wesen. Nu merekt; dese
man hadde een suster; de hadde getrout een Hopman van de seinscipslieden; de
lach bij hoer in de want, daer niemant int huijs aff en wiste dan de suster ;
ende dese hoerde alle de woerden, dan alleen, dat he niet wiste fan de brieff t
seggen, als Godt dat wolde. Soo froe was vnse man niet wech, he maecte hem
oeck daer fan daen, ende gaff dat to foerstaen an de Grave FAN MOERTZ, wat he
gehoert hadde, daerom so liet he alle de seinscopsluden bij en ander ia Staweren
cornen, ende also wal de knechten, de he vth Sloten ende anders vntberen
mochten; ende oeck belaste he de Grietzluden, dat se met hoer luden in Slaweren
solden coemen , etc.
Vp deselwe Maendagh worden de knechten willich gemaect; ende wij
concludeerden, dat wij Dinxdach de faert wolden bestáen, ende dat de scippers
hoer zeijlen solden vptrecken ende laten se alle de dach also staen; ende dat om
tue saecken; deerste: to Staweren mogense dat seen, als foer Enchusen de seijlen
vp getoegen worden; thander: wij wolden ; dat de knechten foer noen in de
scepen solden wesen, foer dat se druncken worden; als de sunne int west staet,
so isser qualijck met knechten to handelen, ende met namen, de doch niet willich
en sint; woe wal wij doch foer de awent niet wolden vp de faert, so wisten de
knechten niet beters, wij wolden fan stunden an de faert bestaen,
[« Des Dinxsdach, alst nu tijdt was om to
« to weten nae de floet, siet, doen worde
« omtrent midtnacht quam daer een wint,
e boeven een vre niet goede faert gehadt,

faeren, dat voel gedaen moet wesen nae het water,
dat also stil, dat wij nargent mochten coemen; daa
ende wij hadden foer het laecken; ende wij hadden
» of wij zagen 24 zeinschepen van de Geldersclien,
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die naar Holland voeren (o); ons ziende, gingen zij terug naar Stavoren; (l ende de wijnt de
B worde so groet, dat wij niet mochten scaffen. » Nu was onze eerste aanslag K dubbelt
« gebroecken; » door gebrek van wind hadden wij het land niet kunnen bereiken, en hadden
de zeinschepen binnen Stavoren gejaagd, terwijl wij te vroeg gezien waren; daarom zetten
wij het wijf in een (! cleijn scute; » deze hielp zich zelve aan land, waar men haar terstond
gevangen n a m , en in 't klooster bragt voor de bevelhebbers (p). Onder het gaan riep zij,
hoezeer ook geslagen, hare boodschap luide uit. In het klooster gekomen, vroeg men haar naar
ons, « ende wo foele luden dat wij bij vns hadden; )) ook las men de brieven, en zond haar
terstond naar Sloten; « ende se gaeven RENICK JUNGEMA, Damirael, last, Staweren t holden;
« in dre dagen woldense wal so starck daer wesen, dat wij hoer wal daer solden laten; ende
K met dat de husluden wisten, dat vrij daer certeijn vnder weren, planteden se den figeboem,
« ende gingen drillen, etc. »
Aldus in onze hoop te Ioor gesteld, zetten wij den koers naar Hindeloopen, waar wij, om
redenen, die vermeld zijn, zonder tegenstand landden. Terstond trok SICKO GALEMA naar
ff Coldwm, (q), « en wist eenen Burgemeester van Stavoren met ons in gesprek over de
bemagtiging dier stad te brengen. Men besloot nu, dat de burgers (( hoer goet solden fiuchten;
« ende daer vnder solden se hoer spise mede hen wech brengen; so mostent de seinscipsJuden
« hungers noet foerloepen; « ook de Gouverneur en Hoplieden, wien men dit plan mededeelde,
schenen het goed te keuren. De Burgemeester ging dus terug naar Stavoren, om daar alles
volgens afspraak te regelen; wij zouden des morgens bij hem zijn.
Des morgens, toen wij meenden op te trekken (r), <! doen haddense met de Ghuwernoer
K gesproecken » en wilden te Hindeloopen blijven. Wij waren hierover ontevreden, en wezen
hem het nadeel aan, dat hieruit voor den Keizer zou volgen. De Gouverneur zeide: Hij wilde
met de bevelhebbers der knechten raadplegen, wat te doen. Wij antwoordden weder, dat zulks
reeds te JSnkhuizen bij 's Keisers Raden geschied was, en wij gisteren daarop den Burgemeester
ons woord hadden gegeven. Zoo goed echter konden wij niet spreken, of de Gouverneur hield
zich aan zijn voorstel, hopende dat zij de knechten zoo beangst zouden kuunen maken, dat
deze naogten weigeren; alzoo dan ware hij zelve verantwoord.
F.

In deze bijeenkomst der krijgsoversten was GODSCHALK JUINGEN, die de eerste sprak, zeer tegea
(o)
(p)
(g)
(r)

A.
A.
A.
A.

l. bl. 32i , Art, van. Foerantu. bl, 484.
b. bl. Ö2j.
b. bl. 322.
b. bl. 3a4.
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het voortzetten der onderneming (sj, zoowel uit hoofde van het gering aantal onzer knechten,
als dewijl de dijk derwaarts zeer « vnweegsam » was, bovendien vol gaten, aan weerszijden
met water, en aldus onveilig, uit hoofde van de zeinschepen; daarenboven zoo smal, « datler
8 ene x to weren hadde; » — met vele dergelijke redenen meer. — « Men secht, dat vnwilüge
« boeden sint meer dan halwe Propheten, etc. — (( Woe wal ick niet gefraget worde fan de
« Ghuwernoer, M gaf ik hierop echter ten antwoord, dat wel vele lieden in Stavoren waren,
doch niet alle vijanden; « ende dat haddense genoech foerstanden fan de Burgemester; » ook
was de dijk digt bij die stad breeder; daar cf lach een feit, groet genoech, al hadde ijdtlijcke
K partije xm man, daer weer plaetz genoech ( om malcander bataelge to leveren; ende in de
« gaeten wolden wij bestellen, datter scepen in gefunden solde worden, dat men aldaer met
H gemack solde moegen oevercoemen, ;) — Toen GODSCHAUC dit bleef ontkennen, en wij alzoo
hierover in twist geraakten, zeide « IJow JOUSMA an de Hopluden ende andere befelhebbers:»
Gaat met ons, en vindt gij zulk een veld niet, « als JOHAN DOÜWEMA gesecht heft, doersteckl
H mij, en laet mij liggen fòer een logener! »
u DOUWE BÜERMANHIÏE , 1) daarop gevraagd, antwoordde insgelijks, dat de aanslag « doerhachtich)) l*»
was (t); men konde Stavoren, al ware het ook gewonnen, niet inhouden; beter ware het,
Hindeloopen te bevestigen. — Toen de beurt aan mij was, zeide ik: Mijne meening was
reeds vroeger gehoord: « het were niet noet, de conclusie, to Enchusen gemaect, to muteren;»
wij wilden zelve de knechten vooruitgaan; « ende woe se vns niet wolden folgen, soe wolden
« wij van standen an weder to rug trecken, ende gewent Mijn G. Ff. t kennen, wat vns
« bejegent were; woe se vns geen belet deden, de fianden soldent niet foermoegen, vns to
(t beletten; wij wolden de Keijser Staweren leweren ende de anderen plecken der Ghelderschen. —
H Doen worde Jouw JOUSMA , JANCKO VNEMA ende SICKO GHALEMA gefraget , » die, even als
SIJBRANT ROERDA , met mij instemden. — Hierop dan bewilligden de Hoplieden SCHOEN

RUMBERTZ en HANS BECK « ende foert alle de knechten » in ons voorstel. « Doen sprack H.
a GODTSCAMK: Ick wil oeck wal mede; dan ick hebbe v niet willen foerfoeren, om, off hit v
« quelijcken foergaet, dat ghij mij sulckes niet mochten wijten, etc]

Daer namen wij vnse wech nae Staweren to, SICKO ende GuAiiE van
Coldum, vnse newe, de gingen foer hen to Molqueren, ende bestuerden datter
scepen in de gaters quemen, vp dat de knechten nargent belet solden an hebben;
(s) A. b. bl. 3a4, volg.
(*) A. b. bl. 5z5, volg.
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ende ick was de laetste man, de vth Hindlopen ginck, om alle dingen t©
besturen, so alst recht was, ende liep doen met soo groter ijl, alst mij
moegeîijcken was ; tot dat ick bij mijne gesellen queme , etc.
[De zeinschipslieden, ons ziende naderen ( u ) , beloofden voor een Hoornkegulden de stad nog
drie dagen te zullen inhouden; op 't laatst boden zij dit den burgers aan te doen, (t wolden se
« hoer eten gewen; se hadden in ij dagen niet gegeten, j) Men sloeg hun dit .af; ook waren zij
niet eensgezind, « so doer quade betalinge, so, doer dalse wisten, dat wij daer vnder de hoep
« weren. » Zij roeiden dus met hunne zeinschepen de haven uit; « ende BEEBNT D Ü W I L met
K enige anderen de feilen achter wederom in de stadt, ende wolde het fuer daer in ghesteken
a hebben; dan de burgers weren daer aff adverteert; de beletteden dat; oeck so weren wij
« aldaer so bij, dat se de tijdt niet en hadden.
fl Ende wij quemen vp Sancten ODULPIIUS dach in Slaweren; Sancten ODTJUHUS plach to
K Staweren to resideren; de foerde vns vp sijnen dach in Staweren, en al met gemack, tegen
« danck ende wille van de anderen; ende daer worde ne man bloet gelaten vp de dach. « Toen
(! de oerde, » een half uur na ons , de stad binnentrok, was er niemand onder hen, die daar
niet wilde blijven; maar Doctor KEMPO « weet dit to gloseren, seggende (v) : » Zij wisten wel,
dat', als wij Stavoren in hadden, (( so ne mochte de Hartoge fan Geldre meer scaeden vp hit
(! water doen; J) ook zouden de Hollanders dan « den budel to sluten, ende laten vns dan met
« de fracht sitten; J) daarom wilden zij opzettelijk Stavoren niet innemen.— « Woe dem zij,
« Godt wetet wal, wat hoer meiionge was; oeck luden fan foerstande solen de gloese wal weten
K to foerstaen^ *dan de Gheldersche en soldent oerloch niet fberdroeten hebben, haddense de
ö zeestrant tot hoer wille mogen beholden; dat wij then beste wal wisten; daerom wast, dat ick
« daer so hart vp stunde, al ist mij niet wal becoemen; woe wij iiij dagen to Hindlopen
« gebleven hadden, wij solden Godt ende alle zijn Hilligen gedanct hebben, dat wij roet ere
n hadden hen wech nioegen coemen; want de Grote hoep was vp handen; — dat sa wal
« wisten; ende so haddense gehadt tgeiie se sochten, dat wij des Keijsers geit solden foerteren ,
(i ende gaen banckateren in de steden, so se gedaen hadden. !)
H.

Terwijl de Gouverneur voor Oeelmuiden lag {w),

(ffi) A. b. bl. 327.
(«) 4. b. bl. 35a.
[w) A. b. bl. 5i5.

Wumkes.nl

« so screwen de Regenten ende Raden fan de

HANDEL SEDERT i520.

II

QUARTIEK.

699

a Keijser brewen in de landen, dat ijdtlijck golden ffloreen rente solde geven ij stuijvers; » en
zulks bij executie. Hiervoor zouden de knechten geloond worden, onlangs door TJAARD
BÜRMANNIA aangenomen, waarmede hij bij Dohhum lag, « ende hem foermat, de ganse oert
« iandes to bescermen. » Velen verdroot zulk een bedrijf, « daer se niet in consenteert hadden,
(( noch daerom gebeden weren; soo wast waer, datter een meiiedach beraempt were; vth wat
•8 oersaecke, en mach ick niet weten; ick was der tijdt to Brug; ick mochte niet weten, dat
K de Ghuwernoer foer Ghelmuden lach; wat solde ick dan weten van sodanen dinck ; etc. —
« Vp de landtdach quemen de meeste part van de Ridderscap, de daer omtrent gelandet
C weren, ende gaeven een request oever, )) waarin zij of de inzage vroegen van den last, hun
hiertoe gegeven van Mijne G. Vrouwe, of opgave der redenen, waarom zij zich deæ
handelwijze veroorloofden; in beide gevallen wilde men zich laten vinden. Doch dé Raden
weigerden zulks: t( se solden foer een antvort gegeven hebben, datter al in consenteert were
H fan de gene, de daer inne behoerden to consenteren; ende anders woldense gene aaitvort
(I geven, noch oock niemant daarom bidden noch spreken. — Dit foerdroet de Ridderscap tó
(i mael zeer, ende concludeerden, se wolden plat vth niet geven; se wolden dat fbersoecketi
8 an Mijn G. .Ff. — Ende dat quader was, » het bleek verder uit eenen brief, in het leger
voor Geelmuiden door den Stadhouder bij zijne vlugt achtergelaten, dat de Raden velen uit de
Ridderschap op eenen honenden toon bij hem hadden aangeklaagd. « Ende de Ridderscap, de
« tot dese scattinge niet wolden foerstaen, de spraecken met SIJBRANT ROERDA , dat he de
« last vp hem wolde nemen, om Mijn G, Ff. dat to dagen, ende solden soliciteren, dat Mijn
« G. Ff. de landen wolde reïeueren van sodane abusie; alst fan doen were, se wolden hoer
« also tegen Mijn G. Ff. bewijsen, dat Hoer G. de landen to bedancken solden hebben. En
« als nu SIJBRANT to Enchusen qnam, so fant he de Ghuwernoer aldaer, ende ginck hem
<t foertrecken, wat he in wille was t doen, woe he daer geen remedie in wiste often wolde
« doen. — De Ghuwernoer sprack met SIJBRANT also, dat de execucie solden berusten; —
« ende he wende hem , ende toech met vns weder int landt, ende dede het allerbeste foer de
(( Keijser, dat he mochten, etc. !)
Toen de Gelderschen onzen voorspoed te Stavoren vernamen, wendden zij zich naar
Groningen (x) ; 8 ende aldaer quam oeck Doctor WUNANT VAN AERNHEM , Mester HENDHIGK
a VAN SALTZEURCH ende Juncker JOHAN CELBACH met andere Junckeren, ende hadden vth
!( Glielmuden, van Zwol ende vthe lande van Geldre, hoer ghesterct, beide to peerde ende
« to foet. j) TJAARD BURMANNIA, zulks hoorende, nam de wijk naar Stavoren, Ook was
thans een vaandel knechten uit Holland tot ons overgebragt door HANS BJECK , die bij deze

(*) A. b. bl. 3a8.
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gelegenheid hevig uitvoer tegen de Amsterdammers (y), welke ick naar mijn vermogen
voorsprak. —• Aldus was onze magt thans aanmerkelijk versterkt. « Ende wij deden so foele
« an de seinscipsïuden, datse foerliepen; ende de beste part quam tot vnS, also dat wij in cort
(( 3 fencken knechten meer hadden, dan dal wij int landt brachten , etc.

1,

s Als nu de arme wichters foernamen, de vpt Bil ende omtrent Lewerden woenden, » dat TJAARD
BURMANNIA voor de Gelderschen, die in Groningen waren, gevlugt was (z) , zonden zij naar
Stavoren, om hulp te vragen. In den raad, hierop door den Gouverneur zamengeroepen,
braglen eerst GODSCHALK, daarop TJAARD BURMAKNIA, bun gevoelen uit. « Doen worde de
« grote Priester gefraget, de oeck een lange sermoen brachte ther bane, etc. M Ik zelf zeide:
Heer TIAARD had de zwarigheid reeds opgelost; hij wilde zich zelven daartoe leenen; men moest
hem te wille zijn.
De beide broeders, BURMANNIA , dus terstond vertrokken zijnde, stelden, bij hunne komst te
Harlingen, volstrekt geene orde op den weg, dien de knechten te nemen hadden. Het gevolg
hiervan w a s , dat de Gelderschen, zonder eenigen tegenstand te ontmoeten, in Mariengaarde
kwamen, die toen aan de huislieden allerlei moedwil pleegden, « so alst gewoentlijc is in
G sodaue handel t geschien. )) — Dit alles liet men gebeuren, opdat de ingezetenen aldus
afkeerig zouden worden, om tot den Keizer over te gaan (a).
¾ Here TJAERT quam daer nae vnder een hoep husluden, daer se hem fol aae doet geslagen
f hadden; ende DOUWA met de knechten quemen weder bij vns to Staweren. )) Ook de
Gelderschen bezochten ons daar weiras (b), (f ende hadden geerne gewilt, dat wij daer buteti
(i vpt feit bij hoer hadden willen coemen; )) toen wij ons hiertoe niet bereid toonden, trokken
zij eerst naar Hindeloopen, vervolgens naar Worhum.

K.

Ten dezen tijde gebeurde het, dat, door verkeerd bevel van den Gouverneur (c), eene
scheepsvloot, die naar Amsterdam Voer, met onze eigene schepen uit Stavoren slaags raakte.
De Gelderschen maakten van dit voorval gebruik, en bleven, nadat hun een groot deel van den
buit nog weder ontjaagd was, echter van tien schepen meester, die zij aan « Maekemer zijl u

(y)

A, b. bl. 56o.

{z)
(a)
(6)
(c)

A. b. bl. Ö28,
A. b. bl. 33o, Art. van Foerantu, bl. 485, Yolg.
Boeck der Part. bl. 33i.
A. b. bl. 33i, yolg.
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bragten. Geene plaats hebbende, om de genomene schepen, meeren deels met graan geladen ,
te bergen, trokken de Gelderschen naar den Lemmer, om dien te bevesten.
Bij onze aankomst in het land had de Gouverneur « doer vnse raet)) geschreven aan de bewonersL,
van den omtrek van Stavoren (d), dat wij thans tot herstel des vrecles gekomen waren, en
niemand zonden beleedigen, dan die de Gelderschen ondersteunde. Toen inmiddels de Graaf
VAN MEUKS de Lemmer ging versterken, kwamen op zijn aanschrijven van de naaste
ingezetenen tot dit oogmerk « graewers v p , tot een seker glietal. !) De Gouverneur, zulks
vernemende, ontbood hen Ie Stavoren} waar hij hun door mij hun onregt liet onder het oog
brengen, en dreigde hen te straften; zij konden zich echter eerst verantwoorden.. Ofschoon zij
dit. behoorlijk deden , bleef de Gouverneur echter aandringen op voldoening, en op diens bevel
kwam ik met hen overeen , dat zij 400 gouden florenen zouden betalen , en indien zij ook den
Gelderschen (( mosten geil gewen, ofte andere densten doen, foer der lijdt, dat wij int feit
« weren, j) zouden zij zonder tegenspraak den Keizer dit zelfde doen. — Toen ik hierop des
Gouverneurs goedkeuring vroeg (e) , drong deze mij, om nog 100 florenen meer te vragen, die
wij te zamen zouden deelen. Ik was eerst dralende, en zeide te hopen: (f Se soelen niet halff
(I betaelt hebben , wij willen se anders bruickeu, etc. J) —- Ten laatste echter haalde bij mij
hieiioe over, en verkreeg ik ook onzen wensch. — (( Ende also handelde ick met de
(! anderen omliggende landen {f),
datse ijdtlijck gaeven nae hoer foermoegen. » Ook mijne
overeenkomst niet J'Vorkurn werd door den Gouverneur goedgekeurd. Echter wist ik deze later
nog in zoo verre uit te breiden, dat zij nog 12 Philips guldens aan den Gouverneur zouden
betalen, ten einde deze daarvoor eenen man mogt beloonen, die hem van al de aanslagen
der Gelderschen in en nabij PVorhum berigt zoude geven. Om zulk eenen op te sporen,
verzocht ik zekeren « EMJE; de nam ick allene, J) en stelde hem de zaak voor; K dat ick
ü daerom dede, dat ick geerne gewilt hadde, dat he de saecke om handen geuoemen hadde,
(1 etc. » Hij wees mij echter eenen anderen, Groolen FONGER , die hiertoe zeer geschikt
was. (! lek screwe zijne name vp de scede van mijn degen, » en verhaalde alles aan den
Gouverneur, die niet alleen mijnen handel goedkeurde, maar mij ook gelastte het geld voor
mij te behouden , en dien man « int nmnslerziel » te stellen, (l dat ick also gedaen hebbe;
(! dan vntfincfc niet dan vi Philips gulden daer afi, vlfa oersaecken, SICKO faencken worde
ä nederlecht, etc.

(rf) A. b, bl. 33a, 333.
(e) A. b. bl. 334.
(ƒ) A. l). bl, .-35.
JProv. Fricsch Genootsch. I.
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« An Staweren worde zeer gearbeijt (g), om fast to maecken; also wal worde bestanden een
« borch daer in to maecken; ende als Staweren tamelijck last were , so mosten wij wat om
(( handen nemen; daerom wordet foer goet angeseen, dat men een landt dach beramen solde
« to Harlingen; J) daar zouden de landen kunnen verklaren, of men eerst Dokkum, dan wel
Sloten zoude aantasten, ook « wat behulp de landen daer to wolden doen. Verders zonde
men (h) Sneeh en Bolsward tritnoodigen, om mede op dien landdag te beraadslagen ten
gemeenen beste en gezamenlijken vrede. (( Als dit nu aïso to geschien concludeert were, so
« bad de de Ghuwernoer dese grole Mester TJAERT in Hollant gesant; vth wat oersaecken en
a wete ick niet to scrijven; dan als he weder gecoemen was , liet de Ghuwernoer alle dingen
« staen, ende is daer selwen hen getogen, » en beval Heer GODSCHALK de brieven te
<! beneerstigben. — Ende ick concipierde de breven » voor Sneeh en Bolsward, « so ick dat
« best wiste t doen, so ick troest hadde, dattz hoer wal best smaken solde. )) Deze brieven,
werden (( Heer GODTSCALCIC ghedaen om t senden, daerse behoerden to wesen; ende dese dach
« solde wesen Altera JACOBI. »
Kort daarna qoam de Gouverneur terug met Mijn Heer VAN CASTRE , die de knechten betaelde.
Voor ons niet medebrengende (i) , beloofde hij ons echter, ons verzoek om betaling (1 an de
« Raet in Hollant » te brengen, en zoo mogelijk ons in de aanstaande maand daarmede te
gerijven, waarmede wij tevreden waren.
Na de monstering stelde Mijn Heer VAN CASTBE voor, eenigen kans te wagen, daar Stavoren
genoeg versterkt w a s , zoodat er « xxivc hoefden )) in waren ik), waarvan 800 konden blijven
om de stad te bewaren, en de overigen in 't veld trekken. — « Wij antvorden, datter een
« landtdach (l) beraempt were to Harlingen,
daermen tracleren solden van de dingen; daerom
K so wast zeer profitelijcken, .dat he hern daermede liet fijnden vp de dach, om het best foer
« de Keiser to helpen forderen ende raden. — De Here VAN CASTRE anlvorden: He ne
« hadden ander befel, dan de knechten to betaelen. — Wij wisten lo seggen: He was een
K dener fan de Keijser; daerom hadde he altijt befels genoech, waer he wat goetz foer de
« Keijser doen mochten. — Int slulen soo gaff he hem oener, dat he met vns daer wolde
i! trecken, ende tbeste foer de Keijser doen.

(g) A. b. bl. 35o.
(A) A. b. bl. 337.
(i) A. h. bl. 33g.
(*•) A. b. bl. 338.
{l) A, b. bl. 33g.
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Soe wij noch wal 4 dagen tijdt hadden foer Sanct JACOB , so sprack ick an de Ghuwernoer:
fl Ick hoere, dat wij een groot hoep knechten to handt hebben (m); het mochte niet scaden,
« dat wij vns eens int feit leten seen; het were goet in tne maneren, to weten: )) men konde
zien, hoe zij zich voor den vijand hielden; « thander: Gebiet de knechten, datse gene
« hnsluden moeten bescadighen, daer wij doer trecken; dat sal een groet roep int lant
n maecken r woe de Keijsers Inden nemant bescadigen; — dwelck de Ghuwernoer ende oeck
« CASTBE wal anstunde, en fraegden mij foert, wat men doen solde ? — Ick antvorden:
« Wij welen, dat de Geldersche hoep in de Lemmer îeggen ; daerom ist mijn raet, dat wij fan
B hijr trecken om de tijdt fan de awent, dat wij een wenich foer de dagh voer Sloten mogen
« coemen; ende een cleijn halft* mijlcken fan Sloten daer solen ghij blijven halden vnder
« een hoep basen , de daer staen, mei de knechten ; !) en ik zal met de knechten van den
Admiraal den vijand uit Sloten trachten te lokken, ten einde hem alzoo met behulp van u
te slaan. Dit ontwerp vond bijval; Mijn Heer VAN CASTHE ZOU Stavoren bewaren, de
Gouverneur mede op den logt. (( Als wij vp de toch weren, gaff man mij en xxv buschutten
8 to fan RÜMBEKTZ fencken; dan als se nu sagen, dat ick so nae vnder Sloten mij neder
({ sloech, en blewe daer negene bij mij; ick liet loepen foer de poerten, ende vnse Inden
(I sneden met gemaek de koeijen aft', de daer ghebunden stnnden ; ende woe vnse luden al bij
« vns gewesen weren, certeijn wij haddent met ghemack mogen nemen; waerom ? daer weren
« gene knechten bennen, ende de Grave FAN MOEKTZ was oeck in de Lemmer, ende alle
H dingen weren gans vngereet; pulver ende loet gingen se haelen vant huijs; wij weren meer
S dan een ganse halve vre foer de flecke , foer datler de schoet vth gedaen worde, etc. Als
« wij nu wal een ganse vre daer gestanden hadden, so quemen een part van PIÜMEERTZ
(( knechten, ende haeldeii een part koeijen ende ander beesten achler vns hen; fl op de klagten,
door de huis lieden hierover bij mij ingebra¾t, (( dede ick de koeijen wederom drijven, )) en
noodigde hen uit, mede den kans voor Sloten te wagen, dat hun niet gelastte. Toen die
van de stad niet uitkwamen, keerden wij naar Stavoren terug, (l ende de husluden haddent
« certeijn geern gewilt, dat wij aldaer geblewen hadden, etc. SCHOEN RUMBERT [n) was dese
«f anslach to tnael zeer en tegen, ende wolde seggen: Ick haddese daer willen leweren en
a foerraden. — Off hem dat deerde, dat zijn luden de koeijen niet mochten hebben, dan off
(! he anders gebreck ende vngnnst vp mij hadde, dat en mach ick niet weten; dan als wij
a niet langh to Staweren gewest weren, nam he oerloff, om in Brabant to gaen ; endé als
« he weder qnam , J) klaagde hij zeer over de berigiea , nopens hem gedaan door Mijn Heere
VAN M A L , dreigende dit bij gelegenheid te zullen wreken « int dorp van Mali, ofte daer

[m) A. b. bl. 338, yolg.
(n) Jl. b. bl. 33g.
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{( Mijn Here VAN MAL Here is. —. Ick fraegde, off het also gescïet were, als Mijn Here VAN
« MAL dat geseit hadde ? — He antuorden: IJa! off he daer vnrecht an hadden ? he wolde
« eten ende drincken mede hebben. — Ick antuorden: Wolden ghij de goede Here daerom
(! qnaet doen, dat he de waerheijt gesecht heft ? dat en mach ick niet foerslaen, dat ghij
K daeran recht hebben; wel de crijch foigen wil, de mach altijt zijn ghemack niet hebben,
« noch zijn koecken en rnach hem niet foigen; he moet faecken to freden wesen met dat gene,
fi dat hem bejegent,. etc, —• Off he dese woerden niet geerne gehoert hadde, dan off he doch
(( mij contrarie wolde wesen, om ander luden daer mede to behagen, dat en mach ick niet
(i weten; dan ick ne mochte so wal niet doen, dattz in zijn oegen wal geseen wolden
(( wesen. — Dit scrijve ick daerom: Nam RUMBERT dat so hoech, dat Mijn Here VAN MAL
K niet anders van hem gesecht hadde dan de gruntlijck waerheijt, wat hadde ick mij dan waî
C to beclagen, de daer ben so elendelick ende so rechte falschelijck beloegen, en moet mij
K daer to niet foetantvorden.
ir Aldus sinnen wij gecoemen to Harlingen vp de landtdach (o); ende de Ghuwernoer hadde
K mij belast, dat ick de brieff mede nemen solde, de wij fan Mijn G. Ff. vntfangen hadden tot
K behoeff van de landen; dat ick also dede. Ende de landen qneinen bij en ander to
fi Harlingen in een cappelle; !) Doctor KF.MPO , die den brief las , begon terstond redenen te
zoeken, om met mij te twisten ; dat ik trachlte met zachtheid te ontwijken ; « ende dit was int
« choer, daer sus niet foele laden jegenwoerdich weren; ende daer mede gingen wij daer
« buten , daer de landen weren; )) alstoen hervatte Doctor KEMPO zijnen ouden zang, dien ik
nogmaals beleefdelijk beantwoordde. « Ende foer noen en worde aldaer niet ibel guetz
(( gedaen; « wij bleven aan het redeneren, tot zoo lang wij scheidden, met bepaling, dat wi'j
na den middag weder bijeen zouden komen.
Dit geschiedde, met uitzondering van Mijn Heere VAN CASTRE, den Gouverneur en eenige
anderen, waaronder « Here J w BOTTINGEN ende Mester SUDTZ TJAERDE QO), » Alstoen
besloten de landen gezanten te zenden naar het Hof, om van den stand der zaken berigt te
geven,

Onder degenen , die door GODSCHALIC JUINGHA en GEROLT VAN HEREMA , op algemeen

verzoek, daartoe gekoren waren, was ik mede; echter verontschuldigde ick mij, de dienst des
Keizers in mijn behoef nemende; mijne plaats werd dus vervangen door JANCKO UNEMA ,
onder voorwaarde, a dat GHEROLT VAN HEHAMA mede trecken solde; daer he niet zeer willich to
« was; dan he worde met goede reden foerwonnen, dat he niet meer Neen seggen mochten, also

(e) A, b. bl. 34i, Art. van Foerantu. bl. 488.
(p) A. h. bl. 34 2i volg.
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i! dat he zijn consent daerinne gaffi —. Ende vnder alle andere articulen, de der Ghuwernoer
(î de lauden fber geholden hadde fber noen, was der ene, dat Stawsren genoech fast were
e; om to holden, also dat he in meninghe was met de hoepen int feit to trecken; daerom
K wolde he hem met de landen beraden , off het prophitelijcker were, dat men dat eerst
;< vuderstaen solde foer Sloten dan foer -Dockum ; datse hoer raet daer vp wolden nemen , de
'.{ wolde he fòlgen; — daer vp de landen hoer raedt namen , ende belanden, dattz profitelijckei« voer de landen were om Dockum to beieggen , vlh oersaecke , dat des Keijsers landen meest
;i daer vth bescadiget worden ; dan foer de Keijser ende foer Hollant weer dat profijteiijeker
îï loer Sloten, vlh oersaecke dat raet Sloten weren de fan Saeeck ghefrijet,
Boldzuert
« ende de Lemmer ghewonnen, ende de Keijser overqueme tnemael so voele landtz daer
ü mede, als he to foeren int landt hadden. Ende met alle datler concludeert were, daer
•! aandien de landen Here GODTSCALCK mede au de Ghuwernoer, om to weten, woe hem
•:•; dat behaegden; de der landen reporteerde, dat de GUnwernoer des alles al wal t freden
e were, etc.
Dewijle dat Heren GODTSCALCK. daer boewen bij de Ghuwernoer was, so worden wij t spreecken
fl van tle handel, woe de landen bedorven weren, ende anders; doen sprack WIJBE JANSS, de
ö .Burgemester van Lewerden, tot mij, seggenden (q): )) dat door mijne schuld te geringe magt
in het land was gekomen; waarop ik, als wel begrijpende, dat dit, ten gevolge van kwade
inblazing, door hem gezegd werd, mij hierop verantwoordde, en tevens beweerde, dat ook niet
door mijn toedoen den landen geene genoegzame bescherming verleend was. ü Woe de gene, !)
voegde ik hierbij, <[ de snlcx angenoemen hadden t doen , dat vp mij willen brenghen , ick ben
8 hijr to-stede, ende wil mij a!so daer in foerantuorden , daltz niett gedacht mach worden, dat
K ick daer schalt an hebbe, etc.
• A's se daer boeven vpt huijs foernomen hadden, wat bij de landen concludeert weren, ende
(( bij namen, dalse hoer folmechtigen to Hoewe wolden senden, so sandten se her aff Mester
l! SIJDTZ TJAEHDA , om dat to beletlen; waerom ? se wisten wal, woe de folmechtigen int
a lioff quemen, se worden hoer beclagen, woese bescadiget weren , ende bij wels schuit dattz
a p/'sciet were, etc; daerom sprack Mester SIJDTZ, dat de Doctor, Heer TJAERT BUERMANNUB,
¾ Heer J w BOTTINGE ende he ne wolden daer inne niet consenteren, datter bij de landen.
« concludeert were, etc; — daerop dat hem ghranlwoort worde: Wistense een beter raet foer
« de Keijser ende de landen, waerom se dan daer niet bij quemen, ende gaewen hoer raet
'i an ? geeme solden de landen allijt de beste raet willen folgen; — met anderen woerden,

h. M. 54a, volg., Art. van Foerantu. 11. 487, voîg.
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« daer to denenden (r). » — GEROLD VAN HEREMA beet hem toe, dat thans zijne woordes
met zijne brieven, onlangs geschreven, slecht overeenkwamen, hem dreigende die voor te
lezen, (t ende taste an zijn taske •)) Meester SIJDTZ sprak geen woord meer, doch ging
weg, om zijne medehelpers te halen. Zij kwamen allen; de Doctor begon weder met mij;
« dan ick wolde vp hem niet falen; dat foei luden foerwonderden ; dan mijn sorge was, datter
f! vnwille aff coemen mochten; het was nae noen; so ist sorchlijck in soodane disputacien to
(( staen. Ende met d¾tse an mij niet mochten gewinnen, so sprack H. TÏAERT: )) Gij moest,
alvorens iets anders te doen, bepalen, wat onderstand gij den Keizer wildet geven. — Men
antwoordde, hiervan niet onkundig te zijn, doch dat uien, juist om van 's Keizers bedoeling
kennis te bekomen, gemagligden had benoemd, a Ende in dat antuort worden de luden fast
« ludtruchlich, » en deden hem allerlei verwijten. « Ende ijdtlijck seide het sijne, ende dat
(( niet in goedicheijt, dan gekeert tol gramscappen, etc; daerom worde de saecke gheslelt vp
« des morgens int nnchleren , om alle quaet to foerhoeden, datter vth coemen mochten,
e Vp de awent stunt ick foer DOFWE GHF.RBRANDE huis, daer ick logeert was; ¾ toen berigtte
mij een Priester (s), dat men te Bolsward zeer verwonderd was, dat ook daar geene
nitnoodiging was gekomen tot het bijwonen van den Iandsdag. (( Ick fraeghde de Priester,
fl waer he woende ? — He anlvorden mij, dat he aldaer to Uarlingen woenden. J) Op mijn
verzoek bragt hij dus deze lijding aan den Gouverneur. Men verlengde nu den Iandsdag nog
twee dagen; « eude de Ghuwernoer screeff an de fan Boldzuert, ende gaff se geleid, om
fi aldaer to coemen; ende de van Lewerden screven oeck an de fan Boldzuert; dan de boede
fi reporteerden , dat de Ghelderschen hem hadden foergewacht, also dat he genen frijen toganck
(( mochten hebben, om zijn brewen to brengen, so hem belast were; woe dejn zij, mach
« Godt weten! dan de fan Boldzuert en quemen niet. » Toen begreep ik, dat Heer
GODSCHALK mijnen brief niet had gezonden (t); « ende to foeren hadde ick de Ghuwernoer daer
(I fan gesecht, dat ick wal grote kennisse in Boldzuert hadden; woe hem dat lieff w e r e , ick
« hadde groeten troest, daer wat goetz in t doen, dalse hoer solden begewen an de Keijsej?. —
« De Ghuwernoer antvorde mij, dal; Heer GODTSCALCK daer aff de befel hadden. —» Nu
« merct! ick mochte niet goetz doen foer de Keijser , ende se ne wolden niet goetz doen; dat
« blijct wal bij dese brieff, de niet gesandt were an Boldzuert. Woe soldense dan daer coemen,
(! ende woe solde daer dan wat goetz vthgericht moegen worden foer de Keijser ? dat mach
8 mijn foerstant niet begripen, etc.

(r) A. b. hl. 34a, volgg.
(s) A. b. bl. 344, yolg.
(t) A. 6. bl. 33 7 , 345.
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Na den landdag te Stavoren terug gekomen, meenden wij terstond op Sloten af te znlleuM.
gaan(ïj). Eerst echter raadpleegde de Gouverneur afzonderlijk met de Hoplieden; n daer wij
(( niet mede gheroepen worden; wat aldaer concludeert worde, dat mach Godt welen; ick en
(t mach daer geen waerheijt fan scrijwen. n Des anderen daags riep men ons mede in den raad;
ö de Ghuwernoer en fraegde geen raet, ofi het beter were voer de Keijser, dat wij then eersten
« foer Dockum togen, dan foer Stoeten; dan he fraegde an Heren GODTSCALCIC, wat hern
Cl dachten , off wij wal starcke genoech weren, om int feit to trecken ? —. gheen woert mencie
« maekende van Dockum oflen Stoelen. •— Heer GODTSCALCK antvorden: We dat mochten
« raeden, dat wij vns int feit solden gewen met een handt fol knechten , daer de Glieldersche
(i hoep bij vns lach, de nu alto foele starcker weren , danse vp de tijdt'weren,' als se de
(! grote hoep foer Gelmuden sloegen; daer weren peerden bij gecoemen; daer to hadden se
C( hoer gesterct vth Ghelderlant, van Zwoll, van Gliebnuden, van Groningen; ende daer to
(( weren all de knecht ende seijnscipluden daerbij, de in Frieslant weren; dat behoerden wij
fl to betrachten; ende de sulfde knechten, de wij hadden, weren noch niet also gescict, alst waï
« behoerden. » TJAAKD BURMANNIA en groote Meester TJAARD spraken in denzelfden zin. Toen
de beurt aan mij kwam, zeide ik: (( Heer Ghuwernoer! salrnen nu raet nemen, off wij oeck
(( starck genoech sint? ende sinnen wij niet al concludeert, dat wij vns foer Sloten solen gewen?
([ wal bedudz doch dese raet nu? en hebben ghij dat to Harüngen niet beloeft de fan Sneeck,
K dat ghij sekerlijck v loer Sloten willen geven, daerse bij v willen coemen met al hoer
« macht? ende salmen nu noch raet nemen, off wij oeck starck genoech sint? daer an heb
(( ick certeijn groet foerwonderen , etc. ••— Ende alle de andere concludeerden aldaer, dat wij
(f niet starck genoech weren, om int feit to trecken, etc. J) — Dit hoorende, bood ik nog
aan, met slechts 800 knechten in 't veld te gaan; men zweeg hierop stil; alleen JELIJS VAN
OLM daagde mij uit, orn « in de TVolde en fijff oflen vj dusent man bij en ander to
« brengen , :> waarop men mij zoude volgen. Toen n worden ick halff foerstoert, )) en gaf hem.
een vrij bits bescheid; (( dan ick mochten noch wiste so wal niet to spreken, dat ick gehoert
« mochte worden. De Ghuwernoer de wiste mij anders geen antuort to gewen, dan: De
K knechten en soltmen daer niet moeghen hen brengen; dat wiste he , foer dat de knechten
K daer aff ghesproecken waeren. — Daerom ist waer, dat men secht: Wel een dinck geern.
H doet, al schintz wat zwaer, het wort hem licht, ende woe he dat vngeerne doet, tzal so
(l licht niet wesen, het wort hem zwaer; — daerom wiste he dat to propheferen, dat de
. « knechten daer niet to solden foerstaen noch to brengen wesen, — Met dat antvort mosten
(( ick wal to frederi wesen; ende daer is de raet mede ghesceiden, etc. »

(e) A, b. hl. 345, volg.
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Dus genoeg overtuigd, dat men niels goeds wilde uitvoeren, liet ik mij echter « des ^en •
(! ende stelde mijn hart to Irvteii , ende foerliet mij vp dat woert, dat Mester Ewrni
(1 seide , l) toen ik hem de zwarigheden van den Frieschen togt te zamen met de tegeim
bewindslieden voorhield (y), en hem zelfs geld aanbood, om daarvan bevrijd te blijVd
mij de ongunstige uitslag nimmer zou worden geweien. —- Te voren had ik te Ain;t
bij de vriendelijke ontvangst, die wij daar genoten (w) , ook deze mijne bedenkingen gr><
en de Regenten aldaar verzocht, indien zulks immer mogt noodig zijn f onze vooisp
willen zijn , opdat wij ons mogten verantwoorden; « dat se aiso t doen vns bek ei >
hierom herinnerden wij hen thans aan hunne beloften door « tue oflen dre brewen. Wo
H wat dat ick screefï, dat sullen gliij wal fijnden int screenlken , dat ick to Stawewn L'
(! often in de cuslode, den ick to Lewerden liet in mijn harbargen. ))
Gedurende ons verblijf ie Stavoren hoorden wij , dat zekere HENDRTK. STRENGE K vth Doe
veel schade op het water deed (x). Ik sprak hierop n met mijne gesellen, » o;n io 'r,.
hen te verrassen, « ende beseen, off wij hem jeet bij zijn achterste been mochlen crij';
e n , indien dit mislukte, ([ so wolden wij to tasten in Groningerlant foer vnse renten, i
verzoek van den Gouverneur bleef ik echter aan land; doch toen de overigen « vp h?f
« quemen , » zoo troffen zij STRENGE aan (I met 3 often 4 scepen, de he genoemen hadd
hij zelf echter ontsnapte nog met een boot (! met de meeste part fan zijn laden. »

Van de gevangenen op de schepen , die te Stavoren opgebragt werden , zouden twee op bc
gelegd worden, de derde, JELIJS VAN UTRECHT, opgehangen. Deze verzocht bet zwu
ontvangen j hetwelk hem geweigerd werd. Zulks veroorzaakte oploop onder de soldaten
sloeg den scherpregler dood, en liet hem liggen « op een plaelz, tnsseben de haeuen en <k
fi vant nije slot, )) dat men begonnen was te bouwen, leder ging zijn geweer halen; alie j
in onlsleltenis. Alleen de knechten des Adtniraa's « de liepen vp Zudt ende van Suit
!! bij het geschnt, om gescut ende de stadt to bewaren, ende wolden, wij solden b
« coemen. )) Wij echter achtten het onzen pligf, den Gouverneur bij te blijven. De Gouv°«
werd, toen hij iot beu kwam, met ons gedwongen over het lijk van don scherpregter h •
treden, « ende de boewen de stelden hoer an , recht off se de Keijser een groet ciepiis!
« an ghedaen hadden, ende begeerden grote duigen t hebben, meer dan hoer bestel '
« inhelt, etc.

(«) A, b. hl. 5o6, voîg.
(w) A. 6. bl. 548, volg.
(x) A. b. bl. 349, 35i, 5i5.
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îi In een dach daer an » kwam Mijn Heer VAN CASTRE over uit Holland, om de knechten te O .
betalen. Toen ik nn ook om het onze vroeg, gaf hij ons een zeer nijdig bescheid (y), en
verklaarde ons, Friezen, niet te betrouwen. Ik zeide: Men inogt ons dan ons ontslag geven.
Hij antwoordde, daartoe geenen last te hebben, en beet mij daarbij vinnig toe: « Hoert ghij
« dat wal? •— lek antvorde: lek hoere meer daer aff, dan mij wal lieff is; dan dit is
(1 certeijn een scamele saecke; ghij hebben wal last, vns also confnselijck te bescamen; dan ghij
« hebben genen last, vns to betaelen, often to absolveren van vnse denst. — Hijr weren
« iegenwoerdich", als wij deze blamacie mosten hoeren, meer dan 1 personen; doch quam de
« dener van de Tresorier, ende gafF vns ijdlüjck een maent soldtz.» De gebroeders BURMANNIA
waren over dit voorval uitermate verheugd; de Gouverneur daarentegen zocht mij goeden moed
in te spreken , zeggende, dat ook hij CASTBE moest onderhouden met smeeken ) « recht off he
8 een kijndt were; also heet was he. »
Des daags daarna trok de Gouverneur met de knechten naar Mariengaarde (z); ik zond uit
Stavoren eenige van des Admiraals knechten, om Sneelo te bewaren tegen de Gelders chen;
« want de Grawe FAN MOEHTZ maecte menigen anslach daer v p , om dat weder to nemen;
a ende dat was sunder sorge niet; he hadden wal omtrent ijc burgers bij hem, de met hem
« vth de stadt geweken weren; ende de Gliuwernoer quam hoer niet in hulp, so he t doen
« menichmael beloeft hadde, so wal scriftelijck als rountlijck, etc. )) Ons voornemen, om naaiden Haag te gaan, ten einde van Vrouw MARGARETHA ons ontslag te verzoeken, bleef op
aandrang van den Gouverneur zonder gevolg; « dan sandten wij daer Mester CLAES , Pastoer
ü fan Ferwert, daer hen met een scrift, !) waarop hij ons antwoord bragt tot ons genoegen.
Die van Sneeh, ontevreden dat de Gouverneur nog had nagelaten (a), o m , volgens zijne * •
belofte, Sloten te belegeren, zonden naar Leeuwarden / o m de reden hiervan te vernemen.
Ten dien tijde, des daags voor Sint BARTHOLOMEUS , kwam des morgens een bode tot mij met
eenen brief, dien hij te Harüngen had ontvangen, luidende aan Jow JOUSMA en mij; (( dan
« ick kende het signet noch de haat. » Terstont daarop ontboden op de canselarie bij den
Gouverneur en 's Keizers Raden, vond ick daar ook de volmagten van Sneeh, ü ende de
{(hadden met hoer genomen SICKO VAN LIJATJCKEMA ende Mester ALBERT, Vicarius often
(i Prebendarius in Sneech, ende tne Burgemesters vth Leuterden,
de daer jegenwoprdich
(i ghewest weren, dat de Ghuwerncer vp de lauddach hoer to redden, so froe he de knechten

(y) A. b. bl. 553, volg.
(s) A. b. bl. 356, 355.
(Æ) A. b. bl. 356, volgg.
Prol'. Friesch Genootsch, I.
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a vth Staweren mochten vntberen, etc, geloeft hadde. Als se nu daer bennen quemen, so
(( fraegden de Ghuwernoer nae nijer tijdongen, ende foert hij'r ende daer fan, Vpt lest zuegen
o ijder man stil; ende de Ghuwernoer sach an de Doctor, de nu to naest an hem sadt, in
8 stede van de President. )) Alstoen ving de Doctor weder met mij aan te twisten, zeggende,
dat wij thans, in vergelijking van de vroegere overeenkomst met 's Keizers Stadhouder, veel
meer gelds moesten opbrengen, en zulks alles aan mij wijtende. -^- Ik verdedigde mij hier
genoegzaam o p , zoodat hij weldra ophield, en de Gouverneur zich tot de Sneekers wendde.
Toen zij nu om dadelijke hulp verzochten, werd hun deze toegezegd, zoodra men meer
krijgsvolk had bekomen, en Heer GOBSCHALK met mij en anderen, die der zake kundig waren,
zulks noodig oordeelden.

Na het scheiden van den Raad liet ik den Gouverneur mijnen brief zien (o), die mij toen reeds
wist te zeggen, dat hij van Mijn Heer VAN HOOGSTRATEN kwam, en de uitnoodiging behelsde,
dat wij ten Hove zouden komen. (( Ende nae noen, als jck in mijn harbarge quam, fant ick
u een wijfî van Groningen, de mij een briefi brachten van AMCKO IJARLE.
« Des morgens in die BAKTHOLOMEIJ SO nam ick de Ghuwernoer waer, dat he foert huis
« vpgeseten waer, om to rijden in de leger; so liet ick hem de brieft Iesen, om te weten,
(f wat antvort ick daer vp scrijwen solden. Als wij daer in concludeert weren, so badt he
<! mij, dat ick hem folghen solde in de leger; daer wolde he foert met mij spreken van dingen,
« de mij noet weren to welen. )) Hier liet hij mij « een instructie maecken fan zijne saecken,
a den ick to Hoeve solden vthrichten, ende nam mij allene, )> en sprak mij toen van zijne
voornemens, om den Doctor en de overige tegenwoordige bewindslieden aïlengskens van zich
te verwijderen; mij tevens prijzende wegens mijnen ijver. Hierop gaf hij mij de hand, « dat hij
fl mij niet wolde achten noch holden als een goet frnn-t; dan he wolde bij mij doen, niet
(I anders oH ick hem blodes halwen aldernaest bewant were, etc. — Daer met sint wij
« gesceiden. — ' Godt bedroeve alle falsche .harten, ende wil sluten alle logenachtige ende
« bedriechlijke tangen! »
J o w en ik, te Harlingen aangekomen, moesten eerst verlof vragen (( an de Juncker, » om met
een jacht van Enhhuizen,
dat daar lag, over te varen (e). Door storm beloopen, moesten
wij « tue daghen M te Stavoren blijven, waar HANS BECK , intusschen Admiraal gemaakt, nog
voorwendsels zocht, om onze reis te verhinderen. Eindelijk te Enkhuizen geland, vonden wij

(6) A. b. bl. 558, volgg.
(c) A. b, bl, 56o.
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daar (( GHEEKT MULERT ende JOEST VAN BÜIUSN, de munsterheren waren, ende fraegden vns
« nae een Juncker, genoempt GHISBERT VAN HIJENROE, de wás gefeerdiget, om an Mijn Here
« van Oestfrieslant to trekken; dan de Ghuwernoer helt hem v p ; off de noch beholden were ?
« Als se dat foerstunden, dat he noch foerhanden was, des weren se froe. )) Bij onze aankomst
in den Haag was de Landvoogdes reeds weder naar Braband vertrokken. Wij waren daar
200 laat, dewijl de brief van HOOGSTRATEN aan ons « wal omtrent 3 weken olt w a s , foer dat
K he mij gegewen worde ; waer he so lang gewest were, often vnder wels handen, dat mach
K Godt weten! l) Echter haalden wij Mijne Gen. Vrouw in te Piozendaal, (( ende aldaer
K presenteerde ick Mijn Here VAN HOECHSTRATE de letteren, de ick vntfangen hadde van de
« Ghuwernoer, Mijn Here VAN MOECHSTRATE besceide vns vp de dach daer an to 'Bargen int
« Hofî van BARGEN to wesen ; daeroin so maecten wij vns fan stunden an nae Bargen to.
Des morgens worden wij geroepen foer des Keijsers Raet; ende het aldereersten woert, datQ.
« Mijn Here VAN HOECHSTRATEN sprack, was dit: « Waarom wij verhinderden (d), dat de
onkosten, welke door den Keizer in Friesland gemaakt werden, zonder eenig gunstig gevolg
bleven? Wij verontschuldigden ons, doch bleven weigerachtig, om de vraag te beantwoorden,
aan wie de slechte gang der zaken te wijten ware? — zulks overlatende aan de gevolrnagtigden
van den landsdag, die men geweigerd had in Friesland eenen geloofsbrief te geven. « Ende
(( wij worden besceiden vp de morgen weder to coemen; ende daer worden wij gebracht in
« een kamer, daer Mijn Here VAN HOECHSTRATE, de President van Meclielen ende de Audiencier
« waren, ende daer ginckmen vns fragen van alle dingen 'r I) en HOOGSTRATEN vorderde van
ons bij onzen eed, om de waarheid te zeggen, alles onder belofte van de siiptste geheimhouding.
Wij antwoordden toen naar ons beste weten. « Ende wij worden besceiden vp ulnlporpen,
« daer wij communiceerden met de President van Meclielen ende met de Audiencier; ende
« voer dat wij bij malcander quemen , so stelde ick eenige articulen in gescrift, de wij hoer
(( gaewen; welcke articulen du oeck iijnden salte in de custode, de ick to Lewerden in
« herberge liet wesen; ende vnder andere articulen was daer ene: Al waert also, dat de
« landen foele van Mijn G, Ff. begeerden thebben, dat solden se also laeten gescien, ende
« gewen hoer goede woerden; dan se solden hoer wachten tgene to geloewen, dat se niet
H wolden holden, etc. •— Ende vp de dach van Vnse Liewe Frouwe geboerte, doen cregen
« wij nae noen vnse afsceit; ende men gafl vus îjdtüjck xxv gulden foer vnse teronge; ende
« altera Naüuitatis
naemen wij vnse wech weder nae Friesland t o , etc, « Over onze
terugkomst verheugden zich daar velen {e}; want men had verspreid , dat men ons eenen voet

{d) A. b. bl. 36l, volgg.
(e) A. b. bl. 3 7 o,
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korter zoude maken , of naar « Hispangen n zenden, of gevangen houden, (1 so langh dat de
« Keijser weder to lande queme, etc. » Intusschen waren aan den Gouverneur (ƒ") alle onze
woorden, in 's Keizers Raad gesproken, overgeschreven,]

Als wij bij de Ghuwernoer quemen to Marlegaerde,
liet he Mester GHEERT
MTJXERT de articulen lesen in vnse presencie; so was daer vnder de andere
articulen ene, woe wij foer een raet angegewen hadden, dat de Keijser ? often
Mîjn G. Ff. in stadt fan de Keijser, solden afFdoen ende wech nemen allet
g«ne, daer de landen een adversie in mochten hebhen , om hoer an de Keijser
fo begewen , etc. >
Dat solt men also foerstaen : De Keijser, de dat mael
gene andere festen int landt hadde, dan Lewerden, Ffranifcher ende Harllngen,
ende de weren al beset met deneren van de Hartoge fan Sassen; so were dat
oock leent lij c k , dat GEORGH SCINCK oeck een dener were van Sassen j daer met
so beholpen hoer de Gheldersche , seggende: Al ginck de fame also int landt,
dat de Keijser de saecke anginck, dat were niet gedaen, dan ad cautelas j
mochten se het landt weder bij en ander brengen , men solde dan balde seen ,
wel de saecke anginck; — om hoer dan sodaen behulp aff to nemen , so gaewen
wij dat in raet, dat Mijn G. Ff, believen walde, laden van dese landen het
fcefel to gewen ; dat solde foei goetz doen int landt, ende dat mochten ja al
geschien sunder scade fan de Keijser.
Als M Ü L E R T nu çruarn fot de
artijckel , wolde he een declaratie fan yns hebben, wat de Keijser afdoen solde,
daer de landen een adversie to hadden. —— Wij antvorden : De gene , de der
Ghuwernoer dat ghescreven hadde , de were de declaracie van de artijckel niet
foergeten ; de solde hoer daer so foeîe wel afscrijwen , als hoer daer noet were
daer aff to weten; dan dunct v , dat de landen gene adversie mogen nemen ant
tgene, datmen alhijr also blijwen liggen vp groter cost van de Keiser, ende men
doet oeueral niet guetz , dan so foeîe, dat men des Keijsers arme wichters foert
foerderwen ? wat de Geldersche gelaten hebben , dat nemen nu vnse luden. ——
Daer met so sceijden wij v n s , etc.
(ƒ)

A, h. U. 365, 37oa
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[Onder deze arliculen was ook nog het volgende gesteld. Dewijl de Geestelijkheid, de Ridderschap
en de Steden verlangden zich vrijgesteld te zien van opbrengsten ( g j , begreep ik niet, dat men
van de huislieden alleen zoo veel zou mogen invorderen, als tot het bestuur van 't land
vereischt werd. Wij hadden dus voorgesteld, (I dat de Geesielickheijt ende |de Ridderscap
Ci frij solden wesen in hoer possessiën, lo weten , tgene dat se sulwen bruclen, ende de Steden
« solden frij wesen bennen hoer festen; » en verder zouden de lasten gezamenlijk worden
gedragen. Ofschoon nu de Landvoogdes alleen had geschreven, dat men de gevolmagligden,
Ie HarUngen benoemd, ten Howe zoude zenden, « Hoer G. woldese een corte expedicie doen
B hebben; )) — lieten zij liever eenen nieuwen landdag bijeenkomen, hopende (i met de artijckel
« mij also to confunderen, !) dat de landen eenen anderen in mijne plaats ten Hove schikken
zouden ; waarom zij dan ook bij voorraad veel kwaads van mij uitstrooiden.
Toen Jow JOUSMA en ik « then eersten » naar 't Hof reisden, hadden wij ook last van de
Sneekers, om hunne belangen te bevorderen (h). Na mijne terugkomst verzond ik hen tot
Doctor KEMPO, als die het schriftelijk antwoord der Landvoogdes onder zich had. Deze echter
ontkende zulks; maar maakte van dit oogenblik gebruik, om hun te beduiden, dat door inijn
toedoen geene hulp aan Sneeh was toegebragt. Zij werden echter beter onderrigt, toen zij mij
dit gesprek hadden medegedeeld. « Daer fan saltu ceck wal een scrift fijnden in mijn custode
a to Lewerden, de se mij daer aff gaewen, »]

Als iele nu Lij de Ghuwernoer was in Mariegaerde , so fraegde he mij raet,
seggende: He was der menonghen in Groningerlant to trecken , woe ick hem
dat wolde raeden.
Ick antvorden : Dat ick hem dat niet inochte raeden j
vtb oersaecke, he mochte nargent coemen, dan an dese zijde vant Rei/'diep j
dat een cleijn saecke w a s , dat he aldaer om een slapende hunt wecken solde;
ende als he daer was , he solde mij daer an gedencken , dat he aldaer niet dre
daghen solde moegen blijwen ; daerom , woe mijn raet goed were , he solde doer
de fingeren seen met de fan Groningen, went so lange, dat zijn saecken also
gestalt weren, dat he hoer to recht mochten coemen. —— De Ghuwernoer
sprack : Is dat v raet ?
Ick antvorden: Certeijn, ick wete v gene beteren

(g) A. b. bl. 3 7 o, volg.
(A) A. b. bl. 368.
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raet to geven foer de Keijser. —
He brack des morgens v p , ende ginck
liggen to Clarecamp, ende sandt een hoep , beide to foet ende to peerden, in
de landen bij Groningen;
dan se mochten daer geen nacht blijwen ; se danclen
Godt , dat se met lieff weder quemen bij de Ghuwernoer; ende de van
Groningen folgden na met aller macht. Als dat foernoemen worde bij de
Ghuwernoer, so sandt he nae mij % ende ick was doch vp de wech, als de brief
mij quam; ende de Ghuwernoer fraegde mij raet, wat daer best tdoen w a e r ? — Iele antvorden: Dat ick geerne solde willen weten, waerorn dat lie aldaer leide?
he ne mochten de Ghelders daer geen leit doen , noch een huijs van des Keijsers
subjecten aldaer vth bcscermen; —- ende seide foert: Wo willen ghij dat
tegen Godt ende de Keijser foerantvorden, dat ghij liijr liggen, ende laten de
Geldersche andermael des Keijsers lant foerderven, boeven dat se in goede
dincktael saeten , ende hebhen se gedwongen int hárriascli boeven het dincktael,
ende nu laten ghij se wilientlijck foerderven; — met meer ander woerden,
daer to denenden. —— Heer T J A E R T - BURMANNIJE spraek : Ick heb wal
geweten, dat wij alhier niet goetz mochten doen, noch dat wij des Keisers
vndersaten alhijr niet moegen bescermen ; dan ick ne wolde geene woerden daer
aff maecken, vp dat men niett solden seggen, dat ick so bloet were, ende
dorste so nae an Dochwn niet mede leggen. •—— Ick antvorde: Solen ghij
dan daerom Jaîen , het beste to raeden foer de Keijser? dat soltmen an mij niet
mogheri fijnden , etc,
Ende in dese woerden sijnde , quam de kuenvacht fan
de toern , ende wiste t seggen , dat se met de ganse hoep vth Dockum toegen
nae Westerlant.
Als de Ghuwernoer dat hoerde , fraegden he mij, wat wij dan
best doen solden ? —— Ick antvorde: Ghij moten fan tue ene doen; toe
weten, wij moeten fan stunde an vns op maecken , om Mariegaerde in to
nemen, foer datse daer in coernen , ende bejegenen wij malcander vp de wech,
so moeten wij daerom kampen , welt hebhen z a l ; often wij moeten fan stunden
nae Groningerlant treek en; se soeîen vns dan wal folgen; keest daer vth ene. ——
Pan stunden an braecken wij vp , ende namen vnse wech nae Mariegaerde; dan
de Gheldersche en folgden vns niet, vth oersaecken, de knechten wolden niet
foertrecken , se weren dan betaelt, etc.
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[Nadat op den landdag eerst eene poging was te niet gegaan (i),, om mijnen naam uit d e
gevolmagtigden ten Hove te schrappen, begaf men zich tot het opmaken van den lastbrief, Bij
toeval kwam ik tot de leden, die daarmede bezig waren, en ried hun bepaalde opgave (e doen
van de hulp, die zij den Keizer legen de Gelderschen wilden verleenen, en van de inkomsten,
welke men ten behoeve van Zijne Majesteit wilde afstaan. Ten gevolge der bedenkingen, die
men tegen dit laatste voorstel .naar billijkheid inbragt, bleef zulks echter achterwege; maar de
Prelaten, die in dit gezelschap waren, hierdoor oplettend gemaakt, kwamen weldra in het
midden der Ridderscap , mij verklarende te protesteren tegen alle krenking, die ik ten Howe
aan hunne privilegiën zonde mogen toebrengen. Mijn antwoord was, dat niets zonder hunne
toestemming hierin konde geschieden. « Daer met zint wij gesceiden, etc. »
Toen men nu (h) zoo ver gevorderd was, dat de geloofsbrief moest worden opgemaakt, werden
ook hierin door den Gouverneur en de. Raden allerlei beletselen te werk gesteld. Daar ik wel
bespeurde, dat men mij niet naar het Hof wilde hebben, bood ik aan, om, ofschoon « Mijn
« Here VAN HOECHSTRATE mij belast hadde weder to Hoewe lo comen, » echter te huis te
blijven, als de Gouverneur zulks wist te verantwoorden; u ende bij mij selwen solde ick daer
«niet reisen sunder sijn consent. Sie!, hijr vp maecten se hoer anslach andermael: J) men
trok naar Sneeh, om dat onder 's Keizers eed te brengen; « so weer des niet noet , dat ick
(! met hoer to Hoewe solde reisen; so solde de Ghuwernoer mij gebeden aldaer to blijven. »
Doch hunne poging mislukte; « de Ghuwernoer hadde hoer so menichmael rnet logenen betaelt;
(( dat moste he nu mesgelden. »
De afgevaardigden, geenen geloofsbrief kunnende verwerven, werden ten laatste overreed, op de
enkele aanschrijving der Landvoogdes de reis te aanvaarden, « behalwen de fan Lewerden
« hadden een credentz mede, besegelt met hoer stadt zegel, etc. n
Dewijl die van Sneeh mij verzocht hadden ( l ) , (t off se so tijdelijck niet quemen, dat se met de
« anderen mochten reisen, » dat ick hen dan zoude verwachten, bleef i k , toen de overigen
reeds naar Harüngen waren vertrokken, te Leeuwarden;
« daer foei luden een groet
« foerwunderen in hadden, waerom ick lo Lewerden allene bleeff; )) hier zijnde, werd ik
gewaarschuwd, dat men mij op weg wilde dooden, hetwelk J w BOTTINGA op zich had
genomen; « ende dat meer was, de vant-blockhuis de fraegden so scarp daer nae, om to

(»") A. b. bl. 5 7 i,
(t) A. b. bl. 3 7 4, volg.
(/) A. b. bl. 5 7 5, 377.
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« weten , vp wat tijdt ick mij vp de faert gewen wolde ? dat se quelijc¾en weten mochten 'f
« ick wisten t selve niet. » — Intusschen kwam ik, onder goed geleide der Sneekers, op weg.
Te Franeker ontmoette ik nog (( CLAES BONELAGER, DIRCK SUWES soen, 1) uit wiens woorden

« ick to bet gelowe gaff, Igene ick daer aff gehoert hadde. »
Te Antwerpen gekomen (m), handelden wij met de Heeren, door de Landvoogdes hiertoe
benoemd. En de gedeputeerden hebben daar « vpgedaen, waer mede se belast weren; ende
(i fan artijckel tot artijckel worde st> langhe ende so foele in gesproken , tot datter in accordeert
(f worden. I) Aan een articnl gekomen, dat geen edelman of man van name, zonder
goedvinden der Staten zou kunnen ter dood gebragt worden, drong ik hier zeer hard op aan.
Ook (( mach mijn foerstant dat niet begripen, dat de Keijser often zijne successoers daer eere
« often prophijt bij mochten hebben, dat de Raeden vth hat ende nijdt jemant om zijn lewent
« wolden brengen; dan wal so mochten se scade bij lijden, alst blijct bij tgene, datter ghedaen
(t is, ende al bij vnser tijdt, etc. » Toen, in den loop van het gesprek, dat hierop volgde ,
hield Mijn Heer VAN MAT, ons voor , dat er niet genoeg in Friesland in 's Keizers belang was
uitgevoerd, « Als ick de woerden hoerde, certeijn, mijn hart foerscrack mij in mijn lijfl;
« want Mijn Here VAN MAI, was daer bij gewest to Brug, daer wij vnse afsceit naemen,
(I ende oeck to Enchusen,
daer he present was , woe zeer ick mij beclaegden, dat se de
(( dingen niet nae en gingen, alst vns beloeft w a s ; ende sprack mij in facie sodane woerden,
« int anhoeren van de ghedepuleerde der landen; ende de woerden concordeerden meltz gene,
(1 dat de Burgemester van Lewerden tot mij sprack to Harllngen vp de landdach, alst
(f foerscrenen is; dan SIJBRANT ROERDA was hijr present, ende hadde wal to Enchusen
ff gehoert, wat ick mij des beclaget hadde, etc. — Ick antvorde scamelijck: Mijn Here! ick
(( hebbe mij dat also niet erboeden; wel mij dat also naesecht, de doet mij vnrecht; ende ghij
H weten oeck wal bet: ghij zijdt daer bij gewest to Brugh ende to Enchusen, etc, — Daer
K bleeff dat bij, etc. :) Verder ontving ik van HOOGSTRATEN een papier met i5 gonden
kronen,, (i ende he sprack: Mijne G, Ff. scinct v dat, etc. 1) — Dewijl ik verder bespeurde,
dat men mij liever bij deze bijeenkomsten niet zag, zoo verwijderde ik mij, zoo veel als mij
mogelijk was. Op de vraag, die vervolgens gedaan werd t waarom er niet meer goeds in
Friesland werd verrigt ? namen de gedeputeerden (( exempel an mij , woe ick gefaeren hadde,
« mett dat ick daer fan de dingen so foele gesecht hadde, tgene ick moste seggen; daerom
(( gaewen se dese antvort: Ander Inden sinnen hijr gewest, ende hebben so foele van de
« dingen ghesecht, dat se genen groten danck daer an foerdeent hadden; daerom willen wij
« vns de dingen niet moeijen ; » best echter ware het, dat de Landvoogdes Commissarissen in
't land zond, om den stand der zaken op te nemen.
(m)

A.h,

bl. 577, Tolgg.
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Daarop beraadslagende (ra), hoe men het land onder den Keizer zoude brengen, was (( vnder alle
« anderen articulen ene: Mijn G. Ff. solde daer ene to ordineren, ende de landen wolden oeck
a ene daer to gewen, » om te vernemen of de Graaf van Oost~Friesland den Keizer hierin
zoude willen behulpzaam zijn. Men haalde mij over, aan deze poging deel te nemen. De
overige gedeputeerden keerden thans terug, met uitzondering van GEHOIÆ HEREMA.
« Vp Sancten SEWERIJNS dach (o) worde ghefeerdiget ener, genoempt Mester JOÊST PAN DEH
« Bonen, een Piaet fan Brabant,
)) om naar den Graaf van Oost-Friesland te gaan. Te
zamen te Enhhuizen gekomen, keerde hij, dewijl er gebrek aan schepen was, terug.
HOOGSTRATEN had mij gezegd, dat de Graaf zich met deze zaak niet zoude inlaten; « ende mvçn.
(f Pas toer hadde mij een brieft gesant, daer vnder ander dingen instunde, dat de Graeö
« van Oest-Frieslant hern offereerde in denst fan de Keijser; welckoer brieff de Ghuwernoer wal
« gelesen hadde. « Ten einde alzoo achter de waarheid te komen, nam ik een klein zeinschip
aan, waarmede ik naar Oost-Friesland voer. a A!s wij to Enchusen quemen, dat was vp
(t Alreheilige awent; en aldaer qnani oeck Mester BERNHART BUCHO, de solde handelen met de
(f fan Boldzuert; nu hadde ick met een woert so foele wal mogen doen als he met dusent;
« dan het moste bij mij niet schien; nochtant so gaff ick de naemen in gescrifth, bij wel dat
« he best tot zijne menongen solde moegen coemen; ende met dat de van Sneeck met mij
a handelden, ende met niemant anders handelen wolden, daarom so wast, dat mense niet
« wolde helpen; dat allet scach in grote prejudicie fan de Keiser, etc.
:
H Als nu Mester (p) BERNHART BUCHO nae Staweren foer, doen toech vnse weert mede nae
« Staweren, ende quam weder vp de awent, als Mester JOEST des morgens fan mij weder to
(( rug toech. » Zoodra wist hij dit niet, of hij keerde naar Stavoren terug, van waar terstond
eenige knechten werden afgezonden, « de een kijff met mij solden anhewen » en mij doodslaan.
Doch een storm dreef hen naar Medenblik, « daer se de nacht blewen. ». Bij hunne aankomst
te Enhhuizen was ik reeds vertrokken.
Te JDohkum en Groningen (o) had men het berigt ontvangen, dat ik op reis was, en daarom
schepen uitgezonden, om mij te onderscheppen. Dit berigt, te Leeuwarden gekomen, werd in
diervoege vergroot, alsof men mij reeds gekregen had; des Gouverneurs Kapellaan bragt zulks

(ra)
(o)
(p)
(?)

A.
A.
A.
A.

b.
b.
b.
b.

bl. 37g.
bl. 38o, vplg.
bl. 384.
bl. 384 volg.
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het eerst op het slot. « lek geloewe certeijn, datter meer froegde was, dan daer was, aïs
(( de Coninck fan Francfcrifck gefangen was. Godt erbermes! etc. »
Ook de Hertog van Gelder was juist destijds te Groningen, en « logeert to Mester WILTÆMS
« huis. J) Hij verlangde insgelijks den Graaf van Oost-Friesland in zijn belang over te halen;
doch van mijnen togt hoorende, en van eene bedreiging van vreemde knechten op de grenzen
van zijn land, trok hij ijlings derwaarts terng.
Ik kwam ter Knoche aan land (r) , van waar ik naar de Grete trok, daar de Graaf was. Des
daags na S. MARTEN « quam mijn Pastoer bij mij, dewijle ick noch int bedde lach. » Toen
bragt men ons op den burg bij den Graaf, wien ik de oorzaak bekend maakte, waarom ik
geenen geloofsbrief medebragt; « ende dit scach al in presencie van mijn Pastoer; ende nae
« noen ginck ick weder all de borch, ende de Grawe wolde hem vp de saecke bedencken,
« encîe gewen mij des morgens een antnort; dat also gesciet is. Vp Sancten BRICTIUS dach
« vntfînck ick dat antuort, ende maecte mij nae noen weder na mijn scip to. — Wat mij vp
« de wech bejegende, ende woe mijn scip wech was, dat weet MesterGAELCKO allet samen; de
(1 fant ick to Emden,
daer ick mijn baegaedie liet liggen; ende woe ick tue peerden crege van
« de Graewe luiden, daer met ick mij weder to Hoewe solde moeghen maecken, als ick dede;
a de peerden sint oeck vnbetaelt; ick beloefde de peerden aldaer weder to leweren, ofte to
« betaelen tot estimacie van Mester GAEMKO; dan ick ben daer niét weder gecoemen, dan
« hebbe de peerden foercoft foer xx gulden current an mijn weert to Mechelen, CORNBLIUS
(! C
S.

(( Vp Vnse Liewe JFrouwe awent » ging ik des nachts uit Emden (s) en trok naar den Oord,
waar ik mijne paarden met moeite over den E eins liet brengen. H Oeck so quam aldaer de
« Grave rijden , ende quam fan Aurijch; ende iek sprack geen Miserere tijdt met hem, ende
« nam oerlof an Zijn G; ende een van zijne deneren leide mij in de nacht in een huisman
(( huis; het was in der jegenoet een groet sterwen vp de tijdt. )) Aleer ik te Renen kwam
ontmoette ik vele rniters; lusschen deze plaats en Munster waren wel 600 paarden; (I de
« weren nu gesceiden, to weten de meeste part; dan de Gheldersche Jnnckeren weren daer
« noch foele; ende ick fant in de doem to Munster, )) waar juist de Bisschop gestorven w a s ,
MARTEN VAN ROSSUM en andere Geldersche Oversten, die uit het Sticht van Hildesheim
kwamen. Spoedig wisten zij mi)ne herberg, en nit hoofde van den verwarden toestand des

(r)
(s)

A. b. bl. 583, 385, volg.
A. b. bl. 3go-3g8.
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lands vreesde ik, dat zij mij wilden opvangen. Eenen Secretaris van den Paus hield rnen op
weg aan; echter liet men hem en de zijnen vrij, en « se deden hoer gheen leit, dan so foele
(f dat se hoer de knewelen van de mont streken ende sagen hoer vnder de oegen. J) Eenen
Priester en kooplieden wedervoer hetzelfde, waardoor ik te meer in mijn vermoeden bevestigd
werd, « De Hartoge van Geldre hadde de tijdt een huijsken daer faste bij, daer ick passeren
« mosten, ghecoft ende fast gemaect, daer sodane Inden hoer vp foerhelden; wat daer an i s ,
« mach Godt weten! dan ick queme daer doer, ende nam mijnen wech noch doer :de lande
« van Geldre, foer dat ick in Brabant mochten coernen; ende mij doclite niét anders, als ick in
(( Brabant was, ende were vth alle sorge gecöetnen, ende qnani aïdaer in sodane élende, dat
(f ick dusentmael wal nae der lijdt geerne gewilt hadde, dat mij de Geldersche doersteken
« hadden, etc. ))
Dewijl de Landvoogdes te Ge«t was (t) begaf ik mij derwaarts, waar ik mijn verslag deed aan
den Raad, HOOGSTRATEN en later Mija Heer VAN PALERMA dankten mij zeer voor mijne
verrigtingen, verzekerden mij, dat ook Mijne Gen. Vrouw daarin groot genoegen had, en
beloofden mij en mijnen vrienden deze te beloonen. ]k moest echter geduld hebben, tot men
eenige brieven, die uit Spanje waren gekomen, had beantwoord. •— Kort daarna kwamen ook
ten Hove Meester EVERT DE VEEB , MUIÆRT , en anderen uit Friesland,

zoo als Doctor KEMPO

en DOUWE BURMANNIA ; « dese liepen al hoer schoen en tue, so bij dene, so bij dander; ende
« DOUWA BURMANIJE liet het ijs breken met groter cost ende arbeit, foer dat he to Graeff
(I mochten coemen bij Mijn Here VAN BUREN;» ik daarentegen sprak niemand aan, als hebbende
mijnen last bij den Graaf van Oost-Friesland volbragt en daarvan behoorlijk verslag gedaan.
Wat nu verder te doen stond, moest 's Keisers Raad beslissen.
a Omtrent Nijjaers dach » (u) werd ik weder in den Raad geroepen, waar de Andiencier mij
nogmaals van de gunst van Mijne Gen. Vrouw verzekerde, en ruime belooning toezegde;
« dan he hinck aldaer een annex a n , bij dewelcke dat ick wal foerstaen mochten, dat he
« gesproken were; » als of ik namelijk mijne goede ontvangst bij den Graaf te danken had
aan eenige zeer naauwe betrekking met Zijne Genade; voorts zoude men over de zaken van
Friesland naar Spanje schrijven, en de Heeren der Orde, die te Mechelen moesten
vergaderen, daarover raadplegen; den uitslag van die beraadslaging zou men mij melden, en ik
dit alles aan den Graaf van Oost-Friesland schrijven; hetwelk ik ook deed; (f ende Mijn Here
VAN HOECHSTRATE gaff mij teergelt foer de boede. — Ende het antvort liet ick Mijn H.

( 0 A. h. bl. 5 9 8.
(«) A. b. bl. 399.
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v. HOECHSTRAET lesen, foer dat ick de brieff geopent hadde. —. De minut fan de brieft, de ick
(I vth befel van de Heren an de Graeff screefï, en zijn antuort, met dat report des ick van Sijn
f( G. brachte, de liggen bij en ander in de wetsack, de ick to Mechelen in mijn herberse
« hadden.
(t Och Godt! hadde ick dat mogen weten, dat ick geloent solde worden foer mijn trouwe denst
(( to Ffilllfort, woe rechte geerne wolde ick Hoer Genade daer aff quijdt gescolden hebben!
« Wolde mij Godt also fruntlijck vntfangen, als ick de Keiser met trouwer harten gedenet
« hebbe, woe froelijck wolde ick dan sterwen, etc! ))
« Altera trium Regum nam Mijn G. Ff. hoer wech nae Mechelen, ende ick toech vp Antçorpen,
« ende ick quam vp Sancten PONTIANTTS awent to Mechelen; » kort daarna kwam ook SIBRANT
ROORDA(V), met last van de landen, om het apoinclement, « to Antwerpen gemaect bij Mijn
(l G, Ff.,1 J) en door de Commissarissen in Friesland gepubliceerd, thans « tot zijn effect
« solden mogen comen, »]

V,

Nu ist waer («>), als ick weder vth O est-Frieslant quam to Gent, so fandt
ick aldaer GHEROJDT VAN H E RUM , de om sijn egen saecken aldaer lach, om de
to foerfolgen. Ende met dat wij t samen vth Frieslant ghecoemen weren, ende
met dat daer so niemant anders was, daer ick kennisse an hadden, behalwen de
gene, de mij contrarie weren , so hadde ik geerne met G H E R O L T communiceert;
dan waer he mij sach, he maecte hem vthe wech en wolde mij niet to woerden.
Als ick dat marcte, so liet ick oeck hem vngemoeijt, en quam niet meer ther
plaetze daer he was. Als SIJBRANT VAN: ROERDA nu to Mechelen gecoemen
was, vth oersaecken alst foerscreuen is, doen scictense nae mij; ende SIJBRANT
gaff vns to foerstaen, waer mede he Leiast werej ende als wij nu aldaer genoech
van gesproken hadde, soe fraegde ick G H E R O L T VAN HERUM , waerom dat he
met mij niet spreken wolde to Gent? —— He antvorde mij, dat Mester G H E E R T
M U I Æ R T hem geseit hadde: Wolde he een goet advijs vth Frieslant hebben
van zijn saecken, ;jso moste he mij mijden ende niet bij mij coemen; dat he

(f) A. 6. H. 4OÎ.
(ty) A. b. bl. 4oo.
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hem in goeder trouwen t kennen gaff. Dat were de oersaecke, dat he bij mij
niet wolde wesen ; ende so de landen dat an vns begeerden, dat wij de saecken
solden soliciteren t gelijcke, so wolde he meer achten de landtsaeaken , daer de
Keijser ende de landen in gedenet mochten worden, dan he zijn egen saecken
achten wolde, etc,
Ende foert so quemen wij t spreken van zijn saecken,
ende woe de stunden; •— daer ick oeck t mijne to seide, waer doer dat ick geen
groten danck mede an hem foerdeende ; doch liet he dat niet mareken, dan ick
mochte dat wal foerstaen; zijn daegen wolde he niet meer fan zijn handel spreken
in mijn presencie, etc.
Nu merct! he moste mij miden ende foerbiten, solde
he een goet adwijs van sijn saecken vth Frieslant hebben: dat bringt mede,
dat se de adwijs ende raet, dat an hoer foersocht wort, niet tot profijdt van de
Keijser, daerse ja an gezuoren sint t beste t doen, dan nae hoer gunst; dat
hebben oeck hoer werken wal getoent, ende dat tot grote ende marckeJijcke
schade ende achterdeel van de Keiser ende beide landen } to weten Hollant ende

Frieslant,
[Gedurende ons verblijf te Mechelen (x) kwam ook de Gouverneur ten Hove, en de groote Meester X .
TJAAHD. Een van 's Gouverneui's trauwanleii, met andere lieden van Mijn Heer VAN BUREN
gaande, schold mij hier openlijk uit voor eenen verrader. En als zij kwamen « voer de
« Starre, (dat is een harberge, also genoemptj daer stundt SIBRANT ROERDA foer zijn Iogijs. ))
Dien behandelde hij even zoo. Wij klaagden zulks « an de Heren, het was soe foei foer als
(( nae, etc,
« Soe geboerdet eens, dat wij ende foei ander daer in Mijn G. Ff. Hoff gingen spanceren, ende Y ,
« de Heren weren in de Raede; daer so was mede present de Ghuwernoer; ende he hadde bij
« hem een gemaecte Nar, fan Ffranijcher geboeren (y), )) die mij boven uit een venster uitschold
voor eenen verrader, met vele dergelijke benamingen; « het beste was foerreder ende boeswicht;»
zulks deed mij leed, doch ik bespeurde spoedig aan hem, dat hem door anderen werd
ingeluisterd , wat hij moest zeggen, (t Dit duerde wal omtrent een grote halwe vre; n door
mijnen dienaar vernam ik spoedig, dat Doctor KEMPO en de groote Meester TJAARD de

(*) A. b. bl. 4o2.
(y) A. b. bl. 4o3.
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personen waren, die hem daartoe gebruikten. Dewijl anderen « daer een groet foerwonderen in
(i hadden, !) zoo zond cok JANCKO VNEMA zijnen dienaar boven, die dezelfde personen met
den Nar bezig vond. (f Ick geloewe, dat PETER SOET , Bnrgemester van Sneeck, oeck boewen
(( ginck, om to weten, ofi' se degene waeren, de der Nar dat dede seggen, ende oeck
(i SIJBHANT dener, ende meer ander. » Ik verzocht JOHAN BENNINCK en de Burgemeesters van
Amsterdam,
dat zij hierover mijnen wege aan den Raad klaagden, « datmen mij also niet
(( ginck bescamen, dan datmen mij met recht solde foernemen; ick were ja in een stadt van
(i recht, ende ther plaetzen, daer Mijn G. Ff, , in sladt fan de Keiser, hoer Hoff hilt. So
(l behoerdman ja ene also niet to oeuerfallen, en defameren hem so publice; dan woe hoer vp
(f mij wat vntbrack, se solden mij raet recht foernemen; hadde ick dan mesdaen, so wisten
(( Mijn G. Ff. mij to straffen; dan het Hoff behoerde jae felicheit to hebben; — met andere
« woerden daer to denende.
« Also wal hadde de Ghuwernoer laten vthschelderen dat monstruose figuer (z), dat åe boeslistige
« Mester HUBEHT to Sneeck hadde laten pingeren often schilderen; dat he in Hollant ende hijr
« int Hoff brachte, ende wiste daer vp to seggen al dat mij scentiijk ende spottelijck were,
(I ende dicteerden leetkens fan mij; ende als de Ghuwernoer dan gasten hadde, so moste dese
(f Nar dat liet singen van mij; ende woe he dat dan spoltelijcker chonde doen, woe beter;
« ende dan ginck he seggen, woe ick de frome Furst van Sassen hadde foerraden, ende wolde
« de Gbuwernoec to Staveren oeck hebben foerraeden. So ginck de Ghowernoer dan seggen:
(1 He solde nummer met genoechien eten, foer dat he mij to Fjïlüfoert niet ghefangen gebracht
« hadde. «]

Ende

dit was dan niet ghenoech.
De Tresorier fan Dorloge, ghenoempt
D A N U E L LE CLERCK, de hadde een Clerck; zijn naeme is mij foergeten ; dan
he hadde foer een wijff een Rentemester der stadt Mecheïen sijn dochter, ende
Mijn G. Ff. hadde een 'Secretarius, ghenoempt REMACKIS , de hadde oeck
een dochter daer fan ; ende dese hadde een soen woejnen recht newen vnse
herberge oeuer; daer quatn dese Clerck van de Tresorier dagelichs tot sijnes
wijwes broeder, wat de hoerde bij de Ghuwernoer in cleijn ende groet; — dat
he wal puhtelijck wiste, want he daer dagelichs was, ende sustineerde to mael
zeer de gunst van de Ghuwernoer, ende nam dan met hem dese War, de
dat leetken singen moste ; ende al om mij leit, spijdt ende föerdriet t doen;
(i)

A. h. bl. 4og.
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ende so froe weren se niet wech , off de man often weert de quam tot mijn
weert, often mijn weert quam aldaer, also dat ickt altijt wal wiste in cleijn
ende groet, wat daer ghedaen worde in des Ghuwernoers herberge; ende dat
worde al ad caulelas ghedaen ; se hadden groten troest, als ick dat wiste , ick
solde de figeboem glleplant hebben, ende hadde gaen strijdeen ; so haddense
gehadtj dat se begeerden ende sochten. Ende vp de dach als dese Nar, doer
vnderwijsing van Doctor KEMPO en Mester TJAERT , mij also bescaembde in
Mijn G. Ff. HofF, doen deden Heer JOHAN BENNINCK en de Burgemesters fan
j4mstelredam so foele, dat deze Nar gefangen worde, ende was gtiefangen.
omtrent 3 vren; ende de Ghuwernoer sandt Mijn Here VAN HOECHSTRATE
een posteijvenisoen, ende he crege zijn Nar weder; ende de Ghuwernoer hadde
gesecht: He wolde om 3oo gulden, dat sijn Nar vngefangen bleven were.
[« Dat ende noch foei meer wiste ick vp de sulfde awent; » doch, mij verlatende op 's Keizers
beloften en mijne onschuld (a) , deed ik zelf mijn beklag bij HOOGSTRATEN, tevens verzoekende»
dat men mij, indien ik misdaan had, voor 't regt zoude roepen, of anders met vrede laten. —
Deze antwoordde mij, dat men op zulke narrentaai niet moest letten; en ofschoon ik hem
onderrigtte, dat dit het werk was van Doctor KEMPO en anderen, die mij met hunne dienaars
en met den Gouverneur, door woorden en figuren , op allerlei wijze beleedigden, (i dat was al
« niet; Mijn Here VAN HOECHSTRATE wiste dat al to foerîeggen, etc.
« Nu wast also, dat Mijn Herè VAN GRIMBERGEN hadde ende noch hebben mach een dener, de
([ vth Frieslant gheboereri is; de mochte in Frieslant trecken, om sijn frunden to visiteren;
(1 dat worde also laten geschien ad cautelàs ; ende met dat he weder gecoemen was, wiste he
« t seggen, dat de Fresen seiden goet ront: Woe se met de' Ghuwernoer int feit qnemen, se
8 wolden hem doet slaen; — ende dat worde wal genoech hoech int HofF angebracht; ende fan
(I stunden an worde daer ghefeerdiget Mester TIAERT , met befel om inquisicie t doen; ende se
(t wolden dat also seggen: SUBRANT ROERDA ende ick hadden dat also bestelt; ende dat ginck
<i he oeuer al publiceren, woe he inquisicie doen solden vp summige articulen; woe de metter
« waerheijt also befunden worden, so weren SIJBRANT ROERDA ende ick, daer wij mosten
(! blijven; ende dat worde vns gescreven van burgers ván Lewerden ende anderen, daer he
« dat to gesproecken hadde. Also wal hadde de Ghuwernoer oeck also gesecht (b). n Hierover
(a) A. 5. bl. 4o4.
(6) A. b. bl. 4i4, 4i5, 42i.
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sprak ik later met HOOGSTRATEN , die mij zocht gerust te stellen, mij vragende: Men maakt n
goede cier; waarom zonde men u vangen ? — Ik bragt daartegen i n , dat ook de Gouverneur
voor mij de gevangenis te Vilvoorden bestemd had, en desgelijks voor SIERANT ROORDA. —
« Mijn Here VAN HOECHSTRATE seide foei daer to: Daer were niet an. u

7

•

-J'

Reeds in Friesland
geweten (c);

had Doctor KEMPO meermalen het lang verwijl van den oorlog aan mij

(( ende dit beclaegde ick mij an GEROI-T VAN HEKTJM ende an SIJBRANT ROERDA ,

« woe de Doctor mij achter mijn rug beloegen hadde. — GHEROLT de antvorde: Ick hebbe
(( tselfde van hem gehoert, beide in Frieslant ende hijr in Mechelen; ende als wij met de
« Ghuwernoer to Sneech weren , so fraegde ick hem , off dat oeck also were, dat gbij daer
(t schuit aii hadden ? — so de Doctor hem fan mij ghesecht hadden; — de Ghuwernoer hadde
(( geantwort: Ick hadde gene schuit; men mochte de knechten nargent brengen; het were bij
(! mijn schuit niet foerbleven, etc. — Als ick dat nu hoerde, dat ick een tuich aldaer ther stede
(f hadde, ginck ick maecken een request an Mijn II. v. HOECHSTRATE , woe de Doctor mij
« bedragen hadde achter miqn rug, ende injurieerde mij also sunder mijn schuit; ende begeerde
(( oetmoedelijck, dat men vns met tnalcander to reden often recht lete coemen , etc; — als du
([ Enden salte in de wetsack to Mechelen. — So ist geboert, dat wij boeven bij des Keijsers
a Raet weren, doen ginckman vns seggen: Nae noen solde de President van MecJielen, de
(( President van Hollant ende JOHAN BENNINCK daer beneden in een kamer wesen, » om daar
te spreken

met

die van

Sneek,

GERO.LT

HEREMA en

SIBRANT

ROORDA.

Toen

men mij

belast had, daar ook te verschijnen , vroeg men mij , of ik verlangde, dat men den Doctor op
mijne aanklagfe zoude hooren ? —> De Doctor, op mijn toestemmend antwoord binnengelaten,
weigerde mij antwoord te geven, doch klaagde over het weinige, dat met de knechten in
Friesland verrigt was. — Ik bleef er bij, dat hij het mij had geweten, dat men Sloten niet
had bemagtigd; « oeck so hadden iet belet, dat de Ghuwernoer Snehen niet ghereddet heft,
« so he t doen meuichmael geloeft hadde; — daer ghij quelijcken an gesecht hebben; ende
« nummer, met de waerheijt also gesciet to wesen, suldij dat mogen doceren, etc. » — Toen
de Doctor dit bleef ontkennen, zeide de President van Holland:
« Dat en is gene injurie, i)
en stond op. — De Doctor, hierdoor bemoedigd, voegde mij nogmaals toe, mij niet hier
antwoord te willen geven, maar in Friesland. —• u He wiste, dat men mij fangen solde. —
(I Wast dan gene injurie, so wast nochtant een grote falsche logene, etc. u]

Z.

Hijr cortz (d) daer nae worden wij besceiden foer de Heren, ende wij solden
(c)

A. h. tl. 4l2.

(d) A. b. bl. 4o8.
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een afscheit vntfangen vant gene wij dan soliciteert hadden \ cnde als wij daer
boeven quemen, so worde vns gefraget, waer vnse credentz was?
Wij
antuorden: De gemene landen weren bijr gewest doer hoer folmechtigen, ende dat
doer belewing ende foerscrijwinge van Mijn G. Ff.; ende Mijn G. Ff. liadde met
de ghedeputeerde der landen laten tracteren, tot datter in de articulen accordeert
ende aponteert were; en dat sulfde àpontement were bij commissarien van Mijn
G. Ff. aldaer publiceert; ende daerom weren wij aldaer ordineert, dat wij solden
soliciteren, dat Mijn G, Ff', dat also wolde believen, dat t selfde apontement tot
zijn effect m o elite coemen; — ende toenden daer vp de foerscrijwong van Mijn G.
pi. —— Mijn Iiere VAN BUREN sprak: Doen ick bij y in Frieslant was, doen placht
men ja een credentz mede to gewen ; — ende bestunde daer to lesen fan dese dre
Monijcken, daer to foeren aff gescréven is, woese protesteert hadden, dat se vns
macht noch befel mede gegewen hadde; — dat al gelogen was.
Se hadden foer
de Ghuwernoer ]3rotesteert, so se foer vns protesteert hadden, dat se mij last noch
befel gegeven hadden noch wolden geven in de articulen, hoer privilegiën angaende,
etc.
Noch worde daer gelesen, woe HARINCK HOTTING-E, SICKO G B A T I N G E N
ende DOECKO HESSELINGE hadden mij oec'k geen macht mede gewen.
Wij
antvorden, dat wij fan de landen folmechticht waren fan alle stalen ; dat wolden wij
bewijsen. Mijn G. Ff. solde commisarien int lant senden, op cost van vngelijck;
worde dat alsdan also niet befunden, dat wij folmechticht weren, wij wolden
bescaempt wesen, ende daer lo de cost belalen; often men solde de landen hijr to
comen foerscrijwen, often se solden de Monijcken met de Heerscapen foerscrijven;
se soldent moten stendich wesen, dat se vns niet gewraect hadden. - — Mijn Here
VAN BUREN sprack: Men sal v antuort gewen vpt tgene, dat ghij soliciteert hebben;
dat moegen ghij toenen, de v dan folmechticht hebben, etc. —— Wij begeerden
dat boeck lo beseen; wij hopten dat to controleeren, angemerct tgene wij daer
aff hoerden, was lutter loegen, — - Dat mochten vns niet gheboeren- dan Mijn
Here VAN BUREN sprak: JANCKO D.OTJWAMA! this al Scirong ende Fetcoper werek
met v ; met sodane dingen ghaen ghij om.
Ick en mochte met Sijne G. niet
disputeren; dan woe he mijn gelijcke gewest were, so hadde ick groten lust
gehadt to hoeren, wat ick doch ghedaan hadde, daer partije in gemerct mochte
Prov, Friesch Genootscfi. I,

yg
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worden; dan ick antvorde slechtelijçk : Mijn Here ! iele hebbe certeijn nieê
gedaen, dan so foeJe als ick behoere ende schuldich hen to doen; ende al tejene,
dat ick gedaen hebbe, is gedaen ther. ere van de Keijser ende walfaert van de
landen, —— Ende off ick to hart, often to hoech sprak, als ick noch int spreken
w a s , so sprack de Tresorier : Dese lat hem doch hoerenj he sprect, dat men
dat hoeren mach. — - En Mijn Here VAN BUREN den gaff vp mijn woerden
gene antuort, dan sprack : De walfaert van de lande were wal goet. -—— Ende
daer bij Lieve dat staen ; ende gaff hem tot andere woerden, ende sprack: Ick
sandt T H I E P K E GOSLINGE wijff tot v , dat ghij v begeven solde an de Keijser;
ghij vntboeden mij weder, dat off ghij schoen bij mij weren , ghij solden weder
fan mij loepen, om dat de andere bij mij weren. =—— Ick ontkende, dat also
geseii to hebben, — alst oeck waer i s ; ick hebbe dat nie ghedacht, laet staen
spreken» Doen bestunde Zijne Gnade fan Sneech to spreken, wel dat geliolden
Iiadde tegen hem; — ende hadde geerne gehoert, dat ick ghesecht solde hebben,
dattz Lij mij geliolden were ; ende ick stunde also, ende liet spoelde mij vp de
tunge, dat icket gesecht solde hebben, woe Sneech geholden worde, ende waer
doer dattz geholden worde; want also wal hadde Mijn Here VAN U S E L S T E I J N
niet alleen Sneecht dan gans Frieslant moegen hebben, als he sijn hant vp sijn
hoeft hadde to leggen, woe he zijn saecken to recht angegaen hadde; ende
isolde de Keijser de. x penninck niet gecost hebben , als t costede. Ende als
Mijn Here VAN HOECHSTRATEN mij; sach in sodane: staef, had Ise sorgc, ick
solde wat gesecht hebben, dat mij hadde moegen scaden, He droecli ja wat
gunsten to m i j , ende fel in mijn woerden, ende sprak: De foerbrande luden
helden Sneech; —
— alst oeck waer is, dat he wal thandere tijden van mij
gehoert hadde; dan Zijn G. en wiste de rechte grunt daer fan niet; — ende met
dat ick dat hoerde, so iete ick dat oeck aldaer bij blijven, ende affirmeerde
tgene Mijn Here VAN HOECHSTRATEN daer fan geseijt hadde. — Doen sprack
Mijn Here V A N BUREN van T J A E R T MOCK.EMA wijff, ende wolde , dat se mijn
nichte ghewest were, -— dat also niet was; waarom? weer zijn wijff mijn nichfe
gewest, woe mochte mijn suster hem dan hebben ? -—- Als he dat hoerde, liet
he daer fan aff, ende sprack : Ghij hebben een nichte Lij Skaweren woenen r
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ende heft tue dochteren; — ende dat sulfde seide he mij oeck to Ghent. ——
Wat he daer mede wolde, dat mach God! weten, off het goet often quaet is; dan
ick en hebbe bij Staweren noch nargent, daer Mijn Here VAN BUREN gewest
is, eenige nichten, de tue dochteren heft: REME HAHTMANS ende hoer suster
hebben ijdtlijck niet dan eene soen ende gene dochteren ; ende dat weren ja mijn
moeie dochteren. BABEÏ, BOTTIS heft toe sonen ende gene dochteren, ende is mijn
oenis dochter; de wedue vp Langweer se heft tue sonen ende ene dochter; ende
dan mijn suster ende mijn suster dochter, de hebhen oeck gene dochteren;
ende andere frunden en hebbe ick ne gene, de dochteren hebben in de jegenoet,
daer II. FTJORES omtrent was; dan ick gelowe, dat he meent WuscH O T T I S ;
de heft often hadde der tijdt ij • dochters ende een soen, ende de sint tot mij al
freoit; dat biijckt daer wal bij: de oltste dochter heft mijn newe, ende hoer soen
staet ja nae rnijn dochter; dan wij hebben foeie frunden met en ander, etc. ——
Hijr met sint wij gesceiden , etc,
[a Omtrent Palme !) had ik in mijne herberg eene ontmoeting (e) met JOOST VAN BUREN , « ende£ I ,
« BrjwES, de Hofmester van HOECHSTRATE , ende noch ene dener, genoempt GWIMÆH VAN
H RIJSSEL )) die mij op eene kan wijns uoodigden, « dat ik geerne dede, BITWES to lieff, ende
n niet JODST VAN BURIÎN. Niet lang wij quemen to woerden van dese dingen van de
•8 Gliuwernoer; ende daerom wast, dat se daer qnemen: JOEST hadde Mijn Here VAN
K HoEcnsTKATE wijs gemaect, woe wij Mijn Here VAN BUREN nae Iepen, om vnse saecken goet
« to maecken; ende dat wolde Mijn Here VAN HOECIISTKATE weten, off dat also waer. » JOOST
verweet mij daar vele dingen, dat ik en mijne vrienden onze opwachting maakten bij BUREN;
dat deze mij vijandig w a s , omdat ik schimpliecferen op hem had gemaakt en zijne boden
mishandeld; hetwelk ik alles ontkende, en beweerde, dat zulks Mijn Heer VAN BCKEN « also
« angedregen were fan mijn adversanten, de niet deden, dan datse practiseerderi, woe Mijn
8 Here VAN BUKEN vp vns to meer foerloernt worden; bij dewelcke dat dorloge mochten
(t blijven staen; want woe wij vns an Zijne G. begeven hadden, so hadde dorloge zijn endtscap
« gehadt, — dat se also niet begeerden noch wolden; daerom so hebbense sodane stukken.
(i practiseert, waer met se dorloge mocbfen dragen holden; wolde Mijn Here VAN BUREN daer
f( inqnisicie aff lale ghescien, men soldat al'tijt beûjnden, dat se de dingen selwen conlrafeitet
a hadde, etc. Voorts verhaalde hij van een gesprek, dat hij onlangs met ERKELENS in Gelderland

{e} A, h. hl. 4oi,
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had gehouden; -waarop ik niet veel bescheid gaf, doch dacht aan de waarschouwing, mij'
vroeger van Meester EVERT gegeven. « Certeijn he is een sorchlijck man mede om to gaen;
« he is gehoert ende geloeft, ende heft gene consciencie, ende dracht vp beide scolderen , ende
(î spreeckt met een dubbelde tnnge. Sathaiias ende de ganse foersamelinge fan der hel foerfrouwen
« hoer an sodanen man; dat se anders niet moegen to werck brengen, dat bearbeidense met
(( sodane luden, etc. » Daarna « sloech he foert, H dat hij Doctor KEMPO gaarne met mij wilde
twisten hooren; voorts, dat ik a het begin vant oerloch » geweest was. Ik antwoordde onder
anderen: (t Dat compt foele daer bij t o , vp wat jaer, maent ende dach, dat gij begennen
« willen; » doch wil men te regt handelen, « so soelen ghij bij mij niet begennen. )) BUWES
gaf mij eenigermate gelijk. JOOST voegde hier nog ettelijke woorden bij. a Daer met sint wij
(t gesceiden. He moest ijlende nae Culenborch wesen, etc. »
9*

Omstreeks dezen tijd kwam ook bij mij (f Mester JASPJÎS LEWIS {/), ende is een Raet fan de
(1 Keiser in Hottant,
ende was een van de commissarien, de dat apontement pronuncierde
(( ende publiceerden, ende de inqnisicie van de saecken, wat daer in Frieslant gehandelt
« were, dede met de Baliu van Amstelredam; » die mij, namens Mijn Heer VAN HOOGSTRATEN
gelastte, eene schriftelijke opgave te doen der ontvangsten van den Gouverneur, « ende wat de
« dinckmesters ende andere brantmesters daer aff behoerden to hebben; dat oeck al ad cautelas
« ghedaen worde. »]

De Glmwernoer hadde rnij beloeft van Geslerlanb xl golden gulden , ende van
TforcTcum xij Philips gulden , so dat hijr to foeren wal foerclaert staet. Als ick
nu nae dese landen solde reisen , ende mijn geit en was niet foei, so screeff
ick vth Lewerden an de Ghuwernoer om de pennongen, so he mij beloeft
hadde; so sandt he fan stunden an zijn Clerck, genoempt BARTHOLOMEUS , tot
mij met do betaeiinge ; dan ick moste de quitancie scrijwen vp mijn egen brieff,
de ick hem gesandt hadde. So froe als ick dat sach, so mochte ick dat wal
bekennen, dat he der menonge w a s , mij daer mede leit to doen : dan ick
passede aldaer niet v p ; — waerom ? ick ne wolde van hem, often van gene
menschen vp deser w e d t , enich geit vntfangen, off ick solde dat wal mogen
lijden, dattz de Keijser ende alle de werlt ghemeen daer aff kennisse hadde;
waerom solde ick dat niet forderen often manen , dat he mij to geven beloeft
(ƒ)

A. h, W. 4o2.
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îiadde, woe wal iele hem daerora ne gebeden hadde , etc,? Anders soldet wesen,
òff ick also gedaen hadde als saiige HESSEN MARTENA ende GODTSCALCK
J U I N G H E deden. —— Als se bij Heren F L O R E S in de Lemmer
lagen, daer
niQclite niet een dorp coeraen foerdingen an Ilere FIJOB.ES 3 de twe mosten then
eersten contenteert wesen j niet also to foerstaen , dat se foerstant hadden rnet
malcander, often dat se, wes se cregen to hoep, diuideerden ; dan men moste se
ijdtlijck besunder contenteren , ende ten eersten to freden stellen ; — daer weren
ijdtlijcke wat partinaxt also dat se hoer niet wolden geven; se beiden wisten de
saecke also an to gewen foer Heren FJJORES , dat hoer des meer dan iiij folt
also foele scaden inbrachten, off se hoer to foeren gesh'It hadden ; —- als dat bii
de andere ghemerct worde, se mosten van de noet een duecht maecken ende
contenteren hoer; ende dat quader was, wat hoer also to gewen beloeft worde,
dat mostense steel wijse geven, op dat Heren FLOHES suîckes niet mochte
weten,
Hadde de Ghuwernoer sodane oersaecken tot mij mogen hebben, dat
hadde doch een hoeft hadt; dan he 'noch niemant moegen an mij comen met
recht ¾ ghewalt moëte ick wal lijden, etc.
[<; Oeck screwe ick de Ghuwernoer vth Lewerden vnder andere dingen, dat ick wal hadde
« moegen lijden , dat he der geenre raet niet so zeer folchde, als he dede, dewelcke dat de
(t Keijser noch Frieslant ne goet deden; — ende dat is certeijn waer; u Ik (f foer mijn persoen ))
zoude den Gouverneur altijd voorgestaan hebben (g); en ofschoon ik meer verpligting jegens
den Keizer had, (! doch ne solde ick bij mij selwen niet to Hoeve getogen hebben, om oeuer
(( hem to clagen, al soldet oeck x jaer gheduert hebben , als ick daer oeuer in vnguust fan de
« Keijser niet gecoemen were; dat wal blijet bij tgene, dalter foer gescreven is. )) In weêrwi
der verwijten, mij gedaan door Mijn Heer VAN HOOGSTRATEN, beklaagde ik niemand, maar
verzocht, dat men de afgevaardigden der landen zoude hooren; (( daerom wast, dat ick soreeff,
([ dat ick certeijn wal gewilt hadde, dat de Ghuwernoer een wenich bet gedacht hadde vp des
H Keijsers prophijt, dan also to folgen de raet fan de gene, dat he mij selven wal wiste t
(! seggen, dat se niet sochten het prophijt van de Keijser, etc. / — ende dat blijete wal bij
(! tgene, dat se deden; se brachten de Keijser vp marckelijcke coslen; ende al tgene se deden,
(t off dat prophijt foer de Keijser gewest were, ick wolde certeijn dat ende noch meer ghedaen

{g) A. b. bl. 36i-365,
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« hebben met één feenken knechten. !) Met dat a l , had mij HOOGSTRATEN niet bij mijne eer
en eed tot openlegging der zaken gedwongen, ik had gezwegen; na heb ik, in 't belang des
Keizers, c!e gunst des Gouverneurs versmaad, en zou znlks gedaan hebben, al ware hij mijn
eigen vader geweest,

(( Niet lange daer nae dat Mijn Here VAN BUREN seide, dat se vns een antnort wolden gewen,
(i dat wij to toenen hadde, de vns folmêchlicht hadde, so heft GTIEEKT MUIÆBT ghebracht het
(( antaort, vndergescreven met Mijn G. Ff. bant, ende gaft dat GHEBOLT VAN HJÎRTJM ende
« SriBRANT ROEBDA , dat se worden boeven in de Raet gehaelt. )) Daar zeide men hun , dat
ROORDA en PETER SOET te Mechelen moesten blijven (h).

Vervolgens werd ik bij HOOGSTRATEN

ter maaltijd genoodigd, die mij na den afloop daarvan zeide, (t woe Mijn licre VAN WASSENEK
zich gereed maakte, om in Friesland te trekken , en ik tot zoo lang moest blijven. — n lek
« claegde, dat ick geen geit hadde. •—• He beloefde mij, to spreken met de Vutfanger, dat ick
« geit solde hebben, l) — Vervolgens sprak ik met hem over de geruchten van mijne
gevangenis ; waaromtrent hij mij gerust stelde, a Des was ick froe, )) en verzocht hem , « dat
« Zijn G. zijn hant boeven mij solden holden, n en mij voor geweld bewaren. — « Dat worde
« mij also beloeft, dan this certeijn quelijck geholden.
AA.

tt

Als wij nu het antnort (i) vntfangen hadden, gingen wij dat visiteren , ende befunden, dattz
« recht contrarie was fan dat apontament; doch ne mochten wij dat niet beter noch quader
(( maecken dant was. Ende GHEROIÆ VAN HEKUMA de hadde oeck antnort vntfangen in zijn
« saecke, doer dewelcke dat he moste in Hollant trecken, om hem te beraeden met zijn
« fruuden, wat hem in de saecke t doen often laten were; ende wolde niet forder clan in
« Hollant wesen; daer was E P E LIJAUCKEMA, zijn zwager; off nu de andere bij hem qnemen,
« dan ofi he dat foert met scriften vlhrechtede, dat mach ick niet weten; ende SIJERANT ende
(1 ick en moslen oeck niet van Mechelen reijsen; daerom so wolden GHEKOLT : Ick solde alle
(! dingen scrijven, !) onze sollicitatie met het antwoord, daarop bekomen, opdat zulks tot onze
verantwoording bij de landen mogt strekken; « ende alst foîmaect were , solden wij beiden vnse
fi handen daer vp setten, ende senden dat an GHEBROLT ; cle wolde zijn hant dan oeck daer vp
(I setten, ende senden dat in Frieslanl. » •— Ik antwoordde zulks te willen doen, onder
voorwaarde, dat ik het vooraf ter beoordeeling wilde vertoonen aan Mijn Heer VAN
HOOGSTRATEN. In weerwil hunner bedenkingen, kreeg ik hierin mijnen zin. (f Ende alst
« folmaêct were, gingen SIJBKANT ROEBDA ende ick isamen )> bij HOOGSTRATEN, die mij zejde

(A) A. h. bl. 4i4, volg.; vergel, bl. 422,
(/) A. b. bl. 417-419.
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het vooraf in den Raad te zullen brengen, en voorloopig in handen stelde van Mijn Heer
VAN

(t Voer dat wij dit antnort vntfingen, » deed ons Mijn Heer VAN BUREN een voorstel (h), hoe
men Sloten mogt « inholden , dat se gene scaden deden, so wal vpt water als f o lande? « —
Hierbij verwarde hij « Tijuckemeer î) en (( Sloelmanne meer. » Toen wij hem hierin, bij
monde van GEHOLD HEREMA, beter wilden onderriglen, werd hij zoo gramstorig, dat (t wij Godt
(( dancten, dat wij weder van dane qnemen. » De afgevaardigden van Sneeh, die bovenal
hierdoor zeer ter neder geslagen waren, werden, op mijn verzoek, echter weder eenigzins
opgebeurd door Mijn Heer VAN HOOGSTRATEN.
Als ons opstel ter verzending naar Friesland onderzocht was, « so worden wij in de Raet
(( gehaelt, !) en (l) Mijn Heer VAN PALERMO sprak van de overtolligheid van dit ons geschrift. —•
Wij bragten hiertegen i n , dat wij zulks noodig achtten, dewijl in vele opzigten, juist tegen
ons verzoek i n , het besluit was gevallen; <( daerom so wast vns noet tscrijweu a l , dat bij vns
« soliciteert ende gedaen were, opdat de landen mochten weten, dat wij alsodanen afscheit
« niet soliciteert hadden, noch dat wij gene beier afscheit hadden ghecregen, dattz bij vnse
(( negligencie niet foerbleven were; woe solden de landen mogen weten, wat diligencie wij in
« hoer saecken ghedaen hadden, het were dan saecke dat wij sulckes t scrift stelden, angemerct
« wij aldaer niet mochten comen, etc. ? — Wat wij wisten t seggen, wij mosten vnse concept
« aldaer int landt niet senden, woe waîse enen letter niet mochten straffen , anders gheschiet
« to wesen , dan ick lo scrift gestelt hadde, etc. — Se maecten vns een concept, woe wij de
« brieff rnaecken solde aii de landen, daer wij vnse antuort bij senden solden; ende al to
« samen stunt aldaer v p , dat wij solden bekennen, dat wij sodaen afsceit soliciteert hadden,
(( waer op dattet afscheit fundeert were, etc. •— Ende dit duerde lang; doch int leste quamt
(! also feer, dat SIJMIANT VAN ROERDA en ick worden besceiden, bij Mijn Here VAN PALERMA
(I to coemen; ende aldaer so quemen oeck Doctor HARMEN HARCKO ende Mester EWEHT DE
« FFEER; ende wij solden dat afsceit visiteren ende vnse bezuaringcn angewen, dat fast foei
et was; dan SIJBRANT ROERDA ende ick concludeerden, dat wij in cle principael vns niel'
« wolden beclagen, vth oersaecken, Mijn G. Ff. ende des Keisers Raden wisten, walse de
([ landen beloeft hadden; en daervp mochten se welen, wat afsceit wij behoerden t hebben vp
(t vnse solicitacie; daer behoerden wij niet in to raeden; dan wij wolden de articulen een wenich
« besneden hebben, daer man in mochte mareken, dat wij sodanen afsceit visiteert hadden, etc.

(*) A. b. bl. A16, volg.
(/} A, b, bli 419, folgg.
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« Als wij nu aldaer vnledich oeuer weren, so quemen wij au de artijckel fan de dobbelde
(t stuwer; daer stunde, dat Mijn G. Ff. wolde, dat men dat foert gewen solde, ofte de
([ execucie . solde foerfgaen. — Daer toefde ick en wenich v p , ende mij dochte, daltz groet
(t vnrecht were, ende datter geen groter vnrecht wesen mochte, dan dat Mijn G. Ff. de arme
« Inden hoer goet solde late nemen , de so rechte foele geleden hadde om de Keijsers wille. »
Meester EVEHT antwoordde hier iets op. « Als ick nu int spreken were, ende wolde met
(( besceil: angeven , wat groter quaet dalter noch vth coemen mochten , so mochte ick wenich
(( roet worden in mijn angesicht. l) — Mijn Heer VAN PAIÆKMO maakte hier eenige aanmerking
op; (i daer mede worden mijn woerden gebroedeen; — waerom ? se wolden daer nae niet
(( hoeren; het geit mos te daer wesen, etc. — Nu wetel Godt wal, dat ick daer bij niet to
(i foerlesen hadde enen sluijver; dan de sulfdc penningen mochten noch wal foele quaetz
<( doen, als wij allet samen al inder aerde foerrot sint. — Woe mach dacr groter vnrecht
(! ghedaen worden ? — Certeijn dat worde ghebouwet vp eenen boesen grnnt. Godt salt al
« maecken a!st best is. Goclfc en is gheen vthnemer der personen; de zal ijdtlijck loenen , nae
« dat zijn wille ende menonghen goet is ; clan altijdt solde ick dat bet mogen foerdragen, dat
« de fianden fan mijn Here mij benamen, om mijns Heren wille , dusent gulden , dan dat mijn
« egen Here mij enen gulden neman solden. !)]

Nae dat wij aldaer ghedaen hadden , worden wij vp de morgen besceiden foer
de Raet (rn). Als wij daer quemen, so gingen se al en wech; dan Mijn Here
VAN PAT.ERMA nam vns, ende brachten vns foer HOECHSTBATE. Ende als
de eerste arfijckel lesen worde, so sprack HOECHSTBATE : Tlifs niet dan
brabbelinge ; ende nam andere dingen foer fan Frieslant; ende lie sprack : Mijn
Here y. BUREN secht: Solt men Sloeten sceten , tsolde costen meer dan 1 dusent
gulden. — • Ick ne wolde BUREN noch HOECHSTRATE straffen \ dan ick
antaorde : Ist also , so wete ick daer niet aff.
• HOECHSTRATE worde gram
ende sprack met hete moede: Ick weet bcth dan ghij tdoet. -— SIJBRANT
R O E R D A sprack: Here! dat hebben ghij certeijn niet wal foerstanden ; lie secht:
Woe Sloten also foele costen solde to bescheten , soe weet he daer niet fan.
Certeijn, BUREN ende oeck HOECHSTRATE behoereji wal bet to weten, dan ick
doe; nochtant solde ick Sloten wal weten to besceten , ende t solde niet x"?
costen , jae balff so foele ; — dan wel mach disputeren met sodane persoenen ?
(ro) A, b. bl. 4ao, volg.
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Aldus so bleeff de saecke staen ; de Heren ne wolden nijet lijden , dat wij vnse
afsceit anders in Frieslanl solde senden dan in sodanen gestalt, also se vns
îiadden gegeven; ende wij ne wolden dat niet doen, dan seiden : Wolde Mijn
G. Ff. dat also in Frieslant hebben , se soldent laten brengen often senden bij
de gene, de dat also hadden soliciteert; wij en hadden dat niet , noch befel daer
aff gehadt om to soliciteren, —— Daer bij bleeff dat also hangen , ende en wete
de waerheit niet daeraff t scrijven, off het noch int lant were, als ick ghefangen
worde , often niet, etc.
De Gh.uwernoer hadde sodanen troest, dat he vns alle de smaetheijt liet
andoen , dat he wiste to bedencken ; ende dat meer was , het was hem leet, dat
wij plaetz in Mechelen hadde om to logeren; he stunde daer nae, dat de weert,
daer G H E R O L T ende SIJBRANT logeert weren, dat se hoer de harbarge foerbeden
solden ; ende sijn trauanten wisten to mael foele ende scentlijcke woerden fan
hoer t seggen; ende se spraecken met HENDRICK , mijn dener, ende wolden ,
dat he mij begewen solde, ende wiste hem wal. t seggen, dat he gene ere bij
mij inleggen solde.
Dit foerdroet mij to mael zeer, dat ick so foele smaethejt moste lijden fan BB,
sodanen mensche. Woe het een Here gewest were, so mochte ick dat to het
foerdragen hebben; dan nu dochtet mij wat zwaer to wesen, Woe he gene
dener fan de Keiser gewest were, ick solde certeijn mijn kaproen foer hem
niet hebben willen lichten; ick solde ja so wenich vp hem. ghedacht hebben,
als he vp mij ; ende dat meer was, ick boet mij altijdt to recht, etc,
[Na vele klagten, dooi mij jngebragt, beproefde ik nog tot-eenen gunstigen uitslag te komen
door behulp van den President van - Mechelen (n), dien ik mijne zaak in het breede
openbaarde, en mij aanbood in het regt te treden met mijne vijanden. — Hij antwoordde
mij: (i He hadde dat wal foerstanden, t gene ick dan geseit hadde; )) ook- zoude hij mijn
voorstel mededeelen aan den Raad; « ende wolde mij een antuort brengen, etc. »"]
{n) A, b. bl. 4io , volg.
Prov.
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Nu ist waer, dat ick vp de selffden dach cranck worde (o); mij oeuer quam
een starcke febres, also dat ick in dre weken, off daer omtrent, van raijn
kaemer niet en queme; ende badde Mester DIONISIUS DODO, Medecijn van
Mechelen, mij niet geholpen doer zijn prudencie, sunder fault ick badde een
lange cranckheijt moete hebben ; en he is daer fan niet geloent j dat mij leet
is; dat foerbleeff bij oersaecken dat ick geen geit en hadde, ende worde
gefangen, alst hijr folgen zal, foer dat ick geit mochten hebben; hijrom so
bidde ick dij dat fruntlijck: Wilt hem dat late loenen, etc.
Als ick nu weder gesont were? so en hoerde ick niet meer fan de dingen ,
so ick plach tdoen; bij dewelcke ick wal mareken mochten, dat Mijn Here de
President dat also bestuert hadde; doch hadde ick hem geerne to woerden
gewest, om antuort to hoeren nae belofte; dat ick wal 3 often 4 mael liet
foersoecken; dan dat mochte mij niet geboeren, licht vth oersaecken, dat he
wal geweten heft, dat men mij solde fangenen; daerom so heft he niet meer
met mij willen handelen 5 waerom ? he ne mochte mij niet adverteren vant
t gene, datter concludeert were; so ne woîde he mij oeck niet bedregen met
schoene woerden, geîijck de Ghuwernoer ende MULERT wal ghedaen hadden,
alst foerscrewen staet, etc.
Nu wete ick warachtich, dat Mijn Here VAN BUREN de oersaecke is vant
alt t gene, dat mij gedaen is, also wal de smaetlijclce woerden, de ick moste
hoeren, als vant gene, dat ick gefangen worden, ende foert dat ick also
scentïijck tracteert ben in mijn fangenisse; ende dat vth oersaecken, he
begeerde Ghuwernoer fan Frieslant to wesen. —— Ende dat hadde ick then
eersten geerne gewilt, woe Mester EWERT dat niet belet hadde; dan nae der
tijdt dat îck kennisse hadden an Mijn Here VAN HOECHSTRATE, SO ne wolde
ick daer to niet raeden; waerom? ick wiste certeijn, ick solde Zijn G.
daerom. hebben moeten foertoernen; dat ick niet doen woîde, oeck wat ick
(o) A. b, bl. 4n,
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daerom solde moete lijden; ende mijn ghetrouwicheit heb icîc wal duer ende
hoech moeten bekoepen, also dat ick mijn levent lanck een foerdorven mensehe
daer oeuer blijven moet, —— Nu wist Mijn H. v. BUREN wal, dat de
Doctor en BURMANNUE niet anders begeerden, dan dat BUREN Ghuwernoer
mochten worden; so weren GHEROÏIT VAN HERUM en SIJBRANT ROERDA
daer to'zeer inclineert; daerom so wast, dat BUREN dit also foerfoegde, dat
se also met mij omgingen, aîst foergescreven is, ende dat ick hulp ? troest
noch raet mochten hebben au HOECHSTRATE, noch an niemant anders, vp dat
ick aïso hem mede solde ansoecken, om bij hem gehulpen to worden; ende
dit mochte ick aîso wal foerstaen; dan BUREN wiste niet, dat ick daer aff
mochten weten; daerom so worde dat also wijdt omgehaelt, alst hijr folgen zal.
Int eerst so weren daer în vnse harbarge foele ende de meeste part de
Hoffmester van Mijn Here VAN WASSENER ende een Edelman, genoempt
BELREBUSCH , de nu to DockUm Hopman mach wesen, ende TOEN, de nu
een dener mach wesen fan de Ghuwernoer; ende se weren to mael fruntlijck
tegen vns; daervp so hadde Mijn Here VAN WASSENAER een dener, ende is
een Edelman, genoempt VAN DEN DORP; de quarn an de Burgemester fan
Sneecls, ende fraegde hoer, woe se met de Ghuwernoer stunden? — ende
anders; — ende vpt leste seide he: Woese de Ghuwernoer wolden vntslagen
wesen, se solden anroepen Mijn Here VAN WASSENAER in hoer hulp ¾ de wiste
sodane frunden int Hoff t hebben, dat he sulckes wal foermoegen solde, —— De
van Sneecls mochten antuorden: Al weert schoen, dat de landen hem begeerde, he
soldet niet willen doen. —— Daer vp hem weder gheantuort worde: De Heiligen
en deden gene mirakel, se worden dan then eersten daerom gebeden; se solden
mit vns daer aff spreken; woe wij sulckes begeerden, wij solden sunder fault
wal gehulpen worden; — dat se mij gingen seggen, •=— Ende ick leerde
hoer, dat, off se gefraget worden, off se met vns daer aff communiceert hadden,
dat se dan antuorden solden, se ne weren hijr niet als foîmechtige van de
landen, dan se soliciteerden hoer egen saecken; daerom so ne woldense met
de landes saeckens gene doen hebben, etc. —— Hijr nae, als ik cranck lach,
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wast in de tijdt dat Mijn G, Ff. hoer peticie gedaen hadden an de landen'f
waervp dat alle de landen foertoegen were, om daer vp raet to nemen,
watse Mijn G. Ff. solden ther antvort gewen; ende de landen weren wedeito Mechelen gecomen; ende so quemen de Burgemesters van Arnstelredam to
spreken met G E R O L T VAN HERTJM en S I J B R A N T R O E R D A , ende fraegden oeck
nae mij; ende nae dat se wisten, dat ick int bed cranck lach, spraecken se
an GHEROiiT ende S I J B R A N T , seggende: Se weren belast met hoer to spreken
fan een Here vth Hollant, ende dat was een fan de groetste Heren, ende niet fan
de cleinste; — doch noembden se niemant, ende seiden foert: De Here heft
vns belast v t seggen: Woe ghij hem willen kesen voer een Ghuwernoer,
he heft alsodane frunden int HofF, dat he des wal foermach, ende wil v
de Ghelderschen oeck quijdt maecken, ende wil foert bij v doen allet gene, dat
een froem Ghuwernoer schuldich i s , etc. - — G H E R O I / P ende S I J B R A N T mochten
antuorden: Se wolden met mij daervp raet nemen; dat weren tijdonghen, de se
gern hoerden; — ende dancten hoer fruntlick foer de bodtscap; — ende sint fan
stunden an bij mij ghecoemen, en wisten to seggen, woe wij tot alle vnse
wille ende menonge mochten coemen, woe wij selwen wolden; ende ne mochten
niet geloewen, dat ick contrarie daer in wesen solde, often dat mij sulckes
meshaegen mochten, nochtant ne wolden se ghene folcomelijck antuort daer vp
geven, foer dat se mij daer vp raet genomen hadde. - — Ende als ick dit nu
al gehoert hadde, so mochte ick dat wal weten, dattz Mijn Here VAN W A S S E N E R
was} — also wal wistent de andere oeck wal; dan ick gaff hoer dese antuort:
Ghij weten, dat de landen sulckes an Mijn G. Ff. soliciteert hadden, dat se
begeerden, so menichmael alst noet were een Ghuwernoer t kesen vth Zijn
G. landen, de dan der Keijser often zijnen successoers presenteert solde worden,
etc.; dan Mijn G. Ff. hadde vns dat afgeslagen, ende daer were aponteert,
dat de Keiser vns solde foerseen met een Ghuwernoer vth dese landen, daer
wij een goet benoegen an hebben solden; ende de landen hadden vns belast,
dat wij solden foerfolgen ende soliciteren, dat sodaen apontament tot sijn effect
mochte coemen; ende woe wij nu wolden soliciteren -, dat Mijn G. Ff. vns
een Ghuwernoer solde stellen nae vnse wille, dat were recht contrarie van!
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apontanient; waer doer Mijn G. Ff. indignacie vp vns mochte nemen, ende
comen daerbij in vngenade,-e£cy dan woldense een formelijclc antuort gewen, so
soldense also doen ende gewen to foerstacn, woe wij niet mochten doer craclit
fant apontament nemant eligeren ; dan woe de Here dat wiste also to tnaecken ,
dat Mijn G. Ff. de artijckel wolde muteren, also dat wij solden moegen eligeren
n u , en so menichmael aîst noet were een Ghuwernoer to kesen, woe wal
wij nu geen macht daer fan hadden, wij hopten also met de landen daer aff
t spreken, dat wij macht solden crigen, om hem to moegen eligeren foer
Ghuwernoer. •
Als se mijn antuort gehoert hadden, mochten se dat wal
foerstaen, dattz also met de waerheijt was, ende hebben de Burgemesters
alsodanen antuort gegeven,
Nu lach oeuer mij in de herberge E P E A E L W E soen, ende wolde geern
denst hebben bij Mijn Here VAN B U R E N ; dan BUREN helt hem v p , seggende:
He wolde hem hebben ofte anders waer brengen, daer he wal wesen solde,
ende solde niet sorgen om teergelt; — dat oeck al gedaen worde ad cautelas. ——
He ne woîde hem niet annemen om mijnent wille, vp dat ick daer doer mij
niet stoeren solde, om hem an to roepen in mijn hulp; oeck ne woîde he hem niet
afslaen , so langh als he niet weten mochte, wat ick doen often laten wolde,
Ende met dat he foernam , dat ick gene troest an hem soecken woîde, so
liet he foei groet ghescutz vth Mechelen foeren, om to bescheten, ende wiste
wal, dat ick mij aldaer solde mede late fijnden. Doen toech BUREN zijn rock
vth, ende gaff E P E AEIAVE soen de to dragen ende bewaren, om mij dat also
to praesenteren: Wolde ick mij bij hem niet late fijnden, so woîde he mijn
aduersanten in hulp wesen, etc; — ende andere der ghelijcke dingen omfoel; —
dan ick liet mij dat niet anfechten, noch gaff des, nemant to foerstaen, etc,
Woe ick nu wal wiste, dat Mijn Here VAN BUREN mij hatede, so doer dit,
dat foerscreuen i s , so doer dat, dat mijn adversanten mij tegen Sijne G. belogen
hadde, so als J O E S T VAN BUREN mij seide in mijn weertz huis, als t foerscreuen
i s ; oeck worde mij dat ghesecht fan een froem Edelman, woe Mijn Here VAN
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ghesecht hadde in zijn anhoeren: lek were een moeijtmaecker; ende
sulckes îiadde ick al gepleget bij zijnre tijdt; — dat wal genoecii concordeerde
mettz gene, dat he sprack in mijn presencie: Het were al Schijrong ende
Fetcopers werk met mij ; met sodane dingen ginck ick o m ; — oeck liadde ick
fan zijn Capellaen en andere zijne deneren wal so foele gehoert, dat lie ra ij
niet guetz gunde; oeck so geboerdet eens, dat ick boewen gewest were vp cle
gallerije, ende was in wille om aff to gaen, so fant ick int affgaen een Edel
Heren vp de graden, ghenoempt de Here VAN B R A B A N T SOEN, ende he is
tjuelijck tö 'foet; so bieefF ick staen, énde wolde mij foertoewen, tof; dat de
Here aff were; dewijle ick also-stunt ? so quam daer oeck her affgaen Mijn Here
VAN BUREN : ende int foerbij gaers so dede ick reverende, so alst waî.
helaemden; so sacli he mij an, recht off he mij hadde willen vpeten, ende beet
vp zijn tanden, off he hadde willen seggen: Woe sal ick mijn toern noch an
dij gaen wreken! etc. ——- Certeijri he heft hem genoech an mij gewroecken;
al hadde ick alle de boese feiten ghedaen, de fan anbegin ghesciet sint, so
were des to foei foer pungnicie , dat mij gesciet is. Wort ener gefilt,
glieferndeltj gerolt, ghebrandt, gesoden, gheradert, often anders gestraffet nae
foerdeente en gewoente der landen, dat is ja al in een dach ghedaen; dan se
hebben mij ghèmartelt v jaer lang, ende mach noch niet weten, tot wat tijden
dat Godt vns scheiden wil; ende hebbe gene actie fot mij, dan hat, nijdt en
vtîgunst; daer om wilt men mij het recht niet openen, noch ick en moet mij niet
foerantuorden, - — Wat mij dan van BUREN glieschiet i s , dat en doet mij alsc
wc niet ? aîst t gene mij de Ghuwernoer ghedaen heft, woe wal de Ghuwernoer
ghene macht hadde, mij -edtwes to moegen doen; dan wes he ghedaen heft, dat
ieft he mij doer BUREN ghedaen; nochtant * doetet mij meer we, dan allet
ander; waarom? BUREN toende hem, mij fiant to wesen met woerden ende
wereken; ende in contrarie, de Ghuwernoer was mij 'fiant, ende gaff mij de
scoenste en bedrieclilichste woerden, de man solde moegen erdencken, ende
beloefden mij met handen ende mont, mij to -vnderhalden , niet anders off ick
hem blodeshalwen aldernaesE bewant were; ende was de gene, de dat mede
¾estelt hadde, dataen vns in Hollant to comen foerscrijwen solde, ende holden
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vns dan ghefangen. —— GocU hedroevie alle falsclie liartenl —• Dat worde aiie
t samen to Harlingen practiseert, als Mijn Here FAN GASTEE aldaer were, etc.
[Vroeger had men het besluit genomen(p) Jow VAN JOWSMA met mij te vatten; thans was
SIBKANT ROORDA in diens plaats bestemd; hij had MULERT vertoornd, « ende daer to Iiadde
« he, tegen dese dubbelde siuijver to geven, dat an Mijn G. Ff. willen foersoecken; dan
(( Mijn Here VAN BOREN was CKJSTUFFEL , de droech hem oeaer t water; ende ick moste
« de parse allene treden, etc. )) — Daarom werden SIBRANT en ik meermalen geroepen bij
Meester VINCENT (q), die ons van alles vroeg, en onze antwoorden opteekende. K Ende daer
(( quam foele Mijn Here VAN MAL bij; ende wij qnemen to spreken fan de Ghuwernoer
(I ende fan sijn regiment; doen sprack Mijn Here VAN M A Ï S Certeijn, ick hebbe gene groote
n kennisse an hem; dan het foerwondert mij to mael zeer, dat he hem niet bescaempt, ende
n laet hem noemen Genediger Here, daer he landen noch luden heft; ende dat quader i s ,
tl zijn wijfi is doch niet dan een eimpel Hoefimans dochter, de he bekent heft foer zijn
« ghesellinne; — met andere der gelijcke woerden. !) —- Ik verhaalde, hoe Doctor KEMPO
voorheen over den Gouverneur had gesproken met JAN&O UNEMA (r), en men thans
geheel anders scheen te denken; waarop de Heer VAN MAL mij zeide: « Dat geloeve ick wal;
« se solden de Dnwel anroepen in hulp, foer dat se bij hit regiment niet solden blij wen, etc.—
« Dat late ick also gheschien, ende wil mij halden an Godt; het staet to besien, wel int sluten
(I best faeren zal; this hijr een corte tijdt. Mors ultima linea rerum est, etc.
H Mester VINCENT j) verzocht mij eene kaart van Friesland ie maken (s). Na de voltooijing
had ik van den,eenigen Keizersgulden, dien ik nog bezat, slechts 7 stuivers over, welke ik in
de gevangenis bragt. « Ende Mester VINCENT hadde mij beloeft mijn rekenscop to maecken,
« vant tgene ick so lange hijr int landt hadde mote wesen, ende fan dat ick in Oest-Frieslant
« ghewest were, ende anders; dan met dat he wiste, datrnen mij fangen wolde, soo
« rnaeckte he hem wech, sunder mij an to spreken. Ende ick was fast foeîe sculdich in
st mijn harbarge, ende oeck to Antwerpen in mijn harbarge, fan dat mijn peerden aldaer
(i so lange ghestanden hadde; » daarom verzocht ik HOOGSTRATEN om betaling (t); doch hij
gaf mij nimmer iets meer dan goede woorden.

(p) A,
{q) A.
(r) A.
(*) A.

b.
b.
i.
b.

bl.
bl.
bl.
bl.

43o,
4a4.
309 , volg, 497.
4a4.

(t) A, b. bl, 42î, volg,
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(( Ende dat meer was, ick worde alle daghen adverteert, . datinen mij fangen wolde; daerom
K maecte ick een request, » toen ik vernam, dat de Gouverneur doch weder naar Friesland
zoude gaan (u), dat men mij « mijn pensioen, » 't welk mij was toegezegd, zoude uittellen
te Haarlem of ^imsterdam, waar ik dan wilde wonen, zoo lang men mij betaalde, enz. —
K Dese request salta oeck lijnden in mijn wetsack, de ick to Mechelen hadde; ende ick gaft
B Mijn Here VAN HOECHSTRATE dese request selven in zijn handt, etc; ende boewen vp dat
K request salta de dach fijnden, dat ick hem oeuer gaff in handen van Mijn Here VAK
« HoECHSTKATEN , etc. I)

Alle dagen al meer gewaarschuwd wordende {v), haalde ik eenen vriend over, om dienaangaande
nog naauwkeuriger onderzoek te doen; « ende gafi hem oeck to foerstaen, dat ick mij foele
H foerliet vp Mijn Here VAN HOECHSTRATE , vp de beloften, de ick van Zijne G. vnlfangen
(I hadde, etc. J) Deze sprak hierover met eenen zijner vrienden, « de oeck tsecreet vant
« Hoff wal wiste, » en kreeg omtrent mijn vermoeden een bevestigend antwoord. Ook had,
volgens diens opgave, de Gouverneur veel te veel invloed op HOOGSTRATEN; « waerom?
« HOECIJSTRATE hadde alle jaren van des Ghuwernoers pensioen xvc guldens; — off dat golden
« galden,often Philippus gulden, often current gulden weren, dat is mij foergeten; — ende dat
« meer was, de Ghuwernoer hadde alle de gene gewonnen, de daer met HOECHSTRATEN
« fruntscap helden. — Dat en behaegde mij niet zeer wal, en was des to meel quelijcken to
« freden. » Ook HOOGSTKATEKS Hofmeester, die te voren vriendelijk was (w) , wilde mij nu
niet meer aanspreken.]

Het geboerde vp ener dacl), dat ick quani van Sancten RÜMBERT vtheî: Iofï';
ende als ick quam foer de Star, so stunden aldaer GHEROiiT VAN HERUM,
SIÏBRANT VAN RoERDA, ende de Burgemesters van Amstelredam, ende de
Burgemesters van Sneeck, ende oeck andere foele treffelijcke personagen ,
de ick nieî en kende ; ende se fraegden mij, off ick de ossen wal kende, de mij
int gemoete quemen? Ick antuorden: •—- Ick hadde wal ossen zeen leiden, dan
ick chonde de menschen niet, de mij in groter getal vntmoet weren; woe ick
de ossen dan kennen zolde? —— Mij worde gheantwoort, dat de ossen mij

A. b. bl. 422,
(f) A. b. M. 42S.
{w) A. h. bl. 4ag.
(B)
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noch wal mochten coemen to sloten; ende seiden foert, woe de Ghuwernoer
x vette ossen vth Frieslant hadde doen coemen, om to foerscincken. — lek
rnaecte daer çleijn werek aff, ende wiste to seggen : Alle de ossen, de in
Frieslant waren, solden dat niet foermoegen , dat Mijn G. Ff. often de Raet
van de Keiser anders solden doen dan het gene, dat profitelichst ende best gedaen
is foer de Keijser, etc. <
Andere seiden recht contrarie : De peerden , de
he hijr also foerscinckt hadde, ende de ossen, mochten mij noch wal dapperlijck
coemen to stoeten ende to slaen. •
Dan ick nam mij des niet an , dan seide:
lek mochte dat wal lijden , dat he al zijn goet gelecht hadde an ossen ende
peerden, ende dat he de alhijr foergewen solde; des solde ick mij niet
bedroeven.
IJdtiijck wiste t zijne to seggen , ende alletsamen werense
mijn opinie contrarie. Doch int sluten so was aldaer een trefFelijck m a n , de
ick niet kende; de wiste t seggen , woe dattz geboert was bij tijden van
de olue Keiser M A X I M I L I A E N , dat hem presenteert worde een grote summe
van pennongen ; de liet he de Vnlfangers hebben, ende maecte aldaer fan gene
mencie ; flus daernae worde de Keijser presenteert een grote balij met costelijke
fisken ; daer gink he selwen bij staen , ende hadde een cleijn stockschen in zijn
handt, ende liet de koek bij hem coemen , ende ginck he daer wijsen de fisken ,
en keerde de fîsken o m , ende seide: De fischen wolde he also ghecoeckt
hebben , dene gesoden , dandere ghebraden ; darde wolde he in galetijn gheset
hebben ; ende alle dandere soltmen holden went vp sodane dagen foer zijn egen
persoen ; ende hadde so foele t doen met de fisken , dattet wonder were, ende
dat alle de bijstanders daer een foerwonderen an hadden. Soe was daer ene,
de foele foermochte bij de Keijser, ende de sprack.: Aîdergnedichsten Here! woe
compt dat, dat Uwe Gnade so grooten feest maecken van dese fisken ? ende V
worde sodane grote summe fan gelde presenteert, daer ene penninck vnder
wesen mochte, de beter were dan alle dese fisken; ende in de pennongen
t ontfangen en maecten ghij geen werek, ende holden sodane feest met dese
fisken.
De Keiser hadde geantwoort: Dat geit weet zijn pat, al weer des
meer; dan dese fisken daer zoîen ghij vnse lichaem mede spisen , etc.; — ende
wisten daer foert vp t seggen: De ossen mochten mij meer leitz doen dan
I'roi', Frissch Ceîijotsch,

I¾

8j
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vtli oersaecken : so menichmael a!s daer van angericht worde, soe dedense
foernijen tgene, waerom datse gegewen weren, ende deden de dingen altijt in
memorie behaîden ; — ende ijdtlijck wiste t sijne t seggen , etc.
Ende dewijle wij also stunden, ende datter foeîe woerden daer fan weren ? so
ginck een treffelijck Edelman foer bij v n s , de dat wal hoerde, woe datter
gelacht ende foele geclapt worde; so fraeghde he mij, wat wij foerhanden geliadt
hadden ? — dat ick hem ginck seggen.
Doen sprack he : lek hebbe in 4
dagen mijn maeltijt met v Ghuwernoer gliedaen; ende vnder foele woerden sprack
h e , dat hem dese reise wal gecost hadde meer dan vi m golden gulden ; dat en
weren met gene peerden noch ossen vtîi to richten. —— Ick antuorde: Ghij
koenen hem bet dan ick doe ; dan so foei geltz wech to gewen en mach ick
niet geloeven.
• He sprack al lachende: Ick kenne hem also, dat he sodane
pennongen niet to foergewes gewet; —» met andere woerden ; — dan ick dorste
mijn gesellen daer niet fan t kennen geven; waerom ? se weren balde
foerslagen, dan ick liet mij de dingen niet anfechten. Nochtant hebbe ick dat
wal to recht befunden, wat de ossen en peerden hebben moegen doen; -hal,
nijdt ende vngvnst de deden de andere to werek stellen ; — dat anders wal
fòerbleven were.
[Al meer en meer van hun voornemen ten mijnen opzigle verzekerd (x), « so nam ick een raeî
(( an mij selven, ende dachie also: Du solte Gotit in dijn hulp nemen ende dijn goet recht;
« ende dw salslo de dingen foerwachten vp Godtz genade, ende seen wat daer aff coemen
« wil; » ook omdat de Gouverneur en de zijnen telkens van mijne gevangenis spraken,
« mochte ick dat niet anders foersiaen, often se deden dat daerom, dat se geerne gewikt
« hadde, dat ick fugitijff geworden were, ende hadde de üucht genomen; daerom so concludeerde
«ick to blijven,)) en dacht, dat, ofschoon men mij ook gevangen nam, echter weldra bij
geregtelijk onderzoek mijne onschuld en hunne boosheid blijken zoude.]

DD.

Nu weet dat Godt wal ? ick was so foeîe. so menichmael, so waraclitich.,
A. b. bl. 4a4, 4aS.
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ende dat bij so gheloflijcke personen daer fan aduerteert, datmen mij fangen
wolde, off ick enige saecken ghedaen liadde, dat ick in tuijfel ghewest were,
off se wal often quelijcken weren bij mij gedaen, se solden mij in dese landen
niet hebben gliefangen; ende ick hadde wal vp mijn kneen moegen crupen to
Roem, fan de tijt dat ick daer eerst aff • aduerteert worde tot de dach mijnre
fangenisse ; dan mij docbte selven, dat ick aîso gewapent were, dat al de werlt
mij niet scaden mochten ; nu hadde ick vnder alle de andere articulen iiij tot
mijn behulp; woe ick niet dan een fan de iiij articulen in mijn hulp hadde
gehadt, noch solde ick mij daervp foertoeft hebben, om to foerwachten , al
datter mij aff coemen mochte. Se sochten een actie, ende se wisten gene to
fijnden. Mester VINCENT seide mij , woe Mijn H. v. HOECHSTRATE gescreuen
were vth Frieslant: Ick hadde de rogge fan Gheesterlant in Sloten ende in
Boldzuert doen brengen (7). «— Och off Godt vnse rechter mochte wesen !
De weet then besten, wel. de Keiser best ende allertruwelichst ghedenet heft;
certeijn mijn plaetz solde dan van ander luden beseten worden. Woe dem zij,
ick mostet gelach betaelen ; — dat Mester W I L I Æ M mij wal genoech to foeren
gesecht hadde, ende exempleerde mij dat bij het scaep ende de wolff; so als dat
to foeren ghescrcuen staet, etc.
[« Int eerste, » zoo was mij beloofd (z) , dat men niemand zou toelaten mij te beschuldigen dan
K ad talionis poenam, nae inholt der rechten; n gaarne had ik zoodanig eenen afgewacht,
en mij lot dergelijke proef meermalen aangeboden.
« Thander, ick kende ende wiste mij sunder alle flecken, maeckel, often scult; ende allet gene,
« dat bij mij ghedaen were, en solde ick niet weten Ie foerbeteren, ende weren de dingen
K vngedaen, noch solde ick dat also moeten doen, al stunt daer an mijn lewent, met alle
« de gene de mij liefi hebben etc.
K Het darde, i) de Landvoogdes had

(j)
(z)

mij door verscheidene groote Heeren doen beloven,

A. b. bl. 4 Î 5 .
A. b. bl. 4a4.
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H datse mij een genedich Frow wolde wesen, » en daarenboven in het land geschreven, dat
zij naar de personen, door de landen aangeklaagd, onderzoek wilde doen, en, indien zulks
noodig was, hen straffen. — « Nu mochten ick dat wal foerstaen , dattz sulfde woerl, ende
n oeck anderen, tot mij quani; dan so ick mij snnder schuit wiste, I) begreep ick dat men
nog te meer mij volgens regel van regten zou behandelen. Ook was ik van Mijn Here VAN
HOOGSTRATEN bescheiden aan het Hof te komen, « ende daer to van de gemene landen, ende
U insunderheit fan de to Sneeh,
(( Het feerde artijckel: Mijn Here VAN HOECHSTRATE hadde mij gheloeft, dat he mij een genedich
« Here wolde wesen, ende hebben altijt acht vp mijne saecken; ende met namen wolde he
!l also Vp mijne saecken seen, dat mij geen gewalt noch vnrecht gheschien solde; ende meer
(( en begeerde ick niet. — Nu ist ja waer, dat ick mijn lewent ghestelt hebbe in dese landen
H vp de olde Audiencier saliger, alst to foeren gescreven staet; to bet hadde ick mij lo
(( foerlaten vp Mijn Here FAN HOECIISTRATE, de daer was ende noch wesen mach een
(1 Ghuwernoer fan Mijn G. Ff.; daer om recht foer mijn fangenisse » gaf ik een reqnesl aan
Zijne G. over, hem herinnerende aan zijne belofte, en verzoekende om bescherming legen
geweld; a dan mij mochte ene noch gene helpen; ick Was de natte hunt; ick moste de
« pluckgans wesen; se wolden met mij ther clange gaen , etc »
Toen ik vroeger de compositie met Gaasterland had gemaakt (a), vroeg men mij of daaronder
alle ingezetenen waren begrepen? Zulks toestemmend beantwoord hebbende, « noembdeji
H se mij tae mannen; hoer namen sint mij foergeten; dan so balde dat se mij foermaent
(( worden, so wiste ick wal, dat se groet waren bij de Gravve VAN MOEKTZ ende foeîe bij
K hem foermochlen. » Ik zonderde hen dus uit, « vth oersaecken, se converseerden dagelichs
n met de Gráeff VAN MOEHTZ; — ende lietse vntbeden< n Bij nadere onderhandeling beloofde
ik hun met hunne vrouwen echter ook een rustig verblijf, mils dat de Gelilersclien mijne
renten te Born en Æ:hrum zouden vrijlaten. Dit werd met brieven van weerszijden
bevestigd; « de brieff fan de Graeffi VAN MOERTZ lach in de custode to Lewerden, etc. l)
Doch dewijl ik nu in Braband was, beroofden ze deze « tue wijwen, » in weerwil van
het paspoort; waarvan dan ook, volgens hun oogmerk, het gevolg was, dat men de schade
op mijne boeren ging verhalen; « ende dit worde mij gescreven van dij, ende daer to ))
hoe de Bevelhebber uit Groningen « al dijn goet to Fferwert vth de kercke » en van elders
liet halen, en de meijers onder eede de huur liet betalen; « de helft daer aff mosten se daer
(I fan stunden an betaelen, ther vngewoenlijcker lijdt, dander helft to Sanct JACOB, etc, -™

(a)

A. b. h\. 334, 4^7, volg.
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(( Ende dit ginck ick setten in een request, ende claegde Mijn G.
K Raet dat, ende begeerde remedije. Het dede mij certeijn meer wee,
(( luden mij also in schaeden brachten met groter vpsate, dant gene
« fianden to gefoecht worde. —. De request saltu oeck fijnden
« Mechelen, etc. »

Ff. ende des Keijsers
dat des Keisers eghen
mij van des Keijsers
in mijn wetsack to

Dus wachtende, stond ik op SINT ODULPHÜS avond « vp de gallerije voer HOECHSTRATE
kamer (b),))waar Mijn Here VAN PALERMO mij op morgen weder bescheidde, en ried patiencie
te hebben, n Als ick fan patiencie hoerde, was ick der menonghe, dat ick wat wijder met
« hein daer afl wolde ghesproecken hebben; dan he ginck met dat sulfden woert de graden
(( her aiî. Ick dachte: Dw salte dij hijr foertoewen, went Mijn H. v. HOECHSTHATE compt;
« woe he dij oeck wort segghen van patiencie, so saliu hem noch eens foermaenen vpt
(l allerhoechste zijn beloft, énde hoeren wat he secht; fan woerden coemen woerden. » Zoodra
kwam deze niet aan, of hij wist mij ook met een kort hescheid af te zetten.
Den volgenden morgen nog te bed liggende (c), werd ik gewaarschouwd, dat eenige lieden
gereed stonden om mij te vangen. « Ick sprack an JANCKO : Het golde hem. — He sede,
K daitz mij golde. — He sede waer; ende ick wistet genoech, dat he mij waer seide; ende
8 de dener int huijs de seide dat oeck an mijn dener, dattz mij golde.]

Ende ick was des getroest; ende to bet was ick des t freden, dat ick daer
deneren sach fan Mijn Here VAN HOECHSTRATE ; dan woe dw so foele noebeJen
hadtste, alst mij dat nu wal berouwen heft, dat ick mij liet fangen, dw
weersle wal so rijck van gelde , als de Keiser is; al hadde ick dusent lichamen,
de wolde ick certeijn liever vp enen dach laten doorsteken met eren , dan ick
mij also meer solde late fangen ; also rechte vngenedelijck alsmen mij tracteert
left, dat en solde ick certeijn nummer met federen moegen bescrijwen, noch
•net tunghen moegen vthspreken; alst hijr nae bet foerclaert sal worden, — He is certeijn wal genoech vngeluckich gheboeren, de in BEHGENS gewalt
compt, ende niet singen w i l , so he dat geerne hoeren w i l ; dat ick wal to recht
foersocht hebbe.
Ende wat mach mij dat nu baeten? Off ick nu gans
(5) A. l. bl. 4 Ï 8
(e) A, b. bl. 4ag.
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Frieslant daer foer hebben mochten, so moet ick nochtant mijn leven Janck
een croepel man blijwen , ende int thende met de bitter doet betaelen ; nummer
mach ick dat foerwinnen; dat ick Godt in de hoege hemel geclaget hehbe ende
dage.
[« Vp Sancten ODULPHUS dach, als ick dat hoerde, ick stunt vp in de name Godtz, ende wolde
(( dat waegen; ick hadde mij daer vp lange genoech beraden; ende allet gene, daer ick mij vp
« foerliet, daer en fijnde ick gene hulp an. n Ik moest mij, na eenige woordenwisseling (d),
gevangen stellen in handen van den Provoost, die weigerde mij nog eerst voor HOOGSTRATEN
te brengen; « he were insunderheijt belast, dat he mij niet boewen bij de Heren solde late
« coemen; — ende met dat ick aldaer sach de helbaerdeers van HOECHSTRATEN , to bet geloefde
« icfc hem, ende ginck met hem in de Spegel, daer he een waegen bereit staen hadde; daer
« vp so gingen wij silten, ende quemen omtrent negen vren foer noen to Ffdlifort. » Dit
was juist de eerste verjaardag der inneming van Stavoren « tegen hoer aller danck; dat ginck
H man mij nu loenen , als Mijn G. Ff. mij t doen beloeft hadde, alst hijr to foeren ghescreuen
« staet. ))]

(d) A. b, hl. 429.
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HIJR NEMPT EEN ENDE DAT ANDER DE QUARTIER VAN DIT
TRA.CTAETKEN, ENDE FANGET AN TDARDE QUARTIER.
[Te Vilvoorden aangekomen, bragt de Provoost mij <i in een kamer, de genoech redelijck w e r e A .
« iiae gelegenlheit, eiide sprack mij iroestelijck a n , seggende: lek solde wal gemoet wesen;
« ais he niet sunderlinges t scaffen hadde, so woîde lie lot mij coemen, en de spoelen rnet mij
K int foerkeerbret. ',) Op mijne vraag dienaangaande (e) , antwoordde hij mij, dat men mij te
last legde, Iweedragt in Friesland gezaaid te hebben. Voorts beloofde hij mij, bij HOOGSTRATEN
moeite te doen, dat ik mij zoude mogen verantwoorden j —» hetwelk hij ook volbragt heeft.
Op den 18 Junij kwam bij mij f! cîe Capiieiju van Mijn G. Ff. artziers, als ick noch int bedde B»
(i lach, en de seide: Woe Mijn Here v. HOECHSTRATB hem belast hadden bij mij t gaeti, cm
1! t hoeren, wat ick hem wolde ? » —• Vragende naar de reden mijner gevangenis, werd mij
gezegd , dat ik brieven naar Friesland had gezonden. ïk bekende dit gedaan te hebben aan
u en de landen , gelijk zulks bekend was, doch nieîs geschreven te hebben ten nadeeïe des
Keizers ; « dat oeck inder waerheijt also w a s , dan so foele als ick dij gescreven hadde, mijn
« egeu saecken betreffende. Oeck hadde ick an JANCKO VNEMA gescrewen vth befel van de
« iieeren; ende Mester VINCENT las de brieff; oeck hadde ick an JANCKO , Uow ende SICKO
« gescreven: So ick niet to lande comen mochten , dat se dij wolden behulpelijck wesen om
(( een huis to crigen , ende ander, waer dw se tdoen hadste; ende derghelijcke dingen; — ende
(( anders zalmen immœer letter moegen toenen , fan mij gescreven , ofte daer ick in consenteert
« bebbe, eto.it Hiermede scheidde de Capitein, mij goede hoop gevende;— (( het was certeijn
(i daer feer fan.
K Hijr nae 1) bragt de Provoost eens andere lieden bij mij (ƒ"), welken hij op mijne klagten over C .
onregt toevoegde, dat ik gevangen zat om anderen te believen. — Zulks was de regte
waaiheid; niemand kan mij (e regt van iets beschuldigen, « dan wal groetlijcken hebbense an

(e) A. b. bl. 43o, volg.
(f) A. b. bl. 455.
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u mij mesdaen, foer dat ick gefangen worde, ende so foele to meer, als ick seder der lijdt
(( hebbe moten lijden , etc. ))]

Mijn liart was fol met vngenoechten; dan ick leefde al in Loepen, als Mijn G.
Ff. fan HOECHSTRATE queme, so soltmen mij to recht stellen. Ende iele hadde
noch an geit bij mij vij stuijwers ; ick badl de Casteleijn , dat he mij wolde
doen hebben papijr ende inct, dat ick also scrijwende mijn tijdt foeidrijwen mochten,
ende mochten also mijn hart foerlichten ; — dat he a!so liet geschien , etc.
Als ick omtrent vilj daghen aldaer gheseten hadde , quam ADOLFF , de
Castelleijn, fan Mechelen, ende iie liet mij lesen een scrift, de JANCKO VNEMA
an hem ghescrewen hadde, hem biddende, dat he mij wal tracteren solde; dat
soltmen hem wal loenen ; ende S I J E R A N T R O E R D A hadde bij KOECHSTRATE
gewest mijnent halwen ; ende HOECHSTRATE hadde hem ghesecht: Ick mosle een
clene tijdt patiencie hebben; dan mijn fangenisse solde mij nummer coemen tot
achterdeel fan lijff often goet, ende men solde mij wal tracteren , etc.
8 Vp Sancta MARGERETA awent (g) quemen bij mij de Castelleijn met WILLEM VAN DE SJÎPE; dat
« is oeck een Sariant vant slot; ende ADOLFF hieff an lo spreken, dat ick Mijn G. Ff. wal to
« dancken hadde, dat se mij in de kanjer logeer! hadde ; he were ghewest een dener van de
(i rechte Castelleijn — —-• —

(Ter dezer plaatse , omstreeks het einde van bladzijde 2>y6~ in het
Handschrift,
worden ruim 11 bladzijden opengelaten,}
— — — van mijn pensijon , datmen mij schuldicli w a s , om daer mede to
copen , dat ick niet entberen mochten ; ende woe dat mij sulckes niet geboeren
tnochte , dat se mij wilden consenteren , dat ick an dij mochte scrijwen om geit;
ick wolde de brieff to Hoewe laten visiteren, datter gene letter in staen solde,
dan allene fan mijne gebreken, —
Dit worde mij alietsamen afïgcslagen >
A. b. bl. 43!.
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ytligenomen dat Â D O L F F mij sede: lek were bewesen vp de Rentemester
van deser stadt, to hebben ses gulden current. — - Wat daer an waer were,
mach Godt weten; dan woe foele ick aldaer om badt, ick mochte daer niet aff
hebben; se gaewen mij wat braetz fan olde koelen; ende alle dre daghen
hadde ick een nadt holt; dat mostmen mij tlier bant stelen, als se mij seiden ;
ende ginck met de blote foeten in olde tuffelen, de al to sneden weren; ende
mijn handen weren mij van kolde so hoecli ghesuollen, dat ick se met aller
noet an en ander mochte brengen; ende worde van daghe to daghe crancker
ghespiset, ende so rechte oevel tracteert, dattz niet to geloewen wesen solde;
ende i c k , arm knecht, was des niet gewent, ende mochte dat niet geloewen,
dat men mij a!so tracteren soide in een Keisers fangenisse, daer ick mij a 1 tijt
to recht gheboeden hadde, bet were dan saecke, dat se mij met lutter gewelt
iher doet wolden hebben ; ende se plegen mij alle viij daghen wenicb boetter
tbrengen in een moester scotel ; daer moste ick mij acht daghen mede behelpen ;
ende het fleis gaff vp het laetste een quaet wijfF, de mijn bedt maecte ¾ se was
wal omtrent lxx jaren olt, ende se hadde vpt slot wal xx jaren gewoent,
ende daer oeuer was se alle foerredersche stucken fol, ende chonde hoer balden,
recht off se grote compassie met mij hadde; ende se hadde mij also gewonnen,
dat ick mijn lewent wal an hoer hadde betrout; dan alle de sunden deser
wedt regeren in dat slot, behalwen oeuerflodicheit; ende de clene boeter, de
ick plach thebben , de benamense m i j , ende gaewen mij, in stede van boeter,
•weinich kees in een moestert schotel; ende ick hadde in alle tijdt ne kees
geseen foer n u ; ende dat olde, qtiade ende boese wijfF qnam dan boewen, ende
suchtede also hoech ; ende als ick hoer fraegde, wat hoer deerde, so sprack
se: Ick ben wal t freden; dan ick hebbe so rechte, grote deernisse vp v ;
dat doet mij suchten. -— Ick dachte: Se heft ander tijdonge van mij gehoert
daer beneden, datse mij niet seggen wil. — - Ende ick crege een cleijn
febres, dat ick wal acht dagen cranck was; dat mij wal to pas queme. Vp
mijn kaemer wast altijt foele bet gestelt to lasten, dan om t eten. Dewijle ick
eten mochte, geerne hadde ick willen gewen, woe ick geit an mij hadde
gehadt, enen gulden foer so foeîe boeter ende broet, als ick vp enen maeltijt
Prov, Friesch Genootsch. I,
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foerîeren moclite; ick moste de meeste part droech broet eten, liet fleis,
datmen mij brachte, en was niet etelijck ; ende de boeter, daer ick viij dagen
mij mede behalpen moste, mijn zvvijne heerder plach certeijn vp enen dach meer
in zijn pap te steecken, etc. — - Dit foerliep also went an Sancten VINCENTIUS
dach ; ende ick hadde luden van Mijn Here VAN BERGEN geseen ; bij deweîcke
dat ick t wiste , dat he int slot often in de stadt were ; ende dit was vp enen
Donredach \ ende A D O I , F F quam boewen met de maerten , ende scobeerden mijn
k a m e r , ende doersochten de so now, off hoer ziel daer vp foerloeren were
gewest; dat mij to mael queiijcken behaegliden. Ick dachte certeijn: Dit geit
dij vp Saterdach; hijr comptet suchten van dat olde wijff; hijr om so ben
ick so rechte tirannelijck tracteert j hoer dunct: het is foerJoeren cost, wat ick
ete ; ick moet doch sterwen. —— Ende se weren so balde niet beneden, ick
bestunde to breken ijseren vthe muren ende fensteren, dat mijn instrumenten
wesen solde om to breken; dan vp de dach en dede ick niet, vth oersaecken:
ick hadde bestanden achter een lege koets, ende de instrumenten braken mij;
aiso dat ick de vpsate muteerde, ende wolde vp de ander dach vnderstaen,
om mij vth to barnen, daer vp ick mij oeck al foerseen hadde; se gaewen
mij alle daghen een stock van een keers; ende het achterste deel helt ick oeuer
om dat to doen, off het noet worde ende daer hen qneme, etc. Des morgens
brande ick de foerste doer, also dat ick daer gene belet hadde, dan so foele,
het wolde meer barnen dan mij wal lieff was; daerom so moste ick andernaael
mijn anslach foeranderen, ende vnderstunde to breken; dan liet were de groete
grauwe stenen; ick moclite met scaffen; de dach quam vp de handt; ende se
weren gewoentlijcken, datse ontrent eîleff uren dit olde wijff boewen tot mij
santen, om mijn bedt to maecken; ende de brachte mij een cleijn korf ken met
foerdorwen koelen; en daer vp maecte ick mijn anslach. Ick wolde staen int
portael; als se de doer open gedaen hadde, so wolde ick lopen de graden her
aff, om to beseen, off ick niet vthe slote solde mogen vp de friheijt coemen,
yp dat ick also to foerantuorden hadde moegen coemen. Ende dat was mijn
vpsate, als ick bestunde tbreken; off ick met foerspoet hen wech gecoemen
were, so ne wolde ick niet forder gewest hebben, dan to Brussel int Graew
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cloester, docli hemelijck , om to weten, ofF ick geleide mochte gehadt hebben,
om mij to foerantuorden; — dat ick oeck alsoo gescrewen hadde in een cleen
ceduîe, en hadde de cedule ghehangen ant portael, biddende, ofF ick foerdrincte
int water, dat men mij wolde begrawen als een Christen mensche; ick hadde
niet gebroecken, bij dat ick begeerde, jemant leit tdoen, dan om mijn lewent
tsalveren; ende woe ick daer afF queme, theerste dat ick mij seker wiste, so
wolde ick scrijwen an HOECHSTRATE om geleid; wö ick dat hebben mochten,
ick wolde mij also foerantaorden, dattz niet gedácht möchte worden, dat iele
schuit hadde, etc, — ende oeck gaff ick A D O L F F last van mijn testament en
ander brewen ? de ick an en ander ghebunden hadden, etc. -—• Ende met dattz
olde wij ff de doer geopent hadde, sach se mij foer hoer staen, dat hoer wonder
n a m ; ende ick trat foer bij hoer, ende hadde een ijser in de hant, o m , off
se mijn ganck hadden willen beletten, daer hadde ick v/al een siach vp moegen
wachten; ende als ick bestunt de graden her aff to lopen, se riep met luder
kelen: A D O L P P ! de gefangen gaet loepen» — - Als A D O L F F dat hoerde, he
warp mij de doer vnder de oegen foer toe, en se warp mij een doer achter
t o ; daer stunt ick tuschen tue stoelen inder aske; ende bennen int slot wast
alarm; ende fant daer ander graden; de liep ick vp went an een doer, de
gesloten was; daer quemen se de graden vp lopen met gaffelen ende getoegen
messen, ende karioelden, recht off se de woîff solden jagen, ende se repen,
waer dat ick were?
Ick openbaerde mij. —— Se repen mij, dat Ick
weder solde gaen vp mijn olde kamer; — dat ick dede, én liet mijn ijser
aldaer liggen, Als wij vp de kamer weren, so gaff A D O L F F zijn mes een ander,
en ginck mij daer haelen tue ijseren, starck ende zwaer, ende wolde mij
daer met schoeijen; daer ick niet rechte willich to were. JURG-EN helt mij
zijn mes oeucr mijn hoeft, ende riep: Gaet sitten, ende laet v schoeijen, often
ick slae v de harsebacken aff.
Ick antuorde: Ick geloewe, weren wij t
zamen in de beemde, ende ick dan oeck foersien were met een mes, so ghij
doet, ick geloewe, ghij solden mij mijn harsebacken wal late beholden, ende
ick solde v mes wal doen vpsteken. —— JURGEN sprack dan; Als dan gaet
sitten, —— Ende met dat ick nu so willich niet daer an w e r e , so sprack
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tot de andere: lek hebbe dat altijt wal gesecht, dat dit een foerreder
were; also saclit wiste lie to spreken. —— De woerden deden rnij wal genoech
wee int hart; dan wat wolde ick maecken? liet was een tijdt van patiencie.
lek antuorde also: Was ick een foerreder, als ick liijr ghebracht worde, so
ben ick oeck noen ene; en was ik der tijdt gene, so ben ick oeck nu gene
geworden. »—— Ick wiste niet beters tdoen ; ick liet mij de ijsers an doen, niet
bet wetende, ick solde vp de kamer blijwen, ende de ijseren an hebben, so
langh dat de doer weder gemaect were, etc.; dan so balde liadde ick de ijseren
niet an, ADOUFF riep mij an: Laet vns gaen.
Doen was ick froe, ende
waende^ se wolden mij weder in mijn olde kamer ghebracht hebben, often in
een ander warme kaemer; dan als ick in de koecken quam, ginck JURGEN
rnij besoecken; waerom , mach he weten; ende ick chonde niet wal in de ijseren
gaen. J U R G E N riep: Ghij moeten dat leren; een man van hundert jaren leert
noch wal, —— Daer brachtense mij in een toern, daer ADOIJFF boewen woent;
daer stunden tue giolen in; in dene brachtense mij; ende ABQTJFF sprak; Ha!
tot dese dach heft men v tracteert als een man fan eren; ghij worden dat nu
anders fijnden. —— ADC-LPF en mochte zijn woerden niet al vthspreken, JURGEW
sprack: Men zal nu anders met v lewen , elc. —— Omtrent iij vren nae noen
quemen se weder bij mij, ende brachten mij wat broet gesneden; dat leidense
tuschen de calumpnen in de dreck, ende wat boeter vp een tafel bret; ende
J U R G E N badde een stuk fiseh in zijn handt, ende worp dat met also groter
vnweerdicheijt vp de boeter; ende se gingen oepenen een bussegat, also datter
Wat lichtz in de camer mochte coemen; en ADOIJFF was to gemaect om to rijden
nae Brussel, en brengen dese frolijcke tijdonge int Hoff,
Vp Sancten P I C W E L
bekering dach quam A D O L F F ther morgen tijdt in mijn kamer, ende gingen
daer houwen ende karwen, ende maecten een plaetz, daer se een pot met bier
mochte stellen; ende een ginck mijn secreet huisken beseen, dat fol met
water was.
JTTIRGEN

Vp Vnse Liewe Prouwe awent purificalionis
doen quam A D O L F F , en seide
mij, woe het Hoff passeert weren nae Mechel, ende Mijn Here VAH
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hadde hem belast, mij een bed to gewen; ende met dat he
hoerde, dat ick daervp niet antuorde, so sprack he: Ende ghij solen oeck
lakenen hebben.
Ick antuorden: Dat hebben ghij mij met soliciteert. ——
He hadde mij contrarie gesecht,
• Oeuer lue dagen brachten se mij daer een
bed ende tue olde tapijten, daer mennoge boeswijclit mede ghedect were; ende
alietsamen en were dat gheen oert stuwers weert , behalwcn de piumen
ende het linnewaet.
Ende met dat ick sacli, woese mij de spijse brachten,
en hadde gehoert, woe se mij druweden to tractoren, so dachte ick: Dw
weetste, woe se dij tracteert hebben in de tijdt, ais se rnij bekanten foer een
man fan eren, ende druwen mij nu to tracteren a!s ene foerreder, dw salte
hoer wredicheijt int tgemoete gaen, ende foerloewen fisch, flcis ende eijeren;
so ne mogen se dij quelijcken men gewen dan boeter ende broet; so hebbe
ick dat hijr altijt beter, dan als iet boewen hadde; •— dan het qiiam al
anders.
Wat kolde ik daer leet an mijn benen, foer dat ick een ***********
mach ick nummer folcomelijck vth scrijwen; ick lach al de tijt in mijn bloet
wambois; al raijn clederen decte ick vp mijn beenen, ende noch woldet niet
helpen ; ick was mager, het bloet was wech, ende mijn fleis was foerteert,
en de rjseren helden mij de beenen niet allene co!t, dan oeck de foeten went
oeuer de kneen. Aldus brachte ick de tijt oe^er went an de Faste; to voeren
hadde ick gehadt eens des dages boeter en broet tamelijk foer een maeltijt,
dan niet genoech; doent in de Faste weer, doen so gaewen se mij niet dan bier
ende broet, ende dat niet haîff genoech; dat ick JU¾&EN claeghde, ende
seide: Weren se belast, dat se mij solden doet laten smachten, so were dat
ja beter, dat se mij niet brachten, dant tgene, daer ick niet bij lewen
mochten. > ' JURGEN antuorde: He ne hadden last noch befel fan de fangenen;
dan A D O L F P hadde hem gebeden, in zijn affwesen mij eten tbrengen; dat he
d e d e , ende brachten mij tgene, dat mij in de koecken ordineert were thebben;
oeck hadde he wal geseen, dat mij vp andere dagen niet meer gebracht worde;
dan niet solde he hem daer mede moegen behelpen, etc. lek antuorden:
Se belioerden to ghedencken, al were ick gefangen,so were ick nochtant gesunt,
ende moste mijn foetzel van de spijse hebben, solde ick anders lewen; ick
IIOECHSTRATE
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hadde in xsiiij vren nset gegeten ; ende ajs ick dat foerteert badde, daer vp s©
moste iet weder fasten xxiiij vren; dan woe ick broetz genoech tnochte hebben,
ick solde niet hebben gheclaget •
JURGEK antvorde: He wolde ÀDOT.PP dafc
seggen , so balde he thuis quam,
H.

Vp Sancten M A T H E U S dach Apostel qua men ÂBOT/FF, JURGEN en andere in
mijn kamer; ende ÁDOMVF hadde 3 sneden broetz in zijn hant. de iang ende
dick weren, ende worp de daer beneden in du dreck , ende sprack: Ick hoere,
dat ghij dagen, dat ghij tot v broet met moegen hebben; ghij weren geernc
gedenet als een Jnncker; dan ghij willen niet bekennen, dat de Keijser hijr
heft een diefF hadt, de he liet hangen, de he weerder hadde, ende meer foer
hetaelde, dan he foer v betalen wil. -—- De woerden en hoerde ick niet
geerne, dat ick eslimeert were noch snoeder, arger ende quader to wesen dan
de gene, de niet weerdich en was to lewen; daerom so worde he gehangen;
ende ick sprack: ÅDOLFFI ghij weten ja wal, dat ick hijr bij mij seîwen niet
gecoraen, noch tot mijnen danck hijr gebracht ben, noch hebbe mij bij v in
de cost foerdinget; ende en wele cieijn noch groet daer fan, off de K eiser
mijn costen betalen wil, dan off ick deseîve betalen saï 5 noch weniger mach
ick dat weten, off dat estiroeert often taxeert i s , woe foele ghij hebben solen ;
woe daer gebreck an were ghewest, dat behoerden ghij mij tseggen 5 wij
mochten raet met en ander fijnden, waer gebreck were; dan so ghij mij daev
aff niet willen seggen, ick mach ja nargent coemen, en niemant compt bij
m i j ; woe solde ick daer aff moghen weten? -— Â D O M T sprack: Men wil
foer v niet meer betalen dan iiij stuijwers des dages.
Ick antuorde: Woe
men mij wal tracteren solde, so was dat wal cîeijn genoech; dan nae dat ghij
mij hebben tracteert, so ist ja genoech; wilt ghij mij nu ene stuwer des
dages gewen, dat ick daer foer mach koepen ende providencie doen, int gene
mij dan is noet t hebben om bij to lewen, ick wil v dancken; so holden ghij
noch. alle daghen iij stuwers fan mij to goet, etc. —— A D O Ï , P P wolde mij
daer vp gene antuort gewen; he ginck wech; des ander dages brachten se mij
olije; to weten alle dre dagen hadde ick een lepel fol olij, ende oeck niet
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meer; en gerneenlijcken hadde ick alle dagen iij figen ende xij rosijnen;
woe ick meer liadde int ghetal, ds dochten niet j de sant ick hem weder.
Also quam ick doer de Fasten, etc.
Alst nu tegen Paeschen quam , fraegde Â D O L F F mij , off ick oeck Hoechtijdt I.
wolde holden, gelijck andere Gristen iuden?
Ick antuordc : Dal hadde ick
geerne gliedaen, ais ick noch daer boewen sat to midwinter; dan dat mochte
mij niet gheboeren.
ADOTJFP sprack: Mijn Here VAN B E R G E N was Iiijr,
om in een - cloester t gaen ? daer he zijn Paeschen holden wil; so fraegde ick
h e m , v to goet, off ghij wal mosten Misse hebben ende t Heilich Sacrament
vntfanghen ? BERGEN sprack: Help ja! waerom solde he dat niet moegen
doen, als he wil? etc. Daer om gewe ick v dat to foerstaen ; — ende vp
wat dach ick wolde, solde de Pastoer fan de stadt bij mij coemen, om mijn
Lijcht to hoeren, —— Ende daer worde concludeert, dattet gheschien solde
vpten Goeden Fridach. «— Nu merckt! mijn giola stont an de doer; se was
int fiercant wal so hoech, dat ick daer recht vp in staen mochte; dan het was
so ianck niet, dat ick vth ghestrect daer inne leggen mochte; dat dede mij
to mael wee an mijn benen ; de ijseren wolden hoer daer nae niet gewen • ende
met namen so was de bok also ianck, dat he int bedt niet mochte leggen; dat
helt mij de benen aJtijt colt, etc. Ende als de Pastoer quam, so stunt de doer
oepen; ende daer was een banck set voer de giola; daer vp so ginc'k de
Pastoer sitten ; ende he keerde de rug nae de doer, daer ick mij in
foerwonderde; ende he bestunde mij to fraegen hijr ende daer fan, ende seide:
Ghij plagen een man fan ere to wesen, ende sint nu hijr to gecomen; dat
moeten ghij v al nae nemen. •
Ick antuorde: Foeî groeter Iuden, dan ick
were, hebben wal moten lijden gewalt ende vnrecht; dat most ick oeck also
lijden, ende dragen mijn lijden, so ick dat best mochte.
Ende met dat
îie des fragens so foeîe maecte, sprack i c k : Here! ick hebhe v doer ADOMFF
late bidden om bij mij to coemen, ende wolde geerne mijn noet an v clagen,
ende raet an v nemen, woe ick then besten mijn Godt ende Here behaechlijck
solde moegen worden? Ick ben foer de werlt genoech foersmaet; wolde
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Godt mij in sijne gracie ende gnade vntfangen, so were het nocb niet aî
foerloeren. •— Daer bestunde ick mij to bijcliten} ende claeghde Lem mijn noet?
int tgene dat ick weten moclite, dat ick ghedaen mochte hebben tegen de
wille Godtz; — ende woe ick moert vnder mij gehadt hadde, ick solde dat
certeijn niet foersuegen hebben.
Ende als ick ghcdaen haddc, so stack
de Pastoer zijn handt in der giola tusclien de calumpnen, ende ick sacli nae do
bant, om mijn hoeft daer nae t gewen, ende sach daer ene wech gaen , de to
roer an mij ghestanden hadde; ja geen foet was l;e van mij gewest, ende hadde
dat also wal often bet gehoert, dat ick ghebijchtet haddc, dan de Pastoer
selwen dede. Ais ick dat sach, certeijn! mij was niet anders o in mijn hart,
dan off een mes doer mijn lij ff ghesteeken weer; ick sach zijn scheme ende
hoerde hem ijdtlijcke trap, de lie vpginck ; bij dewelcke dat iet niet weten
mochte, wel de gene was, de daer gestandsn hadde. Alle de Sarianten stunden
foer de doer; dan ick presumere, dattz ABOTJFF was. Ende de Pastoer
foermaende mij menichmael, seggende: Wat ghij hijr seggen , dat mach nummer
foermaent werden.
Ick antuorden scamelijck: - Ja Here! dat wed ick
wal.
Wel solde dat moegen geloewen, dat een Pastoer fan een stadfc
in sodfme dingen solde consenteren, ende hem daer to begewen ? —— Dat
sinnen al gesellen van Baal , en sullen met hem geloent worden. •
Vp
Paesche awent sant de Pastoer mij zijn Capellaen, de mij Misse las ? ende
Thciliglie Sacrament gaff.
Vp Paesche morgen brachtc mij À B O L F P boenen to eten; de hadde he
mij met vpsate also solt ghemaect als pekel; ende met dat ick in alle de
tijdt ne andere potage hadt hadde, dan bier ende broet to samen gewarmt,
sunder datter ijeet anders daer to ghedaen were clan foerdorven bier ende
brun broet, so hadde ick nu apetijdt tot de boenen; ende ick wiste ja wal,
dat men boenen often andere arften niet en solt; ijdllijck mach dat selwen
doen; — ende hadde wat soltz bij mij, dat ick vp mijn broet plach t doen,
als ick olije hadde; ende ick ginck de boenen daer to sollen; ende als
ick daer an to eten quam, so befant ick, watter ghedaen were; doch so
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waende ick , dattz foele daer Lij to quam, dat mij de mont bedorwen were, bij
dat ick ene so crancken Faste hadden gehadt; ende de hunger dede mij oeck dat
to beth smaecken, also dat ick de boenen vp ath. Nae noen quam mij daer doer
een smartelijcke ende een vngewoentlijcke dorst an ; ick ath crancke spijse,
ende was oeck menigen dach , dat ick geen nat in mijn mondt hadde ; als ick
nu de pot nam om to drincken, so wast Jutter gist, datter in was; doen worde
ick tlien eersten wijs, waerom dat se mij de boenen also solt gemaect hadden ;
daer so moste ick mijn egen pisse ghedruncken hebben ; dan ick hadde so foele
gelucks, dat ick een pot met schoen water bij mij hadde, daer ick mijn
handen vth wosche; dat water dranck ick vp ; ende doen lach ick een doeck
oeuer de waterpot, ende liet de giste daer doer loepen, ende dranck dat;
ende het was gans vnsmakelijcken; dan ick dranck dat noch lewer dan
pisse, etc. — - In deser gestalt brachte ick de tijdt fast doer; se deden mij
alle de smaetheit an, de man solde moegen erdencken; ende so was daer so
cleijnen dinck niet vp eerden, als se wisten, dat ickt begeerde, dattz mij
geboeren mochten; — ick begeerde een feer to hebben, om mijn kam daer
mede to suweren ; — ick begeerde een fat to hebben, dáer ick vth mochte
drincken, van steen often holt; —r- ick begeerde, dat men mij een bret often
een olt kussen wolden gewen, om vpt huisken to leggen; ick moste altijt daer
an to roer sitten; de fochticheijt ende stinckende fulicheijt dede mij foele
Jeitz; — ick begeerde in de anderen giola to sitten, de ewen starck ende bij
en ander stunden, daer geen ander forndel an were, dan, wel in de ander
giola sath , de mochte wal seen om to lesen , doer dewelcke dat men de tijât
to beth foerlesen moegen; — ende dergel ij ck e so foele anderen; ~ dan een
noch geen mochten ick hebben. —— Ende het allermeest so foerdroet mij de
smaetJijcke woerden, de ick daer vnder moste hoeren, so fan dene, so fan
dandere, etc, Als ADOIIF ende JURGEN in de kamer quemen,so sprack J U R G E N :
Ick hate certeijn de Zwijtsers; — ende dat foerhaelde de wal x mael nae en
ander; — ende als ADOI,FF dan hoerde, dat ick daerom niet fragen wolde, so
fraegde he an JÜRGEN , seggenden: Dat moet daerom wesen, dat se genen
geloeff holden. •
JÜRGEN antuorde:
Wel solde de truwelose luden niet
Frov. Friesch Genootsch. I,
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haten? — ende gaeven mij also bij hoer parabole to foerstaen, dat wij, Fresen ,
gene geloeff holden. —— lek dachte: Eij Godt! wel daer afF mochte disputeren
foer neutrale personen often rechters, men solde dan to bet weten, waer de
truwelose luden woenen , etc.
K.

Des Sondages nae Vnse Liewe Frouwedach nativitatis so ist aklaer îcarmes;
so weren aldaer foele fan hoer frunden, ende vnder alle dandere was daer ene
van Loewen, ende hadde der juncfrouwe moeije foer een wijfF; ende de quam
met ADOLFF in der giola, ende sprack mij also bitterlijck an, sëggende: Ha, du
ghesel! ofF dw achter de Busch vp de heide weerste! —— Dat dede mij oeck
genoech wee; hadde ick aldaer willen wesen, het were mij niet noet gewest,
aldaer in der elende to wesen; ick were wal vngefanghen blewen; daerom
so foerdroetet mij to mael zeer, ende antuorde: Ick mochte wal lijden, dat
ick daer were, ende ghij niet eten solde, foer ick hijr weder queme, çtc, ——
Niet lang daerna, Mijn Here VAN BERGEN quam int slot, en zijn luden
quèmen daer foele in mijn kamer; vnder de anderei} was aldaer een Edelman,
de troestede mij then besten dal; he mochten; ende dat weren oeck alle de
troestelijcke woerden, de ick aldaer hoerde ; ende daerhij was ene van BERGENS
Secretarien, de wolde oeck met mij achter den Busch vp de heijde. •
Ick
antuorde: Ick ben hijr so wal niet, ick solde aitijt willen daer foer to
Jherusalem wesen.
De Secretarius sprack : Gliij weren eersten wal, ende
daer mochten ghij u niet halden. -— Ick antuorde: Men solde mij foer dat
breken, ende foer allet gene, dat ick gedaen mochte hebben, to reden stellen;
woe ick mij niet wiste to foerantuorden, daer foer behoerde ick pugnicie to
lijden, etc.
Met datse mij nu so quelijcken tracteerden, en oeck**"*** foele
fan de ijseren; ende met namen so gaeven se mij stinckende broet to eten; bij
dewelcke dat ick zeer affnam.
Ende Mijn Here VAN BARGEN quam int
slot; ende ADOJLFF nam zijn koek mede in de kamer, daer ick sadt; ende se
hadden een keers bij hoer, de se staecken tusschen de calumpnen, om mij
to beseen ; so saegen se wal, dat ick in de staet niet lang leven mochte; ende
Mijn Here VAN BARGEN sandt in de kamer een Edelman, en is foele zijn factoer,
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ende is ghenoernpt Mester R O E I Æ F F DE HARTOGE ; ende met hem de Baliw Vth.
Wals
Brabant;
de fracgden mij nae mijn wesen ende de oersaeeke mijner
fangenisse; ende met dat ick wiste, dat de Baliw mede in Frieslant gewest
were, to liewer wolde iele met se sprecken, ende badt hoer, Mijn Here VAN
B A R G E N t seggen, dat h e , om Godtz wille ende walfaert fan justicie, so voele
wolde doen an Mijn G. Ff., datmen mij to recht stelde, nae belofte van de
Keiser ; wordet alsdan befunden, dat ick anders ghedaen hadde, dan so foele
als een froem, getrouw dener fan de Keiser to stunde, ende behoerde to
doen, ick woîde selwen de sentencie gewen, datmen mij solden andoen de
aïdersmaetlichsten ende schentlichsten doet, de man solde moegen bedencken,
alle andere menschen in een exempel; woe ick oeck niet mesdaen hadde, dat
begeerde ick to geneten; •— ende sprack foert: Wiltmen mij jae ther doet
hebben, so ist ja Cristlijcker ende oeck niet so groet sunde, datmen mij de
kop affhouwen, dan datmen mij aldus gaet tiranniseren ende laten bederwen,
doer dewelke ick om ziel ende lichaam solde moegen coemen. —— Mester
RoiiEFi? de sprack an de Baliw: Het were goet, datmen hem eens foerhoerde; —»
dan de Baliw en gaff gene antuort daer v p ; ofF he hadden willen seggen: Waer
vp sal men hem foerhoeren ? daer is niemant, de hem beclaget, ofte de hem.
partije tegen hem wil maecken; noch he heft niet mesdaen; «— ende also sint se
van mij ghesceiden.
Ende dit was vp Sancten FRANCISCTJS dach; ende daer
nae vp Sancten CIPRIANUS dach quam A D O L F F met de andere Sarianten in de
giole, ende deden mij de ijseren afF, ende wiste to seggen, wat groter arbeit he
daerom ghedaen hadde, foer dat ick de ijseren machte qiiijdt worden; P11.ATTJS
wijsde hem to H E R O D E S ; to weten, quam he bij B E R G E N , de wijsde hem to
H O E Ç H S T R A T E , ende HoECHSTRATE wolde daer an niet doen sunder B E R G E N , etc.
Nu ist waer, dat fan aller tijdt en weren mij de ijseren niet foerlecht oftenL,
foerferschet; dat Å D O L F F also liet gheschien, he was in hoepen, ick solde mij vth
de giole gecoft hebben; ende JURGEN was de gene, de dit om handen hadde,
ende gafF mij dat to foerstaen met foele parabolen; ende ick liet dat al hen
gaen, recht off ick so groff were, ende dat ick des niet wiste to foerstaen.
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Doen spraclc he, woe daer een ;'gefangcn vth Hennegouwen foele gracie fan
hadde gehadt om een sijden wamboes. —— lek antuorde: JURGEN !
ghij hebben A D O L F F dat also t seggen: Off ik an mij hadde dusent nobelen,
de solde ick liewer hoepen al willen werpen in vngrundelijcke put, ende
sterwen alhijr als een arm martelaar, dan dat ick ADOJÜFF daer ene aff gewen
solde, om mij hijr fan dane to koepen; he heft rnij hijr in ghebracht sunder
befel van de Heren, dat he niet behoerde t doen, ende heft mij in de tijdt so
vnmenschelijck tracteert; ende solde ick hem daer foer geit gewen? mijn hart
solde mij eer breken, etc. —— Daer met soo was ick dat vntslagen; ende met dat
ick nu de ijseren quijdt were, wast wat beter; dan ick hadde so foele gecregen,
dat ickt mijn lewent lang niet zal mogen foerwinnen. •—»- Aldus bleeiF de
saecke staen went Vp Sancteii M Á R T E N . Woe wal ick de ijseren quijdt were, so
nam ick fan dage to dage aff; ende worde crancker, als ick oeck vp dese vre
doe. — - Vp Sancten MARTENS dach, alst awenl was, dachte ick int bedt to
gaen, ende wolde vpstaen, om de drinckpot to nemen ende t drincken; ende ick
waende vp to staen; so hadde ick gene benen, ende fel daer hen; ende woe
ick de handen daer niet foer geworpen hadde, de der fal brack, certeijn ick hadde
mij doet gefallen met het hoeft tegen de calumpnen. Daer ginck ick leggen vp
sodanen troest, dat ick aldaer wolde sterwen, ende hadde niet Jievers begeert; de
doet, dé ick to foeren vntsach ende fluchtede, de begeerde ick nu, ende se
floecli van mij.
Ende aldus lach ick int bed went an Sancta BARBARE ;
ende vp Sancta B A R B A R A dach, froe morgens, quam ADOKFF tot mij, ende
seide, woe daer luden weren, de met mij spreken wolden, ende ick moste mij
hart to maecken ende staen vp.
Ick antuorde: Wel mij spreken wolde, de
mochte tot mij coemen; ick en were also niet gestelt, dat ick mij om een cleijn
vth het bedde mochten gewen.
Met dene quemen aldaer Mester G E E R T
MuiiERT ende J o w JOUSMA ; en M U L E R T sprack: Mijn G. Ff. hadde hem
gefeerdiget met mij t spreken; ick moste mij hart to maecken, ende doen mijn
klederen an; — en J o w badt mij oeck; ende ick dede also ; ende wij gingen
t samen in de stoeff kamer, ende daer was geen fuer, dat mij to mael quelijcken
behaegde; ende daer fant ick de gefangen, de vnder mij sat; wij hadden xxxij
ADOLFF
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we3<en gewoent vp enen toern, ende noch hadden wij malcander ne geseen. >——
Énde MUIÆRT hieff an, seggende: Mijn G. Ff. weer bericht, dat ick niet
lögiert were, alst wal behoerde nae mijn staet; daerom was he gefeerdiget
fan Hoer G. om dat t besien; ende off he dat also befunde, solde he mij moegen
gewen een eerlijcke kamer nae mijn staet ende wesen; ende so wast also, dat
he des wal bekende, dat de plaetz niet bequaem foer mij was; daerom, woe
ick mijn hant fan trouwen daer vp gewen wolde, dat ick niet solde bestaen
to breken, om wech to loepen, noch dat ick brewen solde senden vthen slote,
buten consent van A D O L F F , soe wolde he mij een ander kamer ghewen; ende
woe ick dat dede, so solde ick daer mede foèrboert hebben beijde lijff ende goet;
dat solde foerfallen wesen an Ff. M.; ende om dat dan t bet thaiden, so
solde ick bidden Jow JOÜSMA, dat he oeck solden zijn lijff ende goet foer
mij t pande setten, dat ick niet wechlopen noch vhten slote scrijwen solde;
ende woe ick dat also doen wolde, so wolde he met ADOI,FF spreken, dat ick
een ander kamer mochte hebben; ende ick solde nae noen frij ende ledich
omgaen in de slote.
Ick antuorde: He solde then eersten met ADOLFF
spreken, in wat kamer dat he mij logeren wolde; ende als ick dat wiste, daer
nae wolde ick mijn antuort gewen; — dat MUIÆRT ghedaen heft. Doen wast al
ghedaen; — ick solde weder vp mijn olde camer wesen; — dat ick niet doen
wolde, vth oersaecken, het was int hartste van de winter, de noch foerhanden
was; ende vp de kamer ist so rechte colt; woe ick aldaer gewest were, ick
solde soliceert hebben, om daer to coemen, daer ick was.
Doen gingen
se de kamer beseen; ende als se nu weder quemen, doen woldense, dat ick
blijven solde in de kamer, daer ick was, ende solde slapen buten der giola,
ende ick solde ijseren an mij nemen, so ick plach. — Ende ick was also
rechte mager, dat ick met aller noet mochte gaen; daerom antuorde ick:
Waerom dat ick mij also solde obligeren ende foerpenen, ende daer to causie
setten, als ick ewen hart solde geholden worden? ende woe ick ene van de
beide moste doen, sunder mij to foerpenen ende causie to stellen, en mochte
ick dan blij wen, daer ick waer, dat solde ick eligeren; waerom? — woe ick
vp de olde camer queme in den schijn, ofte dat ick de ijseren annam, dat solde
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ick moeten besterwen, soe mochte mij dat in der giola niet quader worden.
Nu ist waer, dat BARGEN hijr was vp Sancten ANDREAS awent, ende gaflf
ADOLFF sodaen last, dat he mij vth der giola niet nemen solde, dan vp
sodane condicien; ende als ick dat niet woide doen, so ginck rnen mij weder
brengen in der giola; ende hadde ick ïoo gulden hadt an geit, de badde ick
daerom wal wiüen geven, dat. ick vth mijn bed niet gewest were; also rechte
kolt weer mij, dat ick in langer tijdt niet foerwinnen mochte; doch hadden se
mijn bed gemaeckt; dat niet gedaen were van Sancten MARTEN ; ende worde
oeck niet meer gemaect ia der tijdt, dat ick aldaer sat. —— Aldus is Jow
van mij gescheiden, ende seide: Woe he gene belet hadde, he hoepte in dre
weken hijr weder to wesen; he hadde brewen to brengen an de Ghuwernoer;
als he daer antuort fan, brachte, so solden mijne dingen goet worden; daer he
groten troest to hadde, nae dat he van de Ghuwernoer in de Haegh gehoer¾
hadde • he hopte, Godt solde der Heren harten foerluchten, bij dewelcke se
solden moegen weten t onderscheiden hit wit fant zuart.
M. Als ick nu weder in de giola quam, so van dat ick also foerkoîdet were>
so fan moeijsel, dat ick sach ende hoerde, datmen mij dingen foer helt, de
mij niet doenlijck were, niet aensiende, datmen mij so rechte groet gewalt
ende vnrecht ghedaen hadde, sp nam die siecte altijdt t o , also dat ick vp het
lest niet ath;. het was al ,om een mpntfol often tue des dages t doen, dat ick
at; so quam ADO.LFF ende JURGEN bij mij, ende wolden, ick solde mij wat
warras late maecicen. —— Ick antuorde: ADoiFP ! dat solden ghij. mij hebben
laten maecken, dewijle ick noch wat mochte; dan ghij hebben rnij laten foergaen
met v .tirannezeij, dat ick besterwen moet; ende ick roepe Godt daer in to
tuige, dat ghij mijn bloet meer schuldich zijdt, off ghij mij metter hant
doersteken hadden; foer de luden solen ghij v wal weten t ontsculdigen, dan Godt
ist wal bekant; daer en hebben ghij gene vnschult t braken ; int eerste, hadden
ghij, mij .daer boewen sa vncristelick niet tracteert, ende met v bedriechlijcke
woerden a]so beanxstet, ick hadde niet gebroeken ; ende woe ick niet gebroken
hadde, ick were in deser giola , niet gecoemen; ende were ick hijr niet
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ghecoemen , so were ick oeck niet gecomen in sodanen staet., aïs ghij mij si e t ,
de daer met foerlangen de doet foerwachten. .-<—- ADOI/FF wolde wat antuortz
daer vp gewen; dan he ne wisten niet tseggen; se gingen wech ; ende balde nae
noen qiiernen se weder; ende ADO:LFFS wijff quam mede; ende A D O L F F bestunde
t spreken met mij, sèggende. Dat iek mijnhvngefal vp hem wolde leggen, daer
liadde ick vnrecbt an. In t eerste, dat ick quelijcken tracteert were met spijse>
dat ginck hem niet an; he stunde de cost niet; he was daer niet dan een dener
fan; het were hijr gewoentlijcken , als hijr fangenen coemen, daer de Keiserso
foele niet foer gewen wil, alst behoerde, dat se dan een compact met de juncfrow
maecken, om noch so foele t gewen, vp dat se wal tracteert worden ; daerom
macht wal wesen, dat ghij wat qùelijçken tracteert sinnen, vp dat ghij oeck
sodanen compact solden maecken. Hijr is wal een schoenlapper gewest, daer man
meer foer betaelde, dan man foer v betaelen wil.
Ick antvorden: A D O L P F !
V antwort staet vp genen reden, . yth qersaecken: Dat ghij de cost niet en
staen, so foele to meer schültz hebben ghij, als ghij mij gene spijse wolden
gewen nae de beloop van de gelde, de gij foer mij vntfinghen; daert ander luden
anginck, wat solden ghij dan doen, off ghij de cost ghestanden hadde ? ende
van de costume en bebbe ick niet mogen weten; ghij bebter mij niet aff willen
seggen; woe solde ick dan daer aff moegen weten; ick wiste mijn lewent lanck
ne woert daer fan, wel mijn cost betaelen solde; noch weniger mochte ick
weten, off het estimeert were in woe foele, foer dat ick een tijdt lanck in der
giola geseten hadde; ende doen luste mij niet meer to gewen; ick boet u , dat
ghij mij des dages ene stuwer wolden gewen, ende, beholden de dre ; dat ne
mochte mij niet gheboeren; dan tirannizeerden mij , ende perseuereerden daerinne ?
tot dat ghij t hijr to ghebracht hebben. Haddet niet Godtlijcker, doecblijcker
ende redelijcker ghewest, dat ghij bij mij gecoemen waren, ende hadden
gbesecht: J O H A N ! de juncfrow solde u geerne willen tracteren nae u staet
ende wesen; dan Mijn G. Ff. en wil daer nae niet betaelen; nu moeten ghij
fan tue ene kesen; ghij moeten v genoegen laten, datmen v tracteert nae den
gelde, datmen foer v betaelt; ofte ghij moeten aldaer so foele to gewen, dat
de juncfrow dat doen mach sunder hoer schaden. Woe ghij also gedaen hadden,
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so ben ick ja also vnbekentlijck niet; wolde ick wal tracteert wesen, dat
behoerde sunder hoer schaden to wezen; nu ist also niet, dat ick mijn lewent
lanck woert daer aff hebbe ghehoert; dan gbij wolden mij met u tirannezeij
daer hen brengen, boeven dat ghij mij so ménichmael gheloeft hebben: allet
gene ghij foermochten , behalwe-n eedt eii ëf¾, dat weren ick an u wal foersekert
an v t hebben; — wel mochte dat geloewen, dat gbij een so falschen hart in v
lichaem d r o g e n ? — met andere woerden, daer to denendé. —— ADOIJFFS wijff
wiste t seggen , dat alle Juden seiden, A D O L F F to wesen al to goet oever de
gefarigenen, etc.—Dat heft he certeijn an mij niet ghetoent, etc.
Daer
met sint wij ghesceiden; ende ick worde metter lijdt also eranck, dat he mij daer
vth nam ; ende hadde certeijn nummer iiij daghen daer inne moegen lewen ; ende
de datum vant jaer , dat ick in der giola sadt, staen in dese woerden gescreuen :
Ut viclerent Te , yui erant in penis teitebrarum, etc.
Ende se haelden mij
vth der giola, nae dat ick aldaer xlix weken daer in geseten hadde; ende dat
was de anderde dach in Januario;
ende was also foercoemen van hunger, dorst,
kolde ende andere menichfoldighe tirannesije, datmen mij moste leiden? ende de
eerste xiiij dagen rnoste ick bij stoelen ende bancken gaen, als de kijnderen,
de then eersten vp de flucht coemen, etc.
N.

Als ick nu vth der giola gecoemeh tvere, is ADOTJFF bij mij gecoemen, en
fraegde m i j , ofF ick met de junckfrow spreken wolde, om met hoer to
tracteren, dat se mij wal tracteren solde? — daer ick mijn be ra et vp nam. ——
Ende met dat he mijn antuort wiste, dat iek niet meer gewen wolde, vth
oersaecken dat se mij so recht vneristentlijck hadde laten tracieren, so ginck
dat weder vp een plagen; ende se gaewen mij niet to eten dan kalver fleis in
Januario en in Februario; ende alst in de Faste qnam, hopte ick, dattz wat
beter worden solde; dan het was foer als nae; doch so crege ick fleis, ende
worde weder starck, dat mij hu also niet fóergaen wil > etc. —— Ende Mijn
G. Ff, was der tijdt to Brusel; ende A D O L F F seide mij vp de sewende dach
Marti/,^ dat Mijn G. Ff. ende dat ganfze HofF worde nae Mechei passeren; —
ende dat foerbleeff; daer quam Bemant; ^— so quemen A D O L F F met de ander
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Sarianten bij mij, ende seiden: Als Mijn G. Ff. vp de faert wolde, so was
aldaer goede tijdonghe gecoemen , woe de Viceroeij fan Neapels een slach gedaen
hadde niet de Fransoseu, daer inne he niet allene triumpheert hadde, dan hadde
oeck de Coninck fan Franckrijch selwen gefangen; dat certeijn een goede
tijdonge was, etc.; — ende daer to so wisten se mij t seggen, woe het gesciet
were; to weten, des Keisers luden hadden geen geit, ende weren halff
foertuijwelt, ende de Fransosen wolden hoer niet t felde coemen, dan laeghen
in een perek foerwracht; so weren daer bij de Keijsers luden viijm Spanijolen ,
de hadden hoer heemden ghedaen oeuer hoer clederen, ende weren inder
nacht gefallen in de Fransoesche leger, ende hadden de Coninck gefangen,
ende vnbescadiget daer aff gebracht. —— Dat wast t seggen van A D O I / P F ende
J U R G E N ; ick wolde dat niet geloewen also gheschiet to wesen, vth foele
oersaecken, ende met dene quam W I L : L E M VAN DER S E P E , ende sede: He
hadde de rechte ende warachtige tijdonge gehoert van de Prefoetz, de dat selve
gehoert hadde vth de mont van Mijn G. Ff.; ende was also geschiet: Nae dat
de Fransosen niet to felde wolde comen, so weren de Keijsers luden gecoemen
int perck der Fransosen, ende hadden al het groet gescut int feit foernagelt,
ende hadden de Fransosen foert in de flucht geslagen, behalwen de Zwitsers; de
quemen in doerdej ende als de Coninck sach, dattz al foerloeren was, soe
begaff he zijn peert, ende ginck bij de Zwitsers staen in de oerde, ende aldaer
worde he foersien van des Hartogen VAN BAREON zijn Hofïmester; de sprack:
Heer Goninck! ick kenne v wal; — ende nam hem vther oerde der Zwitsers,
ende warp de Koninck achter hem vp zijn peert, ende foerde h e m , daer he
hem foersekert wiste, etc.
Woe wal dat dese tijdonge bet t geloewen was
dant ander, so mochte ick dat niet gelowen, vth oersaecken, dat men also
slechtelijck solden mogen coemen in de leger der Fransosen, daer se wal
foerwracht weren, ende aldaer dat haer Coninck selwen present were, ende
nemen hem also vth zijn starcte, ende foernagelen zijn gescut, etc,; oeck dat
men hem solde mogen nemen vth de oerde der Zwitsers ende werpen achter hem
vp sijn peert, dat luden oeck niet wal in mijn oeren; daerom wast dat ick
seide: Ist an een slach gecoemen, also wal mach een Coninck fan Franckri/ch
Prov. Friesch Genootsch, I.

g^
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ghefangen often doet geslagen wesen als een ander; dan in der gestalt ist
niet gesciet., als ghij mij hijr gesecht hebben. —— Se seiden: Het were also
gesciet; -— en ick woldes niet geloewen. Vnder foele woerden, de an beide
zijden daer aff quemen, so sprack ick: Sach ick ene, de mij een gulden wolde
gewen, woe he mij mochte toenen een scrift van BARGEN often BUREN,
dattz alsoo gesciet were, als ghij mij hijr reueleert ende gesecht hebben, ick sal
v hundert gulden weder gewen, -— JURGEN toech een Vtersche gulden vth de
budel, ende sprack: Sodane pennongen solen ghij mij hundert weder gewen,
ende ick wil foersekert wesen mijn geit t hebben, so froe als ick v sodane
scrift toene.
Ick antuorde: Woe ghij dat seker zijdt aîso gesciet to
wesen, so zijdt ghij sot, dat ghij sodane freemde sorge draegen, woe ghij dat
geldt fan mij solen hebben; ick sal u foersekeren, nummer vth desen slote t
gaen, ghij solen foer an betaelt wesen, woe ick dat foerlese; ne hebdij ne
penninck vthgegeven, de v meer prophijte gedaen heft, dan dese doen zall, woe
ghij recht hebben. —— JURGEN sprack : Ick ben niet wijs ; dan so wijs ben
ick ,wal, dat ick alsoo geen geit fan mij gewe, ick wete mij foeran wal
foersekert.—— ADOTJTF sprack: JURGEN! stecke vp v geit; hundert tegen
ene is to foei; weert s tegen ene, dat mochte passeren.
Daer met so
sceiden wij vns. -— Des morgens quemen ÀDOI/FF ende JURGEN t samen weder
in mijn kamer ther vngewoentlijcker tijdt; ende theerste woert, dat JURGEN
sprack, was, dat he seide: Gister nawent seiden ghij mij sot to wesen, om
dat ick v mijn geit niet wolde gewen; ende ick segge, dat ghij sot zijdt;
alle luden solden seggen, dat ghij goet Frantsoes weren; end STEWEN ende
ghij sinnen beide goet Fransoes. •
Ick antuorde: Wat STEWEN is, mach
ick niet weten; licht he heft daer beter recht to, dan ick doe; dan ick mochte
wal lijden, dat alle de gene, de subjecten sint van de Keijser, ende dan noch goet
Frantsoes weren, dat de gene beroeft were fan beide hoer oeghen ; ick solde de
mijne wal beholden. —— JURGEN bleeff daer bij: Ick were goet Fransoes; en
hadde ick mijn tabbert niet gewent, ick were niet gefanghen, ende hadde ick gene
boese stucken vnder mij, men helt mij also niet gefanghen. —
Des worde ick
gans foertoernt, ende sprack, dat he mij. dat oeuer seide als een openbaer Jogener;
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Iie liadde thandere tijden ghesecht: lek were een foerreder; ende hu sechste: Ick
ben goet Fransoes, ende hebbe boese stucken vnder mij, ende hebbe mijn tabbert
gekeert; dat saltu doer dijn hals haelen, off mij sall rechtz vntbrekeri, —— JÜRG-EN
nam zijn vpsteker in de handt, ende sprack: Dat ghij v hant an mij staecken,
dat mes wolde ick in v boesem drijven. —— Ick antvorde: Ick ben gefangheil;
daerom moet ick niet fechten; ick hebbe oeck ijser ofte stael an mij ; nochtant
dencke ick mij to weren, woe ghij mij antasten.
JURGEN sprack : So druwet
ghij mij to slaen? —— Ick antuorde: Jae certeijn; woe ghij mij niet in fredeh
wolde Jaten, ick wil mij dan dapperlijck weren; ende dat in sodanen schijn,dat v
nummer bet lusten sal, met een gefangen man t slaen; wij willen daerom dan
kempen , wel here van v mes wesen sal. —— JUK GEN sprack: ADOM\F ! dat hoeren
ghij wal, woe he mij druwet t slaen; jae he druwet mij to slaen, —
Daer
met gingen se vth mijn kamer, etc.; daer gingense oever mij clagen , woe ick
de gene wolde slaen, de mij het best deden, ende to eten brachte, ende anders
deden, etc.
Certeijn, sodane deners en begeére ick niet meer; dusentich
doeden wolde ick liewer sterwen in Godt, dan ick meer also solde gedenet
worden, als se mij hebben gedenet.
Vp Vnse Liewe Frouwe dach annunciacionis doen quemen weder bij mij O.
MÜXERT en Jow ende alle de Sarianten; ende daer ginck JoW mij seggen,
woe mijn saecken stunden vp goeder mate; dan wat he heel maecte, dat to
brack ick: Mijn Here VAN BERGEN hadde hem gesecht, woe ick mij anstelde,
ende worde altijt boeser, ende wolde de gene slaen, de mij t beste dede; —
met foele ander dingen.
Als ick nu dat foerhaelden, wat daer gedaen were
ende ghesproecken was an beide sijden, so lochende he mij dat allet samen,
ende seide, dat he het Heiligen Sacrament daer vp vntfangen wolde, dat he
sodane woerden niet gesproken hadde;— he wolde certeijn met JUDAS then altaer
gaen , etc.
Daer nae hieff IJow an met mij t spreken, seggende: Off he
(jat daer hen wiste t brengen, dat ick dre jaer in dese lande solde moegen
woenen met wijff ende kijnderen, off ick dat wal solde willen doen? —— Ick
antuorden: Wal wolde ick ende behoerde dat t doen tot begeerte van Mijn
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G, Ff.; dan niet wolde ick dat doen als gebannen, recht off ick sulckes foerdenet
hadden. — Uow sprack an MUXERT : Dat hoeren ghij wal? — ¾1UM:B.T
gaff gene antuort, dan he knickede mettet hoeft. —— Men secht: Knicken inder
Icercke, is so foele als: Goet morgen! vp der strate, etc. •— Daer met sintse
Tan mij gesceiden , etc.
P,

Altera MARCIJ Evangeliste was ADOLFP to Mechelen; en als he to huis
(juamj sede he mij: Mijn Here VAN BARGEN hadde hem belast, mij weder
te brengen vp mijn olde kamer; — dat worde gedaen vp Sancten VITALIS
dach.
Ende se gingen mijn weert senden nae Einden, de mijn clederen ende
andere dingen haelde, ende gingen mijn brewen to Lswerden visiteren, de ick
to Einden gelaten hadde, om also besoecken, off se mij oeck vpj een fael
ros solde hebben moegen
fijnden.
Fan dese dingen weetstu bet, dan ick dij
solde mogen scrijven; dan vth menichfoldige oersaecken en wete ick niet
bet. De Heren, (doer wels raet, mach Godt weten; ick wete daer aff niet t
scrijven,) hebben alle mijne secreten visiteert, so wal t gene, dat ick to
Munster hadde, als t gene ick to Mechelen, Staweren ende to Emden hadde.
Wat daer an is, dat weetstu altijdt beth, dan ick dij scrijven mach; dan ick
dancke Godt dusentich mael zeer, de mij 2ijn groete gnade getoent heft, dat
ick mijn lewent also reguleert hebbe, dat ick mij des niet vntsie. Woe se mijn
dingen hebben visiteert, so weten se mijn handel foei bet, dan ick ick selven
doe; waerom? ick hebbe de dingen foele foergeteu bij lancheit fan de tijdt,
oeck foele bij de groet vngenoechte, daer ick zeder der tijdt mij in gefunden
hebbe; daer to hebbense mij mijn bijcht gehoert; noch solen se mij nummer ene
artijckel moegen toenen, de ick mij scame doer, loff Godt fan al! Weren mijne
adversanten hoer saecken alsoo doersocht, ick geloewe certeijn, daer solde
anders wat gefunden worden; dan ick mach so wal niet gedaen hebben, dattz
mij profijdt doen mach ; noch mijn adversanten mogen so quelijcken niet gedaen
hebben, dattz hoer solde moegen scaden inbrengen ; dat is wal genoech probeert,
etc.
Vp Sancten V I T A M S dach bracbtmen mij weder vp mijn olde kamer; daer
ginckmen mij weder vp het nije tirannezeren, tot so lange dattu hijr to lande
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quemeste; ende vp de Dinxsdach nae Vnse Liewe Frouwedacli nativitatis, doen
quam W I L L E M froe morgens tot mij, ende liet mij een briefflesen, de mijn
weert an hem gescreven hadde, woe he W I I X E M liet bidden, dat lie mij int
goede wolde seggen, dat mijn wijff t sijnent was, ende worde hijr comen niet
de Procuroer General; ende ick moste gnade bidden, often mij weer niet to
helpen. — Daer weer mij genoech smelick to; doch wiste ick niet bet, ghij
weren noch to Mechelen; dan he was geen vre fan mij gegangen , ghij quemen
daer sercelijcken bij mij: dw boerste wal, wat antuort ick daer vp gaff: Se solden
ene artijckel mij foerwarpen, wat ick ghedaen hadde, dat mij noet were, genade
to bidden, ende hoeren mijn antuort; ick hadde sulcken troest, woe ick
de artijckel mochte weten, ick wolde alsodanen antuort daer vp gewen,
dattz niet gedacht mochte worden in menseben foerstant, dat ick schuit
hadde. -— Als se dat boerden, so leten se de artijckel, ende wolden, ick
solde mij koepen met een ghescinck van hundert gulden, ende daer oeuer soldet
niet wesen,
Ick antuorde, so dw weetste: Allet gene, dat to koep is, dat
steet altijdt vp de meeste penninck ; ende so mijn adversanten bet geit hebben,
dan ick doe, so solden mijn hundert gulden daer an niet moegen maecken;
end woltmen seggen , ick solde daer niet mede koepen, dan t solde geschien
in een emende, daer solde ick dat cleinste haer, dat ick an mijn Jichaem
draeghe, niet willen foer gewen; foei, ja foei, foei liewer solde ick willen in
mijn vnschult sterwen.
Dw boerste oeck wal, woe de Substitut fan de
Procuroer Generael seide, dat mijn adversanten hadden to Hoewe angebracht,
dat ick foerstant hadde met de Hartoge van Geldre, often de Graewe fan
Emden; — daer vp ick antuorde: Dat en noch foele meer hadden se t seggen;
ende daer foer so hadde ick mij gewapent; woe ick sodane dinghen niet
besorget hadden ghewest, so were dat niet noet gewest, dat ick mij daer foer
gewapent hadde; so ick dan hoer curen wal kende, ende wete dat se met
logenen ende bedrocb omgaen, ende anders hebbense behulp ne gene, daerom
wast, dat ick mij also ginck wapenen, allene foer gewalt; het recht mochte
ick wal lijden; ende hebbe fan mijn kijntlijcke dagen ne anders begeert, ende
noch so begere ick niet anders, dan vnder regule fan recht to lewen, etc.
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Nu ist ja also: ick bekenne mij to wesen een dener ende subject van de Keijser;
woe ick dan foerstant met enige Heren liadde, woe se weren , dewelcke dat
fianden fan de Keijser weren, ofte anders, dat tegen de walfaert van de Keiser
coemen mochten, so were daer geen ander antuort to gewen, ick moste oeck
wesen een foerreder, jae de groetste foerreder, de lewen mochte; so dan dat
nummer mensche zal moegen waer niaeeken, dat ick foerstant hebbe ghehadt
met enich mensche vp deser werlt, tzij dan heer ofte knecht, dat coemen mochte
tot prejudicie ofte achterdeel van de Keijser, ergo so sint se falsche acusanten ;
daerorn heb ick mij to recht geboeden, nae belofte van de Keijser, foer dat ick
gefangen worde, ende al de tijdt fan mijn fangenisse; ende wat rnach ick meer
doen , ofte wat solde ick anders hebben moegen doen, dan so foele als ick
gedaen hebbe ? •
End als P H I M P P T J S D U B B E I Æ T hoerde, dat geen m'ont
was om meer t spreken, so wolde he, ick solde mij fan dane maecken, niet
aenseende, woe het scege, met ere ofte met scanden, ende exempleerde mij dat
bij een fabule fan een esel ende een hindeken, als du dat weetste; ende maecte
zijn conclusie: ick solde mij laten denckén, dat ick de eseîl waer, etc. ——
Ick mach wal een esel wesen; dan ick hebbe de nature van een os, ende foele
Fresen met m i j ; de ossen sint hoer heren to mael prophijtelijck; se bearbeiden
t landt, ende haelen de fruchten fan de felde, ende doen allet gene, dat de here t
doen heft; dan men moet se met gemack drijwen; men mach met se niet
balderen noch sîaen, wilmen anders hebben, dat se prophijdt doen sullen;
woe manse bestaet to slaen, ende to roepen, ende balderen an se, so loepense
al to r u g , ende breken tgene, waer met se dan ghebunden sint, ende doen
geen profijt meer. —— Woedem zij , de esel ende os weren beide mede to
Bethelehem int ghemeijn husken, bij de geboerte C H R I S T I , ende gene leeuwen
noch wolwen weren aldaer gheroepen; des erfrouwe ick mij , etc.
Ende
daer nae fraegde mij de Procuroer General, off ick dat wel wolde folgen
ende holden, wat mijn G. Ff. met dij liet tracteren, alst mij niet hinderlijck
were an mijn ere noch áh mijn lijff?
Ick antuorde: J a ; al dat Mijn
G. Ff. met dij liet handelen ende tracteren, dat wolde ick holden ende
folcoemen, alst mij niet scandelijck noch schade]ijck were, ende dattz mij niet
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praejudiciael were an mijn ere, lijff ende goet.
De Procuroer sweech stil;
dan dw sprackste: Goet! — Dat woert maekestu also lanck, recht ofF dw
hadtste willen seggen; Wiltu dij hijr late foerderwen om goet., dw foerstaetste
dij de saecke niet. — Woe ick Lij de. fianden gefangen were, ick solde om
geen goet willen blijwen, als ick mij met goet mochte koepen; dan ick ben
gefangen bij de gene, de mij focr gewalt en vnreclit sculdîch sint to bescermen ;
wolde ick mij nu fan hijr koepen , so maecte ick mij daer mede foer de luden
sculdich, de foer Godt ende aiîe de werlt vnschuldich ben; al liet ick mij dat
niet meer costen dan ene stuwer, mijn ere worde daer mede maculeert; wel
dan also mijn goet begeert t hebben, de moet oeck mijn lijff hebben. Mijn
ere, lijff ende goet, de mogen boer niet foersceiden in deser gestalt. Godt mach.
mij belpen ende troesten, so He wal mach; De hebbe ick mij gheoffert,
Als ghij nu fan mij gingen, ende daer beneden quemen, so badtstu deQ.
junckfrow, (se is nu al doet,) dat se mij wal tracteren solde; ende se hadden
geantuort, ende wees vp STEWEN , woe alle 3 dagen enen golden gulden foer
hem betaelt worden: woldestu oeck aïso doen, so wolde se mij wal tracteren; —
dw haddeste geantuort: Se solde mij wal tracteren; t solde sunder hoer scade
wesen.
Nu ist waer, dat ABOLFP mij gesecht hadde, dat Mijn H. v_
HOECHSTRATE hadde hem belast, mij wijn io gewen went an besloten Paesche;
dat wolde de Keijser betaelen ; dan wat ick daer nae wolde hebben, dat mochte
ick selwen betalen. -— De ADOMM? brachte mij des dages wat foerdorwen
wijn in een stenen kanne; ende t solde de name hebben van een walpot; dan
he brachte mij so scentlijcken wijn, dat het scande was, dat he de namen foeren
solde van wijn; niet to min he gaff mij meer foetsel dan al mijne andere spijse;
also rechte scentlijck tracteerden se mij ; daerom so was ick so rechte noet van
de wijn ghesceiden; woe zeer quaet se mij de wijn maecte, ick was des al to
freden; daerom so woîdense mij geen meer wijn doen hebben, ende seiden: De
luden in de Falch, daer de wijn ghehaelt worden, de wolden, mij gene wijn
meer senden sunder geit; ende se wisten wal, dat ick gene geit hadde, dat mij
daer an helpen mochte; — ende dat was al gelogenj het was een vnschult,
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om dat se niet wolden, dat ick wijn solde hebben; end als dw nu hijr waerste,
letense dij de ganse wijn betaelen, ende licht meer, dan ick gebadt hadde,
niet tegenstaende dat de Keiser de meeste helfft daer aff betaelt badde; — dat
ginck WiliiiEM mij seggen, ende wolde, ick solde de reste gaen haelen; —
dat ick niet doen wolde, vtb oersaecken, se gaewen mij also snoeden wij-n,dattz
to foei scentlijck weer, ende om dat se mij de wijn benomen hadden; dat
wolde ick niet meer laten geschien. Als A D O L P F wiste, dat ick gene wijn
meer wolde hebben, doen foerstunt be oeck wal, dat ick niet meer gewen
wolde; doen bestunde he mij weder to tiranneseren, meer dan he to foeren je
gedaen hadde; to foeren plach ick somwijlen t hebben het nat, daer runderen
potfleis in gesoden were , dat vnse alderarmste deners niet solden willen hebben;
dat were groete gracie, als ick dat hebben mochte; dat worde mij nu
benoemen; ende gaewen mij, in stede van den, het oeuerblijff; dat, daer maegden,
ende knechten de ganse weke de handen in gewosken hadde, daer solde ick
mijn broet in nat maecken; end alle dinghen daer nae ; ende brachten mij
certeijn van hunden to eten; ende dat menichmael ; dan se seggen, het was fan
een olt bock, —
Woedern zij, se deden mij alle dat leit, spijt ende foerdriet
an, dat men vp deser werlt solde moegen bedencken; ende ick hadde W11.I1EM
daer beneden geit gegewen, an mijn weert t dragen, om mij boecken daer foer
to koepen, daer ick mijn tijt inne foerdrijwen mochten; dat geit helt he meer
dan een halff jaer bij hem; ende doen vpt letste brachte he mij mijn geit weder,
seggende: Mijn weert mochte de boecken niet to koep fijnden; — dat al
gelogen was; — ende vnder andere woerden sprack he, woe he ghehoert hadde
van een man, de dat secreet van t Hoff wal wiste, datmen gene andere actie
tot mij hadde, dan dat de Keiser mij pensioen geloeft hadde, de man mij niet
Letaelen wolde; daerom heltmen mij gefangen; datmen met cleijner cost doen
mochten; dan datmen mij alsodane pensioen betalen solde, etc.
Ick
antuorde: Dat mij Godt gegeven heft, dat behoert Sancten P E T E R mij niet
weder t benemen; wat de Keijser mij geloeft heft, dat sal he mij oeck wal doen
hebben, etc.
Doen nam he dat hijr ende daer, alsoo dat iet wal foerstunt,
dat se wolden: JOHAN R A T A L L E R heft een huis staen, ther Slusen macht
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lieten; ende dat solde ick koepen, om liijr int landt t woenen ; des solt men
mij een pension gewen van dre hundert Philippus gulden sjaers.
Dit
seiden se also niet int pîat; dat ick nochtant wal foerstaen mochten, dat lioer
menonghe also was, al geliet ick mij recht off iele dat niet foerstunde;
waerom ? ick solde dat huis niet willen hebben, al w'olde he mij dat
scencken, als ick dat niet weder foerkoepen moclite. —r- He mach wal een wijs
man wesen; dan he heft hem daer an getoent een sot to wesen, dat he so
groten cost lecht heft ant huis, daer he gene renten to hadde, om het huis
mede vp t holden; hadde he then eersten de koecken getemmert, to weten,
hadde he dat geit geleit an landt ende renten, daer man de koecken mede
vnderholden moegen, so hadde he met de vpcompten alsodanen huis wal mogen
temmeren; dan he hadde der lijdt Brabant foer der handt, ende waende daer
bij to blij wen ; — dat hem falieert heft, etc.; — so most ick oeck wal so sot
wesen, ende leggen groot geit to cost an een hoep steens, daer ick gene landen
often renten hebben en mach. •—- Altijdt op hundert golden florenen rente,
daer wil ick meer cost in Frleslant vp doen , dan hijr to lande vp iiij° golden
florenen rente, —— Ende met dat men mij so rechte vncristentlijck ginck
tracteren, soo word ick cranck; ende ick crege een stareke febres vp Sancten
BARNARDUS dach.
Se hadden mij gebracht papijr ende incket, dat ick een
brieff an dij solde scrijwen; dan ick ne mochten dat niet foUenbrengen doer de
siecte; ende deden mij in mijn cranckheit allet leit, datmen solde mogen
bedencken; this niet t scrijwen, dat se mij deden; ende off ick dat mochte
scrijwen, so soldet niet t geloewen wesen; ja, dedense so foele, dat ick in dese
cranckheit crege, dat ick nummer foerwinnen mach. In de giola foerdorwense
mijn foeten ende benen met de ijseren ende anders; ende nu foerdorwense mijn
hoeft ; als ick des nachtes vp mijn rechter sijde legge, ende mij dan omkere
vp mijn lincker zijde, so dunct mij niett anders, dat mijn foeten in de lucht
staen ende t hoeft beneden is; aîst niet in de slaep schiet, so ware ick mij
daer foer, ende kere mij metter tijdt om; ende oeck als ick vp ben staende,
ende se om hoech ijeeth lanck, so dunct mij, dat de foeten oeck om hoech
gaen ; ende woe ick mij ijlende niet helt, ick solde fallen ; also wal mach ick
Prop. Friesch Genootsch, I ,
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xiiei: neder bucken also lanck, dat ick mijn schoen solde knoepen, ick solde moeten
fallen; ick sal oeck alsodanen calumpne niet mogen scrijwen, ick sal mij 3 often
4 werff mij moeten vprichten , etc. Godt erbermes!
Ffoer mij dese febres
begaff, was ick weder al mijn fleis quijdt, ende het meeste, ick ne mochte
niet gaen, doer dat ick also 'groeten pijne an mijn foeten moste hebben, dat
ick des niet wal solde moghen scrijwen; ende noch vp dese hudige dach, woe ick
niet 3 often 4 vren in de dach gae oeuer mijn kamer, ick soide niet moegen
slaepen van pijne, etc.; ende dat allerquaetst was, ick hadde geen geit, ende
de kolde winter guam mij vp de handt; ende ick was zoo rechte zeer ghemagert
ende voerteer t, als ick oeuer mijn kamer solde gaen, so tnaecte ick de wech
k r u m , gelijk de dranckarts doen, de niet recht moegen gaen; ende ick worde
so vndoegdelijck ghespijset; ende dat duerde went omtrent midwinter, dat ick
nie fuer sach. —— Foer Sancten T H O M A S passeerde Mijn G. Ff. van Brussel
nae Mechel; doen worde mij ordineert, holt to hebben foer een stuwer des
dages; dan se brachten mij foer geen halwe stuwer; doen ick nu fuer hadde,
doen brachten se mij noch schentlijcker spijse, tot also lange dat ick dachte:
Du moetste van de noet een doecht maken, ende gaen hoer wrede tiranniclieijt
int t gemote, ende eten geen meer fisch noch fleis 3 so sietsîu ja de grote
yngenoechten niet, dat se 5 om dij to trauelgeren, goede spijse foerdarwen; — ende
dat nam ick an vp de dach van Sancten F A B I A E N ende SEBASTIAEM, Martelaeren,
dat ick nummer b e t , in dit slot gefangen sijnde, fisch often fleis eten zal, om de
doet to sterwen.—— Dit foerliep so langh went vp de Fridach foer Sancten
PANCRACIUS , Martelaer; doen quani Mijn .Here VAN BEUGEN int slot; ende als
men t eten brachte, so quemen aldaer 4 often 5 van BARGENS luden bij mij;
ende daer vnder was een Edelman, de bestunde met mij to spreken; ende ick
hieff an, hem aldaer wijs to maecken, woe zeer tirannelijck dat ick tracteert
weer, ende woe se met mij de lange tijt gheleefth hadden; — daer an dat ick
toende mijn sotheijt; he wiste de dingen foei bet, dan ick seîwen dede;
waerom.? zijn mester was de gene, de dat aîso wolde ghedaen hebben. Ende als
ick nu wal daer aff ghesproeken hadde, ende oeck getoent hadde het monster
vant froeijt, dat se mij in de Faste gebracht hadden , daer foer dat ick droech
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Itroet ath; ende hebbe certeijn gehele Fasten gewest, dat iele niet ath dan
droech broet, ende dráncls giste, de ick doer een doeck dede sewen, dat ick
fan de ganse Faste geen fier daghen fisch ath. —— Sodane dingen sint daer
so foele, dat daer geen scrijwen fan is; ick liadde daeraff bestanden een
boechschen t maeclcen , dat heft wal xxv sexternen cleijn gescrift, daer ick fan
foéle wenich to scrift gestelt hadden; dan ick late dat staen, ende wil niet
meer daer fan scrijwen 3 ende dat was het boexschen, dat se funden achter
mijne linwaet, daer iet foerborgen hadde, vp de dach alstu bij mij waerste,
etc. —- Ende int sîuten sprack de Edelman: Ick solde mijn gebreck vp een
cedule scrijwen, ende gewen hem dat om t dragen an Mijn Here VAN
BARG-EN; he hoepte so foele t doen, dat ick remedije hebben solde. —- Ick
antworde: Waerom dat ick an BERGEN daerom solden scrijwen? he was der
gene, de mij dat dede doen; he wiste al mijn ghebreck wal» •— Daer met
sint wij gesceiden; ende over x dagen daernae so quaemstu bij mij met de
Secretarius; dat ÀDÖI/FF wal wiste.
He liet to foeren aff haelén tholt, dat
ick daer hadde, ende het froeijt, vpdat ick aldaer niet mede solde moegen
monsteren ende hem bescamen. Als dw boerste, he sede, dat het froeijt, dat ick
niet wolde hebben, dat hadden wal beter luden gegeten foer groet present,
etc.
Ick ben niet zeer goet in hoer oegen; se hebben mij al estimeert
snoeder ende arger t wesen dan een dieff, de gehangen were, ende anders
foei snoeder geachtet dan een hont; dene hont et de ander niet, nochtant
gaewen se mij fan hunden to eten, etc.
Nu ist waer, als ick nu wat weder becomen wás fan mijn cranclcheijt, ende
als ick nu fuer ende licht hadde, so dachte ick hijr ende daer, als ener, de
geerne fan daer gewest were; daerom so concipierde ick een recjuest an Mijn
G. Ff., de fundeert were op iiij articulen, dat mij dochte, datmen mij de niett
mochte weigeren; waerom? se weren fundeert vp recht ende vp billicheit.
Deerste artijckel was, dat ick begeerde het recht, nae belofte van de Keijsere;
dander artijckel was: woe mij het recht niet geboeren mochte, dat Mijn G. Ff.
wolde beliewen to ordineren iiij wijse, exparte, consenciose ende neutrale
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personen, de vnse gebreken, fan mijne aduersanten ende mij, foerhoeren solde
in een formelijck proces, dat se holden ende bewaren solden went vp compste
van de Keijser, de dat dan mochte laten visiteren; als de Keijser daeir
genoechsaem fan informeert were, wat Sijne Majesteit dan daerinne beliefde to
geschien, dat solde mij oeck lieff wesen ; t darde: woe mij dan dat oeck niet
gheboeren mochte, dat Mijn G. Ff. dan wolde beliewen, mij to brengen in een
ander fangenisse, ende laten mij wal bewaren, ende laten mij tamelijck tracteren
nae mijn staet; wat de Keijser voer mij niet betalen wolde, dat wolde ick selwenbetalen; dat fierde: off mij dat oeck niet ghedijen mochte, dat Hoer Gnaden dan
so foele wolden beliewen t doen, ende gewen mij to foerstaen, wat Hoer G.
wolden fan mij ghedaen hebben? woe hit vp recht often vp reden stunde, to weten,
dattz mij niet raecte an mijn ere, lij ff often goet, ick wolde Hoer G. daer mede
beliewen, etc. <
Als ick nu dese suplicacie ghemaect hadde, soo wiste ick gene
wegen t fijnden, woe se an Mijn G. Ff, solde moegen coemen; want ick
thandere tijden gescrewen hadde an Mijn H. v . HOECHSTRATE ; dan de breven
(juemen an zijner hant niet, noch mochten gene antuort hebben; dat wat
mogelijck were, he hadde mijn scrift niet vntfangen, etc*; so worde ick to
rade ende maecte tue brewen an dij; dene solde Mijn G. Ff. mogen lesen, om
to weten, wat ick dij screeff; ende dander soîtmen dij senden, woe Hoer
G. dat also beliefde; — ende ick screeff een brieff an de Profoetz, hem
demoetelijck biddenden, dat he de brewen woîde dragen an Mijn G. Ff,; ende
foermaende in de brieff, dat ick een request geraaect hadde an Mijn G. Ff.,
de ick in wille was an Hoer G, t senden; dan bij dat ick so cleijnen dinck
niet hadde mogen soliciteren an Hoer Gnade, dat ick daerinne foerhoert mochten
worden, doer dat ick dan wiste, dat ick sodane obsiacula to Hoewe hadde,
de mij dat wisten to beletten, so hadde ick mijn eerste propoest muteert,
en wolde geerne, dat mijn wijff dene brieff mochten hebben; dat ick an hem
begeerde, dat he mij sulckes to goet wolde an Mijn G. Ff. soliciteren; — âab
ick aldaer om dede, dat, off Mijn G. Ff. dan weten wolde, wat ick an Hoer G.
to hebben begeerde, so worde Hoer G. wal. ene tot mij senden , om to weten s
wat mijn request foermochten, etc.; — dan in middeler tijdt gaff mij S T E W E N to
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foerslaen , (dat was de gefangen , de vnder mij sat,) dat sijne saecken vp goede
maten stunde, dat lie to recht solde moegen conien met zijne aduersanten, doei"
hulp van BERGEN ; — daer vp so foerwachtede iele mij ; woe dat also geschiet
were, so solde he mij daer mede belieft hebben, om de brewen an dij t senden,
etc, — Ende als BERGEN noch ten jungeste int slot was, so worde de saecke
vpgeset went vp Kermesse to Brussel; so wolde Mijn G. Ff. hijr doer passeren,
ende wolde met hem late handelen 5 ende al wast bedroch, so iele hem dat t
foeren wal genoech geseit hadde, etc.
• Ende in middeler tijdt quemestu tot
mij met de Secretarius; nu hadde de boeslistige ADOLFF mij gegewen alle de
tijdt quaede spijse; ende mijn eijerkoeck maecte he also zuart als atriment;
waer mede mach Godt weten! ende als ick sach, dat se goede spijse mij also
bedorwen, om mij to trauelgeren, des foertoernde ick mij to mael zeer, ende
warp aske weder vp de koecke, ende sant hoer de also beneden; ende dat
were wal also viij daghen nae en ander gesciet; des hoepte he, ick solde foert
an geen m'eer koecken willen eten, ende brachte mij vp de dach, alstu bij mij
quemeste, een goede koecke, in hoep sijnde, ick solde de oeck met aske
bestroeijt hebben; da erom wast also ordineert, dat ghij boewen ghebracht worden
de tijdt, bij omtrent dat ick de maeltijt ghedaen hadde; dan zijn anslach de
falijerde hem; ick hadde de koecke al in mijn lijff, niet wetende fan dijncompst,
meer dan ick fan mijn sterwen wiste, etc. Woe ick de koecke niet gegeten
hadde, de nu doegdelijck ende goet was, so solde he mij vnder mijn oegen
gelogen hebben , (daer he mester aff is, ende oeck bescaempt he hem gene
logenen,) dat he mij altijdt alsodane spise ghebracht hadde; als he dede met
het froeijt, dat he mij in de Faste gebracht hadde, etc.
Als ghij nu bij mij weren, so beclaegde ick mij hart, woe he mij tracteertR»
hadde; ja niet om dijn wille; waerom ? hit were in dijn macht niet, dattu
mij dat to beteren hadtste; dan ick dede dat, om dat de Secretarius van
Mijn G. Ff. dat mochten weten ende an Mijn G. Ff, dragen, om also remedije
to moegen hebben. -— Ende als de Secretarius an ADOLFF sprack, waerom
he sodane dingen dede? wolde he meer geltz fan mij gehadt hebben, dat hadde
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hem behoert mij t seggen; — ADOIJFF excuseerde hem, seggende: Het were
aldaer vmme niet allene gedaen.
Merct docli! het were om gebreck fan geit
niet gesciet, datmen mij also tiranniseert hadde, al had dat de name fant
geit; danfan Mijn Here VAN B E R G E N , tot begeerte van B U R E N , wast mij
also ordineert t hebben, etc.
Ende als ick mij nu fast seer hoech
beclaegden, wat mij al leitz ghedaen were sunder saecke, ende Â D O I , F F gene
antuort wiste noch mochte gewen vp mijn clagen, so sprack he an de
Secretarius: Siet, woe zeer hoech is hem de moet noch, etc! —r— Mij mach
certeijn de moet wal hoech wesen ; ick hebhe de Keijser met een also getrouwen
harte ghedenet, als he vmmer dener crigen zal, ende hebbe mijn alderbeste
gedaen foer de Keijser, dat mij mogelijck was to doen; ende dat ick so foele
goetz foer de Keijser niet gedaen hebbe, als ick wal hadde moegen doen, dat
is bij mijn schuit niet foerblewen; noch de fianden hebben mij dat niei belet
noch moegen beletten, dan des Keijsers egen deneren, so ick dat t foeren
genoech seit hadde, ende dat wal to foeren wiste; nochtant hebbe ick altijt
mijn beste gedaen, ende geen dinck is bij mij foerblewen; ick hebbe mijn
lewent niet gespaert in gene handel, dat bij mij gedaen wolde wesen; ende
mijn goet is mij benomen om des Keijsers wille, ende wat de Geldersche niet
mochte hebben, dat namen de Keijsers deneren; ende in recompens fan dese
heftmen mij met logenen foerfolget; ende ick moste mij niet foerantuorden ;
men heft mij publice diffameert ende soo grotelijcken injuriert; woe foele ick
claegde, ende mij to recht presenteerden, nae beloftlien van de Keijsere; dan ick
ne mochte gene remedije hebben, noch men wolde mij het recht niet oepenen;
dan men ginck mij fangen boeven geloewe ende sunder saecke; ende se hebben
nae mijn ere, lijff ende goet gestanden, ende dat met alsoo groter flijdt, recht
off des Keijsers lewent daer an ghestanden were; ende hebben mij dese lange
tijdt also gefangen geholden, ende also vnmenschelijck ende vncristentlijck
tracteert, dattz mij nummer folscrijwelijck solde wesen; ick wilt tonen met
îuden, de bij de Turck gefangen gewest sint, met andere, de bij de fianden
ghefangen hebben gewest, met andere, de bij straetroevers sinnen ghefangen
gewest; noch alle dese en hebben niet in de helft geleden, dat ick hebbe
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moten lijden; ende ben in de sauwegaerde van de Keiser ; ende daer to so ben
ick Zijn Majesteitz dener ende subject, ende hebbe mij altijdt to recht geboeden,
îiae de belofte van de Keiser, tegen alle de gene, de hoer partije tegen mij solde
willen maecken; ende daervp hebbe ick mij erboeden causie t stellen sufficiant?
dan ick mach leider niet geneten belofte van de Keiser, noch fan Ff. M., noeh
anders, woe wal ick mij daer vp foerlaten hebbe went in de doet; noch ick mach
geneten waldaet noch onschult: noch ick mach weten, wel mijne acusanten sint,
ofte doer wels instaneie dat ick gefangen ben, ofte de saecke, waerom dat ick
ghefangen ben; noch ick moet mij niet foerantuorden; noch men wil mij het recht
niet openen, daer ick ben in de fangenisse fan de Keijser, ende ben in bewaer fan
de oltste Here van der Oerde; end se hebben mij dese lange tijt so elendelijck
tiranniseert, aîso dat ick mijn lewent lanck een foerdorwen ende croepel
mensche moet blij wen; ende so wal zal mij niet moegen geschien, ick zal altijt
dese tirannesije met de bitter doet moeten betalen; ende foei beth solde BERGEN
dat hebben foer Godt to foerantuorden, dat he mij met zijn egen handt hadde
doet gesteecken, dan he dit, dat he an mij heft laten doen, zal inoegen foer
Godt beteren; foer de Inden en mach he niet mesdoen, etc, —— Woe ick nu
bij een straetroewer, een tiran, often een landtdwinger were ghefangen, toe
beth solde ick mijn lijden moegen dragen; dan ick ben gefangen bij de gene?
de mij foer gewalt ende vnrecht behoeren ende schuldich sint to bescermen.
Wel dan Godt ende de rechtfeerdicheit lieff hebben, ende dan dese dingen
gruntlijck betrachten willen, ende dat met beter foerstandt, dan ickt scrijwen
kan, certeijn, t zal de gene niei mogen foer wonderen, dat mij de moet fol is,
ende dat ick mijn lijden, hoemoe!:, smaetheit ende de grote schande, de
mij to ghestanden is, en noch alle dagen to staet, bitterlijck met grote
weemodicheit then harten nemen , etc.
Doen ick dese Secretarius de request gafF, he beloefde mij de tdragen in
handen van Mijn G. Ff. often HOECHSTRATEN, ende wolde mij een antuort
daer fan brengen; — dat niet geschiet is. «— Geen antuort is oeck een antuort.
Daer namënse alle mijne boecken, so dw weetste; ende met dat se daer funden
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mijn Passi/e, dat ick achter ende vnder wijn linwaet foerhorgen Iiadde, so
funden se daer inne, waer met se mij aldermeest foerdriel hadden gedaen; dat
moste ick doen mesgelden; doen wisten se mij puntlijck ende to recht to
tiranniseren, ende gaeven mij foertan niet to eten dan boeter, also solt gemaect,
dat één pont meer soltz in hem hadden, xx pont'hadde meer dan to foei soltz
daer an gehadt. Alst droech weder was, so dranck dat solt daer vtli, datmen
dat solt daer afF strijdeen mochte een halfF finger dick; dan dat halp niet daer
an-, ende dat duerde went an de Faste; behaîwen in een tijdt worde ick des
gans cranck, ende hadde grote troest, ick solde mijn schulde lietaelt hebben;
doen namen se mijn boeter, ende brachten mij doegdelijcke boeter; dan so balde
was ick niet weder gekeert tot ghesunde, ick moste weder knagen an mijn
olde croemen , went an de Faste to , etc. ; ende daer to brachtense mij niet dan
een cleijn pot met foerdorwen bier; end ick moste eten, wolde ick mij se]wen
niet doet smachten, ende drencken t gene se mij brachten; waermede dat se
mijn lijfF meer foerdorwen hebben, dan ick anders was fan alle mijne fangenisse;
en nu gewen se mij goede boeter ende tameiijeke spijse; ende ick ete ij maeî
so foei spijse in mijn sack, om also ziel ende lichaem bij en ander to holden,
als ick plach t doen, foer dat ick gefatigen worde; dan het helpt mij niet; ick
blijve ewen mager, ende mach an geen fleis weder raecken; de mage is mij to
mael cranck en gans foerdorwen; ende met namen de mont fan de mage,
daer lijde ick al to groten pijne an; ende wat ick ete, dat is all sunder apetijdt;
ende so balde dat ick mijn maeltijt ghedaen liebbe, so moet ick vpt ailercîeijnste
een ganse vre oeuer mijn kamer gaen, foer dat de spise sincken wil; ende woe
ick dat niet dede, de spijse solde mij weder tot de mont yth loepen. Des
morgens doe ick mijn best eten; vp de awent, tusschen 5 en 6 vren , so neme
ick een baîff wit broet, dat ick daer to gheliolden hebbe, ende dat ete ick al
gaende; mijn maeghe soldet anders niet mogen foerteren; ende vp de awent
liebbe ick altijt groten dorst, ende drenck meer, also etende, dan ick
anders in de ganse dach ghedaen liebbe ; en met dat se mij niet meer sodane
boter gewen, so brengen se mij vp de awent een fiïsch pot met bier, sodaen bier
alst is, elc.j dat ick bij tijden fan de solte boeter also niet mochte hebben.
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Nu behoert dij to weten, datter vnder mij gefangen sint tue gefangenen¾ de
ene dat is de olde S T E W E N , de dw dan wal gheseen ende met hem ghesproecken
hebste; ende daer bij is ghebracht een erber, gheleert Priester, ende is
Canoninck to Brug ende Deken to Harlebeech,
ende was des Coninck fan
FrancJsrzj'ch zijn segeier, en bewaerde het zegel roijale van Torneses; dat is
Dornijck met de landen, daer toe behoerenden; ende is een olt here, als ick
foerstanden hebbe, ende niet hebbe ick hem ghesien; ende Mijn G. Ff. heft
hem foei goetz doen nemen, aîs he secht- ende als he hem dat beclaeglide,
heftmen hem gefangen ende alhijr gebracht; doch hangen sijn saecken in recht;
ende he heft een nichte, de woent to Mechelen, ende de heft oerloff alhijr to
coemen bij hoer oern, om scriften t brengen ende t halen, nae nodrufth
..denende tot zijn saecke; ende de goede Priester heft so lang en foele gesproeken
met S T E W E N , dat he daer doer mijnre vntfarmt heft, ende erboet hem, mij to
helpen, in also foele he mochte, met raet ende daet; ende S T E W E N ende ick
hadden foerstant met malcander, dat wij an en ander mochten scrijwen ende
malcander gewen, dat wij wolden. <
Ende dat worden se wijs, als dw bij
mij waerste, doer dat se scriften van S T E W E N vnder mijne brewen funden;
daerom so braecken se STEWENS bed v p , om to soken ende besien, off he
oeck enighe scriften van mij hadde. Nu ist waer, dat boeck, dat ick gemaect
hadde angaende fan Partij e, dat de principael was, waerom se mij mijne
boecken namen , dat hadde ick affgescrewen, vth oersaecken: S T E W E N hadde
een soen ; de was bij hem gewest, ende hadde hem beloeft, oeuer Paeschen
weder bij hem to coemen j daerom so hadde ick dat affgescrewen, om dat
S T E W E N S soen t bene solde afdragen, vm dij t senden. Als nu S T E W E N sach,
dat ghij fan mij kamen, ende dat de Artsiers alle mijne boecken mij genoemen
hadden , ende hoerde, dat de Secretarius ADOI,FF fraegde, off dat de gefangen
were, de an mij gescreven hadde? soe balde weren ghij niet wech, he nam
sunder enich beraet mijn boeck, ende warp dat int hemelick huisken. De
Sarianten worden dat wijs, ende hebben dat boeck vth de fulicheit ghefiscket,
in hoep sijnde, se solden aldaer edtwes moegen lijnden, dat mij schade often
scande solde moegen inbrengen, etc, —— Nu ne wisten se niet beters, off
JProv. Friesch Genootsch. I,
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ick liadde deze scriften gehaelt ende gegeven doer een fenster, de vp malcander
respondeerden; daerom so maectense dat fenster fan stunden an t o , etc>; dan
wij gaewen malcander de scriften, ende anders dat wij malcander wolden gewen s
doer het hemelijclc huisken; ende dese Priester mach also foele papijr hebben als
he wil ; ende de gheft mij dat, ende daer to inct nae nodrufth; ende wat ick
also metter tijdt scrijwe, dat gewe ick hem; ende he geftet foert zijn nichte, de
brenget foert to Æechelen, tot dattz foldaen is; so salse dat foert to Antuorpen
dragen an G H E E R F R I E S , de dij dat foert gewen sal. In sodaner wijs ben ick
gecoemen an papijr ende incket; ende foert dat ick dij daer doer mijn saecken mach
vntdecken, ende mijn gestalt to kennen gewen, dat anders in gene maneren tdoen
were gewest. - — Hijr om, so lieff als ick dij ben, wilt gene menschen so lieff
daer fan seggen, dattu scrift fan mij vntfangen hebste; off het sint alsodane
personen als Mester R E N I C K en Mester G H A E L C K O , de dat secretelijck weten to
holden;— waerom? — foei, ja foei, fol liewer solde ick selwen willen lijden,dan
dat de froeme Priester om mij to lijden solde hehben. —— Als ick then eersten
wiste, datter een ghefanghen bij S T E W E N in zijn kamer w a s , so fraegde ick
de olde M A R G A R E T A , wat ghefangen dattz w e r e ? — de mij seide, dattz een olt,
rijck Priester were; ende hem was foei goetz genomen; wolde he dat quijdt
schelden, so mochte he wal frij wesen. —— Ick sprack: Dat is wonder,
blijwet he hijr gefangen om goetz wille,
Dat mochte se weder in de koecken
brengen an A D O L P F , de hoer leerde, wat se daer vp seggen solde. Ende niet
lang se brachten mij de spijse en sprack noch fan dese Priester; ende vnder
ander woerden sprack se: Ick wete wal, mochten ghij wech gaen, ghij solden
om geen geit hijr willen blijwen; men is v oeck foele schuldich; dat solden ghij
wal willen vntberen, mochten ghij wech gaen.
So froe als ick de
woerden hoerde, wiste ick wal, waer hen se quemen; dat wast t gene, daer
WiiiLEM mij oeck fan to sprack, dat men mij gefangen hadde, om dat men mij
niet betalen wolde de pension, de der Keijser mij gheloeft hadde, etc. —— Nu
ist waer; — om de grunt fan dese dingen to weten; — als wij samelijck weren
bij Mijn Here F A N B U R E N , vp siju kamer to Ghent, so sprack he vnder
andere woerden to mij, seggende: JAKCKO! ick hebbe v dat wal late vntbedenj,
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als ghij de Hartoge van Geldre alderlangest ghedenet hadden, so solde he v om
u lewent brengen, woe he mochte, ofte vp het wenichst om u goet, etc, >-——
Mijn Here VAN BUREN de noembde de Hartoge van Geldre, dan he meende hem
selwen; — welcke woerden ick wal to recht geproeft hebbe; dat mij oeck wal
genoech to foeren gesecht were; to weten, als ick de laetste reise in de lande van
Geldre weren, tegen de boeslistige Mester HUBERT, SO quemen vp ener tijdt in
vnse herberge foele Junckeren ende ander Heren; vnder alle de anderen quemen
in vnse kamer de Here van ZUARTSBORGH en Juncker CRISTOFPEL, de nu Here
van Esens is, ende wolden, ick solde bij hoer coemen brassen; — dat ick
afsloech, om dat MARTEN VAN ROSSUM, Here van Puderoeijen, daer vnder de
hoep was; ende oeck weren met mij vp dat mael JANCKO VNEMA en mijn Pastoér;
ende JANCKO VNEMA de hadde vnwille met de Here VAN ZWARTSENBORCH
gehadt, etc. —— Nae datter gebrast were, quemen van de luden een part bij
vns in vnse kamer; vnder de anderen weren daer oeck GJSQRG VAN LENNOP ;
ende nae foele ende lange woerden quemen wij t spreken van HANS S T A M E E I / ,
woe he in vngenade van de Furst ghecomen were doer de Hartoge van
Luneborch.
> Ick« sprack: woe HANS STAMEEL bij de Keijser toech, he
solde aldaer wal vntfangen worden, ende t solde Mijn Here van Geldre noch
rouwen, dat he hem om een so slechten saecke laet fan hem scheiden. ——
LENNOP antuorde: Neen liewe JANCKO! Mijn Here van Geldre heft gene sorge,
dat STAMEEL bij de Keijser sal trekken; he is daer foei to wijs t o ; Mijn
Here VAN USELSTEIJN zal Mijn Here van Geldre deneren hem wal ghetrow
holden.
Ick fraegde, bij wat oersaecken dat Mijn H. v» IJSETJSTEIJN solde
moegen maecken, dat Mijn H. v, Geldre sijn deneren hem getrou blewen ?
LENNOP antuorde: Wat luden bij de Boergondtsche coemen, de Mijn Here
van Geldre ghedenet hebben, se worden wal vntfangen, ende foei gheloeft; dan
vpt letst compt Mijn Here VAN IJSELSTEIJN ende werpt an boer een actie;
dene laet he ferndelen, dander raderen, de darde hangen; — end noembden de
gene, de dat a!so wederfaren were.
Ende vnder de anderen noembde he
de gene, de ick wal kende, to weten FA:LCKENBORCH; nae dat he de Coninck
van Castillen troulijck ende wal ghedenet hadde, ende hadde zijn geit foerlecht
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ende geleent, doen liet Mijn H. v . IJsEiiSTEUN hem farndelen ; — ende
BRENDEIJIJN , de Stralen oeuer gaff; ende Mijn Here VAN IJSE:LSTEIJN beloefde
hem een Hopman to maecken, ende gafF hem een brief an de fan de Busch, dat
se hem hangen solde; he waende aldaer Hopman to worden, ende se hingen
hem; — ende andere dergelijcke exempelen om foele, daer ick ter tijdt niet
foele vp passede; dan ick hebbe daer nae der tijdt de woerden beth ghedacht,
woe wal ick de Hartoge van Qeldre ne gedenet hebbe tegen dese landen,
noch heb Zijn G. willen denen; ende woe ick zijn dener hadde willen worden,
ick were wal in groter ere, ende Mijn H. v. BUREN solde mij dan wel hebben
laten met gemack ; end omdat wij zijn deners niet hebben willen wesen,
daerom so hebben wij ghenoech moeten lijden, als dw weetste; ende oeck fan
foele is hijr een cleijn daer fan to scrift gestelt. —— Nu hebbe ick dat mijn
daegen niet gehoert, dat een Hartoge van Geldre zijn deneren quelijcken heft
laten tracteren, dan is foei to genedich daer oeuer; dat blijct bij ene burger
to Aerrihem;
zijn name is mij foergeten ; de Ffurst hadde hem van nijet
vpghetogen, ende rijck ende mechtich ghemaect, ende was mede van de alder
secreetste Raet der Ffurste; end als der Coninck van Castillen int landt quam ,
ende legerde hem foer Aernhem,
doen was he de gene, de Aerrihem sunder
noet oeuergaff, ende haddet al om handen bij de Coninck van Castillen, etc;
nochtant heft he zijn peijs weder, ende sit to Aernhem in goede frede ; — ende
dergelijcke meer anderen om foele. Also wal en was daer bij vns niet dan
tue Fresen, de der Furst ghesuoeren weren; ende beijde werense foerreders,
ende beide weren se gefangen bij de Ffurst; ende de Furst wiste hoer meshandel
also wal, als he weet, dat he lewendich is; nochtant liett he se beide gaen;
to weten HIIÆIE D O E I J T H I E S worde ther Sneech gefangen; ende woe ick dat
niet belet hadde, men solde hem daer zijn loen gegewen hebben; doen worde
hc in de lande van Geldre ghesant; ende daer bij allet gene, dat men wiste,
dat he gedaen hadde; vp de scrift worde he geleit ther pijnen, dat de Ffurst
wolde weten fan andere dingen, daer in tuijwel stunt. Als de hanckman hem de
rock vth dede, so stunt de Ffurst ende de Rentemester vp een oert foerburgen;
ende H I L L E sprack: Dat moet Godt beteren,' dat ick dit lijden sal fan de
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gene, daer ick mijn Ie went so menichmael foer ghewaecht hebbe. —— Als de
Ffurst de woerden boerde, van stunden an geboet he de Rentemester t gaen,
ende hem to nemen; ende in iij daghen worde he weder in Frieslanb gesant;
dan hadde ick geweten , dat ick nu wete, he solde in Ghelderlcmt niet gecomen
hebben; ick droech hem altijt, ende heb hem vth mijnen budel so foer so
nae meer dan hundert golden fflorenen gewen to foerteren; ende daer was een
Fries knecht van Lewerden, genoemt EYLERT F R I E S ; de scholde hem voer
de ganse Raet een foerreder to wesen, dat he in Oestfrieslant getoent hadde,
ende wolde hem dat oeuerbrengen in een camp; — dat oeck also gesciet solde
hebben; dan HJXIÆ badfc mij om Godtz wille, dat ick EYLER wolde doen
zwijghen; — dat ick aîso dede.
Nu merct! foer alle de weldaden, de ick an
hem ghetoent hebbe , daer foer solde he mij foerraeden, foercoft ende ghelewert
hebben in handen van mijn fïanden. Dit is aldus gesciet: He quam tot mij ende
sede: He wiste mij thuis to Ffranijcher to leweren; ende gaff mij dat to
foerstaen, woe hit gheschien solde doer een, genoempt RUTER IJGLE , dat zijn
gesel plach to wesen; en de anslach was zeer goet; ende heft daer vp, ende om
dat wal t doen, tue maeï geit vntfangen van mij; end so ick nu foernoemen hebbe
dewijle ick Keijsers gewest ben, so wast al t doen.he solde mij selwen ghelewert
hebben; — daer ick geooech fan aduerteert were fan zijn egen zuager; dan
ick hadde so groet betrouwen tot hem, dat ick sulckes niet geloewen mochte,
etc, — End GODTZFRETNT was des Hartoge van Geldre Raet, ende daer to
zijn Rentemester; to weten vant stoelen goet, datter geroeft worde, dat vntfinck
he, en foercochte dat, en brachte dat to rekenscap , so foele als hem lieff was;
van zijn handel solde ick wal genoech weten t scrijwen; dan he is doet; Godt
gewe hem zijn rust! etc.
Ende wat deneren een Hartoge van Geldre vth
dese landen mach hebben, de heft he geerne. Als wij to Staweren lagen, so was
VAN HARIÆM Overste Lutenant, dat een Hollander was, WILCKO VAN
Hopman, en was een Brabander, HANS KEISER was een Flaminck,
COKNELIÜS VAN DE FPEER een Zelander, en andere om foele; als HENDRIK
VAN MONTFORT ; al dracht he de name also, he is nochtant een Hollander,
etc,
Dan ick hebbe wal clagen hoert oeuer Mijn Here VAN BUREN, dat he
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zijn deners niet wal tracteert heft, alst blijckt bij dat gene, datter foerscreuen
is; oeck de Hopman van Bommel worde niet armelijck ghemartelt hijr in dit
slot, sunder saecke ende schuit; ende H E N D R I C K VAN H U S S E N , ick hebbe dat
menichmael fan zijn mondt gehoerdt, ende meer anderen met mij, woe he Mijn
Here VAN BUREN claegde, dat he niet wal daer an dede, dat he beide, ruter
ende knechten, vth Aernhem liet trecken nae Frieslant bij de Hartoge van
Sasseny ende de Hartoge van Geldre quam dagelichs vp deselwe met macht to
jagen; bet were beter, dat men daer meer luden in hadden, etc,; —- Mijn Here
VAN BUREN solde gheantuort hebben: Foer wel gruwet dij? hebstn anglist, so
loepe vp het kerckhoff; wat solde een Hartoge fan Geldre? al weren alle dé
poerten open, he solde so coene niet wesen, dat he daer in gaen solde. -*—
Met dat antuort moste H E N D R I C K to freden wesen; ende de poerten weren hopen
al gesloten, en de Hartoge van Geldre quam daer all bennen. Nisi Dominus

cusiodierit civitatem, f rustra vlgllat, qui custodit eam,
Ick ben certeijn gene dener gewest in dese handel, noch willen wesen fan
een Hartoge van Geldre^ dat he tot menige tijden en bij diuerse persoenen
ghenoech hart an mij heft laete foersoecken; a!s mijn kijnderen dat op sijn tijdt
wal solen expres fijnden int ander boechschen ; ende hebbe daer oeclc genoecl.
om moeten lijden, als dat de gene weten, de bij mij gewest hebben; noch ick
ben gene dener fan Mijn Heere VAN B U R E N , noch zijn subject; dan iele behoere
de Keijser, ende kenne gene Here anders, de part often deel an mij heft, dan
Godt in de Hemel, ende de Keiser vp der erden; nochtant so mach ick in mijn
gemack niet biijy^en. Mijn Here VA¾ BUREN begeert al tijdt: de woerden, de
he tot mij in parabolen sprack van de Hartoge van Geldre, de wil he tot zijn
effect brenghen; end so he an mijn lichaem niet comen mach, so wolde he mij
geerne om mijn ere ende gost brengen met ene scentlijcke composicie, tot
propoest van zijn woerden: Mochte he an mijn lijff niet coerocn, he solde mij
vpt wenichst om mijn goet brengen; — daer hebbe ick wonderlijcke foele om
moeten lijden, meer clan ick solde moegen scrijwen, ende gelowen certeijn,
datter geen mensehe in deser werlt so hart van cornplexije i s , de dat solde
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moegen Jijden, dat ick geleden hcbbe; ende heb moten lijden sunder schuit
ende saecke, alleen vth Iiadth, nijdt ende vngunst. Sunder de inechtige hulp
van Godt, ende also schijnbaerlijck ende kentlijck, als Godt almechtich, in
euichcijt gebenedijt, mij het beginsel van mijn lewent gegeven heft, also
warachtich ende claer heft He mij in dese fangenisse mijn Jewent bewaert, ende
mijn ziel in mijn lichaetn beholden, etc,
Hijr mede so wil ick aflaten van de dingen to scrijwen; tliis mijn kijnderen
niet noet to weten, wat ick hijr geleden hebbe; dan dat ick hijr scrijwe ende
screwen hebbe, is alleen daerom gedaen, dat mijn kijnderen solen moegen weten,
off ick liijr sterwe, dattet mij to gefoeget is sunder mijn schuit, ende dattz Bij mijn
foerdeenste niet gecoemen is.
Ick hadde certeijn wal een beter foerdenetj
mijn olders hebben mij gene schanden glieè'rft, also en solde ick mijn kijnderen
niet geerne "willen schande erwen; daerom so zal ick nummer enige composicie
willen angaen, de mij schandelijck often schadelijck sal wezen; daer foer solde
ick certeijn willen sterwen; dat sal men aitijt metter waerheijt also befijnden;
dat gaet daer bij ben, de tijdt brenght alle dinck; de zal vns dat ende noch foei
meer Jeren en wijs maecken. Godt wilt foegen, Nae zijn benoegen! Amen.
Mijn liewe wijff! als dw dese dinghen îaetste ordineren, ende stellen ende setlen
ijdtlijck in zijn plaetz, alst behoert, ende daerbij leggen de brewen often ander
bewijs, dat daer to denet, so ist grotlijcken fan noeden to seen nae de datum,
vp dat ijdtlijcke in sijn rechte plaetz compt, ende dattz formîijck gemaeckt wordt;
daer se in hulp mogen nemen de memorialen, woe de beholden sint, de solen
hoer beter ende folcomeJijcker vnderwijs gewen fan alle saecken, dan ick dat in
dese scrift solde mogen foerclaren, bij oersaecken, ick hebbe gene memorialen bij
mij, noch geen ander behulp, dat mij prophiten doen mach, dan mijn memorie, de
to hant zeer ghecrencket is bij de menichfoldige vngenoechten, daer ick mij dese
lange tijt in gefunden hebbe; en dat quader i s , ick moetet al hemelijck scrijwen ;
ende so froe ick ene sexterne foîscrewen hebbe, so moete ick dat foerbargen
tot so langh, dat ick so foele hebbe ? dat iet neder gewen mach ende vthe sloten

Wumkes.nl

688

JANCKO

BOUÏVAIÏÏA'8

sende; also dat iet niet resumeren mach, noch weten mach, woe often wat dat ick
gescrewen hebbe» Dat moetense bekennen, dat ick een arm, gefangen mensche
b e n , de mijn selffs egen niet ben, ende hebbe niet mogen hebben om mijn
egen geit, fgene mij dan noetlijcken were t hebben, als wijn, holt en andere
der gelijcke dingen; se brachtent mij wal om mijn geit, dat ick begeerde,
dan gans vndoegdelijck, ende dat gans contrarie ; — daer ick mij to mael zeer
in foerstoerde; dan ick dancke Godt dusentich fult, dat He mij nu patiencie
foerleent heft; ick en foerstoere mij niet meer; ick see alle dingen an met
goede oegen , ende ben content mettz gene se mij brengen; tzij goet often quaet,
ick ben des ewen wal t freden. —— Off se dan fault often gebreck in mijn
scrift fijnden, dat moegen se mij niet wijten, vth oersaecken alst foerscreuen
is; dat neme ick mij foer een vnschult; se mogen dat beteren ende corrigeren 9
alst behoert to wesen,
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HIJR NEMPT EEN ENDE DAT DARDE QUARTIER, ENDE BEGINT
DE CONCLUSIE VAN DE SAECKE, DAER IN DAT FOERCLAERT
SAL WORDEN, DAT IN DE ANDERE FOERGETEN I S , ETC.
Nu wil ick hijr anfangen t scrijwen het fierde often laetste quartier, ende
stellen daer inne to scrift, t gene ick gehoert liebbe, waerom datmen mij solde
ghefangen hebben; oeck tv de re articulen , de ick niet waerachtich wet-e, dan
Lij presumpcien; doch vvo dem zij, wat ick weten mach, daer sal ick lrijr
fan scrijwen, so foele ais mij daer aff kentlijcken i s , vp ghefal, off daer fan
disputeert worde nae mijn doet, dat mijn kijnderen daer vp soelen nioegen weten
antuort to gewen nae geJegentheit fan der tijdt.
[« Int eerst ist kentliek, dat se willen seggen: Ick hebbe tuijdracht, partije ofte moeijt int
(l lant gemaect; — alsl blijet bij Igene, dat de Profoetz mij seide, als ick hijr then ersten
« ghebracht worde; oeck als Mijn Here VAN BUREN in mijn presencie seide, oeck anders
a gesecht heft; also wal. dat d<: Capiteijn fan de Arlsiers iàn Mijn G. Ff. mij seide; also wal
(( dat Mijn H. v. HOECIISTRATE mij seide; dat sinnen al let samen consona ten met en ander;
« dat worden gliij fijnden, fan de Profoetz int darde quartier, getekent met A; wat Mijti
« Here fan BUREN daer afl gesproken heft, dat suldij fijnden int anderde quartier, getekent
« met 3O; eii van de Capiteia van Mijn G, Ff. int darde quarlier, getekent met B ; end van
« Mijn H. v. HOECHSTRATE int darde quartier, ghelekent met Ff, etc.
» Hijr vp antuorden ick, dat ick gene partije, tuijdracht often moeijt gemaect hebbe metraetoften
K daet, met woerden often wereken doer mij selwen, oflen bij jemant anders heb laten doen,
(! often doer scriften, ick hebbe oeck in de lande niet gewest, als de vnwille quam, ende
« ben oeck iiil landt niet .^hewest, als se fan hoer mishandel beclaegt worden, ende hebbe
(f nemant beclaget, noch wol de nemant beclagen, als ghij dat fijiiden solen int anderde
« quartier, getekent met Q. I) lek heb derwaarts ook niet geschreven over Iandszaken, dan
zoo veel mij bevolen werd bij Mijn H -.e.re VAN HOOGSTRATEN, « als ghij dat worden fijnden
a int anderde qnarlier, ghetekent met AA; noch ick Jicbbe niet ,h tproeken, dat mij
Friesch CenootscA. 1,
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« hinderlijck wesen mach; noch nummer sal daer man fan eren wesen, de dat seggen sal, van
(! mij ghehoert to hebben enige woerden, de der Kei&er often sijne deneren letsel solde mocgen
« inbrengen; dan so foe'e, als hijr int boiîck oeuer al gescrewen stael; ende dat is allijd.l gewest
(! bij so gro'e personagen, de mij niet solen oeuerlegen ; des ben ick wal ghetroest. Nu merct
(i doch; woe ick mij also angestelt hadde als de Doctor, soe ghij dat lijnden int anderde
(î qnartier, gelekent met B , ende met P ende met R, so solt men certeijn seggeu , dat ick een
« moeijtmaecker were en. een groet loegenaer; daer aü ghij oeck solen lijnden int tselfide
« quarlier , gelekent met Z. »
« Het is geboert, dut ick to Lesu-^erden sat in mijn harbarge, om oenen brieff to sciijwen
(( an dij, daflii coemcn soliste mot dijn kijnderen bij mij to Lewerden; endo was ia de tijdt,
(( als de Ghnwernoer knechten gesant hadde in Groningerlant; so haddestu dijn gost voer
K de Gheldersche geflachtet iu de Ilummers to -Alma; ende aldaer quemen de knechten ende
(1 namen t selffde goet. EMÎ wijlt was des to mael qiialijcken to freden, ende seide de
((knechten, daltz mij behoerde; oeck mochlen se dat wal bckenuan aat goet, dal-tz hoer niet
B to quam, noch gene slechte Uiden; eude al hadde se een groet huls, dat behoerde hoer
(l niet; thuis met de gront quam mij lo; — met al dat hoer mochle denen, om dat goet
(( to behalden; dan hst mochle hoer niet helpen. So wistese niet bet, ick was roede vnder
« de hoep, so ginck se mij soecksn; ende met datse wiste, dat ick aldaer niet was, ginck
« s e lopen nae Lewerden to, om mij dat to bodtschappeu, off ick mijn goet ijeet solde
ff nioegen weder hebben. Als se nu aldaer was, so wolde ick dij de brieff bij hoer senden,
K en ick sat vp een cleijn kamcrkeri. » Daar beneden zat do broeder van. Doctor KE.MPO (k),
die eenigen luüslieden te vergeeft zocht te beduiden,' 'hoe ik hier was « bij wille ende consent
K van de Graewe FAN MOEKS, om se semelijcken Ghelders to snaecken; » hetwcik door dezen
bevestigd was in een tafelgesprek met zijn vrouws broeder op de Joure, I k , dit hooiende,
'« liet mij seen, a en verklaarde alles voor logen, tt ende lic solde de suilFde woerden does;
«-zijn keel haelen, off mij solde rechiz vnlbreken. —• Nu ist ja waer, landen ende Inden
« ist kundich, dat de Gheldersche mijn realen al bestanden to vntfangen foer dat ick Keijsers
(( worde; en dat meer is, he hadde fan EDE ende CLAES to Bom allene viitfatigeu fan dat
. . ([ jaer xxxvj golden iïloretien, lang foer de tijdt- dat se schuîdich weren to betalen, etc. —
. (! Woe ick met -sodarie dinghen om gegangen hadden, so mochltnan seggen: Ick were
«een moeijtmaéckev,-. logenaer"' ende maecte tuijdracht ende parlije. Na wil ick contrarie
(l bewijsen, -dat, ick geseten hebbe in de sulffde harbarge vnder foele goede laden, beide
« gheestelijck • ende warlijck, edel ende vnedeî, ende hadden foele desperate woerdea doer

(A) A. h, bl. 075,
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(I dal grote foerlnis , dat se hadden geliadt, en bleven noch also liggen, en deden oeuer a!
« niet gnelz, ende anders; ende ick troestede hoer then allerbesten dat ick mochle, ende dede
« vnschnlt foer hoer, meer dan ick rechlz liaddc, to sp foele clatse halff gram vp mij worden,
« ende wolden seggen: Se hadden mij al gewonnen; ick halp hoer in hoer vnrecht to
(( foerdedingcn, etc. — Dat is fan moeijt lo maechen, etc, !)
l)e Gouverneur dreigde eens den Raad van Leeuwarden (i), dat hij van Heer zou veranderen ,
om zich op hen Ie wreken; met welk zeggen hij niemand koude bedoelen dan den Gelderschen
Hertog. (î Woe ick sodane woerden gesproken hadden, so mochlmen ja watt llier bane
(! brengen. — Dat is van spreken, !)
:
Gelijke bedreiging had TJAAHD BDRMAHNIA zelfs in geschrifte naar liet Hof verzonden. )) Woe
H ick nu sodane brewen gescrewen hadde, waer solde ick gewest hebben? — Ick hadde in
(1 ûjSF jaren geen hoeft hadt. »]

Nu Itebbe ick daer afF noeren disputeren, de zijn vnscliult deden ; soggende:
He liadde dat to der rnenonge niet gescrewen, dat he zijn knechten wolde
foeren bij de Hartoge van Geldre, dan daerom , dat he bij de scrift to bet an
zijn betaelingc solde mogen comen, eic. — End ick geloewe dat oeck waî,
clattz der menonge gesciet is, vt.li naeioigende oersnecken: Heer T J A E K T heft
foerstants genoech, he wete dat wal to betrachten, dat he niet wal foerpaert
solde wesen met de Hartoge fan Geldre,- waerom? de Hartoge fan Gheldre de
is niet gewoen zijn deneren foele geltz t gewen; wel sLjn dener wil wesen,
de moet al fan de bant flegen , ende haelen hoer proelj om ffeer; ende dat is
van BURMANNIJE handel niet; he ist gliewoentlijcken, datmen hem t geit
met grote hopen thuijs brenget. Ick wolde TJA ER.T dat wal foersekeren, dat
lie in x jaer so foele geltz niet solde mogen crigen vth de Geldersche budel,
als he bij de Keijsers tijden wal foerschenct heft an peerden. Certeijn de Hartoge
sran Geldre solde oeck liewer willen hebben een ghebraeden conijn dan sodanen
dener, de he vther handt solde moeten foeden, etc. —— jEnde daerom ist, dat
se mij also foerfoiget hebben, ende met al hoer macht ende cracht belet
A. b. bl. 436, alwaar inen ook het volgende verhaal leest, BtIRMANNIA betreffende,
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liebben , dattz landt niet oeuer een ghebracht solde worden, vp dat se also de
Keijser to bet solden mogen dwingen, zijn budel to openen nae hoer -wille, ende
hebben lioer frijen ioganck vp de landen, om de to beroewen, scalten, fangen,
haelen en drijwen nae boer beliefthe; ende andere oersaecken liebbense to mij ne
gene: ende andere oersaecken sullen se nummer moegen toenen often foerthrengen,
de vnifanckelijck sint often de vp reden staen, etc. —— Dit is van scri/wen, etc.
[Ook heeft mij Mijn Heere VAN BUREN verweten, « dat ick THIEPKE GOSLINGE wijff a zoude
gezegd hebben, dat, indien ik bij Zijne Genade ware, ik weder zou wegloopen om de
andere; — fi so dw dat fijuden salte int anderde qnarlier, getekent met i-i t etc. n
u Ick solde daer vp anluorden, dat ick sodanen antuort niet gegeven hebbe; dan wal mach ick
« gheanluort hebben, dat wij bij en ander niet deenden; — vth oersaecken se sochlent t
1) landt egen t maecken, ende wij haddent geerne gehadt vp zijn o!de friheil, ende daer
(( weren wij oeuer doende; ende woe de Hartoge van Geldre hem ghequeten hadde in zijn
a beloff, daer solde geen fault in gewest hebben, wij wolden wal tol vnser menonghe
« gecoemen hebben; dan met dat wij mochlen foerslaen, dat de Hartoge van Geldre daer
« nae stunde om hit lant foer hem to behalden, doen leten wij liet peert drawen vp de loein,
» ende namen vns de saecke niet meer a!so hart au; ende met dat wij mochten welen, dat
(( wij niet weder tot vnse frijheijt mochte coëmen, dan mosten vns begewen an een Here,
« so hebben wij vns gekeert lot de Keijser, ende hebben de Keijser vntfangben, endè
(l Here oeuer vns gemaect; in welckoer annemoughe wij gene mencie gomaeci noch des begeert
« hebben, dat de Keijser hoer solde wech jagen, vntselten, often anders enich vnrecht
« doen; als se wal ghedaeti hebben. »]

Int eerst .hebbense Heren FLORENS daer to foermocht, dat men T H I B P K E
ende GABBE S C E L T E M A , met de gene de bij hoer weren, fangen solde,
allet boewen bestande; — dat de Keiser so menich dusentich gulden costede,
ende daer so menich doet worm ende menich arm mensche oeuer gemaect worde
oeuer beide zijden; doer dewelcke dat de gene, de bij Heren F L O R E S waren,
de Iepen tot vns; dat niet gesciet were, woese dat alsoo niet bestuert hadden; —
ende met dat dene also gefangen en quelijcken tracteert worden, dandere also
ghehandelt, dat se Godt dancten, dat se fan daene quemen, woe solden wij
feij sodaene exemplen lust hebben, om bij Heer F L O R E S to coemen? —— Dat
GOSLINGE
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solde iele geerne willen hoeren, etc, {h) —— Een ander, ick hebbe gliehoert
van de Rentemester ERCLENS , woe EERNST FAN DER LATTWICK hadde tracteert
met F R I T Z VAN GRÜMBACH , dat de Hartoge van Gheldre solde Heere van
Harlingen worden; ende in dat seggen, woe wal lie dat niet expres vthsprack,
so inochte dat een kint wâl foerstanden hebben, dat de Hartoge van Geldre
tot sijne menonge niet inochte coemen, he moste vns dan then eersten van
der hant slaen ( / ) ; ende dat hadde F R I T Z bij hem selwen niet gedaen nocli
begeert, dan doer de anderen; waerom ? F R I T Z solde niet vp
Harlingen
geblewen hebben, dan he solde gewoent hebben in de lande van Geldre,
vp Crachhow, dat PmiiiPPUS VAN SOMEREN der tijdt in liadde; ende de Furst
ginck met PHI:LIPPUS handelen, ende wolde P H I L I P P U S bewijsen vp een ander
borch in de lande van Kessel; dat P H I L I P P U S niet wolde doen, waerom dat
de Ffurst vp bem foertoernt worde, ende liet hem fangen ende to
Hattum
senden, ende leide hem vp, dat he een openbaer straetrover were; — daer
P H I M P P U S oeck gheen ander antuort vp wiste t gewen, dan: Dat he sulckes
hadde laten doen, were geschiet bij ghebreck, dat de Furste hem zijn pensioen
niet belaelt hadde; — ende liadde doen dat huijs gheerne willen oeuergewen; dan
zijn zuager haddet slot in; de wolde daer niet affscheiden, P H I L I P P U S moste
dan ghelewert worden met den gelde, dat hem vntbrack, in de lande fan Cleeff;
dat also gbedaen moste worden,
Off nu F F R I T Z dit foert hoeft stot, dat
de Ffurst also met P H I L I P P U S om ginck, (ende hoer beider saecke was al
fan ener nature ende condicien,) dan off de Ffurst bij dese handel bet geit
vntbrack, dat he F R I T Z geloefth hadde, (want F R I T Z hadde een marckelijcke
grote summe to rekenscop bracht, dat de Keiser bem schuldich was,) off
datter anders wat vp handen quam, bij dewelcke dattz foerbleeff, daer mach ick
niet, dat warachtich is, aff scrijwen, dan so foele, dat ick eens gheseten ben
bij Mester W I L L E M , Pastoer to Groningen;
ende wij worden spreken van
dese dingen; ende he sprack al lachende: Certeijn, wij wisten hijr niet beter.
(£) Art, van Foeranfuording, h\. 455, 46o.
(l) Boeck der Partijen, bl. a38,
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wij soiden hoepen al eener Inden gheworden hebben; -— dan zijn woerden
concordeerden met allen niet met de woerden, de der Renleroester lot mij sprack;
fo weten, dat E R N S T VAN DER L A U W I J C K daerinne glichanJelt hadde; -—
dan de Pasloer liet hem hoeren, recht off he de handel ghedreven hadde,
ende dat se met hem daer fan tracteert h a d d e n ; — end noch andenmael heft
Mester WliilÆM also vthgeworpen , daer L E N N O P , ATWCKO IJAR:LA bij raij
weren in zijn cîeijn ¾amerken. — - Off dit na foersceidun handelingen sint, dan
off de Rentemester niet woîde, dat ick daer aff weten solde, dat Mester W I X L E M
daer aff tracteert had, dan Jeide dat also met wiile vp E R N S T , om dat ha
wiste, dat ick des oeuerlangh wal geweten hadde, dat de Furst ERNST daer
mede heiast hadde, met F R Î T Z daer aff t spreken; wat daer an i s , dat mach
Godt weten! dan so foele mach ick ja wal warachtig scrijwen, dat se raij ende
de mij lieff hadden altijdt foerfolgt hebben.
[ Dit was reeds geschied ten iijde van den Sax, eerst met « GIIARBA saliger, l) later mei Sicico
GAIÆMA ; voorts,

gelijk, onder 't bewind van Heer FLORIS , TJF.PKO GOSLIJÎGA en GABEE

SCHTJLTEMA gedurende het bestand zijn gevangen, zoo ook zouden zij mij, « doer de
fl fleisfoercoeper JIILLE DOEIJTIES , hebben laten foerraden ende Ieweren; bij ROGGENSDOHPS
K lijden » schreef men ons door tusschenkomst van GEBOLD HEREMA en SIBRAKD ROORDA,

en trachtten gelijktijdig ons van het leven te berooven. Nu dit alles mislukt i s , hebben zij
door logentaal mij in 't ongeluk gestort,
« Noch heft PHTLIPPUS DÜBBELET gesecht, als åw weetate, dat mijn aduersanten hadden to
o Hoewe angebrocht, dat ick foersiaut hadde met de Hartoge van Geldre, ende met de,
(( Grave fan Oestf'rieslant; dat saltu fijuden int darde quartier, gheteikent met P.
fî Hijr vp so wcte ick gene andere antuort t geven, dan datse mij falschelijck hebbenr
B oeuergelogen, als se wal meer gedaen hebben; ende nummer solen se dat mogen waer
(1 maecken , —• daer dw besceitz genoech saltu fijnden in mijn wefsack to Munster, also wal fan
« de Graewe als van de Gheldersche; oeck solen mijn kinderen besceitz ghenoech aff lijnden int
(I ander boechschen vp sijn tijdt, etc. Hebbe ick foerstant hadt met de Graeff fan Oestfrieslant
(( in tijden fan de Harloge van Sassen, so hebbe ick oeck nu foerstant met hem gehadt,
ti ende daer to alle de lijdt, dat ick bij de Gheldersche gewest hen; thene folget thander, etc.
« Hebbe ick hem mijn ere, lijfF ende goet naegedragen, certeijn, dat heft he mij quelijcken
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1! geîoent, dat he mij niet wolde foergunnen, dat wij vnse geit in zijn lant mochten
î! foerteren; als åw dat ia de brewen wal fijnden salie; ende Jow ende JANCKO VNEMA
K solen dij daer bescheitz genoech aö weten t seggen, end met namen JAKCKO T /KE3IA, de
(1 bij Zijn G. int lant gewest is om de saecke wille, etc. » En God zij mijn getuige., dat
ik zonder geleide niet voor eene groote som geîds derwaarts had willen reizen, en op
de heen- en wederreis zoo veel ongemaks en gevaars had willen uitstaan, zoo ik niet gedacht
had den Keizer daardoor groote dienst te zullen doen. — (i Dit saliu fijnden iut anderde
« quarlier, ghelekent met R,
•« Dat W I I X E M (JÏL) ghesecht heft, dat ick gefangen ben, om dat ip.cn mij niet wolde betaelen,
B tgeue mij de Keijser beloefth heft, daer wete ick geen ander antuort vp t gewen: Wat de
(i Keiser mij niet betalen wil, dat moet ick vntberen; dat mach ick wijs worden , als
{( de Keijser to lande compt, wo ick so lange leve; woe ick de dach niet bijlewen mach,
« so late ick sorgen, de mij solen moeten foîgen, tot hoeren vndanek; so solense dat wal
ff to recht fcefijricîea, dat se nú) hebbes laeten foerderwen, om dat se voï) niet willen holden f
(i tgene mij dan gheloeft is t hebben, etc. ))]

"Van GiiEROiiT P A N B E R U M hebbe iele dij gescrewen, dat ick also in
tlesc fangenisse hebbe lioereu mummelen, recîit oîF se mi.j dat wolden vpleggen 9
dat sick GHEROT^T daer to gheholden haddu, dat îie dat huis to F,"rcmi/cker
gliecoft Ladder ende dat sulckes t hebben soliciteerde aa Mijn G. Ff, doer
mijn raet, etc.
ïck wete daei' vp gene anderen antuort tgewen, dan dat ick daer to raet
noch daet gedaen hebbe, noch ben daer bij oeiier noch an giiewest aist scbege,
often alst gedaen worde, noch hebbe daer aff geweten in cleijn o ('ten groet,
ja in so foeie a!s in een woert, foer dat ick in dese landen ghecomen ben;
aîs dw dat oeck salte fijnden int anderde cjnartier, ghetekent met V ; ende wete
noch vp deser vre niet fan, woe do ko<-:p to gegangen is, often wat iie hijr
soliciteert heft, often v/at afsebeit dat he fan zijn saecken ghecrefen heft;
so Lalde he zijn afsebeit hadde, toech he in HolLint, ende bleefF aldaer tot so
lange, dat he des awenta weder comen was, als men mij des morgens gingen
(m) Handel sedert iâao, bl. 682.
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fangen; also dat ick liem niet sprack in so lang a!s een miserere tijdt, etc.
En al liadde ick een maent Lij hem gewest, so solde ick hem daerom niet
hebben willen fraegen-, etc.
Noch so hehbe ick ghemerct, dat de Heren hoer wille niet hebben om de
articulen, de der landen begeert hebben, ende willen dat vp mij leggen, dat
ick de oersaecke daeraff solde wesen, etc,
Daer vp so antuorde ick alsco, dat Mijn G. Ff, daer vnrecht an beft; ende
dat doer foele oersaecken. Int eerst so ben ick daer bij oeuer noch anghewest,
als dese articulen gemaect worden.
Het anderde, de landen hadden gene
articulen late maecken, woe manse niet vpgescreven hadden, om enen landach
to holden ; Mijn G, Ff hadde dat niet begeert, noch ick en hebbes niet
soîiciteert; dan hit worde gedaen, dat se troest hadden mij to bescamen foer
de landen 3 — dattu fijnden salte int anderde quartier, getekent met R.
Het darde, ick hebbe Mijn Here daer fan adverteert, dat, off de landen
edtwes an Mijn G. Ff. soliciteerden, dat de Keijser in prejudicie mochte coemen,
dat se sodane peticie met goede woerden solde foerleggen , en geloewen niet
meer, danse wolden holden; vth oersaecken, dat bij gebieck, dalter foele
gheloefth is, dat quelijcken gebolden worde, daer is vntailicke foele quaetz
Vth gbecomen bij foerleden jaren; dat noch also comen mochten, — - Het
feeid«, woe de articulen, de aponteert sint, wal doorsien worden met foerstant,
men sal daer niet in mogen fijnden, dat de Keijser daer schade bij lijden mach,
dan wal grole prophijten, dat daer vth coemen mochte; dan daer sint Belials
kijnderen, de dat al weten om to stoeten, ende sinistre interpretaeien daer vp
weten t gewen, ende slaen de dingen also licht hen , recht off se foersekert weren,
dat Godt de Averlt solde moten regeren nae hoer wille ende begeerte ; se ne
moegen noch willen bekennen, dat een cleijn howelken wal een grote wagen
chan om warpen; tliis grote sotheijt, een peert to coepen met geltreken; se
sint doch to waren a!s een glas; daerom, de wijs is, de behoert dat vth de
wech to werpen, daer man oeuer fallen mach, ende met namen datt men kennen
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ende weten moegen, woe de andere daer oeuer gbefallen sint; dan een boes eij
foerderft een gans eijerkoeck, —— Woe mijn scrift bebolden worden, so salmen
dat also met de waerheijt befinden, dat mijn menonghe ende wille goet is
ghewest foer de Keijser ende foer de gene, d e , in stede van de Keijser, de
Janden behoeren to vntfanghen, als ik oeuerlang foerrot ben, etc. WoldeGodt,
dat se mochten bekennen, wat onderscheit datter is, een landt to regeren met
wredicheit ende hardicheijt, dan met goedicheit ende doecht! Wattet de Keijser
ghecost heft de wredicheit, de in Qhelderlant ende in Frieslant ghetoent i s ,
dat mogen da gene weten, de de pennongen foerscoten hebben; end hebbe niet
mogen fijnden, datter je doecht fan gecoemen i s , dan wal vntaliijeke foele
(juaefz ; ende wat landen dat aîso regiert worden, de Here en heft daer gene
bate aff; hoeren en boeyen dragent prophijte wecb, end de Here moet alle lijdt
in sorgen staen , wat aldaer afïcoemen zal. We dan de Here tot sodane dingen
holden , se mogen hoer dat wal dencken laten , dat se de Here lieff hebben en
getrow sint; dan se sint feer daer aflf; doer wredicheit hebben de Denen hoeren
Here foerjaget; doer goedicheit hebben de Oestfresen hoer Here bij hit landt
ghehoîden , ende sagen niet an , wat se daerom solden lijden , ende wattet hoer
costen solde, vp dat se hoer Here bij het landt mochten beholden.
Een
scipper , de in de zee i s , en mach hem daer vp niet foerlaten , dat de wijnt zal
blij wen ghebunden staen in één oert; he moet zijn scip weten to maneren vp alle
wijn Jen, off he is foerloeren ; een huis, dat fan buten an brant ghesteken wort
ende fan Bennen in de brant staet, dat is certeijn quaet om to lesken , etc. ——
Licht is de wille Godts aïso , ende tuijwele oeck niet daeran , this Godtz werek,
de dat also beliefth t gheschien ; ende dat doer redelijcke oersaecken, de hij E
to lanck solden fallen to scrijwen. Watter affcoemen zall, dat zal vns de tijdt
leeren :, dan , woe ick mijn antuort daer vp tnochte gewen, wal wiste ick mij in
dese artijckel, en in allet gene, dat men mij solde moegen vpleggen, vnschuldich
tp maecken, woe de rechtfeerdicheit sijnen ganck mochten hebben; dan het recht
heft to hant een wassen nase; het Jaet hem schuwen, daer ment hebben wil ?
epd niet comptet ther pîaetzen, daert behoert to wesen. Hijr om ende aldaer om
so compt alle vngefal vpter eerden, dat de arme, ynschuldige moeten betalen,
Prov. Friesch Genootsch, I ,

88
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Noch so tuijwelt m i j , datse mij vngunst tok eren om de brieff, de ick
eijschede nae belofthe, als wij then eersten int landt solden trecken. Als Mestej
E W E K T mij de briefF brachte , sprack he tot mij ; Ghij maecket dat v niemant
bedanckt; als men dat mach fijnden int auderde quartier, ghetekent met D.
Daer vp solde ick aûtuorden: Wel mij daerorn haetet, dat he vnrecht heft,
ende mach dat niet foer Godt foerantuorden , ende dat bij foele maneren fan
oersaecken. Int eerste, ick hebbe nietfc meer begeert, dan mij to hebben beloefth
were ¾ ende dat machmen mij niet foerkeren met recht.
Woe ick wat
freemîz hadde begeert, dat mij thebben niett beloeft were, dat mochtmen mij int
quade afnemen,
Het ander, ick wiste niet beters, off ick worde int lant
gesant, om de landen t brengen vnder de Keijser ; ende solde ick dan foergeten
mijn wapenen ende instrumenten, dat mij noet weer t hebben, om t selfde t
doen, dat men van mij ghedaen wolden hebben, so raost ick ja sot wesen. Nu
ist ja notoer, ende alle de landen wetent, woe de boeslistige Mester HUBERT mij
bij de landen boeslijcken beloech ende bedroech met faîsche logenen, woe ick
de landen foerkoft hadde, ende woe egen ick se maecken wolde; dat mosJe
ick ja destrueren met de brieff, solde ick anders wat goetz doen foer de Keijser \
ende wolt men nu seggen , dat de Keijser niet begeerde noch wolde, dat ick de
landen vnder sijne subjectien solde brengen, waerom lietman mij dan hijr int
lant niet blijwen ? dat ick soliciteerde ende begeerde, ende boet daer geit om to
gewen; als dw dat fijnden salsïe int anderde quartier, getekent met C. Dan
de conclusie van dese artijckel is dit: Se wolden, ick solde int lant trecken ,
en niet meer schaffen dan se ghedaen hadden, ende brengen de Keijser om een
groet hoep geîtz , ende leggen hoer boesheijt vp mij, ende brengen raij alsoo in
indignacie van de Keijser; doer dewelcke ick solde coemen om ere, lijff ende
goet. Ick hebbe soliciteert ? datmen mij daer aff vntsîaen wolden, ofte dat
men mij de saecke belasten solde met mijne gesellen, sunder dat se hoer daerinne
mengen solde; als ener, de dat wal wiste, dat se niet guetz foer de Keijser
wolden doen, noch fan vns ghedaen wolden hebben. Ick moste niet rusten noch
stil sitten, noch ick moste niet guetz doen foer de Keijser. Nu ist kentlijclc

Wumkes.nl

HANDEL SEDERT i5ao.

IV

QUÀHTIER.

699

waer, en wil des met hundert waracbtiger mannen betughen ende waer
maecken, dat de Ghelderscben mij so groten wederstant niet hebben gedaen noch
mochten doen , als degene mij gedaen hebben, de mij beclagen ; ende ick moet
mij niet foerantworden. Woese nu ene artijckel mochten hebben legen mij, als
ick waî hundert solde moegen fijnden tegen hoer, we mij ! etc. •
Woedem
zij, ick wil foert scrijwen fan dese brieff; ick wilt ja wal waer maecken, dat
ick daer menichwarfF van disputeert hebbe met de Keijsers bewanten ende de
trefFelichste van Frieslant, ende heb hoer oeck met goede reden foerwonnen,
also dat se mij recht gaewen en folgen wolden daer in -, dat wij de Keiser
alsodanen vpcomste solden maecken, dat de Keijser ende sijne naefoigers gene
oersaecken hadden hoer to beclagen, dat se vnse lant niet met gnaden , sunder
hoer schaden , regeren mochten ; want ick wete dat, dat daer foele quaetz vth
gecoemen is, so wal ende meer foer de Heren als foer de landen ; end dat dan
foer to coernen, so wast dat ick met hoer daer aff disputeerde, doch weeth
niemant de grunt daer fan. Ick hadde een manere foer mij genomen, als de
landen bij en ander weren gewest, alsodanen ordinancie ghemaeckt t hebben,
dat de Keiser en zijne erfFgenamen solden aîso foeie des jaers ende meer ghehadt
hebben, dan een Hartoge van Sassen je gehadt heft; dan geheel in een ander
ghestalt; foei profijtelijcker foer de Keijser, ende dat allet samen sunder sorge,
sunder cost ende sunder last; doer dewelcke ick de Keijser een burch ghetemmert
solde hebben t niet fan holt, kalck often steen ; nochtant solde de Keijser en
sijne naefoigers doer de borch Frieslant so wal foersekert ghewest hebben, als
Sijn Majesteit is an Brusel, Mechelen, Antuorpen,, often een ander stadt, daer
Zijne Majesteit hem allerbest solde foersekert weten 5 end dat meer is, de horgh
solde Groninghen met de landen nae hem trecken, ghelijck de magneet het ijser
often stael doet; ende dit solde al gheschiet hebben met ijdel fruntschap ende
liefthe.
[Zij zelve kunnen geen goeds doen voor den Keizer, en willen niet, dat zulks door anderen
geschiede. Zij volgen Meester HUBERT n a , die door logenen mij trachtte van de gunst der
landen te berooven. Zijn opvolger is Doctor KEMPO , die te Harlingen en elders mij dezelfde
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booze oogmerken te last legde. « En al slunde ick alderachtersth in de briéff, so wiste clë
« Doctor niemant schuit daer fan t gewen, dan mij. Ende foert met andere dingen, wòe
8 ick de Gheestelicheit en de Ridderscop om hoer preuelegijen en friheden wolden brengen;
(( als men dat fijnden solen int darde quartier, ghetekent met Q. »]

Ende so hadde ick foerstant met de Gheldersclie, ende soe met de Grawe
van Oestfrieslant; ende dese dinghen sint alle t samen reclit contrarie teghen en
ander. —— Wolde ick nu de landen egen maecken an de Keijser, wat mochte
de Hartoge van Geldre dat to prophite comen ? — wat foerstant so mochte ick
daer mede hebben an de Hartoge van Geldre? — dat mach ick niet weten ; dan
wal so mochte de Hartoge van Geldre daer grote prophijten aff crigen , dat de
Doctor met sodane loegenen mij de landen vngunstigh maecten ; — dat ja notoir
ende kentlijcken is,
[Meester HUBERT zocht mij, door last van den Hertog van Gelder', in ongunst bij de landen te
brengen; Doctor KEMPO is in zijne plaats gekomen, (( ende heft Mester HUBERTZ saet glieseijet
(I in de gaerde, daer Mester HUBERT sulwen niet coemen mochte; dan sijn saet wolde niet
« beclijwen, etc.)) Zeker hield de Doctor meer verstand met de Gelderschen dan ik, daar
hij des Keizers voordeel niet behartigde; « en dat is landen ende luden knndich, dat se sulckes
(( belet hebben met al hoer cracht ende macht; daerom en is daer niet noet meer fan to
(I dispnleren. )) Het ergste nog is evenwel, dat zij hun misdrijf mij te laste hebben gelegd bij
de Landvoogdes, bij HOOGSTRATEN en bij de landen, als of ik de zaken ten Hove te gering
had voorgedragen, den Keizer op groote onkosten gejaagd, en belet had iets goeds te vemgten;
« dat he allet samen mij falschelijk oeuer glielogen heft; — waerom ? — ' i k hadde niet to
« gebeden oeuer enen knecht, dan oeuer mijn egen deners ; wat solde ick dan moegen doen ,
(( als se met de knechten bleven leggen , ende wolden mijn raet niet folgen , noch se wolden
« niet met mij, noch se wolden mij de knechten niet doen hebben; en moste ick niet wal tot
(i mijnen groten vndanck bij hoer blijwen liggen ? Nu mach ja gene mensche lewende seggen
(( metter waerheitj dat bij mij enich anslach foerbleven i s ; ergo so heb ick oeck niet belet;
« dan t is kentlijck ende openbaer, dat ick allet gene hebbe gedaen, dat bij mij ghedaen wolde
« wesen; ende t gene, dat ick niet mochten noch moste doen, dat moste ick ja wal laten
« anstaen; dat ne mach men mij niet wijten, noch men mach dat niet seggen, dat ick foerstant
« hebbe gehadt met de Gelderschen, om dat se niet wolden de Gheldersche crencken rtoch
(( wederstant doen, noch wolden dat bij mij gedaen hebben, dan hebben mij dat met aller
« cracht ende macht beleth, etc. »]
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Ënde dat se willen seggen , dat ick foerstant liebbe gehadt met de Graewe fan
Oestfrieslant,
dat mach in geen foerstant fan menschen coemen , dattz also i s ,
al ist waer, datse hoer des niet bescarnen t seggen ; se en scamen hoer gene
logenen : ende dat is hoer beste behulp , de se hebben ; ende met sodane dingen
gaen se orci , alst wal LJijct bij tgene daüer afF ghescrewen is. Nu wete ick ja
niet beth , off de Hartoge fan Gheldre ende de Graewe fan Oestfrieslant weren
der tijt fianden, en noch fianden moghen wesen ; ende als ick int Graewelant
guam, so weren sijne luden int harnasch vp de fronterong van de landen foer
de Geldersche, ende helde hoer waecke daer vp , om datse sijner befruchtet
weren 5 ende oecfc so hadde de Keijser in fruntscap vntfangen dese Graewe, ende
is bekent van de Keijser to wesen een gehoersaem litœaet des Heiligen Roernsche
Rijck ; ergo so machmen ja niet seggen , dat ick enige foerstant rnet de Graewe
liebbe gehadt ofte mogen hebben in prejudicie often achterdeel fan de Keijser;
ofte men moste vthspreken ende seggen , dat de Grave oeck een foerreder were,
ghelijck se van mij gheseit hebben, ende dat wij semelijcken foerstant hebben
gehadt met de Hartogen fan Geldre; ende nu is dit recht contrarie: Ick en
Jiebbe niet soliciteert noch begeert, dat de Graeff vnse Ghuwernoer wesen solde,
often dat lie enige sterekten , steden often sloten in hebben solde- dan het
gemene landt hebben begeert, (ende ick mede,) dat Mijn G. Ff. wolde beliewen,
dat he daer to ordineert worde, om vns de Gheldersche guijdt to maecken,
ende dat tot ere van de Keiser ende walfaert fan de lande ; ende dat daerom , dat
alle de Janden dat kentlijck were, dat se niet wolden, dat de landen oeuer een
ghebracht solde worden. Ende als ick rnochte weten, dattz Mijn G, Ff', also
beliefde, hebbe ick mijn lewent daer an gehangen, ende mijn lichaem in groet
perijckel fan awenturen gestelt, om dat to beneerstigen, ende hebbe grote costen
daer om gedaen ; ende als ick mijn report ouergebracht hadde, so liet ick mij
ghenoegen , ende soîiciteerde niet meer in de saecke, ende liet de gene daer afF
raeden, de der last daer afF hadde fan de Keijser; ende hebbe alle dingen so
wal ghedaen, aî were mijn lewent daer an gheîegen, met alle der gene, de
snij JiefF hebben ende bewant sint, so solde ick dat niet mogen weten to
foerbeteren,
Warachtich! daer wort zeer scarp gheseen ende daer nae
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foernoemen, off daer niet een cleijn stubbeken often kafken in mijn oege t
Êjnden solde wesen ; end daer wort niet gliemerct, datter foele grote bakken
staen in de oglien van mijne aduersanten , etc,
[« Na merct doch, off se niet scarp gesocht hebben: Van alle de Ghestelicheit hebben se iij
U genoempt, de in vnse folmacht niet consenteert hadden; — dat al gelogen was; — fan alle
(f de Ridderscap worden daer iij genoempt, de mij niet mede ghemachlicht hadden; — dat
(I oeck gelogen was; — se hadden taclle consenteert; daer were gene mensche, de mij
« wederleijde, dan dat de Griffier mij niet scrijwen wolde, als ick nomineert worden van de
« landen; ende wolden se nu seggen, dat se niet present weren gewest, dat mach hoer niet
f! forderen; — waerom ? — het was pubHce vthgescrewen om akker t comen, also dattz
u nemant ignoreren mochte; ergo so waren se genoech present. — Ende also van de credentz. J)
Mijne Gen. Vrouw had de landen ontboden, in Braband met hen gehandeld, en alks
onderzocht, en ten gevolge daarvan Commissarissen in Friesland gezonden; (( ende dit is geschiet
(( in de jiiaent fan October; ende hijr nae in de Meij wast, dat men van vns een credentz
(t eijscheden; ende se weren present, de vns dat gheweigert hadden, om dat de Doctor
« in mijn plaetz niet mochte wesen; ende dat was Mijn G. Ff. niet foerswegen, etc, —•
(1 Ffoer dat Jow ende ick hijr int lant lo comen foerscrewen weren, so was een landtdach to
« Marlingen gewest, daer enige personen ordineert weren bij de landen, om an Mijn G. Ff.
<r to trecken; eude bij ghebreck fan de credentz, de se niet mochten hebben, so foerblewe dat;
(i deser oersaecken so quemen de 3 steden, to weten Leu>erden, Ffranijcher ende Jiarlingen
ü bij en ander, ende screwen een briefl an Mijn G. Ff,, daer in se genoech foerclaerden ó¾
« cleghelijcke staet van de landen. Als na de boede to Slaweren quam met de breeff, om
« oeuer to faeren, so seijde de Ghuwernoer hem: He solde weder to rug reijsen, often
« he wolde hem doen hangen. — Daer bij mochte ick dat wal foerstaen, oeck om dat se
« weigerden een credentz t geven an de Ghedeputeerde der landen, dat se niet wolden, dat
f! Mijn G. Ff. de staet fant landt solde weten.» Daarom zouden wij ook nooit een woord
van den staat der landszaken geopenbaard hebben, zoo men ons niet bij onzen eed daartoe had
gedrongen.
(( Nu hadde ick mij ja wal to beclagen , mochte bit anders gehoert worden: Ick hebbe dat wal
« genoech hart to foeren ghesecht, dat wij niet guelz solden mogen doen foei- de Keiser, als
« se bij vns solden wesen; dan men heft mij niet willen geloewen noch hoeren; — ick hebbe
« soliciteert ende daerom geit geboeden t geven, datmen mij wolden absolueren van mijn denst,
«ende keten mij hijr to lande wonen: het mochten mij niet gheboeren; — ick hebbe
8 soliciteert, datmen de crigeshandel alleen vp vns solde late staen; legen wij dan ere ofteii
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a schande i n , dat queme vns allene t o : het worde vns affgeslagen; — het worde vns geboeden
« int lant to frecken: wij hebben daer in obedieert; •— to Enchusen comende, fnnden wij alle
(( dinghen vngereeth: nochtant hebben wij de faert willeiitlijck angenomen tegen hoer aller
fi danck; — also wal hebben wij de Keijser Staveren doen hebben ende Sneeck, dat hoer
« also leit was als hoer sanden vmmer worden mogen, dat de Hartoge fan Geldre daer gene
« faere aff blewen; ende mochten Sloten, Bolswert ende de Lemmer der lijt also wal vnder
(1 de gewalt van de Keijser ghebracht hebben, als wij vnse handen solde mogen liggen vp vnse
« hoefden : dan wij mosten dat tot vnse grote vndanck late staen; — men heft vns niet willen
« betaelen nae belofte van de Keijser, dan foele grote, sniatelijcke woerden mosten wij
n hoeren; —• men heft vns gescrewen, hijr to lande to comen: ecde wij sint gecoemen; —
« men heft vns gefraget: wij hebben gheantuort; — men heft mij in Oestfrieslant gesant: ick
tl hebbe dat foldaen, ende mijn report oeuer gedragen; — men heft mij foerfolget met faîsche
(i logenen, ende daer to so clagelijckpublice injurieert met vnbehoerlijcke woerden ende anders:
« ick hebbe dat geclaget, daer ick des behoerde to dagen, dan ick was niet foerhoert; — ick
« hebbe het recht angeroepen in hulp, nae belofte van de Keijser: dan het mochte mij niet
« geboren; •— mijn goet is mij benomen, also wal fan de Keijsers deneren, als fan de
(! Gheldersche: vnse renten hebben de Gheldersche vntfangen: ende als ick dit ginck clagen,
a ginckman mij fangen, ende hebben mij dese lange iijdt ghefangen holden, ende so
(( vnmenschelijck tracteert, dat ick des nummer folconrelijck solde moegen vthspreken ofie
« scrijwen, ende dat foer mijn waldaet; — ende nummer salrnen mij met ter waerheijt enige
« articnlen mogen foerwarpen. Alst wal doersien i s , so salmen dat moten seggen, dattz niet
(i to foerbeîeren is, daer ick een foerdorwen mensche mijn lewent lanck om blijwen moet. En
({ ofte se dan wolden seggen van de breefF, en fan de articulen , de ick soliciteert hebbe, dat
u de weren tegen de Keijser, daerom hebbense mij a!so foerfolget, etc., daer met beschamen
« se hoer selwen. — Heb ick foerstant gehadt met de Hartoge van Gheldre often met de
<r Graewe van Oestfrieslant, wat were mij dan noet brewen to im petreren fan de Keijser, om
« daer bij de landen t trecken an de Keijser, om also de landen in des Keijsers gunst
« to brengen ? Dat mach ja niet foeratanden worden, dat de Geldersche often enich ander
« Here daer prophijdt bij mochte hebben ; — ende woldense niet hebben, dat ick prophijt
n moste doen int lant, waerom en lelense mij dan hijr inS lant niet blijwen woenen,
« so ick soliciteerde ende begeerde, ende mijn geit boet to geweo. ? —. Ende wolde Mijn
(1 G. Ff. en des Keijsers Raet, dat ick de landen solde helpen brengen vnder de subjectie
« van de Keijser, waerom hebbense mij dan dat belet? — ende datse meer daer an belet
K hebben, dan de Ghelderse mochten doen, dat wil ick wal met dusent warachtiger
« menschen bewijsen ende waer maecken. Waerom sal ick hoer mesdaet mesgelden ? De
(f fader behoert foer zijn soen niet t lijden, noch de zoen foer zijn faderj dan ijdtlijck behoert
<i zijn eghen boesheit t dragen; ende sal ick molen, draegen de last van mijne adversanten,
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« ende dat meer i s , tgene, dat se an mij selwen mesdaen hebben ? •—. dat is certeijn to foefe
« vncrislelijck, etc?
« Noch fan de articulen ende de breeff; — daer is certeijn niet foer mij in gescreven, daer ick
« foer solde willen gewen ene stuwer; dan wel wat belast is t doen, he behoert to studeren ,
(1 woe he dat aller profitelichst mach doen; wel dan een wilt peert fangen wil ; he behoert ja
« het peert met de toem niet foer de kop to slaen; met een trotnme hasen t fangen, dat is
« certeijn een selsaem dinck: se lopen daer doer hen wech; an een zwaer dinck solen iiij niet
« so foele foerwertz mogen trecken, off ene zal dat met geinack to rug mogen, halden;
« daerom behoert een liem wal to foersinnen, de wat doen wil, woe de dingen ghedaen willen
ff wesen. «
Nooit zijn de Romeinen zoo na aan hunnen ondergang geweest, « als PIRRUS , Coninck van
(( Epiroten, j) hen door goedigheid daartoe bragt; ti dan met wredicheit ende lirannicheit wat
« goetz t doen, dat heb ick niet mogen fijnden in enighe boecken; ick hebbe wal ghelesen,
(( dat Hartoge KAERL van Burgondîjen,
lofflijcker dechteniase, de liet doer quaden raet de
H Zuitsers hangen, de hoer vp gaewen; dat hem niet wal bequam; het coslede hem zijn
« lewent, ende meuich froem man met hem. Het alderbeste , dat ick daer aff gelesen hebbe,
« is geschiet, dat MAXIMILIAEN , de Keijser, liet enighe Fransosen hangen; daer oeuer datter
(f x foer eene weder ghehangen worde, etc, Juncker VIJDT FAN DRAECKESDOM? » heeft zich
door zijne wreedheid de verovering van Groningen zien ontvallen. (( Wel dan pap geboeden
(( wort, he behoert sijn mont to openen. De fan Ghelmuden weren in wille hoer vp to
(i gewen; ende de Ghuwernoer liet een man hangen, de daer vth quam; ala dat gesien worden
(i fan de gene, de daer bennen lagen , se worden fan een ander menonghe, om dat to holden
î! tot an de laeste man to; doer dewelcke dat de Keijser in grote schaden quam, ende de
« Ghuwernoer en hadde daer ere noch prophijdt aff.
« EXEMPEL.
« Het is gheboert, dat een Hopman vtli A/rie«i) van Carthago in Italië trok, en den Romeinen
meer schade toebragt, « dan se je van anbegin hadden vntfangen. » Na den slag « ad
« Cannas )) stelde men hem tegen (( een olt Hopman, genoempt om sijne schinende wercken
« FFABIUS MAXIMUS . » die HANNIBAL steeds afmatte, doch , « woe nienichwarff dat HANIBAL

K liet lopen foer MAXIMUS wagenburch, » nooit met hem ten strijde kwam. In het Romemsche
leger was nog een « zeer beroempt burger, de oeck wal foei ghedaen hadde. !) Dezen verdroot
zulks, waarom hij MAXIMUS te Rome aanklaagde, en ten gevolge daarvan het bevel ovsr
liet halve leger bekwam. Weldra werd hij nu door HANJSIBAI, uitgelokt tot een gevecht, en
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daarbij ter naauwer nood door de tijdige aankomst van MAXIMUS uit de hinderlaag des vijand*
gered. Toen bekende Iifj zijne schuld, en begaf zich weder onder het oppergezag van FAEIUS.
Deze antwoordde hom niets, doch onder de zijnen twee mannen ziende, waarvan de eene
welligt de sterkste in het geheele leger was, beval hij hem, (( dat he een peert, staende an
(f zijn rechter zijde, de zwantz solde vthtrecken; « den anderen, « een cleijn manneken, de
(( geboet he an de linckerhant t selffde t doen. !) Belden gingen aan het werk; de sterke
.(! bewant de zwans om sijn hant, ende wolde de met macht daer vth trecken, dan he mochte
(( niet scaffen ; » do kleine daarentegen (( nam niet dan 3 often 4 haren-tenemael, ende ructe
(( de daar vth. » Korf daarna door FABIUS teruggeroepen, paste deze hun gedrag op zijne
wijze van krijgvoeren ioe, en loonde den nieuwen Hopman , hoe HANNIBAL niet door kracht
van wapenen, m¾ar alleen door beleid en loosheid was te overwinnen. « Daerom wast, dat
(I HANIDAL sprack: Mij gruwede wal, dat de woleken, de an de bargen also hingen , dat se
(1 vns een reghen inbrenghen solden, etc.
8 Adpropositum.
Woe wij niet meer hadden moegen doen melt frunlscap ende liefde, dan wij
K met vnse macht solden mogen hebben gedaen, certeijn wij weren wal buten Staweren
« gebleven; ende woe wij daer schoen in gewest hadden, wij solden daer certeijn geen xxiiij
« vren inne hebben moegen blij wen; ende mij dunckt, nae mijn cleijn foerstant, dattz also
K wal ghedaen is foer Godt ende foer de Keiser, datmen met wille ende fruntscap criget, alst
« t gene dalmen criget met gewalt ende foei bloet foergeten. Solde de Keijser Sneech alleen
« met gewalt genomen hebben, t solde certeijn Sijn Majesteit foerdroeten hebben, etc. — Een
K schoenmaecker is een groff gesel zijns ambacht; nochtant zal he vth een goet stuck Ieders niet
(! snijden dan bij exemplaren, vp dat he niet to foergeefs snijden zal; so foei to meer fan een
« Hopman, de last heft van een Keijser often een ander groet Here, om landen en Iuden
(( to gewinnen; de behoert ja t gedencken, woe andere Iuden gedaen hebben, de sodane
(I dingen om handen gehadt hebben , ende mach alle dingen met doen nae zijn hoeft ende egen
K wille; dan he behoert altijdt t gedencken, woe de dingen gedaen willen wesen, ende
d anseen de fijt; want bij wijsheit ende foersenicheit worden zware dingen licht ghemaeckt,
« ende weder also contrarie, etc, ;) Daarom was het in mij prijsselijk, dat ik eenen ruimen
gunstbrief voor de landen verlangde, door welken de Keizer zelf veel voordeel zoude
hebben bekomen, meer dan immer door den Sax genoten was, en alle zorg had kunnen,
varen laten, Kal hadde he ene borch int lant niet, dalse vromer weder solden keren, often
« daernae staen, om weder hoer frijheit an t nemen, etc; — dan Belials kinderen de weten
H alle duecht to beletten, etc.
« lek mach mij nargent beth bij gelijcken, » dan bij den man, die, in middelbaren leeftijd
zijnde, twee vrouwen had, eene jonge, en eene oude; de eerste trok hem alle de witle haren
Prov, Friesoh Genootsch. I,

fin
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uit, de andere de zwarte, « also dat de man hem vpt laelste fant sunder haer, • De
« Gheldersche namen mij mijn goet, waerse dat mochten becouien; ende wat se niet mochten
(( hebben, dat hamen de Keisers deneren; ende mochte met het goet niet genoech doen;
« daeröm most ick selwen het ghelach betalen, niet met golt ofte selwer, dan met mijn fleis
« ende bloet. ))
S Noch willense mij wijlen fan de dubbelde stuijwer, etc.(n). Daer an heft Mijn G. Ff., oeck
« alle anderen groet vnrecht, vth naefolgende oersaecken: Ick was int lant niet, als de
« stuweren begeert worde t hebben, noch ick wiste daer een woert niet fan ; ick was vp der
<1 tijdt to Brug; daerom so macht niet gedacht worden, dat ick de landen daer to foerwect
H hebbe to weigeren; ick hebbe des niet begeert noch geweigert, noch dat t doen gheraeden,
il noch hadde daer bij to gewinnen noch to foerlesen ; ende daer vth is gesproten de vnwille,
« de int lant was ende noch wesen mach; ende so lange als ick int landt was , en worde ne
fi woert daer aff foermaent; daerom so hebbe ick daer goet noch qnaet in gedaen. )) Doch wel
heb ik daarover gesproken met Mijn Heere VAN PALERMO , « alst ghescreven staet int an derde
(t quartier, ghetekent met ... Ende noch segge ick dat also, dat Mijn G. Ff. ende de Keijsers
II Raeden to mael foele quaetz daer an doen foer de Keijser,. dalse hoer gewen foetsel om so
« groten quaet t doen, !) waarvan de gevolgen nog lang na onzen dood kunnen gevoeld
worden. (( De Sassens noch de Geldersche en hebben sodane dingen niet alteinpteert; » doch
' men had hierbij een boosaardig oogmerk, om namelijk bij onze overkomst de landen, die het
tot dus ver met de Gelderschen hielden (o), af keerig te maken van de Keizerlijke partij,
waartoe wij hoop hadden hen over te halen, e En dat was de ariijckel, dat de Beijersche
«Heren faht landt bràchte; daerom so letense dit also geschien , ende woïde daer nernant om
"« anspreken, woe wal daer een ' lantdàch were, ende hoer dat wal genoech hart foermaent
(l worde.
11 This gesciet int Sticht van Munster, als de'Keijser to FPorms was, dat de Biscop vaut land£
« begeerde van ijdtlijcke huijs t hebben een schellinck, daer de xviij eenen golden gulden
<( maecken, in hulp van zijn regalia to haelen van de Keijser. —> Hem worde geautuortî
« Wat hoer nabuer Heren ghedaen worden , dat woldense oeck doen. — De Biscop wiste t
(i seggen, dat zijne saecken niet to geltjcken was bij andere sijne nabuer Heren ; angemerct de
« Keijser hadde zeer hart gescrewen an de Biscop, Iher instancie van de Koninck fan
« Denemerhen,
om dat Graefscap van Delmenlvarst, dat de Biscop dat solde oeuergewen an

(n) Boech der Partijen, bl. 3l4, 420.
(o) Art, van Foerantuordingh, bl. 483, 485,
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« de Coninck der Denen ; daerom wast hem noet in egener persoen an de Keijser to trecken s
(1 om dat to foerspreken; ende liet des Keijsers mandaet daer lesen foer de landen. •— De
(t Biscop worde gheantwort.: He mochte bij de Keijser trecken, often de saecke met sijne
(! Raeden laten vthrichten , woe hem dat best beh.aegde; dat woldense hem niet meisteren; dan
« de landen woîden de Biscop niet meer gewen, dan hoer naebuer Heren gegewen worden,
•K het weer dan saecke dat de Coninck fan Denemercken , often wel anders, queme om
« DelmenJwrst hem to. benemen; dat wolden se hem helpen to foerweren met lijff ende
« goet. — Ende geen anderen antuort moçhle he hebben, etc.
«Noch gheboerdet aldaer: daer int landt sint treffelijcke Edelluden., . ghenqempt VAN OER; de
« neeff laadde onwille met zijn.oem; ende de Biscop doer quaden raet was de oem meer
(t gunstich, dan dat wal behoert hadde; bij dewelcke dat de newe tot zijn recht niet coemen
« mochte. Als he dat sach, he brande zijn egen goet met zijn oems goet gans aff, ende ginck
K doen dat an de Biscop foerhaelen, ende dede to mael grote, moert ende grote schade int landt,
« doch an nîemant. anders dan. des Biscops laden; he bepaelde de nacht de husen, ende stack
(( dan het fuer daer i n , ende foerbranden also wijfi ende kijaderen , met al datter inne were.
(( Des mosle de Biscop leggen met aller macht vp de Ianthode, an dat water, geno.em.pt de
(; Lip; ende de Biscop screeff ati de stadt Munster, dat se hundert man solden senden vp
K snlcken oert, tot defensie fant lant. — De screwen weder: Wolde he de prophijten hebben
« vant lant, dal he oeck dat beschermde! — Andermael screeff de Biscop, ende sandt sijnen
« Marschalck aldaer, ende lietse frunllick bidden , dat se wolden aldaer hundert man. senden,
(f om het landt to bewaren voer schade; — dat se also gedaen hebben; dan se wolden
« gbebeden wesen, om t gene t doen, dat se anders t doen niet schuldich weren, etc.
((De Munslersche, de so fueîe als egen sint, se solden dat niet willen consenteren, dat men
« hoer goet solden nemen; to qnalijcker soldet in vnse landt foegen, ende met namen in
« sodanen lijdt. Se moegen gene anderen vnschult doen. Het were. ghedaen om de Keijser
tl van landen en luden. t brengen. Se solent wal becleden met eene blauwe mantel, ende
« gewent een ander caloer; dan foer luden, de nae da gumt willen tasten, ende dporsien allet
fi gene, daller ghedaen is fan de dacb, dat wij fan Hnchusen toeghen nae Frieslant, tot de
« dach mijner fangenisse, men zal altijt metter waerheit befiuden, dat se sochten ende socht
{( hebben alle maneren, doer dewelcke daller niet guelz foer de Keijser ghedaen solde worden.
(! Als wij nu vth Staveren weren, de husluden , de vns de Keijser to goede in Slaweren
K gebracht hadden, en hadden hoer lijff en goet foer de Keijser gewaget, ende weren in grote
(l sorge voer de Geldersche, als de quemen to Staweren, om to koepen bier, broet en ander
fi nodrufticheit, dat worde hoer ge weigert, seggende: Ghaet to JANCÜO DOUWAMA; laet v fan
« hem helpen; — ende mochten niet hebben dan smaetlijcke woerden; dan de gene, de goet
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« Ghelders weren, de mochten hebben t gene se wolden. » Dit geschiedde, opdat Bolswardy
Sloten en andere , toen nog Gelderschgezinden, zich niet tot den Keizer zouden begeven. Al
geven zij nu ook voor, dat zij hiermede alleen ons hebben willen krenken , zoo had men het
belang des Keizers daarom niet moeten verwaarloozen (p). « De schade daer fan is an de
« Keijser ghecoemen, ende niet an vris; — waerom ? — ick wilt bewijsen ende genoechsaem
« tonen met alle de gene, de der lijdt Ghelderach weren, dat ick bij de gnade Godtz hadde
(t moegen brengen in gewalt fan de Keijser Böldzuert, Sloten en de Lemmer, en wolden niet
H oeuer de dusent knechten daer to gebruct hebben, niet tegenstaende woe starck de Geldersche
{( int lant weren; ende dat solde mij niet falieert hebben; end hebbet gheboeden met viijc t
« doen; dat men mij niet consenteren wolde, etc. [Ende se hebben dat bijlet; ende wat
(! dat belet de Keijser ghecost heft, dat mogen de gene weten, de fan wegen der Keijser
ft de pennonghen foerschoeten hebben; ick en hebbe daer gene schade fan gehadt, » doch de
Keizer; (( dan Mijn Here VAN BUREN is hoer CRISTOFFEJ,; de zal hoer wal oeuer t water
ff dragen, al weer hit noch eefls so diep; oö se hem oeck een sijroep bereijt hebben, ghelijck
« se Mijn Here VAN BENTHUM gedaen hadden, dat mach Godt weten; ick wete daer aff niet
(( t scrijwen, dat voer de waerheit to achten is; dan so foele: al qnemense to Hoewe
« segsen , dat wit zuart were, ofi' dat de dach nacht were, Mijn H. V. BUREN soldet al goet
(( doen, etc. M
Nog beliegen zij mij, dat ik hunne renten heb ontvangen; te water en te land, in en buiten
bestand, veel kwaads heb gedaan; moord heb bedreven in Holland en op het water; hunne
vrouwen mishandeld, enz.; hetwelk alles onwaar is, (! Daer solen mijn kijuderen int ander
« boechschen oeck besceitz genoech aff fijnden; ende also wall heb ick oeck daer fan ghescrewen
(i int boeck, dat Mijn G. Ff. mij liet nemen in dijue presencie; ende al ist aldaer inne also wal
(1 niet foerclaert, alst int ander boechschen gliefunden zal worden, nochtant so fijnden se aldaer
(( so foele w a l , dat se mij met grote logenen oenergangen hebben. Niet to weniger , off daer
« aff ghesproken worde, so machstu aldaer wal fast vp staen , dat ick fan allet gene, dat vp
(1 het water gheroeft often genoemen is, niet ghenoten hebbe enen stuwer meer, dan hijr nae
« folget. »j

Vp ene tijdt worde een schip met haewer genomen; daer worde J o v / ,
SlCKO ende mij, ijdtlijck een last haewer aff gegewen foer vnse peerden.
Daer nae so liebbe ick tue scepen helpe nemen (</); daer af so hadde ick
(p) A. b. bl. 48o.
(q) A. b. bl. 455.

Wumkes.nl

HANDEL SEDERT i5so.

IV QUARTIER,

7°9

eîe xde pennonck, to weten iiij Leidische laeckenen ende iiij Neerdische laeckenen,
ende ontrent xxviij tonne herincks, ende wat cleijne plusterije, als hoeden,
en schoen, en anders; daer foer, datter mij aff coemen mochte, so nam ick
een cleijn faetschen met groue ginber, en 4 pont pepers, etc, De laeckenen
diuideerde ick to Staweren an de weerden, ende betaelde hoer daer mede,
t gene de knechten an hoer foerteert hadden ; ende de Rentemester sant mij
1 Philips guldens an geit, ende bewees mij to WorcJswn an een Hopman noch 1
Philips guldens t vntfanghen; ende foert solde ick de knechten contenteren ; he
wolde mij wal betalen; — dat ick also ghedaen hebbe. Dan ick ne mochten
an mijn geit niet weder cornen; so gaff he mij wenich, so noch wat; en de
goede luden, de mij dat foerleit hadden, moste ick ewen wal betalen, alst ja
recht were. So ist geboert, dat ick in de lande fan Geldre doch solde, so
nam ick mijn rekenschop daer mede, ende hopte mijn betaelinge daer aff t
hebben ; ende hadde een dener, ghenoemp!; A L B E R T VAN B R E M E N , als dw
weetste: he was JUDAS ghesel ; he stal mij de wetsack ? ende mijn budel, ende
anders, ende ginck daer mede lopen to Middelborch in Zelani; daer sat he
vp de friheit in een Augustiners cioester; doen gaff mij ERCTJENS noch 1 Emder
guldens, daer ick de dieff mede liet foerffoïgen; ende met dat mijn rekenscop
in de wetsack laegen ? ende an de wetsack niet weder mochte raecken, daer
mede was ick oeck betaelt, en liebbe ne stuwer meer vnlfangen. —— Oeck
so laegen in de wetsack brewen fan Doctor K E M P O , de wonderlijck luden;
ick hadde hem der tijdt niet ghesien, — - Oeck so laegen daer brewen in fan
salige Mester I D S A R T , de mij screeff, woe he mij altijt foermaent hadde, dat
ick foerlaeten solde dat X ende holden mij an >2<; met wonderlijcke dinghen, daer
to denende, Ende niet lang daer nae de Hartoge van Geldre sant hem, Mester
G H E L M E R ende Mester AUGUSTIJN in Franchrijck
to Parijs;
daer worde he
gesproken fan Mester B E R K H A R T B U C H O , Deken in de Haeg; he foerliet het >•&
ende nam dat X , dat he recht t foeren so zeer tegen mij gelastert hadde; —
dan sodane dingen is niet foele bij de Scirongen; daer en is niett vp to
achten; — als he weder vth Franclsnjch quam, ende hadde de clederen noch
an zijn lichaem, de der Hartoge yan Geldre hem gegeven hadde, so nam he
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sijnen wecli na Lewerden,
ende niet nae. Sneeck often Groningen ; dat mij
wonder lielt; doen screeff ick an hem, oro de grunt daer afF t weten, He
antuorde, dat de esel al doet were, de der Fransoissche cronen to driten placli \
dat dede liera Sneeck mijden, etc.
Ende met dat iele nu mijn rekenscop
quijdt was, ende daer an niet wiste to raecken, so hebbe ick oeck ne stuijwer
meer daer fan vntfangben, dan wal foele guede woerden î Men soîdet met mij
foerseen, dat ick des wal t freden Avesen solde, etct
Noch is mij glieloeft t
liebben v lasten rogge ende xij golden cvoenen, so ick dij dat gescrewen hebbe;
dan niet heb ick daer fan vnffangen; ende fan allet ander, datter geroeft is
vpt water, soe wete ick niet bet, al were het fenijn ende in mijn maegesack,
dat ick daer aff genoten bebbe, tsolde mij gene letsel doen, etc.
Nu fait mij hijr wat t scrijwen, dat ick in de Instructie foergeten hebbe. --—Het is geboert, als ick dese luden betalen moste, dat ick quam bij GOSSE
THER HORNE , ende badt hem , dat he mij woide afkoepen iiij golden fflprenen
rente vth dat goet to Hinsahusum,
ende dat solde ick weder mogen kopen; —•
dat heft he gedaen, ende SICKO G H A L E M A heft de brieff oeuer mij besegelt \
en ick bewees hem de pennongen weder t vntfangea fan mijn meijers , to
Ackrum;
dat he content was; eade he is folcomelijck tot enen mijten betaelt;
ende ick hebbe 4 often 5 mael an hem gesant, om mijn briefF weder t hebben;
ick mochte daer an niet weder raecken; he seide altijt, de brieff foerloeren
t hebben.
• Dat he betaelt i s , dat weet Mester GAET^CKO , oec½ S I C K O , ende
mijn meijers, daer he de pennongen fan vntiangen heft; niet to men laet de
briefF weder gewen ofte een ghenoecbsame quitancie % off bij gefal de breeff t
handen queme, dat vnse kijnderen hoer dan met de quitancie foerweren
mochte. —— Laet dij Mester R E N I C K ende Mester GAEMCO daer in raeden-,
wat daer inne te doen i s , etc.
\ji Nu wil ick mij wederkeren daer iet gelaten hebbe, als fan scatten encîe Watten, datter
« ghedaen is. Wat ick daer aff genoeten hebbe, dat zal ick dij hijr bij scrijwen; ick hebbe
(! des oeck in mijn Testament ghedacht. De Geldersche en wéten niet beter, ick hebbe ij11*
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![ golden gulden vntfangen fan de to FFijrongen; dan ick hebbe ene stuwer daer fan niett
« vntfangen. Dat is aldus gesciet (r): » Op TVleringen liet ik de brandschalting afkoopen
tegen belofte eener uilkeering van 2000 « golden florenen. — Ende daer worde een bestant
« ghemaeckt, de foermochten , dat "alle de beloefde pennongen vnbetaelt, de soltmen niet mogen
« eisken noch manen; also bleeö ik vnbetaelt; ende de Gheldersche willen seggen : Ick ben
« daer aff wal betaelt. ))]
,

Nocli weten se niet bet, i e t hebbe fan der Scelonge vntfangen hunder!: golden
fflorenen 5. dat is aldus gesciet. De van der Schelonge quemen ther Sneech bij
de Rentemester, om hoer to foerdengen ; dan he gaff hoer de dingen so zwaer
in handen, dat se met hem niet wisten to raecken ; ende se <juemen bij mij ,
ende claegden mij dat, ende deden so foeîe, dat ick de saecke vnderhanden
nam, ende ginck met se foer de Rsntemester, ende maecte hoer peijs. Ick
eijsschede fan hoer niet thebben , noch se gaewen mij niet. — - Wel nu dat de
Rentemester wijs maecte, mach ick niet weten. Wij quemen daer fan t spreken;
ende de Rentemester sprack tot mij : Met beter ere ende recht hadde ick v
hundert filorenen daer fan mogen gewen , dan dat ghij mij 3oo aff nemen , om
100, de ghij daer fan geneten j — en ick ne mochte hem mijn Jewent lanck fan
de opinie Biet brengen
Als nu de fan der'Schelonge hoer geit
etc
brachten , so brachten se mij oeck foer mijn arbeit xsx wagenscott, so se de in
grote stormen fisschen ; dan vp de tijdt, als de Rentemester mij then eersten
daer fan seide, en hadde ick cruis noch heiier daer fan vntfangen, noch wiste dat
se mij- daer aff wolden gewen, wo wal ick hoer ijdtîijcke holt wal to prophijte
dede meer dan een pont groet. —
Ende de dusent golden fflorenen, de mij
fan Tessel t hebben beloeft was, daer hebbe ick niet aff vnffangen , so ick dij
dat int lange gescrewen hebbe, etc. —— Dit ende niet meer heb ick genoeten
fant tgene ? datter vtli Hollant ghebrandtscath i s ; dat is certeijn waer.
Noch weten de Gheldersche niet beth, ick hebbe vntfangen iij° Philippus gulden
fan dat Frouwen cloester, datter bennen Boldzuert staet, ende dat vth deser
(r) A. b. bl. 44g, yolgg.
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oersaecken. Wij weren concludeert om Boldzuert t befesten 5 en als de dach
quam, dat wij to Boldzuert solden wesen om to ordineren , woe cleijn often
groet dattz wesen solde , so ne mochten ick niet mede rijden , dan flus daer nae
folchde ick ; ende ERCLENS met de anderen hadden de arbeitz luden to werck
gestelt tusscben de Grote kerck en liet cloester, om het cloester gans aff to
grawen. Als ick nu to Boldzuert quam, sat ERCLENS met de anderen oeuer
eten ; en ick ginck alle dingen besien ; ende mij dochten , dattz quelijcken
ordineert were, dat cloester mosimen gans afbreken, sunder Koet, Ende ick nam
de grawers fan de plaetz, ende liet dat cloester tue grawen, also dat de kerck
quam bennen de stadt to staen , ende hadde daerom gesproken Pater noch
Mater,
noch nemant vp descr w e r k ; ende daer met ginck ick oeek eten in
mijn logijs. Ende dit worde de Rentemester gesecht; ende daer weren enighe
bij, de dat zeer swaer namen ; en de Rentemester met alle de anderen sinnen
daer hen gestreken, om t besien , wat ick gedaen hadde. Woe foele daer aff
gesproken worde, de Rentemesier liet de grawers staen , ende het worde
folmaect, so ick dat ordineert'hadde. Ende dit worde de Rentemester angebracht:
Ick hadde daer geit fan yntfangen ; — dat ick vnlkende.
So wast oeck gheschiet, dat wij to Collum waren met knechten ; ende als wij
daer quemen, so reet ick to foeren vpt Oterdijck; daer staen costele huseti.
D O U W E DoNWE woide de barnen; — daer he wall recht to hadde ; se hadden
zijn suager gelewert in handen van H. F F L O R E S , etc. — daerom so screeff ick
mijn naem aen alle de husen. Als DOUWE daer quam en fant mijn naem aldaer,
so dorste he de husen niet barnen ; dan he beclaegden mij zeer hart in mijn
presencie , woe ick het geit fan hoer nam , ende beschermde hoer, de hem so
leit ghedaen hadden, •—-- Ick antuorde: Met de aske rnochte he niet koepen
noch zijn zwager weder crigen ; dan ick wolde hem aüet gene gewen, dat ick
daer aff vntfangen hadde often vntfangen solde ; noch solden se gelijck met de
anderen an de Gheldersche foerdenghen ; dat quam de Heer ende de gemene
landen t, prophite.
Nu hadde ick dit doende ne mensche gesproken, daerom
weer mij niet geloefth ; noch ick hadde actie ne gene , om wat to eischen; ende
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glso foele gnff ick D O Ü W E , Se hadden mij hoer lewent lanck ne een danck
woert daer foer ghesecht. — - Dit heft D O Ü W E genoech hart geclaget, woe ick
de pennongen vnder mij behelt. Daer fan quamen ERCIÆJNJS en ick t spreken,
ende ick seide hem , als t oeck in der waerheit was, dat ick daer niet fan
vntfangen hadde. - —
ERCTJEMS antuorde:
Hundert mael hebbe ick v wal
foerantuort, dat men mij foele dingen van v wijs willen maecken ; dan ick wete
derteijn niet, wat ick seggen sal j ghij nemen dat so hart van t cloester to
JBoldzuertj ende ick quam daer fan t spreken met een froem Edelman; de seide
mij : He woîde v dat oeuertugen met de gene, de u de pennongen hadden
gelewert en lo getelt fan wegen dat cloester ; ende nu nemen ghij dese dingen
go hart, dat ghij van de luden niet vntfangen hebben ; dat zeer hart to gelowen
is ; ghij maecken u daer met vngelowich , etc.
Ick sprack : Rentemester î
befinden ghij dat also , dat ick fan dene often andere de weerde fan ene stuwer
yntfangcn hebbe, gheloeft mij nummer beth , dan holdet mij foer een truweloes
man , etc.
Ende so fan foele andere; met namen de fan
Tyezierchsterdeel
dede ick de arme wichters hoer peerden weder hebben , de ick de knechten
weder nam ; daer moste ick grote pennongen fan vntfangen hebben, etc. - —
So wete ick niet bij mijn consciencie , dat ick vntfangen hebbe fan allet gene,
datter gheroeft often gescattet is in Westerlant , noch fan de Heerscappe rente ,
often andere luden renten, in so foele als enen stuwer weert i s , dan so foele
als hijr folget.
This gehoevt, als wij foer Lewerden lagen, so vntfmck IJoW" ja geit tot vns
aller profijdt, dat in de koecken solde wesen ; van wel often woe foei mach ick
niet scrijwen; dan het duerde geen xiiij daghen ; ende in Boldzuert vntfingen
Wij idtlijck x. golden filorenen fan S I B R A N T DOTJWIS ; ende iij fïlorenen hebbe
ick vntfangen van SICKO G A L E M A J ende xl golden fflorenen hebbe ick vntfangen
fan HOBRA HEERMAN¾A ; en dat is aldus gesciet. •
Als wij foer Lewerden
laghen , sandt he een boede an mij: Mochte ick hem een stilsate foerwerwen,
he wolde mij een goet peert scencken,
Dan he was to laet gecomen; he
was foergewen an een Gheldersche Juncker, genoempt SCEKCKBÏER,
Als
Prov. Friesch Genootsch, 1»

qo
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wij foer Dockum lagen , sant lie mij xij golden cronen, om een stillesate to
erlangen foer hem ; daer to wolde lie mij een goet peert scincken ; ick was vp
der tijdt in de leger niet; ende SIBRANT DOÜWIS vntfinck de xij cronen , en
bestunde daer frunden mede to maecken, en hadde troest, he solde dat wal to
wegen brengen sunder m i j ; dat hem falierde ; — ende was bet geit quijdt ;
ende gaff mij to foerstaen, woe he gefaeren hadde. - — Ick dede HOBEE SO foele
to goetj dat ick hem een stillesate foerwarff, ende betaelde vth mijnen budel t
scrijwen , segelen en anders; ende sach ne mijten fan de xij cronen. Meer dan
een halff jaer daer nae screeff ick an HOBBE , en badt hem , dat he hem quijten
wolde ant gene he mij hadde doen loewen ; ende gaff hem to foerstaen, dat
ick fan de xij cronen niet vntfangen hadde,
Doen sant he mij xl golden
fflorenen , om daer een peert mede to koepen nae mijn wille, etc. —— Dit ist
a l , dat ick weten mach vntfangen to hebben fan allet gene, dat men solde
mogen bedencken, tzij dan fan gewen , van nemen, ofte roewen, tzij dan fan
renten, fan schattinge, woe dattz wesen mach, dat in mijn profijt gecomen i s ;
dan wal hebbe ick anders vntfangen ende gelewert , daer ordineert were; als
men dat in mijn boechschen wa! puntlijck fijnden solen. Oeck hebbe ick daer
fan gescrewen int boeck dat Mijn G. Ff. mij dede nemen, etc. Oeck saimen
wal besceitz genoech fijnden in mijn boechschen, wat ick met hoer frouwen,
junckfrouwen en kijnderen gedaen hebbe; also wal is daer aff gescrewen in t
boeck , dat Mijn G, Ff. mij dede nemen.
Als wij zemeÜjcken weren int losetnent fan Mijn Here VAN B U R E N , to
Mechelen,
soe worde Sijne Gnade spreken, woe he vth Staweren in de
Lermner toegen, ende fraegde m i j , wat mij fan de toch dochte? —— Ick
antuorde, dattz een gecke toch were gewest,
Als he dat hoerde, so wolde
he niet meer met mij spreken; ende ick foerstunt dat wal, dat de woerden Zijn
G. niet wal bequamen, ende dat he bij den to meer foerwect worde tot
toern ende gramscap, —
Nochtant heb ick de waerheit gesecht: zijn edel
lichaem, met alle der gene, de bij hem waren, stunde vp de dach in handen
fan foerreders; woe se hem faliert hadden, als se hoer egen meesters deden }
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so was lie vp ! <• i^ch niet wal daer gliewest; ende vp sodane luden groet to
betrouwen en c- ?>cüe wisheijt; ende hadde dat met cleijner sorge wal beth
mogen doen. •—~ !S:och is Mijn Here VAN BUREN vp mij foertoernt om de
woerden, de JOCHT FAN BUREN met mij hadde, als men dat fijnden solen int
tuede quartier, betekent met £, etc; dan Zijn G. heft daeran groet vnreebt.
Iele hebbe da! r:>rteijn niet gliedaen, noch hebbe de dagens mijns leven nije
îedekens noch •lijmen gehoert, in schande often smaetheijt van Mijn Here VAN
B U R E N ; dan v:k hebbe wal hoeren spreken fan de Gheîdersche knechten, dat
de boewen ICJÎ:::; Heer F L O R E S Dunnebier, Foert dij de Duwel hijr! etc; —
ende als ick datu vmme fraegde, waerom se Here FLOR.ES noembden Dunuebier?
daervp so worde mij geantuort, dat he de Gheîdersche knechten altijt dunnebier
dede drencken ; waer se in Hollant, to TV e sop often anders, quetnen, so worden
se also benout van Here FIJORES , dat se niet dan quaet bierken tdrincken
h a d d e , - — O eek hebbe ick hoeren seggen, ende dat quam van JLewerden,
dat de fleerboem de koelstruck to Ridder geslagen hadde; ~ bij wel, often
doer wei dattz then ersten gesproken worde, mach ick niet weten; dan wel
de gene gewest is, de heft daer an vnrecht gehadt; — waerorn? — Here
FiiORES is certeijn fan een edel stam gheboeren; oeck en dede he dat niet vth.
sijn authoriteijt, dan in iiaem ende wegen der Prince van Hispangien,
de dat
cleijn wesen solde, van een pelser often scomaeker een Ridder often meer ende
hoeger edel t maecken \ laet staen dan Riddermate luden.

[« Daer was to Coelen een rijck poertier often burger; de was smaellijck tot de adel, ende liet
« schilderen an zijn huis ADAM ende E V A , en liet daer bij scrijwen : Doen ADAM groeff ende
K EVA span , Waer was doen de Edelman ? —. off he wolde seggen: Wij weren allet samen.
« ADAMS kijnderen, daerorn oeck geiijck edel, etc. Daer quam een Keijser, de worde dat
« gewesen; de liet daer bij scrijwen : Ick dancke Godt, de mij der ere gan; — dat is also to
« foerstaen, dat de Keijser Godt dancte, de hem, niet alleen edel gemaect hadde, dan oeck de
(t macht gegewen hadde, dat he Edelluden mochle maecken, als se des anders foerdeenden. )>
God deed door SAMUEI, niet den oudsten der zonen van « JESSE, anders ghenoernpt ISAIT, JJ
lot Koning kiezen, maar DAVID , den jongsten; « daerom ist een claer argument, dat de
« duecht een man edel rnaect. — Daer sinnen Heren gewest van Leerdam, dat boese, wrede
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« tirannen weren; de fader foerdranck vp de Leek; daer he oeuerfaeren solde, quam daer
(I loepen oeuer het water een zuart peert, ende trat het scip in de grunt; daer bleeffi he; de
(i soen quam to regeren in sijn faders stede, ende was niet beter dan zijn fader. Eens tijt
K als he to Leerdam, ginck oeuer de strate, worde he vnfoerseens wech genoemen, dat niemant
B wiste, waer he bleeff; en in de plaelz, daer he stunden, funden se iij dropel bloetz, etc. —
(! An sodane luden machmen gene edelheit bekennen; daerom secht Sancte BARNÁRDUS aldus:
a Nohilis est ille, quem nobilltat sua virtus: De gene wort foer edel geholden, de met
« zijne wereken toent, edel to wesen. De boem kent men bij sijne fruchten ende niet bij de
« bladeren; this altijt priselijcker, dat een man also leeft ende hem anstelt, dat he foerdeent
H edel ghemaect to worden, dan off he oeuer lanck edel gewest is , ende hem anstelt, dat he
(I vth gedaen wort. J) SAUL was bij den aanvang zijner regering vlekkeloos, « gelijck een kijnt
0 van enen dage; dan Honores mutant mores; als he Coninck was, so foertoernde he Godt
(( ende is vthgedaen. ))]

Dese ende andere oersaecken nempt Mijn Here F A N BUREN foer hem, waerorri
he mij dan haetet; dan hijr is noch de grunt niet, ende geft het kijnt een
vnrechte name, ende secht; lek hebbe dat belet, dat he Frieslant niet bracht
heft tot de subjectie van de Keijser; waerom ende om dat t doen he int landt
ghesonden were van de Prence van Spangen, de nu edtsöndt Keijser en mijn
natuerlijcke Heere is; ende wil seggen : He hatet mij , om dat ick de Keijser in
so marckelijcke schade gebracht hebbe, etc.
Woe dat alsoo were, alst niet
i s , waerom heft mij de Keijser vntfangen foer zijn dener en subject, ende heft
mij dat en allet ander, dat bij mij gedaen i s , remitteert ende aboleert, ende
daer to restitueert in sodane staet als ick was , foer dat sodane dingen bij mij
ghedaen were ? —— Ende often ick nu mochte wesen foer neutrale rechters, so
solde ick mij certeijn niet willen behelpen met dat remis; — waerom? — ick
hebbe niet gedaen noch ghedacht tdoen , dan so foele als ick foer Godt, foer de
Keijser, ende foer alle de werlt met groter ere wil bekant wesen ; ende alt
t gene, dat bij mij gedaen i s , dat zal ick altijt moegen toenen , dat ick beter
recht daer to ghehadt hebbe, om dat tdoen dan to laten; als men dat wal
genoech expres solen fîjnden in mijn boechschen. So salmen dat daer bij fijnden,
dat Mijn Here FAN BUREN hadde niet allene Sneeck, dan gans Frieslant so wal
der tijt mogen hebben ghebracht vnder de subjectie van de Keijser } als he zijn
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iiant tbrengen hadde an zijn hoeft; ende dat niet in énen wecb , dan in iiij
maneren hadde he dat mogen hebben gedaen ; dat ick annemen wil to bewijsen
so plaen ende claer , datter geen wederspreken in wesen mach; en geen mensen,
de mij hoert, en he dan zijn natuerlijcke foerstant heft, al heft he schoen zijn
dagen bij crigeshandel niet gewest, so rnoet he nochtant bekennen, dat ick recht
ende waer hebbe ; often se mosten seggen , dat dach nacht were, ende wit zuart
were. En off Mijn Heer VAN BUREN foer hem genomen hadde ene van de iiij
maneren, t solde niet falieert hebben; he solde vp der tijt Frieslant gebracht
hebben vnder de Keijser, ende t solde de Keijser de x de penninck niet ghecost
hebben, alst gecost heft, behalwen alle de costen, de nae der tijt daer vp
foerlopen sint. Ende dat ick recht ende waer scrijwe, woe ick daer vp foerhoert
mochte worden foer de Keijser ^ ick sal mijn woerden moghen werificeeren met
dnsent warachtigher mannen , ende dat also wal fan de gene, de bij Mijn Here
VAN BUREN gewest sinnen , als de bij mij ghewest sint. Als se mij hoeren, se
moten bekennen, dat ick recht ende waer hebbe, ende niet allene de gene, de
bij de crigeshandel gewest sinnen, dan oeck alle andere, de mij horen, solen
met mogen negeren , ick hebbe dan recht; noch Mijn Here VAN BUREN zal daer
selwen niet n¾ogen tegen seggen met enige reden, de vntfanckelijck moghen
wesen, Ende off dan Mijn Here VAN BUREN een quaden raet ghefolget heft,
dat behoert he mij niet tö wijten , noch ick behoere dat niet to mesgelden 5 ~~
waerom ? — ick ben zijn raet niet gewest; ende dat meer i s , ick ben zijn
aduersant en hem recht contrarie gewest, ende hebbe gedaen, soo ick belioerde
t doen ; ick gelowe wal t dat he wal gewilt hadde , dat ick het officium van de
Scironghen an mij genomen hadde, ende hadde een hemelijck foerstant met Zijn
G. gemaect, als ander luden deden; dat ick wal met beter recht hadde mogen
doen, dan H I I Æ E often GODTSFRÜNT ; — waerom ? — ick en was gene dener
noch hadde mijn lewent ne helder often pennonck van de Hartoge van Geldre
foer solt often loen ? als se hadden; •— nochtant solde ick foei liewer hijr mijn
lewent lanck in elende willen wesen, ja, al wiste ick certeijn, dat ick noch
hundert jaer to lewen hadde, so solde ick warachtich de hundert jaren liewer
hijr in dese smartelijcke elende willen blijwen, dan dat ick in alle foerspoet
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solde mogen lewen, ende hadde sodanen stuck ghedaen, doer de weîck
schaem roet moste staen ? alsmen daer aff sprack,
Ffoel , foe! beter ist,
aldus in mijn vnschult met eren to sterwen, dan met scanden gheleefth; ende
scrijwe dat warachtich , al hadde ick dat schoen gheweten , wat de Hartoge van
Geldre in menonge gewest were tdoen , als ick der tijdt niet daer aff mochte
weten , nochtant solde ick om allet geit, dat Mijn IL v . BUREN to gewen
hadde, niet hebben willen doen dan so foele, als ick foer Godt ende alle de
werlt hadde mogen bekant wesen , etc.
Dese maîerije wil ick late staen , ende wil dij nu de rechte grunt scrijwen,
Vfoe Mijn Here VAN BUREN dat to werck gesteït heft, datmen mij fangen solde.
Nae dat wij Staweren met de zestrant in hadden , ende daer to Sneeck, ende
alle de landen tegen vns niet woiden doen , so bekende Mijn Here VAN BUREN
•wal , dat de Gheldersche dingen niet were, noch dat se de Keijser enich
wederstandt solden mogen doen ; so wolde oeck Mijn Here VAN BUREN mij
betalen tgene lie mij toelachte, ende wolde mij de ere niet foergunnen , dalnien
solde seggen . dat ick t lant gebracht hadde vnder de subjectie van de Keijser,
Daerorn wast, dat men mij beletlede, tot grote marckelijcke schaden fan de
Keijser, also dat ick niet guelz moste doen , noch dandere ne mochten ; noch se
ne wolden Mijn H. v. Oestfrieslant daer to niet roepen; vth wat oersaecken, dat
mach Godt weten; so worde dat ordineert bij Mijn G. Ff, en des Keijsers Raet,
dat Mijn Here v . WASSENAEB. solde dat doen ; ende daer vp worde gesant int
lant Mijn Here P A N GRIMBERGENS Palfeneev¾ ende de reporteerde, so he geleert
was, dat de landen gesecht hadden: Woe de Ghuwernoer to felde quetne met
de Fresen, se wolden hem doet slaen, etc. Ende dat ginckman seggen: Ick
hadde dat also to gheschien meth scriften often anders bestuert; •— daerom so,
wolde Mijn Here VAN WASSENER int lant niet, men solde mij dan fangen, ende
wal bewaren der tijt, tot dat de dinghen int lant gedaen weren. Nu hadde de
Ghuwernoer wal ghewilt, dat ick foer de tijdt wech gelopen hadde, vpdat Mijn
Here v . WASSENAER niet meer scaffen solde, dan he ghedaen hadde; vth
sorge, he hadde anxgst foer W A S S E N A E R , dat he Ghuwernoer solde worden;
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daerom hadde de Ghuwernoer bestuert, dat mij alle dingen reuelecrt worden ,
woe wal ick daer niet om gebeden hadde , noch dede bidden, ende hadde wal
moghen lijden, datmen mij daer afF niet geseit hadden ; ende dat vth oersaecken:
dat ick niet wiste, weer mij niet noet to foerantuorden, etc, ——- Woe Mijn
Here VAN BUREN niet dan so foele mochte to wegen brengen, datmen mij ginck
fangen, so wiste he hem wal to recht an mij to wreken, ende dat doer Mijn
Here VAN B E R G E N , de mester is fan de fangenisse, daer ick ben. So se an
mij met recht niet mochten coemen , so worde dat also pracliseert en zeer feer
omgehaelt, dat Mijn H, v. WASSENER sulx solde laten ghesclaen, foer dat he
de faert solde willen annemen. Non hunc, sed BARRABJM
, etc, >—— Ende
hijr in nempt Mijn H. v . BUREN to hulp een breeff, de ick gescrewen hadde
an mijn salige newe E P E DOUWAMA ; ende dat is gesciet in dese wijse. Als
saligen E P E met zijn zuager ghefangen lagen to Ff'raneker, screwen se an vns :
Wolden wij oeuer gewen E P E A I / W E ende de juncfrouwen, so mochten se
beide ledich worden; — dat wij niet mochten doen, vth oersaecken se weren
gegewen lanck to foeren an salige T H I E P K E GOSLINGE en G A B B E S C E L T E M A ;
dan hadden gheerne gewiît, datmen alle de gefangenen an beide zijden hadden
laten gaen ; daer foei guetz ende doechtz vth hadde mogen coemen ; want wij en
hadden gene sorge foer E P E ende zijn zuager, noch foer T H I E P K E GOSLINGEN ;
vth oersaecken, T H I E P K E was sunder schuit ende boewen bestant gefangen; ende
E P E DOUWAMA met sijn zuager ABBE HEPIÜNGE hadden hoer vpgegewen vp de
genade; daer to hadden se de Keijser noch nemant anders leit ghedaen, ende
deden niet anders , dan se hoer egen huisken bewaerde ; daer was te foeren een
boeff vp , genoempt F E S T VAN AERNHEM ; ende de selige man dede so groten
arbeit daer to , om datt huisken weder in sijner hant to crigen, op dat fan sijn
huijsken gene scade meer gescien solde, ende bewaerde dat huisken oeck a l s o ,
datter gene scade afF gedaen worde; so ne mochten wij dat niet geloewen , dat
men hoer quaet solden doen ; — dan G A B B E de hadde vp het Bil een huis
gebrant ; dat he dede, Mester E W E R T BUSSCHUT to lieff; de was fiant de fan
Lewerden , om ij peerden, de se hem benoemen in tijden van de Sassens, ende
waende also an zijne betaelinge to coemen , etc.
Doch hoerde ick seggen,
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dat de anderen daer nae stunden, om hoer fant lewen t brengen, ende hadden In
hoer hulp Grawe FE.LÏX ; dan Here F L O R E S wolde dat niet consenteren ; — daev
op dat ick een olt consciensioes Prester scipte, om de waerheît daer aff la
mogen weten ; de mij oeck aîso seide, -—• Daervp maecte ick een anslach,
ende screeff een breeff an mijn salige neeff rnet groter vpsate: Dat ick niet
mochte geloewen , dat se hem solden quaet laten gheschien, en dat vth
redelijcke oersaecken : niet to men so maecte ick de conclusie, woe hem leit
scege,dat wolde ick wredelijck wreken, ende wolde wunder daer om koecken, —
ende hadde groten troest, Mijn 11. v . BUREN solde de brieff in hulp genomen
hebben tegen de anderen , de hoer doet begeerden , ende solden gesecht hebben :
Miju Here 5 de Prince van Spangen, heft mij gefeerdiget ende bijv in de landen
gesant, om de landen vnder sijne subjectie te brengen , so met gewaît so met
fruntscap ; nu mercken glilj an dese briefF, woe ick v wolde foîgen , ende hoer
brengen om hoer lewen, so ghij begeren, daer mede solde ick niet guetz doen
foer mijn Here5 se solden hoer daerom niet willen begewen an mijn Here; se
solden daerdoer worden foerwect to toern , al weren se schoen gesint an mijn
Here to romen, se solden daer bij fan een ander roenongen worden; so lange ais
se bij vns sint lewendich , so hebben wij altijt de macht wal, om hoer tber doet
t brengen ; dan woe se doet weren , ende vnse saecken bestunde to foerkeren ,
ende dat vns dan de doet beroude, nummer solden wij se weder bij lewenfc
mogen brengen ; — ende solde geseit hebben : Wat wij met macht niet mogen
doen, dat willen wij vnderstaen met fruntscap t doen,
[Hij had hierbij de oude exempelen kunnen te baat nemen; hoe PIJRRHÜS de gevangene Romeinen
liefderijk liet verzorgen, en daardoor zoo zeer hunne gunst w o n , dat hij bijna hen door
vriendschap zou onderworpen hebben, waartoe niemand met het zwaard was in staat geweest;
of ook hoe SCIPIO Africanus in Spanje, door de schoone bruid aan (1 INDIBII.ES )) ongerept
terug te geven, zich dezen en zijnen broeder tot bondgenooten maakte. « Also gewan oeck
Cl CAMIIILVS de stadt Ffalisco, etc, ))]

Dan mijn brieff worde bij Mijn H. v . BUREN als sinislre interpreteert, endo
dat tot groie. achterdeel fan de Keijser en beide landen, îo weten Hollant
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ende Frleslant, etc. —— Hijr nae maecten wij een anslaeh, ende wolden Dockum
weder ghenoemen hebben; dan vnse knechten wolden betaelt wesen, ende daer
was geen geit; waer bij dat de anslaeh foerbleeff; so worden dese ij decoleert;
se weren sodanen doet niet weerdich ; se hadden ne mensche leit gedaen; ick
gelowe certeijn, dat se ne mensche met der fust geslagen hebben, — Nu solde
ick geerne willen weten, wat se met dat bîoet hebben ghecofth, off wat prophijt
dattet hoer gedaen heft often doen mochten; dan grote scade isser nae gefolget
ende noch comen mochte. E P E heft v sonen nae hem gelaten; ABBE heft
oeck kijnderen ; se mogen mannen worden, ende Godt macht foegen, dat se
sulckes wreken. -—• Woltmen nu seggen: Het were mij to leijt often spijdt
gedaen, om dat ick also gescrewen hebbe, dat antuort were niet vntfangelijck;—
waerom ? — Godt zal mijn tuich daer in wesen, dat ick sulckes tot een goede
menonge ghedaen hebbe , al hebben de bloetsupers dat weten to foerkeren. Off
ick dan schoen sothachtich gescrewen hadde, dat behoerden de arme menschen
niet to mesgeiden ; ijdtlijck behoert zijn eghen last t dragen,
Woedem zij ;
wat ghedaen is, mach niet weder gliekeert worden 5 se sint warachtigen martelaers
ghesturwen j de dat ghedaen hebben, sullent moten betalen, als se niet hebben
waermede, etc. —— Pellem pro pelle,
,...
Al ist n u , dat Mijn Here VAN BUREN laet foerstaen, dat he mij hatet om de
rijmen often ledekens, daer weet he besceitz genoech aff, dattz bij mij niet
gedaen is , noch hebbe daer aff gehoert, foer dat ick hijr to lande quam ; noch
fan de boede heb ick gene schuit; ick ben daer oeuer noch an ghewest,
noch hebbe mijn consent daer in gedaen , noch raet often daet daer to gegewen.
Dat hebbe ick genoech secht, als JOEST VAN BUREN mij de dingen seijde; oeck
hebbent Mijn Heren dat wal gefunden int boeck , dat mij genoemen worde, etc. ;
dan mijn aduersanten de mogen hem leijden, waer hen se willen, ende se solent
hem lonen , als se plegen t doen; daer zal geen fault an wesen. Se solden wal
willen, dat Mijn H. y. BUREN mett alle de gene, de hem lieff hebben,
yngeholpen weren, ende dat se daer bij tot hoer wille mochten coemen; se soecken
nemant dan hoer selwen; en dat en is niet fan huden often morgen, dan dat
Prop. Frieseh Genootach. I ,

gi
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Iiebbense altijdt ghedaen , ende dat solen se vp boer tijdt tonen, etc. —— Hijr
fan wil ick dij een cleijn exempel scrijwen. •
Als de Ghuwernoer nu wist,
dat wij certeijn fan de Keijser angenomen waren, ende he dat niet Beletten
mochten, so hadde he frucht, wij solden an Mijn H. v . BUREN SO foele doen,
dat he vnse Ghuwernoer solde worden, ende solde hem afstoten; •— dat hem
wal puntelijck bij Mester E W E R T gescrewen were, dat wij daer nae stunden ;
ende dattet also niet gedaen worde, quam bij Mester E W E R T t o , licht doer
instancie ende grote belofte fan de Ghuwernoer; — so sochte de Ghuwernoer alle
zijn behulp, dat he mochten, om vnse foernemen to beletten; ende om dat wal
t doen , so noede he de anderen hoepen al to gast, ende maectese gans froïijck ,
ende wij worden daer foergeworpen, Soe fraeghde de Ghuwernoer, watse bij
hem wolden doen, ende wat he hem tot hoer foerseen solde, ofF wij niet wolden
aflaten? — ende bestunde dat eerst an Heer GODTSCAI,CK.
• De antuorde:
He ne wolde fan hem niet scheiden in gene maneren, al weert oeek also , dat de
Keijser een ander ordineren wolde , om vns daer mede to beliewen ; se wolden
hem perfortz holden; — met andere, to mael foele grote woerden,
Doen
worden de anderen ghefraecht, de oeck daer wonder om koecken wolde, foer dat
se fan hem wolden sceiden ; doch so was daer nemant, de der saecke so rechte
hart nam, als Heer GODTSCAJJCK dede. Doen worde gefraget G H E R O L T PAN
H E R U M ; de antuorde: Heer Ghuwernoer! ick hebbe v lieff «nde weert; so lang
als de Keijser belieft v to holden, zal mij dat oeck JiefF wesen ; dan dat ick de
Keijser om uwent wille foertoernen solde, certeijn dat en doe ick niet; wel
de Keijser belieft Ghuwernoer to wesen, de sal mij oeck lieff wesen ; ende ick
sal en wil hem kennen ende halden foer een Ghuwernoer. — - Ende nae dat
antuort so sprack de Ghuwernoer gheen woert meer, noch fraegde niemant meer
fan de materije. —»- OfF dit also contrafeitet were, om G H E R O L T Z hart daer
bij to leren kennen, often anders waerom, dat mach ick niet weten; dan dat
worde mij gescreven van ene , de daer bij stunde , als dit also ghefraget worde ;
ende ick hebbe dat daer nae gefraget an G E R O L T , de mij seide, dattz also
gesciet were, etc. —— Ad propositum. —— Wat de Doctor an JANCKO VJVEMA
langde, dat saltu fijnden int tuede quartier, ghetekent met B ; oeck wat H.
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vns vntboet fant adwijs, de, der Ghuwernoer oeuer vns
gegewen hadde;— ende als de Commissarijen in Frieslant waren, om de inquisicfe
t doen fan hoer feiten, watter ;ghedaen were, doen begeerden se niet lewers ,
dan bij de landen to blijwen, ende mede vp de Ghuwernoer t fallen , ende
to beclagen , opdat de landen hoer, niet wolden beclagen¾ SICKO G R A T I N G E ,
hoer newe , was de gene de dat rîreeff, etc. Heer GoDTSCALCK de hadde hem
oeck al hegewen , foer ende eer dat se mochten weten , wat de Keijser daerinne
gedaen wolde hebben. —— Also fast solden se oeck bij Mijn Heie VAN B U R E N
staen , off het noet were ; dan Mijn H. v. MAXTJ sprack de gruntlijcke. waerheit:
Se solden de Duwel anropen in h u l p , foer se bij hoer regiment niet solden
mogen blijwen, etc,
Aldus ist practiseert, dat Mijn Here VAN BUREN yp
mij 'foertoernt is , ende geftet to foer staen , tzij ghedaen, doer dat ick de Keijser
in schaden gebracht hebbe. Ende doer dese brieff weren se mijner besorget,; dat
ick des noch solde gedencken ; ende met namen so hadde ick de landen daer to
foerwect, so de Palpheneer fan GRUMBERGEN dat hijr to Hoewe brachte; ——
ende daerom wast, dat ick soliciteerde hijr int lant to blijwen , op dat men op
mij niet solde dencken, nocli sorge hebben , dattz bij mij gedaen were; daerom
wolde Mijn H. v. W A S S E N A E R niet int landt, he wolde mij doen foer al
foersekert wesen en gefangen hebben ; ende als ick niet dan ghefangen were, so
wiste Mijn H. v. BUREN mij dat wal to recht betalen, dat he mij geloefth
hàdde, to weten, om mijn e r e , lijff en goet t brengen, woe dat enichsins
gedaen wolde wesen ', woe dat niet mochten wesen 9 so moste ick mijn goet daer
laten. Om dat ick aldaer to niet wolde foerstaen , daerom so hebbe ick meer
moten lijden , dan ick scrijwen mach , etc.
TJAERT

BUERMANNIJE

Int ander boechschen salmen folcomelijck besceit fijnden , woe hoer olders dë
vnse foerfolget hebben met bedroch ende falscheit, en woe se vns bij tijden fan
de Hartoge fan Sassen foerfolget; oeck bij tijden van dat de Prince fan Spangen
Mijn Here VAN BUREN int landt sant, ende oeck anders; ende met dat de
Hartoge fan Geldre ghehijlcket hadde an de dochter van Luneborch,
wels
moeder een dochter fan Sassen i s , so wisten se niet b e t , tsolde al een hant
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wesen , met de Sassens, Brunswijchsche , Lunneborschen en Gheldersche ; doeii
bestunden se daer mede to handelen; ende t alder erste was, men moste vns
fan der hant slaen , etc, —— Ende wat se nu forder gedaen hebben, dewijle
wij dan Keijsers gewest sint, daer salmen fan foele een wenich hijr bescrewen
fijnden, wat daer nae, dat ick gefangen worde, gedaen i s , dat mogen de gene
weten j de daer int lant sint; ick wete met allen daer niet aff.
Laete alle dingen met flijdt vpscrijwen \ Godt mocht foegen , dat de wijnt
vth een ander hoeck compt to waeijen. —— Ick hebbe begeerte daer to, dat
mijn kinderen in hoer tamelijcke older daeraff moegen weten, watter gedaen
is j se solen hoer mij ende mijn olders niet schaemen ; woldense hoer oeck also
anstellen , en hoer lewent daer nae reguleren , dat solde ick wal moegen lijden,,
Wat daer aff coemen sal, weet Godt alleen ; dan ick wil then besten hoepen ,
ende bidden Godt om gracie, ende wil hijr mede aflaten t scrijwen fan dese
materije; dan bidde dij vpt allerfruntlichste: Holt dese dingen hemelijck, ende
laet vnse lcijnderen leren, so ick dij in de Instructie gescrewen hebbe; ende bidde
ypt alderoetmoedelichst an Godt, dat Zijn grote gnade en barmherticheit wü
beliewen , vnse lcijnderen to bewaren foer alle quaet, ende dat se moegen wassen
in wetenheit, ende tonemen in doegden , doer dewelcke se hoer mogen bewaren
foer scande ende schaden.——• Ick hebbe oeck gebeden, bidde en zal oetmoedelijclt
bidden an Godt, dat Zijne almogentheit wil beliewen, dat vns lant mach regiert
worden in gelijckheit, met gnaden , ende dat grote gewelt ende vnrecht, datter
gesciet i s , ende dat vnschuldige bloet, datter ghestort is gelijck water, dat licht
vp ter eerden ende roept wraeck in de hemel, dat Godt ghebenedijt de wraeck
niet wil late coemen vp de Keijser often sijne vndersaten, de daer an gene schuit
hebben, dan dat He Zijn toern wil storten vp de gene, de daer een oersaecke aff
sint ende dat weten to werck to stellen.
(i CONCLUSIO. »
[In oude tijden was in Asia een Koning, genaamd « ANTHIOCHÜS, ende was affgedaelt van een
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(( der xij Heren, de der Grote ALEXANDER zijn eriïgenamen maecte. i) Hij had « certeijn meer
(( lantz, dan de Keijser ende de Coninck van Franckrijck beide hebben; » hiermede echter
nog niet vergenoegd, ving hij eenen oorlog aan met de Romeinen, die juist Carthago
overwonnen hadden. Hij werd geslagen en moest eenen zeer nadeeligen vrede sluiten.
Om nu zijne ledige schatkist weder te vullen , trok hij naar « Parsen, daer he oeck Coninck
({ was; ende int oeuerste fan Parsen licht een grote sladt, genoempt Manee, « waarin
ALEXANDER eenen kostelijken « munster » had gebouwd en eenen grooten schat had nedergelegd.
Hij liet inmiddels zijnen zoon achter te regeren « alle de neder coniackrijcken, als Assirijsn,
« Surgen,
Israliel, Judea,
JEgijpten, etc. 1) De Koning, door de Priesters te Manee
bedrogen, werd in den tempel doodgeslagen, en zijn zoon, « genoemt CHEIÆUCUS , de
« representeerde in stede fan sijn fader, » Deze, insgelijks door geldgebrek gedrongen, wilde
den tempel te (i Jherusalem » berooven, en zond derwaarts « ene fan zijn groetste Fursten,
« wels name was HEMODOBUS. » De Hoogepriester « ONIJAS » kontle niets anders doen dan
Gods hulp inroepen. Toen dan ook HELIODORUS den tempel binnen trad, om a de geltstock
tl vp t breken, i> zond God zijne Engelen, die hem sloegen, « so lang dat he doet were. j)
Op ONIAS gebed ontving hij het leven weder, en bij SEIÆUCUS teruggekeerd, « om zijn report
K t doen, so sprack he: Aller genedichste Here en Coninck! Woe V Co. W. foerloernt sint
8 vp enige van uwe deneren ende heren, sendet hoer, so ghij mij gesant hebben, om de scat
« t halen vth Jherusalem; ick wil u dat foersekeren, ghij solen daer genoech an ghewroecken
« worden, etc. »]

Woe ick nu spreken mochte, daüz foerstanden mochte worden in de oren van
de Keijser, ick wolde de woerden fan HELIODOUUS spreken, seggende: Woe de
Keijser foertoernt were op ijemant, he were dan groet hans often cleijn hans,
ende wolde he dan daer an to recht gewroecken wesen ? dat he dan Mijn Here
TAN BARGEN daer aff de last solde gewen, dat he de gene also ende niet
anders solde laten tracteren, dan ick tracteert ben. Ick wolde de Keijser dat
foersekeren, dat Sijne Majesteit solde daer beth an gewroken worden, dan off
he hem liet fillen, ende dan met seem often honinch bestrijcken ? ende liet hem
aJso de flegen foerteren.
met so befele ick vns in de gnade Godtz, met alle de gene, de vns
liefF hebben !
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