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INLEIDING.

In het eerste deel van de tweede uitgave (1738) der
Analecta van Matthaeus begint op blz. 67 eene kroniek,
getiteld Joannis de Lemmege Chronicon Groninganum.
Bij den eersten oogopslag blijkt het reeds, dat deze
kroniek, gelijk meer in de Analecta het geval is,
slordig is uitgegeven '): de taal is een onmogelijk
mixtum van allerlei vormen en woorden, emendaties
op de eigennamen zijn ieder oogenblik te maken.
Maar dit is niet het eenige. Ik hoop in de volgende
bladzijden te bewijzen, dat de titel onjuist, de kroniek
zelve slechts voor een gedeelte gegeven en het door
Matthaeus slecht uitgegeven ms. een der slechtste
afschriften is, die van onze kroniek in omloop zijn.
Toch moeten wij den ijverigen Matthaeus dankbaar
zijn voor zijne uitgave, de eerste van deze kroniek,
een der belangrijkste bronnen voor de geschiedenis
van Groningen en de Ommelanden in de 15 de eeuw.

]) Zie hierover ook het oordeel van von Richthofen in de dooiden heer Feith hierachter medegedeelde woorden. Dergelijke opmerkingen maakten ook de heeren van Leeuwen en Tan Halmael, die
beiden over eene nieuwe uitgave van de hier behandelde kroniek
dachten en wier voorarbeid onder de mss. der Prov. Bibl. van Friesland en vat) bet Friemel. Gen. wordt bewaard.
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waarvan reeds Emrnius iu zij 11 geschiedwerk dikwijls
gebruik maakte.
Matthaeus heeft gemeend, dat het m s , , dat hij
uit het Groninger archief had o n t v a n g e n , een verkorte kroniek was, een „epitome, non t a m ipsum
Joannis opus quam quoddam operis a r g u m e n t u m " ,
zooals hij in zijne Dedicatio schrijft. Dit was echter
geheel onjuist. De eene plaats, die hij uit de kroniek
aanhaalt om zijne uitspraak te bewijzen, heeft hij niet
goed gelezen; het bericht omtrent het beleg van
Groningen door Frederik van B l a n k e n h e i m , bij hem
op blz. 83 (hier blz. 79) te v i n d e n , slaat duidelijk op
bet verhaalde op blz. 75 (hier blz. 56) en Matthaeus
heeft dus geen recht om bij de eerstgenoemde plaats
op te m e r k e n , dat daarvan vroeger in de geheele
kroniek niets stond. Volkomen juist echter is zijne
o p m e r k i n g , dat er in zijn ms. sprake was van een
„ander" en een „derde" deel l~) en dus het h e m bekende gedeelte slechts een brokstuk was.
H e t is uit te m a k e n , van welk grooter boek het door
Matthaeus uitgegevene een deel is. Dat boek is niets
anders dan de groote kroniek van Sicko B&nninge, bekend door d e , gelijk wij zien zullen, gedeeltelijke uitgave van Brouerius van Nidek in diens Analecta (1725).
Tegenover deze mijne bewering zal m e n misschien
verwijzen naar blz. 70 van deel I der Analecta van Matthaeus (hier blz. 43), waar met zooveel woorden te lezen
staat: „Ende dese Cronica is vergadert uit vele boecken
ende onderwysinge van vele goede luyden ende van
m y , Johan van Lemmege, Borger in Groningen." De
schrijver noemt hier immers zijn n a a m ! Op deze tegenwerping is echter een afdoende repliek te geven: wij
hebben tal van handschriften, waarin de drie deelen der
l) Zie bij hem blz. 69 (hier blz. 6).
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kroniek va/n Benninge bij elkander staan en als zoodanig
zijn aangewezen; daarin wordt de kroniek van Lemmege a,ls
tweede deel opgenomen. ])
Wij hebben den „Prologus" der hierachter staande
uitgave slechts even op te slaan om deze stelling te
bewijzen. De auteur noemt zich daar nog niet met
name: dit geschiedt eerst in den aanvang van het
derde deel (dat, wat door B. v. N. is uitgegeven).
Toch zegt hij over zijn persoon en zijne kroniek reeds
zooveel, dat' wij onmogelijk kunnen mistasten.
De schrijver heeft zijn werk volgens den „Prologus"
verdeeld in drie deelen, waarvan hij de eerste twee
„mijt alle die copien by ene vergaddert" heeft „uut
warafftige scriften." Deze twee deelen zullen, zegt
hij, het volgende behelzen.
Het eerste „sal holden dat heerkoemen ende oerspronck der Vreesscher landen mijtten soeven zelanden, waer elck begint ende endiget ende welck onder
heren is bekrachtiget ofte niet, hent 2) men screff
1492, ende ock van soedane previleyen, als koninck
Kaerel ende keyser (sic!) den Vresen mede begifitiget
hadde, daer se, Goed betert, nu ter tijt zeer (sic!)
berowet." Vergelijkt men deze beschrijving met de
uitgave van Matthaeus, dan ziet men, dat van dit
gansche eerste deel slechts het stuk over de „soeven
zelanden'' daar voorkomt.
Het tweede deel wil onze auteur „scryven van den

1) Wanneer Matthaeus zijn exemplaar van Sicko Benninge's Croniekel nauwkeuriger gelezen had, had hij de beide kronieken misschien
ook als deelen van één geheel herkend. Zie over dit exemplaar de
voorrede rooi- liet vierde deel der Analeeta (Ed. 1738.) Ook de
heeren van Leeuwen. Tan Halmael e. a. hebben geweten, dat er drie
deelen waren van Benninge's kroniek.
2) Gron. = tot op den tijd dot.
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orloge, last ende verdret. de was int jaer Onses Heren
1402, ende oeek alle de copien van de huldinge ende
priveleyen, de Hartoch Albert, Hartoeh Willemende
Hartoch Johan den Vresen gheven hadden ende woe
ze weer uten lande worden verdreven." Dit tweede
deel is de kroniek van .,de Lemmege": de „copien"
zijn in de meeste rnss. achter het slot van de gansche
kroniek verdwaald; zoo komen zij ook hij Brouerius
van Nidek voor, aan het slot van zijne uitgave. Het
jaartal 1402 J) past wel niet precies op „Lemmege's"
kroniek maar duidt toch ongeveer het tijdvak aan,
waarmede het tweede deel begint. Verder staat boven
de kroniek van „de Lemmege" in verscheidene rnss.:
„Hier begunt dat anderde deel des boeks ende kroniken." In het derde deel wordt herhaaldelijk 2) naar
het tweede verwezen als „den olden CronyckeF, die
voorafgaat, uit welke benaming reeds blijkt, dat Benninge het werk van zijn voorganger eenvoudig als
tweede deel in zijne kroniek heeft ingelijfd, ofschoon
met eenige kleine toevoegsels, waarover later.
Men verwondere zich niet over de vrijheid, die
Benninge zich in dezen heeft veroorloofd of misschien
over zijne onnadenkendheid bij het klakkeloos overnemen der kroniek van zijn voorganger. Vooreerst,
het werk van Benninge was niet bestemd om uitgegeven te worden maar slechts door den auteur opgesteld tot leering voor zijne kinderen en verdere nakomelingen. Bovendien, zelfs al had Benninge zijn werk
1) Ik twijfel zeer aan de juistheid van deze lezing. De jaartallen
worden in onze rnss. zeer slordig behandeld, wat in de beide uitgaven
van Matthaeus en Brouerius van Nidek dadelijk in het oog springt.
Misschien komt dit door het slechte schrift van Beimiuge, waarover
Emmius klaagt m den brief vóór zijne Historia over Hamelmann en
P. Heuterus.
2) B. v. blz. 13 bij B. v. N.
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voor het publiek bestemd, men mag een auteur van
de 16de eeuw niet beoordeelen volgens regels van letterkundigen eigendom, die eerst ten onzen tijde —
en nog niet eens zonder bezwaren — werden aangenomen. De auteurs hebben elkander niet gekend,
zooals later zal blijken , maar toch bestaat er een band
tussehen hen: beiden waren brouwers.
Hoe het hiermede sta, zeker is het, dat het tweede
deel van 1'enninge's kroniek zich als het werk van
een ander duidelijk doet kennen, niet alleen doordat
de ware auteur zijn naam noemt maar ook door verschil in vorm, vergeleken bij dien van het eerste en
derde. Eindelijk blijkt het ook uit de woorden aan
het begin van het tweede deel: ..desse naegescreven cronica" enz., die onmogelijk voor het derde deel kunnen
gelden.
Dat Benninge bij deze wijze van handelen met het
werk van een voorganger geene uitzondering maakte,
blijkt uit andere Groninger kronieken van de 16de
eeuw, waarvan wij in de kroniek van Sybe Jarichs (in
Brouerius v. Nidek's Analecta) een voorbeeld hebben.
Zoo vond ik ook elders nog een paar ongedrukte
kronieken, waarin het werk van ,,Lemmege" bijna
letterlijk is overgenomen, zelfs zonder dat zijn naam
genoemd wordt.
Ook van het tweede deel heeft Matthaeus slechts
een stuk, loopende van 1397 tot 1420, terwijl onze
beste handschriften het voortzetten tot 1478.
Het derde deel „sal holden van alle orloge, last
jamer ende verdreet, de was ende geschede angaende
int jaer Ons Heren 1491 durende al want men screff
1530", wat ongeveer overeenkomt met de uitgave van
„Beninga" l~) door B. v. N. Deze houdt wel op met
1) De naam is Benninge maar door Kmvniux het eerst gelatiniseerd
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1527 maar onze beste mss. loopen inderdaad nog wat
verder. Benninge, die in dit derde deel herhaaldelijk
zijn naam als dien van den auteur noemt, zegt nog
in den „Prologus": „alle dese dingen, de in dessen
derden deel sboeks van getractyert wort, is all by
mynen tyden gheschen, daer ik selves mestlick by ,
an ende over bijn ghewest; de ander twe delen sboeckes
mijt alle die copien heb iek by ene vergaddert uut
warafftige scrijfften, dat iek des seker bijn, all dinck
so geseheen ende ghewest is." Wij zullen later zien,
dat hij dit laatste over het geheel met recht kon
zeggen voor het tweede deel; wat het eerste deel betreft, heeft hij het begrip „warafftige scrijfften" wel
wat heel ruim genomen.
Alles samengenomen meen ik dus reeds deze twee
stellingen als bewezen aan te kunnen nemen:
I. De auteur onzer kroniek in haar geheel is Sicko of
Sicke Benninge.
II. De kroniek van „de Lemmege" is door hem als
tweede deel in zijne eigene opgenomen.
Wie was „de Lemmege" en wanneer leefde hij ?
Matthaeus zegt: „Auctor est satis vetus, ut qui
seculo XV et initio sequentis, cum nondum esset
Dithmarsia juris Danici adhuc, vixit," en hij haalt
daarbij aan de woorden: „Als namentlijcken" enz. ] ).
Deze woorden op het eind van het eerste deel onzer
kroniek gelden evenwel niet „de Lemmege", wiens werk
eerst met het tweede deel aanvangt, maar Benninge
in Beninga. Ofschoon Coenders (Sobiliarium , uitgegeven door i l r .
Feith, blz. 23) Benninge tot de Oostfriesche fatniiie Beninga rekent,
meen ik dit te mogen betwijfelen; Emroius zwijgt van deze verwantschap. De naam Benninge alleen wordt door onzen auteur zelf gebruikt
1) Zie Matth., 2de ia., bïz. G8; hierachter, blz. 40.
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-.elven, van wien wij ook zeker weten, dat hij „seculo
XV et initio sequentis" leefde. Ook de Prologus (van
Benniiige) kan ons omtrent „de Lemmege" niets leeren.
Voor de bepaling van den leeftijd van „de Lemmege"
moeten wij in het tweede deel zoeken, in zijne kroniek,
of er ook eene aanwijzing van tijd instaat.
Reeds dadelijk in het begin vinden wij er eene.
De schrijver spreekt van den tijd, waarin Friesland
door ,,grote landesheren" met invallen geplaagd
werd, als van „voortyden". Hij leefde dus niet in zulk
een tijd (wat Benninge, tijdgenoot van Albrecht van
Saksen en Karel van Gelder, wèl deed) en moet
dan geleefd hebben tusschen 1400, het jaar van den
laatsten inval der Beiersche Hertogen, of, wil men,
nog het vierde eener eeuw later, toen ook Staveren
weder voor goed van Holland was losgescheurd, en
1498, toen Albrecht van Saksen Friesland binnentrok.
Andere uitdrukkingen wijzen er verder op, dat de tijd
der oorlogen van Albrecht van Beieren reeds eenigen
tijd achter den schrijver lag, b. v. waar hij zegt, dat
het gebeente der in het Damster diep verdronken
Hollanders (blz. 52) „noch in korten jaren" gevonden is; dat de Groningers „doe ter tijt", d. i. in den
tijd van Jan van Beieren (1420), Kabeljauwsch gezind waren (blz. 53); dat het gebeente van na 1437
begraven personen (blz. 78) „in corten tyden" is
ontdekt*). Bij de vermelding van deze laatste bijzonderheid noemt „de Lemmege" den naam van den
ontdekker van het gebeente: Berent van Duimen, prior
van het Jacobijnen-convent, als van een overleden
1) Aanwijzingen zouden ook te putten zijn uit de opmerking omtrent de sluizen bij JFarmsuui; liet noemen van de „eraen" en Tan
„Poimans huis." Omtrent de tijdsbepaling Tan deze zaken is echter
uit de mij bekende stukken geen zekerheid te verkrijgen
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ouderen tijdgenoot l ). Nu weten wij uit stukken in
het Groninger archief, dat genoemde prior reeds in
1439 en 1440 deze betrekking bekleedde 2) en zeker
vóór 1485 stierf, daar toen een andere prior, Albert
Schultinghe, voorkomt 3 ). Wij mogen prior Berent
dus niet later dan '; 1475 stellen. Brengen wij dit
resultaat in verband met de boven aangehaalde uitdrukkingen, dan komen wij voor den tijd van het
ontstaan onzer kroniek ongeveer tot het jaar 1480.
Dien tijd duidt de schrijver ook aan, waar hij bij het
aanhalen van een brief van 1469 spreekt van den toestand van Friesland *): „ende aldus bleff Vreslant noch
vry Vresch een tijt lanck. God geve, dattet lange
dure in gueden vreden ende regemente." Deze wensch,
zoo uitgesproken, is ondenkbaar na 1494, vooral na
den inval van Albrecht ten tijde van Benninge, en
is blijkens den tekst van na 1469, het jaar, waarin
Karel den aangehaalden brief schreef. Ook hier
komen wij op omstreeks 1480 ä ). Deze tijdsbepaling
komt ook overeen met den geest der aanteekeningen
over het midden der 15 de eeuw, die blijkbaar zijn opgesteld door een ooggetuige van het verhaalde. De
auteur eindelijk breekt zijn verhaal plotseling af met
1478, welk jaar hij zeker beleefde 6 ), ofschoon juist
1) „Die prior ivas ten Jacopynen."
2) Zie Feith, Register op 1439, S». 14, en 1440, N°. 5. De prior
heet er „Bernardus Duimen" in een lat. stuk en „Berent van Duimen, meyster in der hilgher scrifft" in een stuk in de landstaal.
3) Ibid. 1485, No. 3.
4) Zie hierachter, blz. 120.
5) Worp van Thabor (Ed. Ottema I I , 34) noemt den leeftijd van
de „Lemmege", dien hij gebruikt, niet. Suffridus Petri (de Script.
Fris., pag. 72) zegt eenvoudig, dat hij 149i leefde, maar kent hem
blijkbaar alleen uit bet citaat van Worp.
6) Zie blz. 150.
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na dien tijd een zeer interessant en roemrijk tijdperk
voor Groningen begint met het optreden der stad in
de zaken van Friesland.
Dit alles doet mij den auteur „de Lemmege" plaatsen
in de 15^« eeuw, terwijl hij zijn werk omstreeks 1480 moet
geschreven hebben.
Zien wij thans, of wij in de stukken, op het archief
van Groningen bewaard, ook een „de Lemmege"
kunnen vinden. Dáár toch dienen wij den „borger
in Groningen" allereerst te zoeken.
Het archief van Groningen is niet rijk aan oude
stukken, op de regeering der stad betrekking hebbende. De oude rekeningen beginnen er eerst even
vóór het midden der 16 de , de burgerlijsten diep in de
17de eeuw. Wat ons misschien zou kunnen helpen,
zijn de vertrouwbare *) lijsten van burgemeesters en
hovetmannen, door den voortreffelijken Emmius bijeengebracht in zijne Series Considum. Hierop komt
echter „de Lemmege" of iets dergelijks niet voor,
zoodat wij zoo goed als zeker kunnen zijn, dat een
burger van dien naam niet in de dagelijksche regeering
der stad heeft gezeten. Of hij lid van den Raad van
Groningen is geweest, blijft onzeker. Hij noemt zich
eenvoudig „borger".
Het archief bezit verder nog een oud gildeboek van
het brouwersgild, met zilveren klampen en sloten
voorzien en in groen fluweel gebonden, beginnende
met 1424. Hier vonden wij onzen „de Lemmege" metzijn gansche geslacht.
Vooraf worde opgemerkt, dat de beste en oudste
handschriften den naam Lernego of van Lemego schrij1) Dit adjectief durf ik na eene langdurige ondervinding nedersclirijven.
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v e n ; eerst in andere latere inss. vinden wij L e m i g e ,
L e m m i g e , L e m m e g e , van Lemege of de Lemmige. De
auteur schijnt zijn geslachtsnaam te ontleenen aan
het stadje Lemgo in Lippe, van waar misschien zijne
voorouders kwamen.
H e t brouwersgild te Groningen nu ontving in 1424
statuten van de stedelijke regeering, die o. a. bepaalde,
dat zij, die' toen in het gild werden opgenomen, voor
h u n n e nakomelingen het recht van opneming in het
gild zouden verkrijgen telkens tegen betaling eener
som van 14 butkens = 49 plakken of 21 groot *). Op
die lijst van l e d e n , in 1424 opgemaakt 2 ) , vinden wij
in de „Galkingekluft", het deel der stad, in welks
midden de tegenwoordige Gelkingestraat gelegen was,
de n a m e n : Godeken Lemego en Johan Lemego. Even
vóór of in 1436 vinden wij in de volgende lijst, onder
de nakomelingen der eerste l e d e n , genoemd Herman
van Lemego; later, in 1470 Johan Harmensz van Jjemego;
in 1483 diens broeders, Claus Harmensz. van Lemego en
Lambert Harmensz. van Lemego 3 ).
H e t is wel waarschijnlijk, dat J o h a n de grootvader,
H e r m a n of H a r m e n zijn zoon en de drie laatstgenoemden weder diens zonen w a r e n , van welke de oudste
naar gewoonte den n a a m zijns grootvaders droeg.
Voor ons doel k o m e n slechts twee namen in aanmerk i n g : Johan Lemego en Johan Harmensz. van Lemego.
Tegen den eersten pleit, dat hij in 1424 reeds lid van het
brouwersgild was en een zoon had, die in 1436 (misschien

1) Zie van der Chys V I , 300.
2) Ook uitgegeven in de Werken van P. E. J. P. Dl. I I I , maar
zeer slordig.
3) In 1487 weder een Lambert Herrnansz. ran Lemego, met wien
ik geen weg weet.
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een paar jaren vroeger) ook lid werd, dus op zijn laatst
1390 moet geboren zijn; hij zou dus de gebeurtenissen
tot 1440 in zijn volle kracht hebben kunnen beleven,
terwijl hij er over spreekt op eene wijze, alsof hij na
dien tijd heeft geleefd. Hij zou bovendien, ± 1480
schrijvend, minstens 90 jaar oud de pen hebben opgevat, wat niet waarschijnlijk is. Tegen den tweeden
pleit alleen zijn patronynicum Harmensz., dat in de
plaats der kroniek, waar de auteur zijn naam noemt,
niet voorkomt. Dit is evenwel van niet veel gewicht,
daar hij toch na den dood zijns grootvaders zijn patronymicum kan hebben laten wegvallen, gelijk zijn
vader zich eenvoudig Harmen noemde. Bovendien
heerscht nog in Groningen de oude gewoonte om
dezen tweeden naam weg te laten. De bezwaren
tegen den eersten Johan blijven bij mij zwaarder
wegen. Ik meen dus mij te moeten verklaren voor
den tweeden en'als schrijver onzer kroniek te mogen
aanmerken:
Johan Harmensz. van Lemego, brouwer te Groningen ,
geboren omstreeks 1440.
Dat hij feitelijk brouwer was en niet maar zich in
het rijke gild heeft laten opnemen om daardoor in de
regeering der stad te komen, wat toen door aanzienlijken dikwijls gedaan werd, blijkt m. i. voldoende uit
de omstandigheid, dat geen lid zijner familie ooit
hovetman of burgemeester is geweest en zij niet tot
de oude Groninger familiën behoort. Bovendien volgde
hij vader en grootvader in hetzelfde gild, waarin ook
zijne broeders met hem optreden, en behoorde dus
blijkbaar tot eene brouwersfamilie.
Vreemd is het overigens, dat op de lijst der latere
leden van het gild de familienaam Lemego of van
Lemego of Lemmege niet meer voorkomt evenmin als
in eenig ander stuk in het archief te Groningen. De
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naam verdwijnt geheel '). Is de familie uitgestorven?
Of heeft zij een anderen naam aangenomen ? Of heeft
zij de stad verlaten? Dit alles blijft onbeslist.
Ik mag echter den auteur van Lemego, om hem voortaan
zijn waren naam terug te geven, nog niet laten varen,
voordat ik gewezen heb op eene vreemde omstandigheid. Op het schutblad van een onzer beste handschriften, het later te beschrijven Kopenhaagsche, staat
te lezen: „Cronickel der Vriescher Landen, derseven
zeelanden ende der stadt Groningen, angevangen van
Johan Tedema van Legemo, borgermee-s-ter tot Groeningen.

1) Ik mag hier volledigheidshalve niet verzwijgen, dat Emmius
(op blz. 716 van zijn hoofdwerk en nergens elders) spreekt van ,,Lemgovius, Sacerdos G-roninganus", die het beleg van Appingedam in
1514 beschreef en dus ongeveer een tijdgenoot van Benninge was.
Het G-roninger archief is niet rijk in zaken van kerkelijken aard uit
die dagen en het is dan ook niet mogelijk zijn bestaan uit kerkelijke
documenten te constateeren.
Ook naar zijne kroniek deed ik vruchteloos onderzoek. Twee korte
aanteekeningeu, eenige regels van volkomen gelijken i.ihoud, voorkomende in de mss. van Pro Excol. Jure Patrio, folio 12, quarto 5 en
octavo, 2, ,,ex vetusto ms libro". zijn er waarschijnlijk uit overgenomen.
Een oogenblik is het denkbeeld bij mij opgekomen, of deze ,,Sacerdos"
misschien de auteur van onze kroniek zou zijn geweest, daar hij zich
immers met historische studiën bezighield. Dit denkbeeld werd evenwel
hij nader inzien door mij verworpen. De schrijver zou dan een
oudere tijdgenoot van Benninge geweest zijn, die nog lang tegelijk
met hem had geleefd. Zou Benninge het werk van den tijdgenoot
eenvoudig zonder meer ais een „olde cronyekel" hebben overgenomen ?
Is het waarschijnlijk, dat deze priester, die zich op de geschiedenis
toelegde, zijne kroniek reeds met 1478 zou geëindigd hebben, terwijl
hij later nog eens de gebeurtenissen van 1514 beschreef? Dit is bij
onze kroniekschrijvers zeker geen regel; zij schrijven op het einde
van hun leven hunne wederwaardigheden op. Zou de priester zich
eenvoudig „borger in G-roningen" hebben genoemd? Ook dit komt
mij zeer onwaarschijnlijk voor.
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ende gecontinueert van Sicke Beninghe." De wijze,
waarop de schrijver van dit opschrift van „anvangen"
en „continueeren" spreekt, is onjuist, gelijk wij hierboven aantoonden: Benninge heeft van Lemego niet
.,gecontinueerd" maar eenvoudig diens kroniek in de
zijne opgenomen. Toch heeft dit opschrift mij heel
wat hoofdbrekens gekost. Wat toch was het geval?
Een burgemeester Johan Tedema heeft in denzelfden
tijd geleefd als de auteur onzer kroniek: hij was van
1456 tot 1488 afwisselend hoofdman en burgemeester!
Verder vindt men in eenige mss., o. a het Kopenhaagsche, op de reeds bekende plaats in den tekst
inderdaad: „Johan van Lemege, burgermeester in Groeningen". De zaak verdient dus eenige overweging.
Johan Tedema was uit eene aanzienlijke familie ! ) ,
die vóór en na hem nog menigen burgemeester aan
Groningen heeft gegeven. Hij is blijkens stukken in
het archief te Groningen, waarin hij als burgemeester
optreedt, gestorven in 1488 tusschen Augustus en
October. Het is à priori niet waarschijnlijk, dat hij
de auteur is. Ware hij de schrijver, dan zou hij
zeker meer hebben medegedeeld over de politieke
omstandigheden van Groningen, die vooral op het
einde van zijn leven, na 1480, zoo opmerkelijk waren
door het optreden van Groningen in Friesland; veel
meer dan de magere berichten in onze kroniek geven,
die bovendien niet verder gaat dan 1478.
Maar wij kunnen bewijzen, dat Johan Tedema en
Johan van Lemego twee verschillende personen waren.
Niet alleen noemt van Lemego zelf behalve zichzelven
ook Tedema in zijne kroniek en wel op het jaar 1469 2 ),
1) Een burcht Thedema of Thema lag in de 17de eeuw bij Noordwolde; een ander Thedema ligt niet ver van Assen (v. d. Aa).
2) Zie hierachter, blz. 138.
W E B K E N . N"0. 48.

II
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zonder hem anders te noemen dan Johan Tedema,
maar in de lijsten van het brouwersgild, waarop de
Lemego's staan, komt omstreeks 1450 ook onze Johan
Tedema, zonder meer, voor met eene aanteekening
achter zijn naam, aanwijzende het jaar, waarin hij
burgemeester is geworden (1458), wat geheel met de
lijsten bij Emmius en de stukken in het Groninger
archief overeenkomt.
Zoolang er dus niets meer over dezen Johan Tedema
aan den dag komt, meen ik het er voor te mogen
houden, dat de mededeeling van den afschrijver van
het Kopenhaagsche ms. onwaar is. Is het ms. wellicht
in het bezit van een Tedema gekomen, die, afgaande
op het in sommige mss. voorkomende „borgemester"
en denkende aan zijn met den auteur gelijktijdigen
voorvader, dezen ook als schrijver wilde doen uitblinken
en dit opschrift op het schutblad heeft laten plaatsen ?
Is „borgemr" door een afschrijver verkeerdelijk voor
„borger" geschreven? Is de „borgemester" ontstaan
uit den lust om den auteur van Lemego het relief te
geven, dat een gewonen „borger" ontbreekt, en daardoor zijn aanzien te verhoogen? Dat een Lemmege of
Lemego in de 15 de of 16de eeuw burgemeester van
Groningen is geweest, is in allen gevalle onwaar.
Een enkel woord over de bronnen van van Lemego.
Hij noemt zelf') „de croniken (der) biscopen van
Utrich", d. i. Beka, „ende des Stichtes breve", d. i. de
verdragen met het Sticht. Verder is het mogelijk
blijkens zijn bericht op blz. 44, dat hij kennis gehad
heeft van den Anonymus, wiens werk later in 1698
door Matthaeus is uitgegeven. Eindelijk heeft hij „vele
boeken" ende „underwysinge veler guder luden" ge1) Zie blz, 13,

Zoo lees ik deze bedorven plaats.
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bruikt. De ,,vele boeken" zullen wel aanteekeningen
zijner oudere tijdgenooten geweest zijn benevens het
stadboek ] ) en andere officieele verzamelingen van stukken, vooral voor den tijd omstreeks 14.50. De „underwysinge veler guder luden" behoeven geen nadere verklaring. Zijne bronnen zijn dus zoowel mondeling als
schriftelijk geweest 2 ).
Eindelijk nog de vraag: wat heeft Benninge aan zijn
arbeid toegevoegd? Dit is dikwijls zeer moeielijk uit
te maken. Eene bijvoeging van Benninge schijnt mij
toe de opmerking omtrent de moordenaars op blz. 63:
„doch wil ick" etc. Zekerlijk kan zij niet van van
Lemego zijn, die geschreven had, dat hij ze niet wilde
noemen „omme ruste ende vrede willen", wellicht
vreezende voor twisten over deze onaangename zaak,
daar de zonen der vermoorden en der moordenaars
in zijn tijd nog leefden: hij wilde de namen aan de
vergetelheid prijs geven. In den tijd, toen Benninge
schreef (1530), kwam het op een weinig meer onrust
niet aan en leefden ook de onmiddellijke nakomelingen der betrokken personen niet meer, zoodat zulk
eene overweging bij hem niet behoefde te gelden.
De opmerking „ende sal daer an blyven" (blz. 84)
past volstrekt niet voor den tijd van Lemego maar
kan wel gebruikt worden omstreeks 1530, toen Groningen door een Gelderschen stadhouder bestuurd
werd tot ergernis van iederen vrijen Groninger, die
nog niet wanhoopte aan de herleving van het Sticht,
toen door den Bourgondiër bemachtigd, en aan den
terugkeer der vroegere toestanden in het Noorden
van ons land. In Benninge's mond is de opmerking
1) Zie bU. 81.
2) Meer over deze bronnen in de aanteekeningen en de Voorrede
van Mr. Feith.
II*
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niet vreemd; telkens weder vindt men bij hem dergelijke uitdrukkingen en wensehen.
Van Benninge zijn verder de ingevoegde copieën
en „principael" brieven ! ) , waarvan hij spreekt bij de
inhoudsopgave van het tweede deel in den Prologus.
Hij kon, als lid der Groninger regeering, deze stukken
gemakkelijk verkrijgen. Van Benninge, den bewerker
der gansche kroniek, moeten ook de woorden zijn op
blz. 131: „ende woe de poerten ende muren vortydes
sijnt distruert, machtu hier voer soeken int anderde 2)
boeck des kronikels": van eene verdeeling in boeken
kon van Lemego natuurlijk niet spreken. Van Benninge moet ook de opmerking zijn op blz. 133, verwijzende naar datgene, wat in het derde boek zal te
lezen zijn, met de echt Benningsch klinkende verzuchting. Verder de aanwijzing op blz. 137 omtrent
de later te vermelden verbondsbrieven. Zeker moeten
ook de opmerkingen op blz. 144 en 145 van Benninge
zijn, daar zij naar het derde deel verwijzen.
Hier en daar kan men dus de hand van Benninge
met zekerheid herkennen, maar de mogelijkheid blijft
nog bestaan, dat hij „den olden Cronyckel" niet altijd
letterlijk heeft gevolgd, hoewel de wijze, waarop de
naam van Lemego er in voorkomt, doet zien, dat hij
het soms letterlijk deed. Daar verder de geest en de
vorm van het geheele tweede deel belangrijk verschillen van die van het derde, bestaat de waarschijnlijkheid, dat hij zijn voorbeeld in hoofdzaak letterlijk
heeft nageschreven.
Het geschrift van den eerzamen van Lemego, zooals
het uit zijne eigene handen is gekomen, is waarschijn1) Later achter het boek -verdwaald, ook in de uitgave van Br»
van Nidek.
2) D. i. in dit tweede boek.
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lijk niet meer voorhanden. De mss., die als „kroniek
van de Lemniege" in enkele bibliotheken afzonderlijk
voorkomen, zijn steeds meer of minder volledige reproductiën van het tweede boek van Benninge, waarin
men al vroeg iets afzonderlijks meende te moeten
zien. Zulke afschriften bestonden reeds in den tijd
van Emmius, onder wiens papieren extracten daaruit
gevonden worden *).
Het zou echter niet onmogelijk zijn, de kroniek van
Lemego, zooals zij in het begin der 16de eeuw in ms.
in omloop was, te reconstrueeren. Zij toch is de
grondslag geweest van verschillende andere kronieken,
1). v. van die van Sybe Jarichs 2 ), die ± 1535 zijne
kroniek schreef en Benninge's werk, dat toen nog
niet algemeen verspreid was, niet kende; verder van
de in de eerste noot op deze bladzijde genoemde kronieken en van drie andere tot nog toe niet uitgegevene,
waarvan eene in het bezit is van den heer Koning te
Wedde 8 ), eene andere op het Statistisch Bureau in

1) Een der merkwaardigste mss., waarin deze extracten voorkomen,
is in het bezit van Mr. J. S. G-. Koning te Wedde. Achter de bekende gedrukte „Supplicatie" van Groninger uitgewekenen, te Mainz
gedrukt in 1573, staan drie kronieken in ms., waarvan het eerste
een extract is uit eene kroniek, „dat een borgemester wth Gronningen
hefft geschreven": deze kroniek was die van onzen Lemego. Ik
teeken hier aan, dat daarachter nog volgen: a. een kroniekje loopende tot 1575; b. extraeten uit een 1553 te Kampen bij Steven Joessen
in de Broederstraat gedrukt kroniekje, loopende van 1419 tot 1582;
c. eene grootere kroniek loopende van 1419 tot 1582, zeer belangrijk.
Het geheele 4C boekje was vroeger in het bezit van een Groninger
geschiedkundige uit de 18de eeuw, JS". Westendorp. De heer Koning
bezit ook nog een ander afschrift van een deel onzer kroniek van
Lemego-Beniimge.
2) Uitgegeven door Brouerius van Nidek in diens Analceta,
3) Kroniek ~N°. 1, vroeger in liet bezit van Emmius.
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het Provinciehuis te Groningen >), eene derde (uittreksels door Emmius) in de Universiteitsbibliotheek
te Groningen bewaard wordt 2 ). Bedenkt men eindelijk,
dat ook Worp van Thabor haar gebruikt heeft en wel
vóór 1523, toen Benninge zijne kroniek nog niet geschreven had, dan is het duidelijk, dat men door vergelijking van de bij al die kroniekschrijvers voorkomende berichten wel tot een resultaat omtrent de
woorden van de oorspronkelijke' kroniek van Lemego
zou kunnen geraken.
Zooals de kroniek in de bewerking van Benninge
thans voor ons ligt, bestaat zij schijnbaar uit twee
gedeelten: het eene loopende tot 1420, het andere van
1421 tot 1478. Een der oudste afschrijvers heeft de
schuld van deze verdeeling, die, naar ik nu denk
aan te toonen, geen grond van bestaan heeft.
Op blz. 84 vindt men namelijk plotseling een „Deo
gratias", dat in sommige mss. onder den tekst is geraakt, zoodat het den schijn heeft, alsof de kroniek
hiermede eindigt. Dit is evenwel volstrekt niet het
geval: vele andere handschriften hebben het „Deo
gratias" doorloopend in den tekst en het past dan ook
volkomen bij de manier van werken van Benninge,
die achter zijne zooeven vermelde triomfeerende verklaring „ende sal daer an blyven" eenvoudig zijn „Deo
gratias" hechtte als eene betuiging van dankbaarheid
voor het naar zijne meening ± 1530 gunstige uitzicht
op de verwezenlijking van zijn wensch.
Dit „Deo Gratias" heeft echter in de 200 jaren,
1) Dit is het kroniekje verkocht in auctie Hesselink, waarvan in
de lijst van Mr. S. Muller wordt gesproken. Het is N". 978 f van
de bibl. van het Stat. Bureau.
2) Daar bekend als V 94 van de verzameling mss.
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waarin Benninge's kroniek ongedrukt rondzwierf, heel
wat onheil voor zijn werk veroorzaakt: men heeft het
voor het in Middeleeuwsche boeken zoo gewone slotwoord van den afschrijver en dus voor het einde van
Lemego's kroniek aangezien. Zoo is eerst de helftvan het tweede deel en het gansche derde deel er
afgeraakt, gelijk bij een paar onzer mss. het geval is.
Bij deze verminking verloor natuurlijk de inhoudsopgave der drie deelen in den Prologus haar recht van
bestaan en zoo verviel in sommige mss. nu ook de
Prologus in zijn geheel. Men liet er verder nog af, wat
niet op de stad Groningen zelve sloeg; alleen het
traktaat „van de seven Zeelanden," waarin de naam
der stad genoemd werd met die van de Ommelanden
als bestanddeelen van het vijfde Friesche Zeeland,
vond genade in de oogen der Groninger afschrijvers.
Zoo kregen wij afschriften, waarin alleen voorkomt
wat wij bij Matthaeus gedrukt vinden.
Anderen weder voegden het derde deel, eenvoudig
omdat het ook over Groningen handelde, weder als
een geheel afzonderlijke kroniek in denzelfden band
bij de alleen rondzwervende overblijfselen van het
eerste en tweede: de zeven Zeelanden en de eerste
helft der kroniek van Lemego, door het ontbreken
van den Prologus niet meer als deelen van een geheel
te herkennen. Zoo kwam het, dat wij weder een tal
van afschriften verkregen, bestaande uit twee in de
oogen der afschrijvers volkomen afzonderlijke kronieken : 1° de verminkte kroniek van Lemego, voorafgegaan door het tractaat; 2° die van Benninge, zijnde eenvoudig zijn „derde deel." Zoo gaf Matthaeus de eerste
uit en Brouerius van Nidek kort daarna de tweede,
niet vermoedende, dat, wat zij uitgaven, bij elkander
behoorde. De afschriften, waarin wij de geheele kroniek , van den Prologus tot het einde van het derde
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deel, lazen, kwamen dezen beiden onderzoekers blijkbaar niet onder de oogen: eenige van die goede afschriften lagen ten onzent in partikuliere of openbare
bibliotheken verborgen, een ander was naar Kopenhagen verhuisd, zooals wij later zullen zien.
Van al deze soorten van handschriften zijn, ik merk
dit hier reeds op, exemplaren tot ons gekomen.
Het einde van het zoogenoemde eerste gedeelte onzer
kroniek van Lemcgo, het einde ook der uitgave van
Matthaeus, is schromelijk in de war gebracht door
herhaling van het reeds vroeger vertelde, door elkander
haspelen van chronologisch in andere orde op elkander volgende verhalen, enz. Hetzelfde is geschied in
het begin van het zoogenaamde tweede gedeelte van
Lemego, of liever tusschen het eerste en tweede gedeelte in, waar Benninge, zooals hij in zijn Prologus
beloofd had, eenige copieën van brieven had opgenomen.
Volgens eene zeer gewone methode zouden wij al
deze verwarringen in het midden van onze kroniek
aan de afschrijvers kunnen toeschrijven. Inderdaad
kan het ongelukkige „Deo Gratias" veel kwaads in
dezen hebben aangericht. Het is echter niet onwaarschijnlijk, dat ook hier de arme afschrijvers, die toch
reeds zooveel van de fouten der auteurs hebben moeten boeten (evenals soms de zetters in onze 19de eeuw),
onschuldig waren aan de fouten van . . . . den ongeoefenden auteur zelven, die vergeten had, dat hij
reeds had medegedeeld, wat hij nu nog eens ging
vertellen. Wij kunnen het ons begrijpen van den
eenvoudigen brouwer, die volgens Emmius „bonarum
litterarum ignarus" was en ook blijkens zijn derde
gedeelte niet vreesde voor herhalingen en onverwachte
wendingen, terwijl hij buiten twijfel een ellendigen
stijl schreef.
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Hoe het ook zij , fouten zijn er in dit gedeelte onzer
kroniek begaan, hetzij door Lemego of Benninge,
hetzij door de afschrijvers, waarschijnlijk door auteurs
en afschrijvers beiden. Dit springt bij eene eerste
lezing in het oog.
De zeer belangrijke gaping tusschen het einde van
het tweede deel der kroniek van Benninge en het
begin van het derde deel, zich uitstrekkende van 1478
tot 1492, is zeer zeker niet door afschrijvers veroorzaakt maar door den auteur Benninge zelven. Wat
toch was hier de kwestie'? Zijn voornaamste bron
voor de 15 de eeuw, Lemego, hield met 1478 op. Hij
zelf had eerst den tijd van Albrecht van Saksen met
kennis van zaken beleefd: over het begin van dat
tijdvak teekende hij daarom ook reeds weinig aan.
Over het tusschen 1478 en 1492 gebeurde kon hij dus
niet veel zeggen. Hij begon daarom zijn derde deel ] )
maar met „Focken Ukens bedrijf", waarvan hij een en
ander had gehoord van zijn „olde vader" (d. i. grootvader), die met Focke Ukena te velde had gelegen,
en van andere „goede luden", om daarna in eenige
weinige bladzijden te komen op 1492. Zoo krijgen
wij niets te hooren van het belangrijke tijdvak 1478—•
1492, waarin Groningen dong naar de heerschappij
over geheel Friesland.
De hier besproken gaping hangt dus samen met
den leeftijd van Benninge, waarover wij thans zullen
spreken.
Dezelfde gildelijsten der brouwers, die ons Lemego
hebben doen kennen, werpen ook het eerste licht op
onzen hoofdauteur, Sicko of Sicke Benninghe of Ben1) Zie Brouerius van Nidek, begin zijner uitgave.
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ninge, die volgens het gildeboek in 1497 lid van het
gild werd. Bij zijn naam staat het jaartal 1504, aanduidende het jaar, waarin hij „hovetman", lid der
Hoofdmannenkamer, werd. Vermoedelijk is hij geboren niet vóór omstreeks 1465, tot welk jaar men
ongeveer komt, wanneer men den leeftijd van opneming in het brouwersgild op omstreeks 30 jaren stelt.
Hij zegt ook uitdrukkelijk, dat hij alleen beleefd (d. i.
met kennis van zaken bijgewoond) heeft, wat in het
derde deel staat en niet wat in het tweede (tot 1478)
voorkomt. Zoo wordt het duidelijk, dat hij over het
gebeurde van vóór 1492 weinig kon schrijven uit
eigen ervaring. Hij leefde zekerlijk ! ) nog in 1530, tot
welk jaar hij zijn verhaal wilde uitstrekken.
De geschiedschrijvers van de 16de eeuw hebben nieerendeels het geschrift van Benninge niet gekend en zwijgen ook over zijn persoon. Wij spraken boven reeds
van enkelen hunner en van hunne werken 2 ). Evenmin als Tjalling Aykema 3 ), wiens kroniek trouwens
eerst daar begint, waar Benninge ophoudt, kende ook
de Oostfries Eggerik Beninga het werk van onzen
auteur 4 ). Ook Suffridus Petri, de bekende friesche
historicus, noemt Benninge niet onder de geschiedkundigen van deze streken, ofschoon hij ten minste
den naam van Lemego wel kende 5 ).
De eerste geschiedschrijver van beteekenis, die de

1) Zie hierachter, blz. 6.
2) Zie hiervoor, blz. x v n .
3) Uitgegeven door Brouerius v. ST. in diens Analeeta.
4) Bolhuis van Zeeburgh (Kritiek der fr. geschiedschrijving, blz.
116) beweert, dat Beninga van Lemego kende. De ,,Groninger Cronica", waarop hij wijst, is evenwel de kroniek van Sybe Jarichs,
zooals blijkt uit datgene, wat Eggerik er uit overneemt.
5) Zie boven, blz. V I I I , noot 5.
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kroniek van Benninge gebruikte, was Pontus Heuterus '), die van den Groninger Syndicus Westendorp
een afschrift van onze kroniek had ontvangen. Hooren
wij echter, wat Emmius hem dienaangaande verwijt.
Emmius 2) maakt er op opmerkzaam, dat Pontus
Heuterus een zeer slecht handschrift voor zich had
gehad. Emmius zelf was een beter machtig geworden , een exemplaar van Sicke Benninge zelven, een
exemplaar, dat „îiaiap XT^X TIHIOV" in de familie van
den auteur was bewaard.
Die familie, afkomstig uit Humsterland en daar
zeer in aanzien, was toen waarschijnlijk reeds uitgestorven; het belangrijke erfstuk was namelijk in handen van den burgemeester Herman Wiferinge 3 ), den
zoon eener dochter van Sicke. Emmius noemt Benninge „senator Groninganus", wat hij ook werkelijk
geweest is, en voegt er bij, dat hij ook „rerum militarium aliquamdiu praefectus" is geweest. Dit laatste
was hij waarschijnlijk in 1514 4 ). Emmius roemt hem
als „prudens" en „fidus historicus", die zijn tijd „singulari candore" beschreef, „cui nihil defuit ad historiam recte conscribendam praeter bonas litteras, quarum ignarus fuit."
Dat Sicke een man van aanzien was in de stad,
blijkt herhaaldelijk uit zijn verhaal; zijne stem legt
gewicht in de schaal; in moeielijke gevallen wordt
hij met andere aanzienlijken geraadpleegd. Hij heeft
deelgenomen aan de regeering in de bange jaren van
1)
2)
3)
was.
hem
4)

Rerum Belgicarum libri quindecim (1598).
Zie zijne Epistola van 1599, voor zijne Rerum Erisicarum Historia.
Den zoon van Johan Wiferinge, die in 1552 en later burgemeester
Hij zelf was burgemeester in 1597 en later, waarem Emmius
„yir consularis" noemt; in 1598 en later was hij hovetman.
Zie Rerum Erisicarum Historia (Ed. I6l(i), p. 695.
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het begin der 16de eeuw en is werkelijk zelf „mestlick
by, an ende over" het toenmaals gebeurde geweest.
Uit zijn verhaal blijkt evenwel duidelijk, dat dit aanzien eerst van na 1500 dagteekent, wat natuurlijk is,
wanneer men hem, met mij, toenmaals een leeftijd
van omstreeks 35 jaren toekent.
Juist uit dat jaar 1500 weten wij nog iets van hem.
Wij weten het uit een exemplaar der Kon. Akad. te
Amsterdam, een afschrift, dat nauw in verband staat
met dat, hetwelk Emmius gebruikte.
Als Benninge gesproken heeft van de plundering van
Rome door het keizerlijk leger in 1527, komt hij te handelen over de stad Rome zelf en hare geschiedenis ').
„Hier wijl ick," zegt hij 2 ), „en weynich bescryven
van de twe grote pelgrymasie ende wech te reysen
to Jerusalem ende to Rome; ende eersten wijl ick
scryven, woe Rome van eersten gebouwet sie: ende

1) Dit stuk ontbreekt in alle overige onder mijne oogen gekomen
ms?. Ik vermoed daarom, dat wij in het Amsterdamsche ms. eene
kopie hebben van het oorspronkelijk geschrift van Benninge; tal van
fouten, door den afschrijver begaan, bewijzen, dat het niet liet oorspronkelijke ms. zelfs is geweest. Dat die fouten gemakkelijk konden
ontstaan, blijkt uit datgene, wat Emmius ons in den straks aangehaalden brief zegt van het slechte schrift van Benninge. Het overal
uitgelatene beslaat in het Amst. ms. fol. 444 tot fol. 501. Emmius
had een ander ms. van Benninge zelven, dat blijkens Emmius mededeeling op blz. 835 zijner Historia („haetenus Sicco, qui cum hoe
narratione terminat commentarios suos") niet verder liep dan 1525,
terwijl het Amsterdamsche ms. tot 1527 gaat. Men moet dus aannemen, dat Benninge twee exemplaren heeft vervaardigd: een uitvoeriger, waarin de pelgrimage naar Rome was opgenomen met alles,
wat er bij behoorde, en een, waarin alleen de G-roninger geschiedenis
was behandeld. Hierover later nog een en ander.
2) Eol. 451 verso van het ms. der Kon. Akad.
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van den eersten koninck ende van enen ygelicken in
sunderheyt to Rom, se sick (we se ?) geregiert hebben, ende oeck die Romer genen meer koninek hebben wolden ende setten hoeffluden ende borgemestere
lange tijt; ende van den eersten Kayser Julio ende
van allen Keyseren to Rom, we se geregiert hebben,
hent toe Keyser Constantinus; ende woe Constantinus
gedopt wart ende van maelaetsheyt gereyniget wort;
ende woe em de Pawes Sylvester de stadt Rom ende
dat selve lant gaff em ende alle synen nakomelingen
tot een hovet aller Cristen; ende woe vele kerken in
Rom sint ende wat hillichdom ende genaede in den
kercken allen sint ende van alle de staciones, de in
den kercken sint over dat ganse jaer."
Het overzicht over de Romeinsche geschiedenis is
vrij kort ] ). Daarna volgt eene uitvoerige beschrijving
van het Rome ten tijde van paus Alexander VI, tot
in de kleinste bijzonderheden 2 ), waaronder de ,,genaede ende afflaet ende oeck de hillichdome by de
seven hoefftkercken toe Rome ende voele wonderteyken ende geschichte toe Roem sijnt, oeck alle staciones inder kercken van den heelen jaer." Sicke
Benninge kon deze beschrijving zoo nauwkeurig geven,
omdat hij in het jubeljaar 1500 zelf te Rome was
geweest.
Hij gaat namelijk voort 3) met het geven van een
reisverhaal. „Hiernae vindy bescreven twe wegen,
de men mach reysen toe Rome, de daer devocie to
hevet desse hillige afflaten te verdenen, daer ick,
Siclo Benninge, de desse Cronica hevet bescreven, reysede
int gulden jaer, do men screefT dusent ende vijffhun1) Fol. 451 tot fol. 464.
2) Fol. 464 tot fol. 492.
3) Fol. 492 tot fol. 501.
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dert, welck doe was dat hunderste jaer ende rechte
gulden jaer; ende de gulden porte was doe open gemaket van Paws Alexander, de over die hundert
jaeren nie open gewest hadde ende was togemuert
gewest. Soe reyseden wy uut Gronnigen des Wonsdages nae Sunte Bartholomeus anno vorg., als Peter
Sickinge, Roleff Huynge, Lambert Huynge, Derck
Heerkens, Willem Scaerde, Albert Vrese, Degolt
Smijt ende ick Sicko Benninge vorg., alle soeven
borgeren to Gronningen l) ende quemen weder to
hues op Sunte Barbarendach, gesunt ende maehtich,"
Het reisgezelschap bestond uit personen, die, evenals
onze Sicke, behoorden tot de aanzienlijke familiën in
Groningen: de voorvaderen van de meesten komen
reeds in de 13 de eeuw in de regeering te Groningen
voor. Zij gingen uit in de laatste week van Augustus
en kwamen in de eerste van December, even vóór
St. Nicolaas, gezond en wel terug.
De reis werd gedaan langs den gewonen weg over
Coevorden door Westfalen, over den Rijn naar den
grooten Rijnweg over Kleef, Gulik, Neuss, Keulen,
Bonn, Remagen, Andernach, Coblenz, (Ober) Wesel;
daar over den Rijn langs St. Vlanders en Roddelars
(mij beiden onbekend); hier weder over den Rijn
langs Maintz, Oppenheim, Worms en Spiers: daar nog
eens over den Rijn langs Bruchsal („Brusel in Zwaven"), dwars door de uitloopers der Zwabische Jura
langs den weg over Bretten („Britsi"), Maulbronn
(„Malbron") en Vaihingen, („Vaynge") naar Canstadt 2 ), Esslingen („Esselinge"), Göppingen („Geppinge"), Memmingen en Kempten. Zoo bereikten zij
1) Tevens leden van het brouwersgild, zooals uit het gildeboek blijkt.
2) Er staat „Oonstantz", wel een fout van den afschrijver ten gevolge van Benninge's „KceKoyp«<p(a."
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het „üutsche gebarchte," de Allgäuer Alpen. Hier
was het onmogelijk zonder gidsen verder te komen.
.,Daer," zegt Sicke, „gheet (?) geit (?), dat heten
fyrrers ] ) . hent to Ostyen in Lumbardien." Zij vermeden aldus de hooge Alpen en trokken zuidoostwaarts over Nesselwang („Nesselbanck") naar Vils
(„Flytse") bij de Lech. Hier over de Lech heen langs
Heiterwang („Aterwange"), St. Laurens en Nassereit,
altijd de hoofdstraat langs, naar Landeck aan de Inn,
van waar zij een grooten zijsprong maakten naar de
beroemde bedevaartsplaats Einsiedeln in Schwyz („Eenzetel") , door vele Nederlanders van die dagen bezocht.
Te Landeck teruggekomen namen zij hun weg over
het gebergte naar Meran („Meraen"); van daar over
Kallern („Calders"), Tramin en St. Michiel, dus langs
de Etsch, naar Trient en Roveredo („Rovereyt"),
zoodat zij langs de Etsch afdalende ook te Verona 2)
kwamen. Van hier over Villafranca en Mirandola
(„Merendaele") naar Bologna („Bononien") en zoo over
Firenzuola naar Florence („Florens"); voorts den weg
over Buonconventa („Bonaconvent") en Acquapendente („Aquapedent"), Bolsena, Montefiascone, Viterbo,
Ronciglione („Ronselioen"), Sutri („Suters"), Monte
Rosa en „Lange Toern" naar de eeuwige stad. Van
Maintz af hadden zij 366 mijlen gereisd.
Deze weg is, zegt Benninge, de „gereetste ende wort
meest gereyset", wat verklaarbaar wordt, wanneer men
bedenkt, dat hij bijna voortdurend de rivieren volgt,
waarlangs de hoofdwegen liepen. Het is zeer jammer,
dat de reiziger niets vertelt van de steden, die hij op
1) Dit is Tolkomen onbegrijpelijk. Misschien wil hij zeggen, dat
hier gidsen, Führer, voor geld werden aangenomen.
2) Yóór Verona nog de „Cluzen" (?), waarschijnlijk de pas bij
M. Corno.
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weg aandeed. Hij blijft bij de bloote opsomming der
plaatsen, die zij passeerden '), en der mijlen, die zij
telkens aflegden.
Te Rome gekomen bezochten zij al de heilige plaatsen, die er te bezoeken waren, met de eerbiedige
vereering, die een geloovig Katholiek gevoelt voor de
heiligdommen van Rome en waarvan ook de beschrijving van onzen brouwer getuigt. Hij behoorde niet
tot de twijfelaars, dat is zeer duidelijk, en ook op
lateren leeftijd, toen de leer van Luther zich begon
te verheffen, had hij weinig sympathie voor het „wondeiiycke oproer ende dwalinge tegen onsen hilligeii
Vader den Paws van Romen met synen Cardinalen" 2 ),
de oorzaak van de woelingen onder het mindere volk,
die hij nog zag ontstaan. Eenvoudig en geloovig, was
hij afkeerig van een man als Luther, „groot geleert
wijs man ende Doctor", die zulke onbehoorlijke dingen
leerde. Nog in 1524 toonde hij zijn vromen zin door
eene ruime bijdrage voor het vergulde Catharinabeeid
in de Akerk, dat onder zijn kerkmeesterschap daar
werd opgericht 3 ). Zijne devotie spreekt uit iederen
regel van zijne beschrijving van Rome.
Na een verblijf van eenige weken keerden de reizigers terug, naar het schijnt niet zonder aanvechting
om ook de reis naar Jeruzalem en den Sinaï nog te
maken, waarvan Sicke had gelezen in het toen veel
verspreide boek van Berend van Breydenbach 4 ), die

1) Een enkele maal vergist hij zich in de opeenvolging der steden.
2) Brouerius van Nidek, blz. 392.
3) Br. v. N., blz. 385.
4) In Duitsche, Latijnsehe, Fransche en ïsederduitsche bewerking
vindt men het boek, een der meest bekende incunabelen, in bijna
alle groote bibliotheken, o. a. in de Kon. Bibl. in den Haag. Sieke
heeft blijkens de wijze, waarop hij de eigennamen citeert, de Neder!.
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17 jaren voor hen deze reis had gemaakt en beschreven.
Sicke geeft van dit boek een uittreksel als toevoegsel
op zijne reisbeschrijving naar Rome en verwijst hen,
die er meer van willen weten, naar het boek zelf.
De terugreis werd niet gedaan langs denzelfden weg,
dien de reizigers gekomen waren, maar „door Meylant
en Zwitsen weder to hues." De plaatsen, die zij nu
aandeden, noemt onze reiziger niet. Hij merkt echter
bij de beschrijving der heenreis op, dat men ook een
tweeden weg naar Rome kan gaan, n. 1. over (Ober)Wesel en Bingen, langs de bekende bedevaartsplaats
Heiligenblut, Landau, Weissenburg, Hagenau, Straatsburg, St. Odilienberg en Breisach; daarna naar Basel,
vervolgens over Rheinfelden naar Brügg en Baden,
Zürich („Surck"), Einsiedeln, Spiegelberg; hier over
„de brugge, die de duvel heeft gemaket" en vervolgens te scheep naar Walenstadt, „want de barch stykel
ende steyl is over te gaan"; van hier naar Feldkireh en
over den „Aerlenbarch" naar Meran. Vermoedelijk is
dit de weg, dien zij door „Zwitsen" terug zijn gegaan.
Van een man, die zulk een tocht ondernam, verwondert het ons niet, dat hij in het voorjaar van
1500, dus in hetzelfde jaar, waarin hij Rome bezocht,
ook van zijne stad naar Aduard wandelde om er den
beroemden krijgsoverste Albrecht van Saksen te zien ').
toen deze daar met zijn stoet voorbij trok, wat Benninge, den volbloed Groninger en vorstenhater, behalve bewondering voor den krijgsman ook ergernis
deed gevoelen over de onmacht der Groningers, die
bewerking gebruikt, 1488 te Mainz uitgegeven en door hem misschien
wel daar bij den uitgever, den Utrechtenaar Eerhart van Bewyck,
zelf gekocht.
1) Brouerius van Nidek, blz. 71.
WEBKBN, m.
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hem zoo door den omtrek hunner stad moesten laten
trekken. „Dit zou vroeger niet gebeurd zijn!" roept
hij toornig uit. Die ergernis over de ellendige twisten
in het Noorden, het gevolg van den overmoed van
Groningen tegenover de Friezen vóór de komst van
Albrecht !), verbittert onzen auteur gedurig. Zijn ideaal
is de toestand van Groningen in de 15de eeuw, vrij
onder de weinig drukkende suzereiniteit van Utrecht,
geregeerd door de oude patricische familiën s ) de Coevorde's, Sickinge's, Schaffer's, Hornkens, Sissinge's,
Huynge's, Clanten, Jargessen, Ulgersen en anderen,
door de patriciërs, waartoe hij ook zelf behoorde. Hij wil
niets weten van de nieuwe mannen, die door de gildenbewogingen der 16de op het kussen werden gebracht,
van de knokenhouwers, baardscheerders en andere
„sempele lueden", die „kenden kryten ende moyten
mijtten gijlden." Het Groningen van 1490, datheersehte
in de Ommelanden en den bisschop van Utrecht niet
verder in zijne zaken moeide dan het zelf begeerde,
dat was de stad, wier vrije zoon hij zich gevoelde.
Hij, de brouwer en pachter van den tol aan de Nyebrug te Leegkerk 3 ), moest ook financieel lijden onder
den oorlogstoestand aan alle zijden van de stad. Maar
van deze schade spreekt hij niet. Hij gevoelt alleen
de schande der dienstbaarheid aan vorsten. Uit liefde
tot de stad schreef hij in zijn ouderdom zijne kroniek,
daarbij voor zijn eigen tijd puttende uit de aanteekeningen, die hij in vroegere jaren zelf had gemaakt
over de gebeurtenissen, waarin hij zelf meermalen
handelend was opgetreden 4 ). Menigmaal nam hij die

1)
2)
3)
4)

Ibid., blz. 8ö vlg.
Zie hierachter, blz. 155 en vlg.
Zie: Verzameling van stukken, dl. 69, blz. fi9, in het Grron. archief.
Zie hierover Br. v, IV.. blz. 3/, blz. 136, blz. 398 vlg.
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aanteekeningen eenyoudig over. zooals zij geschreven
waren onder den verschen indruk van het gebeurde '),
evenals hij vroeger de kroniek van van Tjemego bijna
letterlijk had overgenomen.
Het jaar, waarin Sicke Benninge overleden is, is
ons niet bekend. Vermoedelijk is zijn dood in of kort
na 1530 voorgevallen, het jaar, waarmede hij zijne
mededeelingen dacht te eindigen 2) ; in allen gevalle
blijkt uit den Prologus voldoende. dat hij dezen niet
schreef na 1586. toen Karel van Gelder Groningen
verloor.
Men zou misschien kunnen meenen, dat het eindpunt der kroniek, de val van Hattem (13 Juni 152 c ),
in verband moest gebracht worden met de opmerking
omtrent de ondragelijke heerschappij van Jasper van
Marwijk en diens zwager Ludeken Hoornken (zie hierachter , blz. 178), die in den herfst van 1529 moet
geëindigd zijn, toen Karei, bastaard van Gelder, als
stadhouder optrad in plaats van Marwijk, zoodat
daaruit volgen zou, dat dit laatste stuk in den tijd
tusschen 13 Juni 1528 en herfst 1529 geschreven werd.
Inderdaad is dit zoo, maar het bewijst niet, dat Benninge in 1528 of 1529 zijne kroniek samenstelde: zoo
even merkten wij op, dat hij gewoon wTas, zijne
vroegere aanteekeningen bijna letterlijk daarin op te
nemen.
Ik voor mij hecht meer aan het feit, dat hij tot
1530 wilde gaan. een jaartal, dat volstrekt geen reden
van bestaan als eindpunt der kroniek zou hebben, als
Benninge niet juist in dat jaar of het volgende de
samenstelling der kroniek had aangevangen. Dat hij
1) Zie b.v. aldaar, blz. 17.5, blz. 288, blz. 357.
2) Zie hierachter, blz. fi.
III*
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niet tot 1530 kwam, kan dan het gevolg zijn van zijn
dood kort na 1530. Het schijnt, dat hij geene zonen
nagelaten heeft: over zijne erfenis ten minste werd in
1554 getwist tusschen zijn schoonzoon Johan Wiferinge
en zijne dochter Clara, die gehuwd is geweest met
zekeren Doema '). Misschien is Cecilia Benninge, die
in 1588 nog priorin was te Trimunten, eene derde
dochter van onzen geschiedschrijver 2 ).
Welke waren Benninge's bronnen'?
Voor den laatsten tijd moet zijn eigene ondervinding als bron worden aangemerkt, daar hij te midden
der gebeurtenissen leefde. Voor den tijd van Focke
Ukena heeft hij gebruik gemaakt van berichten, die
leden van zijne familie en anderen hem konden
geven a ). Het Groninger archief, waartoe hij als lid
der regeering toegang had, verschafte hem menig
stuk, dat hij in zijne kroniek opnam. Het tweede
deel zijner kroniek was grootendeels die van Lemego.
Ook de bronnen van zijn verhaal in het eerste gedeelte zijn te ontdekken; mijn vriend Mr. J. A. Feith
heeft ze hierachter duidelijk aangewezen.
Thans moeten wij nog de handschriften bespreken,
die van onze kroniek tot ons gekomen zijn.
Vooraan in de lange rij staat het merkwaardige
handschrift der Koninklijke Akademie te Amsterdam,

1) Zie het Stadsordelsboek, blz. 17. Zijn testament was toen blijkens dat vonnis niet te vinden; later komt er niets meer aangaande
het proces over deze erfenis voor.
2) Zie Peith's Kegister op den naam „Cecilia Benninge"; Mr. H. O.
Feith vond nog in eene rekening der Akerk van 1671 een hopman
Nicolaas Benninge, misschien uit eene zijlinie.
3) Zie boven, bk. XXI.
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îs° 111 '). Dit ms., door ons A genoemd, bevat 512
quarto bladen en is in de 16de eeuw geschreven, hier
en daar georneerd met rood gekleurde initialen en
roode strepen door de letters, vooral fraai in het begin; later vindt men de beginletters niet ingevuld,
de versierder heeft zijn arbeid om de eene of andere
reden gestaakt. Het ms. is ontegenzeggelijk het volledigste , dat wij bezitten. Een oogenblik heb ik zelfs
gedacht, dat wij hier buiten twijfel een oorspronkelijk
ms. van Benninge zelven 2) voor ons hadden. Dit is
evenwel nog niet zoo zeker. Wel is het ms. het eenige
mij bekende, dat volledig is en ook de reis van
Benninge naar Rome bevat, met de gansche daarbij
behoorende beschrijving van de heilige stad en van
hare geschiedenis, met het uittreksel uit Breydenbach

1) Volgens eene vriendelijke mededeeling van Prof. Boot, secretaris
der Akademie, is het indertijd door den heer Lambreehtsen in 1819
aan bet toenmalige Instituut geschonken. Terder is mij over de herkomst niets bekend geworden.
2) Het is zeker niet dat, hetwelk Emraius van Herman Wiferinge
ontving (zie blz. XXII). Blijkens eene aanteekening op fol. 504 v.
van ons ms. was het in 1566 in het bezit van Johannes Morenius
uit Brussel, wonende te Groningen, die er in schreef: „Hiermet
eindigte een ander chroniek, den 28 Febr. anno 1566 bi my Johannem
Morenium Bruxellensem, Gronnige." Wat bedoelt Morenius met de
woorden „eindigte een andet' chroniek"? Zeker niet, dat hij op dienzelfden dag ook eene andere kroniek afschreef, want dit ms. schreef
hij niet af: zijne hand, die hier en daar in het ms. verbeteringen
aanbracht, is eene geheel andere. Hij was waarschijnlijk de bezitter,
die op fol. 504 aanteekende, dat een ander ras. van onze kroniek,
dat ook in zijn bezit was, met het daar beschrevene ophield. De
datum is dan eenvoudig de aanwijzing van den dag, waarop hij dit
opteekende. Wie Morenius was, heb ik niet mogen ontdekken; hij
komt op de Registers van den heer Feith niet voor. Zijn gelatiniseerde
naam duidt aan, dat hij een ontwikkeld man, een geletterde was
misschien een priester of' schoolmeester.
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en het vervolg van de kroniek, dat als; ,,Aanhangsel"
hierachter is opgenomen: maar de talrijke schrijffouten
in ons ms., de uitgevallen stukken, die in andere
mss. wel voorkomen, wijzen er op, dat dit ms. eene
kopie is. De onbeholpen taal en de spelfouten kunnen
geen bewijs leveren tegen de stelling, dat Sieke zelf
dit exemplaar heeft geschreven: van Emmius toch
weten wij, dat de auteur „bonarum litterarum ignarus"
d. i. niet letterkundig ontwikkeld '), geen stylist was.
De fouten in de kopie kunne;, aan het slechte schrift
van Benninge geweten worden. Maar heeft Benninge
zelf deze kopie misschien vervaardigd?
Hoe het zij, het ms. staat in allen gevalle dicht bij
het oorspronkelijke. Daarom en omdat het het eenige
volledige is, moest liet als grondslag voor deze uitgave
aangenomen worden.
Een tweede, evenzeer merkwaardig ms. is Z. 130
van de Kon. Bibliotheek in den Haag (B) 2 ). Ook dit
ms. is in qnarto en van de 16<le eeuw, hier en daar
eenvoudig versierd met roode initialen en rood doorstreepte hoofdletters in den tekst, bij het begin der
eigenlijke kroniek van Leinego (ons tweede deel) met
een fraai penornament in margine.
Vergelijkt men het met A, dan ziet men, dat de
abbreviaties hier veel talrijker zijn. Het schrift scheen

1) Zie boven, blz. XX. De uitdrukking kan niet î.eteekenen. dat
hij geen Latijn kende: dit wordt tegengesproken door menige plaats
in de kroniek, menige vertaling uit het Latijn.
2) Volgens eene vriendelijke mededeeling van Dr. Campbell afkomstig uit de boekerij van Bondam en daaruit misschien overgegaan in de verzameling mss. en boeken van het Ministerie van .Nijverheid ten tijde van den Minister Groldberg; bij de opruiming dier
verzameling kwam het ms. in de Kou. Bibliotheek.
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mij na nauwkeurige vergelijking even oud, de lezing
menigmaal beter. Op deze gronden meende ik te
mogen besluiten, dat het in tijd ongeveer even dicht ! )
bij het oorspronkelijke stond als A.
Belangrijk verschilt het van A. Het bevat van het
eerste deel slechts een stuk, hoewel uit het plotselinge „etc." 3) achter de slotwoorden van dit stuk
blijkt, dat het ms., waarnaar het werd gekopieerd,
meer bevatte; het traktaat over de Zeelanden ontbreekt hier ook. Van het tweede deel bevat het ms.
B slechts de helft, van het derde deel niets hoegenaamd 8 ).
Letten wij thans even op de verschillen in de in
A en B beiden voorkomende gedeelten.
De afwijkingen in den Prologus zijn zoo belangrijk,
dat ik durf concludeeren, dat wij hier te doen hebben
met eene andere bewerking onzer kroniek, misschien
nog door den schrijver zei ven 4 ), misschien ook door
een lateren bezitter. Die afwijkingen betreffen echter
in den regel meer den vorm dan den inhoud der verhalen , daar A en B, voor zoover het tweede reikt,
met elkander overeenkomen, wat het wezen der zaak
betreft, en alleen in rangorde der berichten verschillen.
B geeft verder dikwijls betere lezingen dan A, zooals
b. v. vernufte voor vernues s ) , perimüoes voor perikels,

1) Veel kunnen de beide mss. niet versehilleu, daar blijkens de
aanteekening in A (zie boven, blz. XXXIII) in 1566 reeds geschreven
was en onze kroniek op zijn vroegst in 1530 is samengesteld.
2) Zie hierachter, blz. 13.
3) Zie boven, blz. IV.
4) Zie blz. XXIV, noot, en boveu.
5) Eene fout zeker ontstaan uit het slechte schrift van Benninge,
die „verntief" zal hebben gexchvcven. Dit zelfde geldt voor meer
fouten.
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cronikel voor kroniken, Friso voor Vrese, Cesaro voor
Cosaro, bekentenis-se voor bekennemússe, bedehusen voor
ladehusen, enz.; een enkele maal echter ook slechtere,
zooals b.v. blz. 5: Hic est terra fluente loc et mei, blz. 6
de uitlating van jaer, enz. Belangrijke lezingen van
B zijn verder: op blz. 43 Lemego voor van Lemego,
•scaffmeister voor regient (blz. 55), soms voor sacer (blz.
69). B noemt de moordenaars op blz. 63 niet, terwijl
zij in A wel voorkomen. Merkwaardig is ook het vers
op blz. 77, waarvan in A slechts een stuk van den
eersten regel voorkomt en dan nog wel door eene
latere h a n d ingevoegd. Opmerking verdient verder,
dat op het einde van het s t u k , dat voor „Deo Gratias"
komt (zie boven, blz. X V I I I ) , B belangrijke afwijkingen
vertoont, wat trouwens ook met bijna alle andere
mss. het geval is.
B diende om al deze redenen als een tweede belangrijk manuscript nauwkeurig te worden nagegaan;
de afwijkende lezingen moesten steeds aangeteekend
worden.
Een derde ms. (C) ligt te Kopenhagen in de Kon.
Bibl. (collectie van comte T h o t t , fol., N°. 594). Over
den titel van dit ms. spraken wij reeds boven J ) , evenals over de eigenaardige wijze, waarop Lemego hier
genoemd is. Dit ms. onderscheidt zich van de beide
vorige vooral door de t a a l , Hollandsch uit de 17 d e
eeuw, terwijl de beide vorige mss. in 16 de eeuwsche
Groningsche spreektaal, sterk saksisch gekleurd, zijn
geschreven. H e t schrift van het Kopenhaagsche ms.
wijst ook op het begin der 17 d e eeuw als den tijd van
zijn ontstaan. H e t loopt even ver als de mss. van
Brouerius van Nidek en k o m t ook zeer met het door
1) Zie blz. X I I vlg.
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dezen gedrukte overeen. Het vers op blz. 69 luidt
hier:
(Coppin occisus) ! ) cum sacer erat Apanus 1425.
Apanus is natuurlijk een fout, wederom uit slecht
schrift ontstaan, voor Ciprianus. Het jaartal 1425 verder is verkeerd en moet in 1420 worden gecorrigeerd 2 ).
Vergelijkt men hier C met A en B, dan ziet men,
gelijk meestal bij dit ms., overeenkomst met A. Dit
laatste ms. heeft oorspronkelijk gehad MCCCCXX,
wat evenwel door de hand van Morenius 3) veranderd
is in MCCCCXV, welk jaartal in arabische cijfers nog
eens in margine is geplaatst. Eene andere hand heeft
naast de veranderde XV nog eens „20" gezet, zoodat
er nu staat: MCCCCXV 20 1415. De V schijnt in
plaats van door de X, zooals hier, in sommige mss.
daarnaast te zijn gekomen en zoo is het jaartal 1425
ontstaan.
Ook C geeft verscheidene betere lezingen dan A maar
vertoont toch dikwijls groote verwantschap met A.
Met C komen overigens ook andere mss. overeen.
Vooreerst D, een manuscript, berustende in de Universiteits-bibliotheek te Groningen en daar bekend
als V Q 3.
Dit ms. is geschreven door drie handen. De eerste
hand (begin 17 de eeuw) heeft voor zich gehad een
exemplaar, waarvan zekere Gerardus Stralen in 1570
(blijkens de aanteekening op blz. 131 van het ms.)
de schrijver was. Deze Gerardus Stralen had zijn af-

1) Dit staat «aast den tekst, waarschijnlijk ten gevolge van de
aanduiding van het feit reeds in de onmiddellijk voorafgaande woorden.
2) Zie Emmius p. 281, die een exemplaar van Benninge zelf voor
zich had.
3) Zie de noot 2 op blz. X X X I I I .
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schrift niet voltooid en onze hand heeft zijn werk
overgedaan, er Stralen's naam, dien hij onder het
fragment vond, bijgezet en het afschrift vervolgd tot
blz. 529 (midden in het jaar 1515). Een tweede hand
heeft het stuk geschreven van blz. 529 tot blz. 593
(tot midden in 1520). Een derde heeft het overige
der kroniek er bijgevoegd.
Het ms. behoorde blijkens eene aanteekening op
het schutblad in 1693 aan Clemens Hermius J ); op
het achterblad staan met eene oudere hand een paar
verwijzingen naar zeer enkele in de kroniek genoemde
merkwaardige personen, waaronder ook naar de plaats,
waar gesproken wordt, „van Tjaert ende Garbet Merkema." Waarom behalve de merkwaardige personen in
die verwijzingen genoemd, als Focke IJkena enz., ook
nog deze beide minder bekende mannen boven alle
andere gereleveerd? De verklaring is, dat zij behoorden tot de familie, die dit exemplaar bezat, de familie
Merkema. Het is hetzelfde ms., dat Brouerius van
Nidek blijkens zijn „Nootwendig voorberecht" tusschen
1689 en 1691 te Leegkerk afschreef ten huize van
Vrouwe Theodora Aykema, die het verkregen had
van hare nicht, Jette Lucie van Burmania geb. Merkema. Van de familie Aykema zal de ons onbekende
Hermius het kort daarna hebben verkregen. De taal
van dit ms. is Hollandsch.
Brouerius van Nidek gebruikte blijkens zijne voorrede nog een tweede exemplaar (E), reeds in zijn tijd
behoorende aan de Groninger Akademie, thans in de
Bibliotheek der Universiteit bekend als V Q 4. Dit
ms. van de 17de eeuw was blijkens eene aanteekening
1) „Sum Clemeutis Hermii 1693." Hermius bezat ook het ms.
van het Genootschap P. E. J. ï \ fol.. 12, e. a. Hij was in 1664
student te Qtromagea (îfaaml. der stuc!.).
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op het schutblad door Lucie Merkema bij haar dood
geschonken aan den Groninger hoogleeraar Mensinga,
die het in 1681 aan de Akademie overdeed. Het was
een afschrift van het vorige.
Een tweede afschrift van D is het ms. van wijlen
den heer Backer, thans berustende bij Jhr. Mr. R.
M. A. de Marees van Swinderen van Allersma, een
folio ms., geschreven in 1704 (F).
De handschriften van C tot F komen allen met
elkander overeen en stammen van een zelfde ms. af.
Allen hebben :
1° het vers: Coppin oceisus cum sacer erat Apanus
1425.
2° Johan van Lemego, borgemeesfer in Groningen.
3° De namen der moordenaars (in D op den kant
er bij.) ! )
Het vers op „Cortingshues" (blz. 77) ontbreekt in
allen.
Vergelijkt men deze bijzonderheden met A, dan ziet
men, dat die mss. dikwijls met dit ms. overeenkomen,
al wijken zij dikwijls in spelling van woorden af. A
heeft in plaats van ..Apanus" het betere „Ciprianus"
en twijfelt in het jaartal 2 ); Lemego is daar verschreven
in Legemo (borger, niet borgemeester); de namen der
moordenaars komen er voor; van het vers op „Cortingshues" is alleen de eerste regel voorhanden maar . . .
van eene latere hand.
Afschriften van A zijn zij niet ^) maar zij komen
samen uit een gemeenschappelijke bron voort.
1) Ik vermoed, dat het oorspronkelijk m». ze ook op den bant
had staan, terwijl ze later, in de afschriften, in den tekst geraakten.
2) Zie boven de daar heersohende verwarring opgehelderd.
3) Zie h. v. de verschillen van A en G in dtv.e uitgave.
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Het is zeer duidelijk, uit welken tijd de kopie van
Benninge's kroniek was, waaruit deze geheele serie (C
tot F) is ontstaan. In alle mss. van deze rij toch
komt achteraan eene lijst van de regeeringspersonen
te Groningen van 1594 tot 1597: de oorspronkelijke
kopie zal dus van 1597 zijn en wel uit den tijd vóór
de verkiezingen voor 1598, dus vóór 22 Febr. 1598.
Neemt men nu in aanmerking, dat Emmius' geschiedwerk voor het eerst uitkwam in 1598 en dat hij ten
minste reeds bij de derde dekade, die in 1599 verscheen,
een exemplaar (niet A) van de kroniek gebruikte, toebehoorende aan de familie Wiferinge, die met Benninge
zelven nauw verwant was, — een exemplaar, door Benninge zelven geschreven en dat tot 1525 liep, gelijk al
deze mss., dan wordt het zeer waarschijnlijk, dat Emmius
in 1597 dat exemplaar voor zich heeft laten afschrijven.
Uit zijne kopie zullen dan de latere mss. zijn ontstaan ').
Ik voeg er bij, dat bij sommige mss. de overlevering
inderdaad wil, dat zij uit het ms. van de familie Wiferinge, door Emmius gebruikt, zijn ontstaan.
Met B stemmen van de talrijke in mijne handen
gekomen manuscripten slechts twee tot op zekere
hoogte overeen.
Vooreerst het kroniekje op het archief te Groningen
in het ms. 4°, N°. 83. Dit kroniekje (G) is omstreeks
1600 geschreven en heeft tot titel „Copia ofte Extract,
getogen uyt een oldt gescreven Chronij cksken, tracterende vande Inlandsche oorlogen tusschen de stad
Groninghen ende Ommelanden bij Groninghen gele-

1) Hiertoe beliooren ook K". .334—336 van de Prov. Bibl. v. Friesland; verder twee mss. van den heer Mr. Koning te Wedde en de
beide mss. van het Friesch Genootschap.

Wumkes.nl

XL1

gen." Het is geen afschrift van B , misschien een
uittreksel er uit.
Met B komt ook meestal overeen het zeer merkwaardige extract van Emmius, in het bezit van Mr.
Koning '), door ons W genoemd. Ik noem dit extract
een van Emmius om de volgende reden. De schrijver,
tevens de schrijver van de andere kronieken in hetzelfde bandje, was blijkens zijne taal een Oostfries,
zeer goed op de hoogte van de geschiedenis van Groningen en Ommelanden, zoo goed, dat hij de foutieve
jaartallen in de voor hem liggende kroniek kon corrigeeren, gelijk hij aan het slot van zijne kopie zegt
gedaan te hebben. Deze Oostfries interesseerde zich
zoo voor de geschiedenis van Groningen, dat hij alleen
over dat gewest drie kronieken achter elkander excerpeerde en de laatste tot 1582 bijwerkte. Hij was toen
nog hoogstwaarschijnlijk geen burger van Groningen:
waar Lemego spreekt van „onse borgers", zegt hij altijd
„de van Groningen", „de Groningers". Zijn schrift
toont bovendien groote overeenkomst met het schrift
van Emmius ± 1590.
Welke Oostfries voldoet beter dan Emmius aan de
gegevens, die wij noemden? Wij hebben hier m. i.
een der boeken, waarin Emmius reeds vóór zijne
komst in Groningen zijne historische aanteekeningen
en excerpten schreef.
Ofschoon wij wel in het oog moeten houden, dat
de auteur van W verbeteringen in het door hem afgeschrevene aanbracht en blijkbaar ook den zinbouw
duidelijker maakte door omzetting der woorden en
anderszins 2 ), levert W dikwijls voor de samenstelling
1) Zie blz. X V I I (noot 1).
2) Hij zegt, dat zijn afschrift „van worden alleens" is, maar men
behoeft dit nog niet zoo te verklaren, dat hij alles letterlijk heelt
overgeschreven, zooals hij het vond; hij corrigeerde immers ook.
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van een goeden tekst bruikbaar materiaal. Het ms.
loopt slechts over een deel van de kroniek van Lemego,
bij hem Lemgou (Lemgovius in Emmius' Historia)
genoemd.
Een derde rubriek, waartoe tal van afschriften behooren, onderscheidt zich van de beide vorige dooide schrijfwijze van den naam: Johan of Jan van Lemmege, Lemege of Lemige of Lemege, waarbij dan als
titel meestal „borger" in Groningen. Zij zijn onvolledig en bevatten alles, wat na „Deo Gratias" komt.
niet ! ). Van het vers op „Cortingshues" hebben zij
slechts den eersten regel 2 ), soms met de varianten benignus of dignus, soms door stippels aanduidende, dat
er eigenlijk nog meer regels dienden te volgen. Zij noemen bijna allen de moordenaars niet en hebben fouten
in het vers op den dood van Coppen -Jarges: meer
voor meer, exstat voor erat. Bij dit vers hebben zij
het jaartal 1420. Over het geheel zijn zij zeer slordig
afgeschreven en in nieuwere taal overgebracht.
Een dezer slordige afschriften van deze laatste en
slechtste rubriek is door Matthaeus gebruikt. Hij had
het blijkens zijne voorrede „ex Archivo Groningano."
De beide afschriften, die daar thans nog berusten (ms.
fol., la (H) en ms. fok, 2b (I)) zijn van 1703 en 1707
on kunnen niet door hem zijn gebruikt, daar zijn werk
(l 3te ed.) reeds in 1898 uitkwam. Evenmin kan dit
met een van de beide overige thans op de Groninger
Universiteits-bibliotheek berustende niss., V Q 1 (K)
en V Q 2 (L), het geval geweest zijn: het eerste toch
heeft den geheelen Prologus, het tweede is van 1710.
Ook het exemplaar van Pro Excolendo, folio, N°. 2
1) Zie boven, blz. X V I I I .
2) Deze is in A waarschijnlijk uit een dezer mss. overgenomen.
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(M), kan het niet geweest zijn, daar hier de Prologus
van het traktaat van de Zeelanden geheel ontbreekt.
Evenmin het tweede exemplaar van wijlen den heer
Backer (N), dat in 1703 geschreven is. Ook het tot
deze rubriek behoorende exemplaar (O), te Cheltenham bewaard, en volgens den heer Mr. L. J. van
Hasselt, die het daar zag en mij welwillend zijne bevindingen mededeelde, van de 16 de (?) eeuw, kan het niet
zijn, daar het het traktaat over de „Zeelanden" mist ').
Matthaeus heeft het hem uit het Groninger Archief
verstrekte exemplaar waarschijnlijk behouden, zooals
toen wel meer gebeurde.
Het resultaat van onze onderzoekingen omtrent de
mss. kan gebracht worden in het volgende schema:
Mss. van Sicko Benninge (A? en een ander.)
B

W G

C D enz.

E

onbekend

K

F
L, M

N, Ó enz.

In de hierachter volgende bladzijden vindt men de
eerste twee deelen der kroniek van Benninge. De heer
Feith en ik meenden, dat eene uitgave van het derde
deel minder noodig was, daar de editie van Brouerius
van Nidek zeer verspreid is en over het geheel ook
voldoende kan genoemd worden, ofschoon fouten in
de taal en de jaartallen zijn werk ontsieren.
1) Tot deze reeks behoort ook b. v. ms. N°. 333 (17de eeuw) van
de Prov. BiW. van Friesland.
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Ten einde den aard dier fouten duidelijker te doen
uitkomen, heb ik hier een gedeelte van den tekst volgens ins. A naast dien volgens Brouerius van Nidek
(blz. 3) geplaatst.
Brouerius van Nidek.
In den eersten, soo will
ick een weynich roeren en
schrijven vanFocko Ukens,
soo voele mij voren compt
en ick van mijne Olders en
andere geloofsame Luiden
heb gehoort, en daer van
heb verstaen, om daer mede
toe trecken en koomen totter materien deser dingen
en hoe lange Gronningen
ende Vrieslandt, tusschen
der Eemsche en Louwersche, en Over-Eemsche
stondt in grooten Vreeden,
rust en eendracht.
Item Focke Ukens was
een opgecoomen Hovelinck
in Oostvriesland, de voele
Victorie en geluck in Oorlooge Imdde en hadde een
tijdtlanck, all des Graven
gebede van Oostvrieslandt
onder hem gekregen, als
ick van mijnen olden Vader
heb gehoort, de hem gesien
en gehoort heeft, en mit
hem te Velde geleegen
heeft, hoe groot hij van

ins. A.

In den ersten, soe will
ick en weynich roeren en
schryven van Focko Ukens,
soe vole my even kumpt
en ick van myne olders en
andere gelooffsame Luiden
heb gehoort en daer van
heb verstaen om daer mede
to trecken en koomen totter materien dezer dingen
en wo lange Gronningen
ende Vrieslandt tusschen
der Eemse en Lawersche
en Over-Emse stont in
grooten vreeden, rust en
eendracht.
Item Focke Ukens was
een upgekomen hoeflinck
in Oostvriesland, de voele
Victorie en geluck in Oorlooge en hadde een tijdtlanck all des Graven gebiede van Oostvrieslandt
onder hem gekregen, als
ick van mynen olden Vader heb gehoert, de hem
gesien en gehoert hevet en
mijt em to Velde gelegen
hevet, wo groet he van
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comst en geboorte is geweest en al wat hij al mitten Sweerde in de Oorlooge
heeft bedreeven, en hoe hij
Oostvrieslandt onder hem
kreegh, heb ick sekerlijck
al geene wetenheyt van,
wen ick heb wall gehoort
en verstaen dat hij wonderlij cke dingen in den
Velde van Oorloogen bedreeff, daer wal Schriften
en Cronickelen van sint,
men ick noch ne heb gesien
ofte geleesen etc.

kuinpst en geboerten is
gewest en wat hij all mijtten zwerde inde Oorlooge
hevet bedreven, en wo he
Oostvrieslandt onder hem
krach, heb ick sekerlijck
al gene wetenheyt van,
wen ick heb wall gehoert
en verstaen, dat hij wonderlycke dingen in den
Velde van Oorloogen bedreeff, daer wall Schriften
en Cronickelen van sijnt,
men ick noch ne heb geseen ofte gelesen etc.

De mss., die Brouerius van Nidek bij zijne uitgave
gebruikte, wijken van ms. A echter niet alleen in
taal af, ook in den inhoud worden soms verschillen
aangetroffen, die echter minder den eigenlijken tekst
raken dan wel de ingevoegde kopieën.
Zoo wordt in de plaats van het stuk, dat bij B. v.
N. op blz. 6 gevonden wordt en daar niet te huis
behoort, in A volkomen juist het stuk gevonden, dat
bij Rengers ten Post : ) op blz. 153 zijner kroniek te.
lezen is. Over het geheel geeft het ms. A dikwijls
andere officieele stukken dan die, welke Brouerius
van Nidek in zijne mss. las. De belachelijke fout op
blz. 18: „cum pelle imbare", komt niet voor in A, dat
„compelle intrare" heeft. De „nie statuten", waarvan
op blz. 71 melding wordt gemaakt, zijn in A in hun
geheel opgenomen. Een eigenaardig verschil is op
blz. 110 op te merken: A heeft daar niet de woorden:
1) Ed. Feitli.
WBBKEK. K». 48.

IV
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„de van der Veer, de van . . . eii meer." Enkele foutieve lezingen van Brouerius van Nidek kunnen uit
A verbeterd worden, als: blz. 91 „Westvrieslandt" in
„Oestvrieslandt"; blz. 115 het onzinnige „Regppm" in
„Domini"; blz. 217 „onwinnelijcke" in „onwyselycke";
blz. 248 „Benckema" in „Bouckema"; blz. 378 „stuiricheyt" in „onstuiricheyt"; blz. 403 „Boumr en Gilden", in „Boumr met wijsheyt."
Daar echter deze verbeteringen weinig in getal en
de ingevoegde stukken ook van elders reeds bekend
waren, gaven deze verschillen o. i. geene aanleiding
om tot eene nieuwe uitgave ook van het omvangrijke
derde deel te besluiten.
Op het einde van A evenwel kwam een stuk voor,
dat bij Brouerius van Nidek geheel ontbrak.
Op blz. 403 van diens uitgave springt het verhaal
namelijk plotseling van 1525 op 1527, zoodat van de
twee daartusschen liggende jaren niets verteld wordtin A nu komt het uitgelatene gedeelte voor en wel
van fol. 444 tot fol. 501. Het grootste deel dier folia.
wordt ingenomen door de beschrijving van Rome en
van de pelgrimage, waarvan hierboven werd gesproken *). De zeven eerste folia (444—451) bevatten evenwel de geschiedenis van de jaren 1525 tot 1527.
Het blijkt duidelijk, hoe de afschrijver van het ms.,
waaruit die van Brouerius van Nidek zijn ontstaan, er
toe gekomen is om al die bladzijden over Rome en de
reis over te slaan: zij hadden op de geschiedenis van
Groningen geene betrekking. Maar, zegt men, dan
die 7 eerste folia. Ook het overslaan van deze bladzijden is gemakkelijk te verklaren: zij beginnen met
ongeveer dezelfde woorden als die, waarmede Ben1) Zie blz. XXIV.

Wumkes.nl

XL V I I

ninge zijn verhaal van de gebeurtenissen in 1527 aanvangt, en de afschrijver, die niet verder keek dan zijn
neus lang was, vergiste zich bij het overschrijven.
Nog een ander gedeelte komt bij Brouerius van
Nidek en in de meeste mss. niet voor, dat evenwel in
A wel degelijk is opgenomen, n. 1. het slot der kroniek,
in A loopend van fol. 505 tot fol. 512.
Dit gedeelte, dat waarschijnlijk door den na fol. 444
toch niet meer nauwkeurig lezenden afschrijver eenvoudig voor het slot der reisbeschrijving is aangezien,
is evenzeer als de beschrijving van de gebeurtenissen
van 1525 tot 1527 zeer belangrijk.
Daarom volgt in het Aanhangsel achter deze uitgave
nog het slot van het derde deel der kroniek van Benninge, te beginnen met de voortzetting van het verhaal der gebeurtenissen van 1525 van het punt af,
waarop bij Brouerius van Nidek dat verhaal wordt afgebroken, bij den nieuwen regel op blz. 403 zijner uitgave. De weinige bladzijden (403—407), die Brouerius
van Nidek van het in 1527 gebeurde heeft, zijn voor
het gemak van den lezer ook in het Aanhangsel opgenomen, altijd volgens de lezing van ms. A.
Mij rest thans nog de aangename plicht mijn dank
te betuigen aan de heeren Prof. Boot te Amsterdam;
Dr. Campbell te 's Gravenhage; Mr. H. O. Feith,
archivaris te Groningen; Mr. Berns, archivaris in
Friesland; Dr. Slothouwer, secretaris van het Fr.
Genootschap; Mr. Koning, notaris te Wedde; Mr. van
Hasselt, commies-chartermeester te 's Bosch, voor de
welwillende hulp, die zij mij bij mijne onderzoekingen hebben verleend. Ik kwijt mij daarvan bij dezen
zeer gaarne.
Groningen, Oct. 1887.

P. J. BLOK.
IV*
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Mededeelingen over de bronnen door Benninge gebruikt,

Gelijk door den heer Blok in de inleiding is aangetoond, is het eerste gedeelte (blz. 1 — blz. 42) der
kroniek van Benninge door den schrijver zelf geschreven , in tegenstelling met het tweede gedeelte, hetwelk door van Lemego werd vervaardigd, doch door
Benninge woordelijk, hier en daar met eene opmerking versierd, werd overgenomen. Benninge schreef
zijn kroniek ± 1530 en het vermoeden ligt voor de
hand, dat hij vele der oude friesche, hollandsche en
utrechtsche kroniekschrijvers heeft gekend; de verhalen in het eerste gedeelte voorkomende, welke men
eveneens bij vele der oude geschiedschrijvers aantreft,
bevestigen dit vermoeden. Bovendien wordt enkele
malen door hem gezegd (blz. 3 en 9) „de daervan luest,
mach lesen de croniken van Hollant, Zeelant ende
Utricht ende der Vresscher landen." Eene vergelijking
met de genoemde kronieken, voorzooverre Benninge
deze heeft kunnen kennen, heeft mij met vrij groote
zekerheid de bronnen van het eerste deel zijner kroniek
doen kennen.
Als hoofdbron moet worden beschouwd: „De Olde
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Freesche Cronike" ' ) , geschreven in het jaar 1474.
Vangt men aan bij het eigenlijke begin der kroniek
(blz. 6) en volgt men den tekst van ms. B , welke in
den aanvang aanmerkelijk met die van ms. A verschilt,
dan valt het terstond in het oog, dat de verschillende
verhalen, welke Benninge geeft tot aan de plaats (blz.
30), waar hij het privilegie van Karel den Groote
vermeldt, in dezelfde volgorde, meermalen niet gelijke
opmerkingen, overgangen en bewoordingen, worden
gevonden in „de olde freesche cronike", versus 1—1135
(einde). Waar de O. Fr. Cr. ophoudt, eindigt ook
Benninge om tot de vermelding der privilegies der
Friezen over te gaan.
Men kan over 't algemeen zeggen, dat Benninge
uitvoeriger is dan de O. Fr. Cr., meermalen vermeldt
hij eene kleine Inzonderheid, een naam of iets dergelijks, welke in de O. Fr. Cr. niet voorkomt. Daartegenover staat, dat de inhoud van versus 221—365
en van versus 945—1081 niet door Benninge is overgenomen. Wellicht mag men hiervoor als reden aannemen , dat versus 221—365 voor het meerendeel over
de daden van eenige der eerste bisschoppen van Utrecht
handelen en dat de historie van Lambert, versus
945—1081, als spelende in Pruissen, te weinig met de
geschiedenis van Friesland en Groningen heeft te
maken. Want Benninge toont met hart en ziel Groninger te zijn en, waar het slechts eenigszins mogelijk
is, Groningen er bij te halen. Zoo blz. 13 „en was
dan bijnnen Groningen sunte Mertenskercke"; de O.
Fr. Cr. zegt, versus 185—187, dat er geen enkele kerk
bij de verwoesting overbleef, Benninge schijnt als
Groninger zich verplicht te hebben gevoeld deze op1) Uitgegeven in de werken van het Friesch genootschap van
Geschied- Oudheid- en Taalkunde door E. Bpkema, 1852.
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merking over de Groninger hoofdkerk er in te lasschen.
Zoo blz. 27 „Havo uut Fijmelingelandt bij Groningen"',
waar de O. Fr. Cr., versus 877, alleen „Haye" heeft.
Zoo blz. 29 „Menaldus uut Vreeslant bij Groningen
van Onstageslachte", waar de O. Fr. Cr., versus. 1099,
alleen „Meynolt uut Vrieslant" heeft.
Behalve naar de bovengenoemde kronieken verwijst
Benninge blz. 10 en 29 naar de „Sassigen croniken" en
naar de „croniken to Collen." Het valt echter zeer te
betwijfelen, of Benninge deze Saksische en Keulsche
kronieken wel ooit onder de oogen heeft gehad, er
bestaan eerder redenen om te gelooven, dat hij ook
hierin de O. Fr. Cr. slaafsch heeft gevolgd. Immers de
drie plaatsen, waar Benninge naar genoemde vreemde
kronieken verwijst, vindt men in hetzelfde verband
en naar aanleiding van dezelfde verhalen in de O. Fr.
Cr., versus 56—59, 80 en 84 en 942—945, en zulks,
waar door Benninge op geene andere plaats naar
vreemde kronieken wordt verwezen. Wanneer men
de overige friesche kroniekschrijvers met het eerste
gedeelte van Benninge vergelijkt, dan vindt men o. a.
bij Worp van Thabor en in de Gesta Frisiorum wel
verhalen, welke ook in onze kroniek voorkomen, doch
de afwijkingen, wat volgorde, verband en geschiedkundige bizonderheden betreft, zijn zoo in het oog
vallend, dat het duidelijk is, dat moge ook Benninge
deze kronieken hebben gekend, hij den inhoud althans
niet heeft gevolgd.
Evenwel met de vergelijking met de O. Fr. Cr. is
nog niet het geheele eerste gedeelte van de kroniek
van Benninge tot zijne bronnen teruggebracht. Wat
den prologus betreft, ik geloof, dat men veilig mag
aannemen in dezen met eigen arbeid van Benninge
te doen te hebben. Evenwel, hoe komt Benninge aan
het verhaal van den oorsprong der Friezen uitTroje,
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van hun zwerven over de zee, hun belanden in Italië,
in Engeland en in Friesland, terwijl dit verhaal in
den aanvang van het eigenlijk eerste gedeelte der
kroniek wordt herhaald, vermeerderd met de geschiedenis der Sicambri, die „na Pranzoesen ghenoemt
waren", en in verband gebracht met de legende der
drie broederen Saxo, Bruno en Friso, eene legende
bij alle friesche kroniekschrijvers te vinden ? Ik meen
ook hier de bron te kunnen aanwijzen. Benninge
heeft zijn geschiedverhaal van den oorsprong deiFriezen geput uit de in het begin der 16 eeuw ruim
verspreide zoogenaamde Divisiekronijk '), het aldus
gevondene in verband gebracht met de verhalen der
friesche kronieken en dit alles naar den aard van zijn
tijd omgezet, vermeerderd en tot een geheel gemaakt.
Immers het verhaal, dat de Trojanen na de verwoesting
hunner stad naar Italië trokken, hoe Aeneas aldaar de
dochter des konings huwde, hoe een gedeelte onder
Priamus op het „meer Meotides" kwam en vervolgens
aan de Donau de stad Sicambri stichtte en hoe daaruit
de Franschen zijn ontstaan, hoe een ander gedeelte
naar Engeland trok, dit alles vindt men veel, zeer veel
uitvoeriger beschreven in de Divisiekronijk, l e divisie,
cap. VII en VIII. Van hier af komt er echter eenig
verschil tusschen Benninge en de Divisiekronijk. Ter^
wijl de laatste, div. I , cap. XXI, verhaalt, hoe de
Trojanen de bewoners van Engeland hebben verdreven
en deze zich in Holland hebben gevestigd, vermeldt
Benninge, dat de Trojanen onder Friso eerst Engeland
veroverden en zich vervolgens in „Hollant, Zelant,
Utricht ende Vreslant" vestigden. Misschien werd Benninge, omtrent wien ik reeds boven opmerkte, dat hem
1) Door Benninge aangehaald als ,,de eroniken van Hollant, Zeelant ende TTtricht".
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eene groote liefde voor zijn vaderland was ingeschapen,
hier geleid door den innerlijken drang den roem zijner
landgenooten te verheffen, eene kwaal, waaraan vele
zijner tijdgenooten, zoo zij geschiedenis schreven en
het de grijze oudheid betrof, mank gingen. Dit verhaal van den tocht der Trojanen wordt door Benninge
saamgevlochten met de geschiedenis van de drie gebroeders, hetwelk in de Divisiekronijk niet voorkomt.
Opmerkelijk is bet, dat Benninge eerst verhaalt, waar
de Trojanen op den aardbodem zijn terecht gekomen
(gelijk de Divisiekronijk het aangeeft,) en daarna bij
wijze van overgang met een ,,so weren onder den troep
dre broderen, geheten Saxo, Bruno ende Ffrijso" tot
de verhalen van de friesche kroniekschrijvers (in casu
de O. Fr. Cr.) overgaat.
Het eerste gedeelte van de kroniek van Benninge
eindigt met de vermelding van den vrijheidsbrief,
door Karel den Groote aan de Friezen verleend, den
bevestigingsbrief van koning Wilhelmus van 1248 en
het tractaat der zeven zeelanden. Door von Richthofen in zijne „Untersuchungen über Friesische Rechtsgeschichte", Th. I I , is het laatste overblijfsel van het
geloof aan de echtheid van bovengenoemde stukken.
althans wat het eerste en het laatste stuk betreft,
weggenomen. Von Richthofen heeft het gedeelte van
Benninge, waarin de twee bovengenoemde brieven
voorkomen en hetwelk thans voor het eerst het licht
aanschouwt, natuurlijk niet gekend. Dit is in zooverre
jammer, dat hij bij zijne vergelijking, beoordeeling
en filiatiestelling der verschillende latijnsche en hollandsche teksten van genoemde brieven, dit wellicht
eveneens omtrent den door Benninge gegeven tekst
zoude hebben gedaan. Mijne onderzoekingen dienomtrent hebben het volgende resultaat opgeleverd.
De door Benninge gegeven vertaling van den vrijheids-
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brief van Karel den Groote is vermoedelijk door Benninge zelf naar het latijn vervaardigd. Immers de
vrijheidsbrief komt steeds in het latijn voor en de
oudste eigenlijke vertalingen *) in het nederduitsch
zijn die van Eggeric Beninga en die van Johan Rengers
van ten Post 2 ), wier beider werken zijn verschenen
geruimen tijd, nadat Sicke Benninge zijn kroniek had
ten einde gebracht. De vertaling door Sicke Benninge
gegeven is bij uitstek slordig en vrij. enkele malen
zijn woorden of zinnen, welke in alle door v. Richthofen gegeven teksten voorkomen, weggelaten, hetzij
door de schuld van Benninge, hetzij door die van zijne
afschrijvers. Vergelijkt men echter den tekst van Benninge met de vertalingen van Eggeric Beninga 3) en
van Rengers 4 ), dan valt het in het oog, dat de overeenkomst tusschen deze drie groot, zeer groot is. Von
Riehthofen 6) heeft aangetoond, dat de teksten van
Eg. Beninga en van Rengers in nauw verband staan
met den zoogenaamden Hunsingoër latijnschen tekst,
hoewel beide genoemde vertalingen het jaartal 802
voeren. Wanneer men nu ziet, dat de tekst, door
Benninge in zijn kroniek opgenomen, (de weggevallen
gedeelten daargelaten) zeer veel overeenkomst vertoont èn met de vertalingen van Eg. Beninga en van
Rengers, èn met den Hunsingoër latijnschen tekst,
1) De nederduitsche in 1456 te Sneek vervaardigde zoogenaamde
vertaling van het privilegie komt hier natuurlijk niet ter sprake.
De tekst is trouwens geheel verschillende van die van Benninge.
2) Vergel. v. Riehthofen, Unters. iiberFr. Rechtsgeschiehte, tb. I l ,
pag. 151, 152, 156, 157, 213 en 214.
3) Eggeric Beninga, Historie van Oost-frieslant, in Analecta Matthaei, Tom. I V , pag. 78.
4) Werken v. d. Ommelander edelman Johan Rengers van ten Post
uitgegeven door Mr. H. O. Feith, dl. 1, blz. 38.
5) v. Riehthofen, t. a. p. blz. 152 en 160.
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terwijl het jaartal, door Benninge aan het einde genoemd „vijffhundert ende negen ende vijfftich, jaer
indictione decima", geheel overeenkomt met het jaartal
in den Hunsingoër tekst genoemd, (terwijl alle andere
teksten een ander jaar vermelden), dan is het voorzeker niet te gewaagd de meening te opperen, dat wij
hier met eene door Benninge vervaardigde vertaling
van den Hunsingoër tekst te doen hebben. Een nader
bewijs voor deze meening kan ook hierin worden gevonden, dat alleen de Hunsingoër tekst bij de onderteekening heeft „Liuppoldus dux Merenensis", door
Benninge vertaald als „hartoch to Meyraen", terwijl
alle andere teksten hebben „dux Moravensis."
De vertaling van het privilegie van koning Willem
van 1248 is eveneens slordig, en vrij en met onderscheidene uitlatingen. Volgens v. Richthofen r) kunnen alle teksten dezer oorkonde tot twee verschillende
afschriften 2) worden teruggebracht. Het is buiten
allen twijfel, dat de vertaling, in onze kroniek opgenomen, is vervaardigd naar den tekst, voorkomende
bij Worp van Thabor, Lib. I I I , cap. XXXI 8 ), immers
bij Worp treft men enkele uitdrukkingen aan, welke
de tekst van Benninge eveneens in vertaling bevat
en welke in den anderen tekst ontbreken, bovendien
is het zeer onwaarschijnlijk, dat Benninge den anderen
tekst, berustende op de Leenkamer van Holland, beeft
gekend.
Wat eindelijk het tractaat der zeven zeelanden betreft, hiervan de bron te zoeken is ons reeds door

1) t. a p. th. I I , pag. 316.
2) Deze beide afschriften rindt men bij von Schwarzenberg, Charterboek van Vriesland, dl. I , blz. 94.
3) Uitgave in „Werken van het ÏYiesch Genootschap, 1847.
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v. Richthofen gemakkelijk gemaakt. VOD Richthofen ')
toch, waar hij vermeldt, dat vele geschriften uit de
16e eeuw hunne verdeeling van Friesland in zeven
zeelanden naar het bekende tractaat hebben genomen,
noemt daarbij ook .,.Johannes de Lemmege, Chronicon
Groninganum", welken hij kende door de uitgave van
Matthaeus. De geleerde schrijver zegt dienomtrent:
„Vor der Groninger Chronik des Lemmege, die Matthaeus sehr mangelhaft, wie es scheint, nach einer
unvollständigen Abschrift hat drucken lassen, steht
eine niederdeutsche Beschreibung von Friesland, die
nach ihrem Inhalt grossentheils eine fast wörtliche
Uebersetzung des Tractats von den Sieben Seelanden
ist" en iets verder: „In ihr sind die einzelnen sieben
Seelande ganz wie im Traktat angegeben, manche
Namen sind aber im Abdruck bei Matthaeus verlesen,
andere offenbar vom Verfasser entstellt." Van deze
„Lese-und Druckfehler" en „Entstellungen" worden
vervolgens in de noot eenige voorbeelden aangehaald.
In deze nieuwe uitgave heb ik, voorzooverre er groote
punten van verschil tusschen den tekst van Benninge
(ten gevolge der gebrekkige uitgave van Matthaeus
door v. Richthofen als een werk van de Lemmege
genoemd,) en den tekst van het tractaat 2) bestaan,
deze vermeld.
Kon bij het eerste boek der kroniek van Benninge
met bijna volkomene zekerheid worden aangetoond,
welke de bronnen van den schrijver zijn geweest, niet
alzoo is, zulks het geval bij het tweede boek, de kroniek van van Lemego, door Benninge in zijn werk
opgenomen. Van Lemego heeft zijn werk omstreeks
1480 geschreven, weinig kroniekschrijvers konden hem
1) t. a, p. th. I I , pag. 27.
2) v. Richthofen t. a. p. th. I I , pag. 4—ü.
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dus ten dienste staan. De eenige kroniekschrijvers
toch, die vôôr van Lemego iets over de geschiedenis
van de noordelijke streken van ons land vermelden,
zijn Beka en de Anonymus de Rebus Ultrajectinis ')
Er is reden te vermoeden, dat hij de eerstgenoemde
dezer bronnen heeft gekend. Immers (blz. 43) noemt
hij „de croniken des biscops van Utrich". waaronder
men in zijnen tijd geen ander werk als de kroniek
van Beka kan verstaan, terwijl bijna al de verhalen,
welke hij in zijn kroniek tot aan het midden der
14'' eeuw heeft opgenomen, eveneens bij Beka voorkomen. De noten onder den tekst onzer kroniek gedrukt zullen dit duidelijk aantoonen, doch dit is zeker'
dat, indien van Lemego werkelijk Beka voor zich
heeft gehad of deze heeft gelezen, hij er een spaarzaam gebruik van heeft gemaakt en zich in allen
gevalle doet kennen als een kroniekschrijver, jninder
slaafsch in het gebruiken der bronnen dan Benninge
zulks deed bij het samenstellen van het eerste boek.
Heeft van Lemego echter ook den Anonymus gekend
of gebruikt? Hierop durf ik geen beslissend ja of
neen te antwoorden, ik ben echter geneigd meer
tot het laatste dan tot het eerste over te hellen.
Wel is waar worden vele van de verhalen, welke
van Lemego geeft, bij den Anonymus aangetroffen'
doch deze kunnen door van Lemego even goed uit
Beka zijn overgenomen, terwijl het opmerking verdient,
dat bij den Anonymus een aantal verhalen over Groningen zijn te vinden, welke niet zijn overgenomen.
Tegenover geen enkel bewijs vóór staat dus een vermoeden tegen de waarschijnlijkheid van het bekend
zijn van den Anonymus aan van Lemego. Bovendien
was Beka eene algemeen bekende kroniek, hetwelk
1) E d i d i t Mattlmeus 1740.
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niet van den Anonymus kan worden gezegd. Een
en ander in verband met de voor geschiedkundigen
zoo nuttige spreuk: „in dubiis abstine" doet mij besluiten meer geneigdheid te toonen tot een ontkennend
beantwoorden van bovengenoemde vraag. Hoe het
zij, in allen gevalle is het slechts voor een klein gedeelte der kroniek, dat genoemde bronnen in aanmerking kunnen komen, immers Beka gaat niet verder
dan _± het midden der 14e eeuw, terwijl de Anonymus
zijn verhaal staakt bij het jaar 1232.
Welke zijn nu zijne verdere bronnen?
Van Lemego zelf zegt, dat „desse cronica is vergaddert uut vele boeken ende underwijsinge vele guder
luden." De heer Blok wees er reeds op, wat hieronder kan worden verstaan. Verder is het grootste
gedeelte een verhaal der gebeurtenissen van het begin
der lo e eeuw af tot 1480. Dit geschiedverhaal heeft
hij kunnen samenstellen uit de mededeelingen van
oudere tijdgenooten en uit de herinneringen van de
door hem zelf bijgewoonde gebeurtenissen. Overbodig
is het bijna er op te wijzen, dat de groote waarde
van het werk van van Lemego juist is gelegen in het
geschiedverhaal uit de 15e eeuw, door een tijdgenoot
opgesteld.
Een groot gedeelte der kroniek wordt bovendien
ingenomen door de opneming van een aantal copieën
van verdragen en brieven. Wel is waar vindt men
deze copieën in dezelfde volgorde reeds opgenomen
in de uitgave van „Sicke Bemngha, Chronickel der
Vriescher Landen en der stadt Groningen" in de
„Analecta medii aevi" van Brouërius van Nidek, 1725,
(blz. 407—432), doch bij deze nieuwe uitgave der
copieën zijn zij voor het meerendeel met de authentieke stukken of met de copieën naar authentieke
stukken vergeleken. Ook bij het verklaren van de
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geschiedkundige waarde van den tekst werd deze zooveel mogelijk aan de authentieke bescheiden getoetst.
Bij het overschrijven van den tekst volgde ik de
regels, eenige jaren geleden door het Historisch Genootschap te Utrecht voorgeschreven. Dienovereenkomstig heb ik v voor u , uu voor w en in gesloten
lettergrepen ij voor y geschreven, waar het m.s. duidelijk en zonder afwijking het tegendeel gaf te zien.
Overigens volgde ik. met het oog op het vermoeden
boven (blz. xxxin en xxxiv) door den schrijver van
de inleiding uitgesproken, zooveel mogelijk woordelijk
en letterlijk den tekst.
Waar de taalkundige verklaring van enkele woorden
of zinsneden moeilijkheden opleverde, mocht ik een
bereidwilligen steun vinden in de hulp van prof. Dr.
W. L. van Heiten, wien ik volgaarne daarvoor bij
dezen mijn dank betuig.
Groningen, Maart 1887.
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Dat prologus des commentatoris <•>) van dessen boeke der
kroniken der Vresscher landen ende den saven zelanden.

Hiervoermaels ende er de ewige wissheit, dat is
Cristus, ons selven mijt werken ende worden den
wech der dogeden ende ewige salicheit voergegaen
ende ghelert hevet gehat, so sijnt in der tijt vele
natuerlike wij se mannen ende mesters gewest, wijsheit ende kunsten lijffhebbende ende bemijnnende,
dat men philozophen nomende was, welcke nae onser
talen soevele te seggen is als mijnners ofte lieffhebbers der kunsten. Ende onder dessen waren enijge,
die den lueden in wijsheiden leerden ende leyden
wolden, stellende hore lerijnge in scrijften to setten,
oer sumijge *) van oerlege, veyde «) ende verdreet
der ffursten, heren ende steden de landen ende luden
to regeren hebben, oer sumijge in anderen naetuerliken kunsten, als philo(so)phia astro(no)mia, in medicinen, in den rechten, om hiruut to nemen leringe
ende vernuef d), een iegelick hem hiervan te wachten
ende waren em niet lichtliken sulcks to stellen, dat

a) va. s. s, commentatoren.
b) = sommigen van deze.
c) C, vrede.
d) Het is onduidelijk in A of hier „vernues" of „vernuef" staat;
B heeft „vernufte" = verstand.
WEBKEN. N°. 48.

1
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hem scadelicken mach wesen, want parikels o), lastich
ende zwaer niet &) to wesen in orloge, veyde ende
verdreet <-•). daer dijt boeck mestelick ijs upgeffundert
ende geset hijr nu to te komen tot mijnen prepoest
ende voernemen em te bescriven de kroniken desser
Vresscher landen ende der stadt Gronijngen, de voer
mijner tijt gescheen sijnt ende de by mijner tijt
gescheen sijnt, so ghy d) int vervolch noch wal e)
claerliker vernemen sullen. Soe hebbe ick voer my
genomen mijtter hulpe van Gode dijt boeck ende
kroniken ƒ) in dren boeken to delen, dat eerste deel
ende boeck sal bolden dat heerkoemen ende oerspronck der Vreesscher landen mijtten soeven zelanden a), waer elck begint ende endiget ende welck
onder heren *) is bekrachtiget ofte niet, hent *) men
screff MCCCC ende XCII ende ock van./) soedane

») B en C, perieuloes.
b) In C ontbreekt „niet"; de lezing van C is beter.
e) A, veerdret.
d) B heeft de vijf volgende woorden niet.
e) C, veel.
ƒ ) B , Cronike!.
g) B heeft van hier tot na „ X C I I " niet.
h) C, hen.
i) == tot op den tijd, dat.
j) B heeft voor het volgende tot b) blz. 4 deze lezing:
„De previlegie van konijnek Kaerle, welck iek bevinde, dat de
Vresen eersten sijnt heerghecomen uuth Indijgen, dair de hülighen
dre konijnghe uuth weren, de onsen Leven Heren in sijner gheboevte
versoehten, dair de Vresen weren in groten bedwanck ende egendom
der Indigers, sodat se mosten vleen uuten lande, als de kinder van
Israhel den uuth Egipten van den bedwanck des koninghes JPharaonis, dair Moyses de prophete se van verlossede ran G-od ende leyde
se droges TOtes doer dat Bode meer mijt alle hoer have ende guederen, mijt wijff ende kijnt. Ende quamen in de woestenye, dair se
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previle\7en, als koninck Kaerel ende keyser den Vresen mede begifftiget hadde, daer se Goed betert nu
ter tijt zeer <*) berowet. Soe bevinde ick in den olden
kroniken van Hollant, Seelant ende Utricht, dat de
Vresen zijnt eersten uutgesproeten ende heergekomen
van de Troianen, als de groete stadt van Troien was
gewonnen van de Greken ende in den grunt gedestruwert, soe moesten de Troianers wiken ende vlen
uut den lande, als se deden ende vloegen mijt wijff
ende kint ende al oer guet ; golt ende sulver to scepe
ende moesten vlen ende wijken, als de kinder van
Israhel deden ende vloegen uut Egijpten van den bedwanck koninck Pharonis ende quemen in de woestenie, daer se XL jaren weren, eer se quemen int lant
van belofften. Als de Troianers dus mijt groet getal
van *) volck ende scepen up der ze weren, soe seylden se voer wijnt ende waege <-•), waer se Goet hen

weren 40 jaren lanck, dair int lant van beloefften ende de konijnek
Pharo verdronck int meer mit al sijn volck, als men claerlick vint
besereven int boeck Exodi in der bibel. Item, oek so vint men besereven in de historie van Troyen, als de groete stadt van Troya,
de so groet ende so mogende was, gedestrueert was van den Greken,
so vlogen oek uutter stadt vole der rijker lude en Trojanen mijtt
wijff ende kijnt ende namen al oer scat ende guederen mede in scepen over de see ende dair quam vele in Walslant, dair nu Kome
bouwet is, ende wonen noch hüdden op dessen dach aldair ende doer
alle Italien ende Walsehiant doer. Als de Vresen dus weren gheweken ende ghevlogen uut Indigen, so weren se to scepe up der zee
mijtt wijff ende kijnt ende mijt alle oer have, beeste ende guederen.
So zeylden se alle de werlt ende eylaude omme ende sochten en
woest ende unbewoent landt" enz. (verder gelijk in den tekst op de
bladzijde hierachter).
a) C, van zijn berooft.
b) A, van van.
c) C , weder. Waege = golven.
1*
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sende. Soe quamen se eersten an int «) lant, daer
Rome nu gebouwet ende was al boven dusent jaren
thovoeren eer Godes geboert ende lange tovoeren,
eer Rome begunnen wort te maken. Als se daer te
lande quemen mijt so groet guet ende volck, soe
streden se mijtten konink des selves landes ende
versloegen den konink, so dattet werde gesoent ende
de koninck gaff Hector van Troyns broder Eneas sijn
dochter ende de bleff daer ende wort daer koninck
ende here des landes; de ander broeder toech to schepe
mijt grot volck ende guet mijt wijff ende kint ende
quam an in Britanien, dat nu Engelant is, ende wan
dat in mijt stridender hant *). Ende (so) se dit lant
sus in hadden, so toech noch en groet part te scepe,
omme mer onbewoent lant te versoke mijt wijff ende
kint, mijt alle oer have ende besten ende guederen,
voer wijnt ende wage <••), waer se Godt hen wisede,
daer nu Hollant ende Zeelant ende Utricht (zijn) dat
do noch al woeste ende onbewoent was. Ende zeilden
soe alle insulen ende warelt daeromtrent ende eilanden umme ende sochten een woest onbewoent landt.
So makeden se een verdrach ende verbunt onder malkanderen, weert sake, dat yenich schijp van em allen
een eylant offte lantscup vonde, dat onbewoent lach,
de ssolde up sijnen mast setten ene barnende picktunne ende kundigen de ander daermede to lande,
welck alse gescach s ); se dat eersten hebben gevonden
a) A heeft „wit" of „int"; B , „Walsch"; C, „het"
i) Van hier af' zijn de teksten A, B en C weder bijna gelijk.
c) C, wint.
1) Gelijk in de voorrede is aangetoond, is de toeht van de Trojanen
naar Italië enz. vermoedelijk ovex-genomen uit de Divisiekroniek, div.
I , Cap. V I I eu V I I I , welke veel uitvoeriger is. Het verhaal van
het onderling gesloten verdrag eu van „de barnende piektunne" vindt
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desse soven zeelanden, dat noch up dessen huedlicken
dach Vrijsslant geheten is. Ende hijr sijnt se te samen
to lande getreden ende quemen in dat Vrijslant, als
de kinderen van Israhel quemen in lant van beloefften, daer van gescreven steet, dat Unse Lieve Here
wolde se brengen int lant, daer vloeyen solde honieh
ende melck, dat men dessen Vrislande oick wall to
scriven mach: haec est terra fluens lacte et melle «),
dat is: dit is en lant, daer vloeyt honich ende melck,
Ende desse lande hebben desse Vriesen bediket ende
bedammet mijt scovele en spaden ende mijt groten
arbeit ingewonnen, ende de landen bijtijmmert, bewonet mijt slichten *) holten huseren sunder ienige
stede, sloten offte borgen. Oeck wil ick scriven in
dit eerste boeck van den soven seelanden ende waer
sick elck sceydet. Ende oick woe Vreslant daerna in
dren landen ghedeelt is ende waer sick elckes deel
versceydet. Ock wat landen van dessen soven zeelanden onderbekrachtiget sijnt van heren ende de
a) B , Hic est terra fluente iac et mei.
b) = gewone, eenvoudige.
men aldaar echter niet, evenmin als bij een der andere oudere Holiandsche, Utrechtsehe of Friesche kroniekschrijvers. Ook dit verhaal
is echter niet origineel van Benninge. Immers de Hunsingöer Overkeuren (zie v. Bichthofen, Friesische Bechtsquellen, blz. 98, 3) beginnen aldus: „Tha alle Fresan skipad weren, tha leweden hia: hoc
hira. sa erest thene londgong nome, thet hia ene pietunna bemdo,
end tha otherum ther mithe kethe, thet hia londgung nimen hede."
Deze plaats is door v. Richthofen, zoowel als door de Haan Hettema
(Fiy. Zeendrecht, blz. 134) en door v. Halsema (Werken genootsch.
P. E. I. P. dl. I I , blz. 178) verkeerd begrepen; vertaald luidt zij aldus:
„Toen alle Friezen te scheep waren gegaan, toen beloofden zij, dat
diegene van hen, die het eerst aan land zou gaan, een pikton zoude
branden, om de anderen daarmede te kennen te geven, dat hij aan
land was gegaan."
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ock noch vry sijnt; dat ander deel van dessen boecke
wil ick scrijven van den orloge, last ende verdret,
de was int jaer «) Onses Heren dusent verfmndert
ende twe. Ende oeck alle de copien van de huldinge
ende priveleyen, de hartoch Albert, hartoch Willem
ende hartoch Johan den Vresen gheven hadden ende
woe ze weer uuten lande worden verdreven; dat darde
deel des tegenwordigen boeckes ende kronikes sal
holden van alle orloge, last, jamer ende verdreet, de
was ende gheschede, angaende int jaer Ons Heren i)
dusent vierhundert ende een ende tnegentich, durende
al want <>) men screff dusent vijfhundert ende XXX,
in welker tijt, dat Vreslant soe swaer ende lastich
woert over getogen vermids roeff, brant, moert, doetslach, vangen ende scatten, so dattet niet wal <f) is
to bescriven. Ende ick int vervolch wall claerlicken
sal bescriven van stede tot steden ende van tijden tot
tijden, woe siok alle dinck hevet begheven «), want
alle dese dingen, die in dessen derden deel sboecks
van getractyert wort, is all by mijnen tijden gheschen ,
daer ick selves mestlick bij an ende over bijn ghewest;
de ander twe delen sboeckes mijt alle die copien heb
ick by ene vergaddert uut warafftige scrijfften, dat ick
des seker bijn, aldinck so gescheen ende gewest is.
Explicit prologus. ƒ )
Hier begint dat eerste deel van dessen boecke der
croniken der Vrescher landen ende zoeven seelanden
a) B , „jaer" niet.
h') B , dusent vijffhundert ende sesse in welckeer dat Vreslant soe
swair ende lastich enz. (verder gelijk in den tekst).
c) = toen.
d) C, veel.
e) C, vergaen.
/ ) B heeft in de plaats hiervan „Pinis".
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ende der stadt Groningen «). Eusebius scrijfft in
sijner croniken: nadat Troyen zer destruert wart,
doe voer Priamus, Anthenor unde Eneas, de do
koningen ende heren weren to Troyen gewest, in
een ander lant mijt groten volck ende guet ende
Eneas quam in Italien ende to Rome, van den
dat de Romeiner oeren adel hebben, een ander part
der Troianer quamen up dem mer Meotides *), dat
ijs en broeckachtich lant ende is gelegen up gijn sijt
Prueslant ende Pollanderlant <-) ende gaven sick daer
neder ende namen de landen in ende dwongen de
landen van Danubis to fonderen d) ende to buweden
daer ene grote stadt, genomet Sicambri e); daervan
worden de selven Troyaner genoemt Sicambri. Hir

a) B heeft het volgende tot aaü blz. 9, c), niet, doch daarvoor in
de plaats:
,,ïsae der geboerte Ons Heren Jesu Christi ende na der passie
ende pinen ende sijnen hemelvaert, als leset ende bescreven vindet
in der oider croniken, wo sunte Thomas dat rike to Indien bekeerde
totten kerstengelove, des was in den selven lande eeoen rijke to Indien , een lantschap geheten Frisia. Ende in den selven lande Frisia
weren dre broders geheten Saxo, Friso ende Bruno, der verdreven
worden mijt al oren vrunden ende pertien ende zegelden van den
lande uuter kunde van veerde to veerden, van eylande to eylande,
van den enen konijnckrijke totten anderen al voer meer endewijnde,
waer se Grodt hen wijsede in groten anxte oers levendes ter tijdt,
dat se quemen van der genade fiodes in dat noerden desser werlt
by der Noerderzee, dair se nemant woenachticb vonden als eyn
woestenye ende makeden dairvan dat aldersehoenste lant, dat de
werlt inne heft off hadde ende nu gheheten Vreslant" enz. (gelijk in
den tekst twee bladzijden verder).
b)
c)
d)
e)

=
=
C,
De

Palus Maeotis.
Polanderlant = Polen.
van Daenedes toe tingeren toe.
acht volgende woorden heeft C niet.
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en tusschen, dat de van Troyen na der verstoringe
der selver stadt sick verdeylden, woe vorss., veriepen
sick voele jaren ter tijt, dat Gracianus de keyser woert,
ongeveerlick dusent seshundert ende LX jaer. Ende
daeromme bijnnen mijddelertijt hebben de Troiaenschen vole koningen gehadt, mer van den selven wil
ick swijgen ende wijl allene scrijven van den orspronck
ende heerkomen der Vresen ende der Vrescher landen
mijtten soven zeelanden. Priamus, de eerste prince
ende hartoch des volckes Sicambri, ende na Franzoesen ghenoemt waren, toch uut mijt enen groten hoep
volck ende streden mijtten Alaenen, dat is mijt den
Ungeren ende verdreven se, des worden de Troyaener
van Sicambri teyn jaer tribuetvry, doe gaff em de
keyser den namen, dat se niet meer Sijcambri heten
solden, sonder se solden genaempt sijn Francij, daervan hebben noch de Franzoesen den namen. Etzlicke
holden, dat se den namen kregen van enen de geheten
was Franco, Hectors zoen, van Troien, wens vader
hete Priamus ende deselve Priamus was een koninck
van Troien ende de meyninge na, so hadden se den
namen niet van nies kregen, sunder van der tijt an,
dat se van Troien verdreven worden. So bleff Priamus daer in den lande mijt sijn volck, daervan
voert sijnt uutgesproten de fFursten ende heren van
Brunswick, Sassen, Dorringe «) ende Mijsen ende alle
de oesterschen heren, alst dan claerliken schijnt, so
sijnt oeck van den edelen Troiaenen uuthgesproten
de heren van Rome, de Ffransoier ende de Engelschen
ende de Vresen. Als nu Priamus daer bleff mijt sijn
volck, so reyseden de ander Troianer mijt groet volck
to scepe. So weren onder den hoep dre broderen, gehe-

a) = Th uringen.
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ten Saxo, Bruno endde Pfrijso '). Saxo ende Bruno bleö
mijt Priamus in Ungeren, Ffrijso bleff bij den hoep,
de to schepe genghen, omme to versoken een ander
lant, seylden voer wint ende wage «), van veerden
tot veerden, van eylanden tot eylanden, van den enen
koninckrick tottet ander, waer se God hen wisede,
in groter anxt oers levendes, ter tijt. dat se quamen
van der genaden Godes in Britanien, dat nu Engellant is, woe se daer streden ende dat volck daer verdreven, de dat bewoenden; de daer van luest mach
lesen de croniken van Hollant, Zeelant ende Utricht
ende der Vresscher landen. Als Engelant 6 ) beheert
was, soe genck Friso mijt al zijn volck, mijt wijft
ende kint, mijt all hoer have ende guet to schepe c)
int norden desser warelt bij der Norderze ende quemen daer an een lant, dat nu Hollant, Zelant ende
Utricht ende Vreslant is, daer do noch niemant woenachtich was, ende vonden dat als ene wuestenie ende
makeden daer dat alrescoenste lant, dat de warelt
inhadde, ende nu geheten is een part Vrieslant. Ende
makeden daer husinge ende woningen ende deelden
daernae de landen, ofïte em van rechter arfftal <$)
a)
h)
c)
d)

C, weder.
A, Eggelaüt.
Hier begint B weder met gelijken tekst als A.
= erfrecht.

!) Het verhaal der drie broeders Saxo, Bruno en Friso vindt men
bij alle Friesehe kroniekschrijvers. In een der m. s. s van de kroniek van Benninge, nl. kroniek n° 1 van Mr. J. S. G-. Koning te
Wedde, leest men op deze plaats ,,Grnno" in plaats van „Bruno".
Hebben wij in deze eenvoudige naamsverandering misschien de verklaring gevonden van het ontstaan der rnystische stichtingsgeschiedenis van Groningen door Gruno, zoo geliefd bij de geschiedschrijvers
der 17e en 18e eeuw?
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angearvet was. Sassenlant wort to dele Saxo, daer
dat lant sijnen namen van hevet, de bouwede «)
steeden ende sloten up der Elve, daerna vermeerden
sijne vrunden ende naekomelinge ende boweden
Brunswick, daer was hoeftman in de ene broeder
Bruno, daer de stadt oren namen van hevet, desse
selve Bruno, de street altoes tegen de Stavesschen *),
Doeringe ende suede Ffrancken, als men dat wal
claerliken vint in den olden Sassigen croniken 1) ende
desse Bruno was Sassen zoen ende was wonderlijken
koene ende bedreff voele orlochs «) in zijner tijt; de
ander broeder gheheten Brunes, de bouwede een slot
utermaten starck up der Weser, geheten Brunesborch,
van dessen quemen die Westvelinge; wo desse Bruno
stereet weder &) de Hessen, Rijnlanderen ende Westerlingen «), vint men bescreven in den croniken to
Collen. De broder, geheten Ffrijsoe, daer dijt lant na
genoemt is, dat geheten is Vrijslant. Desse Vrese ƒ)
hadde seven soenen ende ene dochter, geheten Wijmoet, ende bekummerde .?) ende besette seven landen
off steden in Vreslant. Ende enen ijgeliken zone gafi
a) B , woende.
b) Vermoedelijk moet dit „Swaven" zijn, althans zoo heeft versus
34 van „die olde Freesche cronike".
c) „orlochs" ontbreekt in B.
d) = tegen.
e) Waarschijnlijk moet dit zijn: „Westvelingen".
ƒ ) B , Friso.
ff) C, betimmerde. Bekummeren = occupare.
1) In de voorrede is reeds aangetoond, dat deze aanhaling van
,,den Sassigen croniken" woordelijk en in hetzelfde verband is overgenomen van de „olde Freesche cronike". Welke „Sassige cronike"
hier wordt bedoeld is mij onbekend, althans zeker is het niet de
,,Saksische Weltkroniek" uitgegeven in de Monumenta van Pertz.
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he sijn lant to brukene ende daerna sijnt de landen
genomet soven zeelanden ende Ffrijso bleff selven
mijt sijn dochter Wijmoet, daer dat lant na heten ijs
Weymeldelant «) *) offte Winterenlant by der Weesera,
streckende int oester sneek £), daer van quam Hardingenlant 2) ende Detmersche e), Kedingelant 3 ) ende
besetten ende bekummerden <*) se mijt oren nakomelingen alle de landen tusschen der Elve ende de
Wesere, to Staeden to. Nae den tijden quemen de
Denen ende Normanni off de Nortschen heren mijt
groten volck to schepe, to voete ende to peerde ende
verwonnen alle desse Vressche landen, de desse vorbenomede brederen mijt aeren kinderen ende nakomelingen tobehoerden. Ende makeden se se eygen, dat
se mosten dragen, geboren ende ongeboren, enen
holten bant ofte weede «) om horen hals. In der selver
tijt weren desse eerghenomede Vresen in mijsloven
ende niet anbedende enen waren Godt, Jhesum Christum Marien zoene, meer se anbeden affgoden, went ƒ)
a)
V)
c)
d)
e)
f)

C,
C,
C,
C,
=
=

Weymoedelant.
Oosterstreck. Sneck = punt"
Detumer.
betimmerden.
band.
tot aan.

1) Dit is de oude Saksische pagus Wimodiga, het latere Wijmderlant; zie v. Richthofen, Fr. Rechtsgesch. I I , blz. 7.
2) Ten oosten van de Wezer steekt een „sneek" of punt in zee.
Deze punt heet Hadeln of Haedelreland, gelijk ook de olde Freesche
oronike, versus 99, en de G-esta Frisiorura, blz. 286, spreken van
Hadelen. Benninge verwart hier waarschijnlijk Hadeleu met Harlingerland, de landstreek ten w. van de Wezer en uit deze verwarring
is „Hardingerlant" ontstaan.
3) Detmersche, Kedingelant = Dietmarschen en Kedingeland, de
landstreken aan den rechter- en linkeroever van den mond der Elbe.
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ter tijt, dat de hillige vader sunte Gregorius de pawes
van Rome, de do ten tijden de apostel in Engelant
senden den hilligen vader sanctum Wilbrordum uut
Engelant in dat voernoemde Vreslant, te lerende den
wech der ewijger genaden ende bekennennisse «) der
waerheit, ende quam to lande int eersten mijt sijnen
schepe ende medebroderen in Westvreslant to Holwerde geheten, by Dockum. Desse selve erweerdige
hilige biscup buwede *) vele kercken ende bedenhusen c ) in den selven landen ende oick ander landen
ende bekerde voele volckes tot den rechten kerstengelove. Daer starff he in sijner stadt to Utricht, daer
he biscup was. Ende in desser selver stadt was ock
sanctus Bonifacius, uut Engelant geboren, een biscup
to Mense, de in voertijden mijt vole medebiscupen,
als Aderaio to Erpherden #), biscup Cosaro «), sijnen
suffragane, ende andere vole personen wort gemartelizeert to Dockum in Westvrieslant van den ongelovigen Vresen, de doe noch heiden weren. Ende in der
selver steden, daer se gemartelt worden, entspranck
ene varssche borne, de huden to dage in desse voerbenoemde stede een ijgelick wal zeen ende proven
mach. Nae den tijden bedwanck de onmilde Ludierus ƒ ) , een hartoch to Sassen J ) , alle Vrieslant van
a) B , bekentenisse.
b) B , bouwede.
e) „Bedeuhusen" is de tekst van B , welke hier is genomen, omdat
de tekst van A „ladenhusen" en die van C „breder husen" klaarblijkelijk foutief zijn.
d) C, Krphurt.
e) B, Cesaro sijnen suffraganeo.
ƒ ) B , Ludgerus.
1) Benninge wijkt hier eenigszins af van de olde Fr. er. Immers
de O. Fr. er. noemt in plaats van „Ludierus een hartoch to Sassen",
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oren waren kerstengeloven ende moesten anbeden
sijne afgoden. Ende verstoerde alle godenhuesen van
der Elve want totter Lauwersche, sodat in alle den
lande meer ene kercke «) x) en was dan bijnnen Groningen sunte Mertenskercke. Na den tijden sande de
eersame koninck Alagaert van Engelant sanctum Wilhaldum in dat voerbenoemde lant ende stede, als to
Dockum ende bekeerde weder mijt sijnre godliker lere
ende gueden levende desse Vresen ende bouwede weder tusschen der Elve ende der Lawerschen alle de
kercken, de desse hartoch van Sassen verstoert hadde.
Do desse leve broder ende hillige vader ghestorven
was, quam Ludgerus to Dockum, de de erste biscup to
Munster was van Godes genaden to Munster, ende sat
in der Kercken sanctie Martini to Dockum, veer jaer
lerende ende prekende den wech des ewigen levendes.
Daer oick desse selve sanctus Wilhaldus voergenoempt,
een biscop to Bremen, in korten tijden to voren was de
kercke sancti Martini besittende, als *) een pastoer de
alle Yreslant bekeerde van den westen went in dat
oesten. Voert mer sal men weten na dessen voergenoemden anbegijn der landen ende Vreslant mijt alle
den Vresen, woe se gekomen sijnt an oer vrijheiden
a) Hier eindigt B met een „etc", eerst weder beginnende met de
eigenlijke kroniek van van Lemego.
5) C, was.
versus 179, „een hertoge van Burgundien". Daartegen staat, dat de
Gesta Frisiorum (blz. 299) hem noemen „Lutgerus, Hertoghe van
Sassen". Wellicht kwam de lezing van de O. Fr. er. Benninge reeds
vreemd voor en maakte hij daarom deze verandering.
1) De volgende woorden tot „Na den enz.", welke in B ontbreken
en welke evenmin in de andere kronieken voorkomen, zijn, zooals in
de voorrede reeds werd vermeld, vermoedelijk eene bijvoeging van
Benninge.
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ende waer en waermede se dat gewonnen hebben an
den koninck van Rome. In den tijden do Pippinck
koninck van Francrike was keiser geworden, do was
ende wonede to Utrich der Vresen koninck, geheten
Raboldus «), uut Denemarcken geberen, ende een
koninck; desse dede den Vresen groet overmoet ende
last ende enen doem *), des en wolden de Vresen
niet langer verdragen ende geven sick by de rade des
bijscops sancti Wilbror onder de bescharmnisse des
ersamen koninges Pippinges mijt lijve ende mijt guede
ende Pippings sande sijnen sone Karolum in Vrieslant <•) up de Wesere, daer desse ersame Raboldus
hadde ene borch, de gheheten was Wittenborch Blomendall á) J ), ende wan de mijtter macht. Ende toch
do weder to Utrich ende wolde dessen overdadigen
hebben beleget, sodat Raboldus mijt sijnen ridderen
ende hulperen toech in dat nederste Vreslant; to der
strit daer volgede Karolus mijt alre sijnre mach, sodat
Raboldus sach, dat he Karolus kunde niet ontwiken,
0)
i)
c)
d)

C, ïsrabel.
C, eygendoem.
C, Westvrieslant.
C heeft dit woord niet.

1) De Olde Fr. er, versus 384 en de Gesta Frisiorum Hz. 290
hebben „Wiltenboreh". Het is mij onmogelijk geweest een „borch
gheheten Wittenborch Blomendall" „up de Wesere" te vinden. Waarschijnlijk heeft Benninge zich hier vergist en wordt hier door hem
bedoeld „Wiltenbureh", hetwelk, hoewel niet in verband met de
geschiedenis van Eadboud, ook in Beka, de Divisiekroniek en andere
oude kronieken voorkomt. Th't de aangehaalde plaatsen in de O. Fr.
er. en de Gr. Fr. is genoegzaam op te maken, dat Wiltenbureh nabij
Utrecht heeft moeten liggen. Beka (lat. uitg. Buchelius blz. 7,
noot f) plaatst Wiltenbureh eveneens bij Utrecht. Hoe Benninge
aan het in geen andere kroniek voorkomende Blomendall is gekomen
blijft mij een raadsel.
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he moste em strijt leveren. Ende do de strijt ende
dach was heropen ende oick de stede des strides ende
daer quam do een alto «•) wijsen vromen &) man l),
ende sprack tot den twen ffursten, het were grote
doerheit «), dat sodane edele vrome ffursten ende
ridderen willen oer lijff voerlesen, want het muchte
wallichtelike vallen, dat een van den guden ridderen
daer storte sijn bloet ende doet bleve, daer grote
scade, droffnisse van queme, ende men sick meer
omme bedroven muchte, dan van alle dit lant ende
slote to hebben #) mochte van vervrouwen «). Dessen
selven raet begreep alle dat gemene volck, ende spraken , dat were nutte ende behoerlicke ƒ) ende namen
raet van den wijsten ende cloecksten van beyden parten , so dattet wort geraden ende voer recht gevonden,
dat desse twe hoechgeborenne ffursten solden by malkanderen staen up ene stede, de daertho beramet was,
malck op een been, we den anderen mochte wederstaen sonder hulpe, den solde all Vreslant to ewigen
tijden sijne wesen; des ontfel den edelen heren koninck Karolo sijnen vorderen ff) hansche *) uuth sijn
rechterhant to der erden, Raboldus, de edele hoechgeborenen koninck, veroetmodigede sick to der erden
ende gaff koninck Karolus sijne hantsche weder. Des

a)
b)
e)
d)
e)
ƒ)
g)
h)

= zeer.
C, oldt grijs vremdt man.
= thorheit, dwaasheid.
C heeft de drie volgende woorden niet.
— verheugen.
C, eerbaerlick.
= rechter.
— handschoen.

1) Deze ,,alto wijsen vromen man" heet in de Olde Fr. cron. versus
391 „Balderieus", in de Gesta ÏVisiorum blz. 296 „Waldericus".
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riep koninck Karel lueder stemme ende alle dat gemene volck, beide Vresen ende Duetschen ende Fransoien: Aha, aha, desse hevet sick ghegeven tho der
erden, daermede my alle Vreslant nu horsam moet
worden. Koninck Rabbolt van groter bedroeffnisse
sprack luder stemme: waih my, waih my, dat ick
dessen strit dus schentlike hebbe verloren. Ende hieromme sijnt desse twe steden <*), daer desse twe stunden, genoempt na desser schicht, de daer scach opten
selven dach, Wachnisse ende Hachnisse *), want dessen
dach *) in Westvreslant gelegen ende daer gescheen
is. Aldus wort beropen in alle Vreslant koninck Karel
voer ene koninck ende here. Ende Raboldus verloes
dat landt ende heerlicheit, slote ende stede, ende
toech weder in Denemarcken. Voert mer, do Karolus
was here over Vreslant, d(o)e e) setten he sijnen stoel
koninckliken ende richtstede in sueder f?) Francken;
summijge willen, dat he hevede «) sijn recht over de
Ffresen in den wickolde ƒ ) , gheheten Franco 2) in
ra) C heeft in plaats van de vier volgende woorden „de Coningen".
b) C, waeh.
c) va. s. A, de.
d) m. s. A, sweder.
é) — hief.
ƒ ) Waarschijnlijk moet dit zijn „Wicbolde". Weichbild = kerspel,
grondgebied.
1) Over deze plaatsen „Wachnisse en Hachnisse", bij alle oude
friescbe kroniekschrijvers bij de vermelding dezer sage voorkomende,
is veel geschreven. Onder het eerste schijnt men te moeten begrijpen
„Waakens" in Barradeel, 1ji uur ten o. van Franeker, het laatste is
niet te vinden of te verklaren. Aldus v. Richthofen in eene zeer
uitvoerige noot, dl I I , Wz. 418 en vlg.
2) Waarschijnlijk een schrijffout voor Franlo, Vronlo, Vroonen,
vermoedelijk het tegenwoordige St. Pancras in Westfriesland ten n.o.
van Alkmaar. Dat Yronlo vroeger Iranlo of Franla werd geschre-
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Westvreslant, des ick oiek wal gelove, daer eyschede
he voer sick twaleff de eedelsten ende de kloecksten,
de doe ten tijden de machtichsten weren in all Vreslant. Ende na den, dat see geen bescreven recht,
geestlick noch warlicke, brukende weren, daer sick
dat lant, arm ende rike, gotliken mochten na richten,
so solden zee keezen in tegenwordicheit des koninges
recht, daer se sick na richten solden, ende conürmeren ende bevestigen wolden to ewigen tijden to
holden voer lantrech; alse dus spreken se «), en wijsten
geen recht to keesenne , meer se wolden oer olde stede
recht brukende wesen, des se ende oer voe(r)vaderen
went an dessen dach to gebruket hadden. Sodat de
koninck gaff den twaleven noch VII dagen dach *),
eder <•) dat se recht keren, ofte van dren dat beste
koren, waer d) se alle wolden verlesen oer hovet offte
levendich worden begraven ofte worden gheworpen in
een schip sunder kabel, remen, zeyl ende sunder behelpinge, waer se Goed sande. Tho zee sagen, dat
se jo e) starven mosten, koren se up dat laetste in
een schijp; do se quemen in dat schip up dat water
ende dat schip dreff sunder reem, roeder ende sunder
helpinge, ende anders niet sagen m e n / ) den apenbaren zee ende verlees oers levendes, do spraek ene

a)
i)
c)
d)
e)
ƒ)

m.
C,
=
C,
C,
=

s. A, tweemaal „se",
„noch"; dach = tijd.
of, hetzij.
wat.
jae = immers.
dan.

ven, toont Mr. L. Ph. C. van den Bergh aan in Midden-ïfederl.
Geographie, blz. 118. Zie ook v. d. Aa, Aardrijkst. Woordenboek,
op Vroonen.
W E R K E N . K<>. 48.

2

Wumkes.nl

18
van den twaleven, de was van Wilken») geslechte,
de de erste asege was,': aller leveste broderen, ick
hebbe gehoert van den wijsen geestîiken man sancti
Wilbrordi predicken, do de jongeren Jhesu Christi
nae der upstantnisse Christi weren in groten bedroeffnisse, dat Goet Jhesus Christus, Marien zone, openbaerde mijt besloten doren ende troeste se in oren
bedroeffnisse, waeromme willen wij samentliken anropcn Jhesum Christum, Marien zone, dat he oick
ons kome te hulpe ende lere ons waermede wij onse
lijff mogen redden ende bargen. Des openbaerde em
een wall gewassen man achter in den schepe ende
hadde in sijner hant een krumholt ende warp dat
achter uut den schepe ende woerde ï) se all in dat
lant sonder we in deselve havene, daer se uuthgescoven ende uutgedreven weren. Ende do desse derteynste to lande quam, soe naem he dat selve holt
ende warp dat up dat lant ende daer brack uuth een
groet torn. Ende onder den toern spranck ene schone
borne, daer gengen desse twaleven ende oeck de derteynste omme sitten ende laveden sick. Ende desse
derteynste was enen ijgelicken van den twaleven als
gelick, dat oen nemande onderscheyden en konde.
Deselve leerde den twaleven, wat se kesen ende voer
recht holden ende gebruken solden. Doe dat ghescheen was, segen se niet meer den deerteynden;
daerna quemen desse twaleven voer koninck Karel
gesunt ende machtich oers lijves, de he meende, dat
se verdruncken weren. Ende koren lantrecht ende
dat bezegelde ende confirmeerde koninck Karol to
ewigen tijden den Vreesen to brukenne "), des nu

o) C, Wylcken.
i) C, voerde.
c) De zeven volgende woorden ontbreken in C.
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ter tijt de Pfresen bruken sunder wedersprake des
keysers van Rome off yenijgen ffursten ende we se
daeran bekrende «), de is in de achte des keysers
ende des pawes Leo, de dat selven recht geconfirmert
hevet. Daerna in langen tijden Godffrijdeh *), een
koninck van Denemarcken, des eergenoemde Raboldus
kindes kint, wolde all wreken ende onder sic teen s )
al dat sijn olderen hadden verloren, quam mijt groten
wolke e) in Ffrijsslant ende Saslant ende toich onder
Bremen, Munster, Utricht, Collen ende Aken ende
makede sijnen peerdestal in Onser Lever Vrouwen
kercke ende toech to Groningen 2) ende alle de lande
verdellegede he; daernae quam he to Norden in Oestvreslant, to den tijden was daer sanetus Rembartus
de anderde <l) archsbijscop to Bremen, daer wort grote
bloetstortinge an beiden zijden. So gaff om bede wille
des arscsbiscops God de zege ende victorie den Ffrijsen
to Koerden, dat se vengen ende slogen den koninck
GodfFridus mijt voele sijne medehulperen, nochtant
togen se mijt weldiger hant weder in Denemarcken
ende worden bij den wege doe vole geslagen in der

a)
h)
c)
â)

C heeft beter: „bekreackede" = belemmerde.
= tien, tijgen, trekken.
C, volcke.
C, twiede.

1) De O. Fr. er., versus 524, noemt hem „ö-oerd". De Gesta
Fris., blz. 298, heeft ook „Gotfriden".
2) De geschiedenis van koning Godfried van Denemarken is in de
O. Fr. er., versus 529—512, zeer veel beknopter. Het verhaal vsn
de „peerdestal in Onser Lever Vrouwen Kercke" werd door mij in
geen der oudere kronieken gevonden. Benninge schijnt hier weder,
gelijk in de voorrede is aangeduid, dat elders meermalen het geval
is, „Groningen" er bij te hebben gehaald; in de andere kronieken
althans is er geen sprake van Groningen.
2*
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tohuesreyse »). Daernae wort groet kijff ende rees
groet oerloch tusschen den hartoch Wij deken t) J) van
Sassen ende den Vresen. Ende de hartoch vernederde
ende vervolgede den Vresen, waer he konde, sodat
he oick wederstont koninck Karol in sijner gerichticheit , de hem mochte boren e) ende dat hartochdom
em d) plichtich was alle jaer tot der Romesschen cronen, sodat Karolus vergadderde alle sijne vrenden ende
alle sijne macht den eergenomden Wijnken aff to
manende sijne gerichticheit ende plege «), daer oick
deselve Karolus to eysschede de Vresen ende quemen
daer mijt groten volcke ende hadden dat van bede,
dat se mosten hebben den voerstrijt, daer se denselven
Wijdeken dael / ) sloegen mijt al zijn volck ende geven
den keyser Karolus Wij deken voergenoempt in sijne
gewolt. Daerna niet lange de Romeyners oick den
keyser Karolus ongehorsam weren, sodat alle de landesheren, de g) hebben mochte, vergadderde he bij
ene ende toech mijt groten volcke to Romen. De
Vreesen, de doe van koninck Karel net togeeysschet
weren, versamelant sick mijt groten volcke up oer
egen teringe ende kost ende quemen koninck Karel

a) C heeft hiertussehen „daer nae wort een nije eoninck van
Denemarcken in suleker mate gesien".
6) Widekin.
c) C, gebeuren.
d) m. s. A, ene.
e) C, plichten.
ƒ ) = ter neder.
,17) C, hiertussehen „he".
1) Benninge is hier beter dan de O. Fr. er., immers deze,
versus 544 en 567, vermeldt, dat de Saksen onder aanvoering van
„Hertog Luijnck" waren; alle andere kronieken spreken van Wedekind, Widekind etc.
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to hulpe. Do se striden solden ende de Romej'ners
togen starck uut der stadt em to wete «), do geven
sick de Vriesen uut dat grote heer mijt oren bannier
ende streden sunderlinge mijt den Romeren in de
velde buten Rome, sodat daer van beyden sijden vele
doet bleff, doch tu gaff Goed de zege den Vresendat se de alre edelste Romere slogen ende vengen_
Ende gengen mijt vereender *) hant in to Rome ende
staken oren banner uut der Engelborch ende sunte
Peterspallaes, so gaven se de koninck Karolo Romen
ende koninck Karel gaff do vrij ende quyt den Vresen
der holtene kede <•) van oren halse ende alle eygendome, ende daerto alle ffursten, hartogen, greven
ende allen heren conffirmeerden ende bevestijgeden
dat to e wij gen tijden, so noch hiernae claerlicken in
den previleyen gescreven staet. De hillige vader sanctus Magnus, de do ten tijden een bannierdragen was
der ffursten <*), die verwa(r)ff do voele preveleyn ende
rechten van den vorgenoemden keyser ende pawes
Leo *), de he mede mijt sick voerde in Vreslant;
daer do to Rome ijtlicke off sommij ge Ffresen bleven,
de niet weder to lande en wolden ende den wech to
lanck was ende verdroet, de oick niemande «) ter

a) C, to moete.
b) m. s. A, wereender.
c) Hiervoren pag. 11 is sprake van „de holtene weede", gelijk ook
de O. Pr. er., versus 598, waar dezelfde geschiedenis, als hier in den
tekst wordt vermeld, spreekt van „wede". Ook O. Pr. er., versus
121, heeft „wede", Gesta Fris., blz. 299, „holtene withe of halsiuck",
v. Richthofen, (SV. Bechtsquellen, blz. 539) Gesetze der Büstringer
§ 20, „etszena withtha". Kede (vergelijk blz. 24 hierachter) = ketting.
d) C, Vriesen.
e) De twee volgende woorden ontbreken in C.
1) Dit zou dan moeten zijn de bekende paus Leo I I I , 795 — 816.
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heyme en hadden to besorgen ende wolden de vrijheit
to Rome bruken, denvijlen dat se leveden. Daer was
do in der tijt pawes Innocentius 3) de darde was to
Rome, do hadden de Saracenen de stad to Fflixbona
belecht, doe toech de pawes mijt sijnen kardinalen
ende mijt al der macht, de se uut mochten brengen
to schepe ende to lande te ontsetten de stadt, do
togen oick mede deselve Vresen, de to Romen weren
gebleven also vole, als twehundert 2 ). Als se quemen
tot der stadt Fflixbona, do gaven sick deselve Vresen
van den Romeren up de heydene, die voer der stadt
lagen, sodat de heydene vluchtich worden ende de
Vreesen slogen ende vengen also voele, als se wolden,
der utermate vole dusenden «) weren, de all geslagen
worden, want de Vresen hadden enen in oren schare,
de was gheheten Poppo ende was geboren van Wijrdum 3 ), to male godvruchtich, vrome, kone ende
wijs, de sprack ende starkede dat volck, als se de
Sarazenen angaen solden: lieve broders, gedencket,
dat wi vertegen hebben ende overgegeven lant ende
guederen alle onse vronden om de rechtverdicheit
wille, ende ick se sanctum Mauricium mijt sijner geselschulcp in dex lucht, de ons wil helpen, hijromme
wilt genen anx hebben. So gengen se dan trostliken
à) „Dusenden" ontbreekt in C.
1) Innocentius I I I , paus van 1198—1217. De O. Fr. er., versus
621, spreekt alleen van Innocentius.
2) De O. Fr. er., versus 631, heeft „twedusent".
3) De O. Fr. er., versus 646, heeft „Wirsch". De Gesta Fris.
heeft ,,Wirdem". Er zijn echter in de landstreken door de Friezen
bewoond drie plaatsen, welke den naam Wirdum dragen, nl. één ten
z. w. van Leeuwarden, één ten w. van Appingedam en één ten n.
van Emden, op de grenzen van Emsiger- en Brokmerland. (Zie kaart
van Friesland in de 13e eeuw bij v. Richtliofen).
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an de heidenen ende verwonnen se. Doe de strit gescheen was, do toech Poptatus uut sijn harnasch ende
wolde sick laven tot ener borne achter enen barge,
do lach daer ene van den heydene ende schoet den
Poppo doer sijn lijff, also bleff he daer doet. Do de
karstenen om «) daer begroven in der stadt, doe wesser
uut sijnen grave een boem, de utermaten scoene was
ende droech scoene vrucht. Do dat de van Fflixbona
sagen, waerliken, spraken se, de man hevet groet
gewest bij Gode ende moege sunder twiveU van desen
verloest wesen van den heydenen ende van de vervolgijnge der heydenen, dat se altomale gaven up
sijne hillicheyt. Ende dede oeck grote tekenen bij
krancken luden, sodat de biscop van Fflixbona mijt
rade des ko *)

a) = hem.
6) In m. s. A ontbreekt hier een blad. C geeft het volgende:
„konins van Portugal en des paws van Bomen liten denselven
canoniceren en verhogen, en holden hem daer noch voor een patroon
ende groeven doen op en vonden den boom uyt sijn handen gewassen, en droegen denselven boom voor in den strijde, wanneer de
heydenen haer lant wilden bekrencken, ende holden den boom noch
in groter weerdicheyt. Voorts meer in der tijt de meyster Almaren,
een sehoolmeyster tot Ceulen, dat eruse pradickt in Vrieslant en vele
dat cruse aennamen, die alle wolden strijden om den cerstengelove
tegens den heydenen in dat heylige lant toe Jerusalem. Aldus openbaerde sich in de lucht een grote schare der ridderen en starckeden
dat volek, ende spraeeken, sij souden metten teycken des cruises al
haer vijanden verwinnen 1) ende quamen toe Jerusalem, en vonden
daer grote versamelinge van cardinaleu, bisschoppen, eoningen, hartogen, graven, ridderen ende knechten en menigerhande geestelicke
en weceltlijcke."
1) De O. Fr. er. heeft het verschijnen van de schaar ridders in de
lucht en wat deze spraken veel uitvoeriger, versus 717—739.
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personen ende woert daer all voergeramet, dat se
wolden beleggen de stadt Damaten, de anders geheten
was in voertijden Ragesmeder, daerna Edissa. Van
der stadt schach groet hinder ende scaden van den
hevdenen, want de stadt licht up een water, dat Nilus
gheheten is. Ende desse stadt hadde enen groten
toren op den mijdden desses water ende van der
poerten, want «) onder dat water gijngen grote starcke
ijseren ketten, opdat daer geen schip bij hen zegelde,
het were bij oren willen. Oick moch men nargen bij
de stadt komen so vere, als de keden keerden; des
gijngen to raede alle de voergenomeden schijpluden,
wo se de kede mochten breken, dat se de stadt mochten genaken, ende oer kost 5) ende oer harnas to
warcke mochten brengen ende den toren in den water
beleggen mijt schepen. Des sochten de van Je'nua,
van Pijsa ende van Venijdia ene kunst ende vermakeden enen groten koggen ende dat voer wall besmedet ende gewapent mijt scarpen stalen ijseren.
Ende do de wijnt wal stont op de keden to zegelen
to den toren waert, do togen se up oer zegelen ende
seylden mijt stareken wijnde up de keden ende to
braken de altomale. Ende desse selve kogge was van
Dockum uut Westvriesland ende quemen mijt voele
scepen voer de stadt bij den toren. Ende de hartocb
van Oestentrick mijt sijne medehulperen, ridderen
ende knechten stegen de ledderen upwart, de e) worden de Zarasenen ende heydenen ontwaer ende worpen uut den torn up de karstenen schepen en Grekesche vuer ende verbranden de schepe, sodat van
des hartogen manne L d) verbranden, wal twehundert
a) C, hent.
V) O, beter „konst".
c) C, doe.
d) C heeft dit cijfer niet en is dientengevolge duidelijker.
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gueder manne, die alle doet bleven. Des worden de
kristen ende oick alle de cardinalen, patriarchen ende
biscopen ende dat ganse volck was zere bedrovet ende
screyden ende weenden, ende geboden dat gemene
volck to vasten ende to bidden Goed ende riepen
alle: Exaudi, exaudi nos, Domine!, dat is in Dutsche
to seggen: O, Here barmhartige God, ontferme dij
over ons ende voerhoer ons ropende in onsen groten
noeden, opdat wij scentliken a) allen kristenen to
verderffnisse ende den heydenenvolcke ten groten
vrouden ende blijschap van henne neyt en scheyden.
God van hemele, Jhesus Christus, de ene trouwe
hulper is alle dengenen, de em mijt rechter geloven
ende trouwen hopen anropen, verhoerde oer gebet
ende gaff den Vresen, de daer oick mede weren ende
sijn *), went se tosamen bij malkanderen zegelden
mijt dre koggen *) ende echters c) drie tosamen mijt
groten stocken, balcken ende mijt touwen ende
kabelen tosamen bij ene gemarret d) ende gevestiget
weren ende starck verkamden ende houwen uut den
holte ende bussche, des daer genoech was, gode rechtverdige staken ende buweden up de dre koggen ende
up de ander dre toerne ende stormtarsen e) ende die
hoge, ende de mocht men uptrecken mijt touwen in
à)
b)
c)
d)
e)

0 , samentlik.
C heeft voor deze twee woorden: „eenen sin".
C heeft „ende" niet en in plaats van „echters" „achter".
marren = meren, binden.
= schilden.

1) De O. Pr. er., versus 810, de Gesta Fris., blz. 304, spreken van
zes koggen. M, s. A van Benninge is niet duidelijk; volgens de lezing
van m. s. C is het mogelijk, dat er zes koggen waren. De woorden
„ende buweden up de dre koggen ende up de ander dre", een weinig
verder in m. s. A, bevestigen dit.
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de hoge, woe hoech dat men wolde van twintich ofte
dertich ellen hoech. Ende de warken becledet ende
behangen se mijt koevellen ende ander beestenhuden.
Ende boven in der marsen, daer hadden se inne sant
ende urijne a) genoech, updat se sick mochten voer
dat Grecksche vuer besearmen. Ende dat wall all
bestelt ende gemaket na oren willen, do leten se oick
alle de andere schepen bereyden ende vermannen to
stormen ende to hope mijt starken touwen knutten,
ende togen alle de zegelen up ende zegelden vor Damaten, so se negest konden an de stadtporten, ende
worpen uuth ore ankeren in de diepte des waters.
Do dat sagen de Sarazenen mijt anxte, leten ze twe,
de wall kunden «wemmen ende onder dat water ende
ba ven twater wesen, ende hadde in sijne hant een
scarp mes ende do de heidene beide onder dat water
weren, doe dat de cristene sagen, vervrouden x) se
sick zere, dat Got gaff eene starcke macht ende kone
weren tot den heydenne, ende loveden God mijt oren
san ge, daerna bestelden de crijstene oer waercke
ende hogeden se bij den toern upwart in de hoge
boven oren toern. Ende makeden ledderen daervoer
ende meer tosamen mochten upstijgen ende de wall
gewapent ende die de konsten ende de vromsten
Vresen stegen up na den toern ende, do se to stormen
a) m. s, A, urijme.
1) Benninge is hier niet zeer duidelijk, immers men vraagt zich
af, waarom „vervrouden" zich de christenen, toch zeker niet, omdat
zij zagen, dat twee Saracenen met scherpe messen gewapend onder
het water hunne ankertouwen wilden doorsnijden? Vermoedelijk is
hier in alle m. s. s. iets uitgevallen of heeft Benninge vergeten over te
nemen, dat ook een Fries zich te water begaf en de beide Saracenen
doodsloeg, hetgeen de O. EV. er., versus 848—853, en de Gesta fris.,
blz. 305, vermelden.
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ende al to warke quemen, worden daer so vole holten
ende speetzen ende glavijen <»), pilen ende loden to
malkanderen scoten *) ende steken, dat de schepen
in groten hopen worden vervult. Ende de Sarazenen
begunden oick to warpene in groten hopen dat Greckesche vuer up de crijstene ende op oer warck, doch
so bescarmede ze God van hemelrike. Ende dat sant <•)
mijt mij <?) gemenget ende daer up dat vuer gegoten,
sodattz em niet scaden konde, dat se to langer tijt
onder sick hadden geslagen ende gestormet, do sprongen twe van den cristene van oer castele op de heydensche porten, wal achte vote veer, tot oren vianden.
De ene was en jonck, vroem ridder, Hinrick geheten,
geboren uuten bijsdoem van Ludiek, de ander was
een Vreese ende sijn name was geheten Hayo, uut
Fijmelingelant bij Groningen x). Hinrick hadde in
sijner hant een stormgarde off een exe, Hayo hadde
ene ijseren swepe mijt groten ronden knopen. Ende
desse slogen de heydene uut der were e) ende/) vele(n) g)
neder dael in den storm, dat daer vele doet bleven.
Ende, do de Sarazenen den toern rumeden, do upà) = lansen.
i) Gron. = gescoten. Het voorvoegsel ,,ge" wordt in het Gron.
bijna altijd weggelaten.
c) m. s. A. heeft „synt", doch „sant", gelijk ook in 0 voorkomt,
is eene betere lezing.
d) C, mijge, Gron. = urine.
e) = borstwering.
ƒ ) „ende" heeft hier de beteekenis van het relatief „welke".
Si) 0, vielen.
1) In de voorrede is reeds vermeld, dat de O. Fr. er. hier alleen
„Haije" heeft. De Gesta Fris, blz. 306, heeft „Hayo een Vriese, geboren van Violgama". Benninge kon niet nalaten er even „Groningen"
bij te halen.
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stegen de cristenen bij de ledderen ende slogen se
gansliken beneden in den toern ende wonnen den
toeren sunder wee ofte scaden. Do dat sagen de cardinalen, patriarchen ende biscopen ende de ganse
meenheit van buten, dat de karstenen den toren hadden, do songen ze mijtt luder stemmen: Te Deum
laudamus, te Dominum confitemur. Doe de heydene
dat sagen, dat de toern van boven wech was gewonnen, do staeken se an smoeck ») ende roeck ende
wolden de crijstenen boven hebben uutgesmoket; so
gaten de Vresen *) tot allen vesten <i) water uut
manek <*) dat vuer ende helegeden <?) den roek, sodat de heydene den toern ganslike rumeden ende
vertegen ƒ). Ende de Vresen namen dat Greckesche
vuer, dat up den toern was beholden, ende makeden
slijngeren ende worpen dat van den toern in de stat
up der heidenen huseren ende verbranden de stadt
altomale. Ende vele der heidenen, jonck ende olt,
wijff ende kijnt, verbranden, sommige Iepen uter stadt
in dat water Nilus ende verdruncken sic, sommijge
vlogen uut dat vuer in dat zweert. Daerna gengen
de Ffresen uut den toern in de stadt ende namen
golt, silver, wes daer van branden was gebleven in
keilers ende boven in den husen; wes se vonden van
den Zarazenen levendich, de slogen se doet. Ende
do dat gescheen was, stegen .?) ende togen oere ancke-

a)
b)
o)
d)
e)
moet
f)
g)

= rook.
= bevestigingen, misschien hier = kanteelen,
De drie volgende woorden ontbreken in C.
= vermengd met, tusschen.
C, beleehden. Waarschijnlijk is „helegeden" een schrijffout en
dit zijn „helegeden". Belegen = eene andere richting geven.
= vertrokken.
C heeft hiertusssehen: ,, de Vriesen weder in de koggen''.
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ren weder up ende zegelden weder over dat water
Nilus to den cristenenher, daer de cardinalen, biscapen
ende ander heren lagen in oren pawlunen ») ende
voren mijt groter eren weder to hues. Dit mach men,
wes hijr niet bescreven is, bet vinden to Coelen in
oren croniken. Omnes etiam gens Vrisonica ab hoc
digna *) est laudanda, die Ffreesen sijnt oick sunderlinge hijeromme te prijsen ende to lovene, dat se aldinges altoers hebben wederstaen ende hulpe gedaen
den Romschen rike tegen de vianden Christi Jhesu,
als men oick lesen in ander croniken. Als doe de
van Aken den keyser Wilhelmum versmaden ende
em ongehorsum weren ende vor genen keiser wolden
in de stadt laten, als een recht is, do vergadderde <i)
de Wilhelmus alle zijne macht ende eyschede oick
de Vreesen up de van Aken om sijn recht to bek(r)uden d). So quemen de Vresen mijt oer banneer ende
slogen de van Aken in de stadt, daer leider over doet
bleff de oer banneer voerde, Menaldus geheten, geboren uut Vreeslant bij Groningen, van Onstageslachte *), ende anders vole der Vreesen doet gescoten
worden voer der stadtporten. Ende de daer gesunt
bleven grijmmeliken der stadtmuren begonden to stormen ende to stijgen. Do dat de van Aken zagen, dat

a) C, payilioenen.
b) m. s. A, dingne.
c) m. s. Á, vergarderde.
d) C, bekronen. Bekruden, («ie ook blz. 32) van croedeu
vendicare, zie Teuthonista.

=

1) De andere kronieken vermelden alleen, dat Menaldus uit Friesland geboortig was, de nadere bizonderheden van zijn afkomst zijn
dus, gelijk in de voorrede reeds werd aangetoond, vermoedelijk eene
qijvoeging van Benninge.
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ze oer vrenden wolden wreken, de gedodet weren,
ende des keisers volck van stonden tot stonden wossen a) ende vermeerden, ende de stadt up de lange
niet holden konden, so gengen se des to rade, dat
se sick wolden geven in der genaden der Vresen mijt
lijve ende mijt guede, stadt ende guedt, in der Vreesen hant beholden oers lijves ende gesuntheyt, want
se anxt hadden, omdat ze den keyser zer zwaerlicken
vertorent hadden ende up groten onkost gebrocht
hadden, dat he an se wolde hebben gewroken. Ende
do de Vreesen dat guet ende de stadt hadden vor
oer, in des ontfengen de Vreesen de stadt van Aken
ende gaven den keiser Wilhelmo ende de keiser helt
den van Aken guede vorworden, wat em de Vreesen
gelovet hadden, in welken bedachtnisse de Vresen
dat vrijhoff van beholden hebben ende dat naetuerlike
bat to Aken vri mogen bruken, wan se daer komen
ende dat hillichdoem daer gewist wort in allen zoven
jaren : ). Ende to meer eerkentnisse hevet desse vorgenoemde keyser Wilhelmus confîîrmert den Vresen
ore prevelien, de em koninck Karol gegeven ende bezegelt hevet, daer hijrna volget ene copie uut dat principael breff in dit naeste cappittel.
Karolus &); van der genade Godes een Roms koninck

a) ~ Terleden tijd van „wassen".
b) Met eene latere hand staat hiertusscben „die van Bohémien".
Bovendien leest men hier in margine: „Carolus quartus Bohemorum
Rex Wenselay imperatoris pater". Eene nog latere hand heeft boven
dit alles gezet: „Privilegia Frisonum haec continentes".
1) De O. Fr. er., versus 1125 en vlg., maakt wel melding van het
bad en het vrije hof, doch voegt er niet bij, dat de Friezen dit
mogen gebruiken „wan se daer komen enz.". Dit laatste vindt men
wel in de Gesta Fris., blz. 302.
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ende altoes een vermerder des hilligen rikes, allen ersamen heren, de nu sint tegenwordieh ende in nakomende
tijden geboren worden, genade, wes wij vermogen. Updat geen guet warck blijve ongeloent ende wes dogede
gescuet, nijet blijve vergeten, mjrumme is denoet»),
dat men sodane weldaet in guder bedachtnisse ende
in bezegelden breven wal bekunt *), dat sick de nacomelingen des vervrouwen e) dat de vorvaders sick
erlicken hebben bewijset. In den tijden des edelen
hoechgeboren here ende koninck Karolus was in Sassen
oick een hartoch, geheten Ludierus *), ende had de
dat hartochdoem ta lene van der Romscher konincklijke mayestaet up jaerliker renten, welker renten he
den keiser Karolo mijt homoede to langen tijden onthilt ende sijn gebot ontsat ende leet um van groten
hoemoede beropen ende kundigen in Sassenlande voer
enen koninck. Hijrumme so mochte de vorgenoemde
Karolus dessen homoet niet langer verdragen ende
eyschede de Vresen van Westwreslant ende Oestwreslant d), de den vorgenoemden Ludierum groet overmoet ende zwaerheyt deden, to hulpe sijn recht to
bescuttenne up den hartoch Ludierum. De Vresen
quemen mijt groten volcke wal ge wapent den edelen
») TJit den latijnschen tekst (v. Bichthofen, ITriesisehe Bechtsgesch.,
I I , blz. 166 en vlg.) is bij de vrije vertaling weinig op te maken.
Eggeric Beninga (t. a. p. blz. 78) heeft hier „bierumme is des nood"
= is noodig.
b) C, bekmipt. De latijnsehe Hunsingoër tekst heeft „universorum
noticiae cupimus declarari". Bengera (t. a. p. blz. 38) heeft in plaats
van „bekunt", ,,bekuntschappet". B. Beninga „bekundschuppe".
c) C, vertrouwen.
d) C heeft van hier tot „so dat Goet enz." niet.
1) Deze geschiedenis van „Ludierus" leest men uitvoeriger in de
latijnsehe teksten en in de vertalingen bij Bengers en bij Eg. Beninga
t. a. p..
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koninck Karolo te hulpe ende hadde dat van Karolo,
dat se muchten hebben den vorstrit, wo dat se mijtter
macht to peerde ende to vote togen in sijn lant ende
quemen up ene stede, daer desse overdaedige «) hartoch Ludierus leverde den "Vresen een strijt, sodat
Goet almachtich gaff den Vreesen de zeege ende dat
se vengen dessen vorgenoemden hartoch mijt alle sijn
ridderschup ende slogen ende vengen also voele, als
se wolden ende brachten de gevangenen der konincklijker majesteet Karole, in korden to hope gebonden,
in sijne gewalt ende macht. Ende de edele Vreesen
togen mijt groter vrouden, zalich ende gesunt, weder
to hues. Voert mer nae den tijden, do de overdadige &)
Romere ons versmaden ende onse geboet weygerden,
onse gerichticheit in dem Romschen rijke, ende (wi)
anrepen ende vergadderden onse vrenden om onse
recht to becruden, de eer genoemede Vreesen niet
en werden van ons geeysschet of geropen, mer mijt
vrien willen, onbedwongen, mijt groter macht ons
quemen to hulpe ende togen up oer selves terijnge
ende kost mijt ons to Romen. Do se de stadt to
Romen nakeden, do gaven se sick ter sijden aff van
den onsen ende streden tegen de Romere, de starck
ende wal gewapent weren uuter porten tegens ons
uut, sodat de Vreesen slogen ende vengen alle de
besten ende vromsten Romeren ende gengen mijtter
vlucht te Romen in de stadt ende wonnen se sunder
we ende leverden ende overgeven ons de stad ende
alle de sloten ende de besten, de bijnnen Romen

o) De latijnsohe teksten hebben „dictus Liudingerus", E. Beninga
en Rengers hebben „vorgesehreeven" en ,,voergeroerten". Overdaedig
= boosaardig.
b) Latijnsche teksten hebben ,,advenae Romani", vertaling van E,
Beninga ,,ingekaemen Romern", Rengers „de nije gekomen Romer".
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weren, mijt den edelsten van genen «), de se hadden
gevangen *). Waerumme wij bij rade koningen, hartogen, greven ende alle edele ffursten, betruwende
vrenden, hebben tot ener ewiger gedechtnisse oers
trouwen denstes bij ons ende bij den hillige Romesschen rike vaken bewijset, quijt gegeven twintich •*)
punt goldes, de se ons alle jaer ende onsen vorvaderen
van rechte in verplicht, wess vor jaerlix tijns ende
to bekentnisse der egenheit •=), de wij noch onse nacomelijnge tot ewigen tijden van den Vresen ende
ore nacomelingen nimmeer meer bet willen eyschen,
noch eyschen laten, wan ze <•!) noch mijt geneleye
saken overvallen ende beladen, noch belasten en willen,
noch en sullen e). Vort meer willen wij ende gekeden ƒ)
in dessen openen bezegelden onsen breve, dat geen
man sic des landes vor enen heren to onderwinden 3)
sundaer oren vrien willen, doch jo updat de Vresen
enen richter hebben, de se dwinge ende ijderman rechtes
plegen moge *), so sullen se jaerlix kesen rechteren,
soe voele, als em nutte ende behoeff ijs. Vort meer
willen wij, dat se alle jaer kesen enen bescheydenen
man, wall gelert ende guder aert, nae der Romscher

a) C, gevangen.
b) De Hunsingoër en Arnhemsehe teksten hebben „viginti", de
Brusselsche tekst „triginta". E. Beninga en Eengers hebben „dertig".
c) = onderworpenheid.
d) O, van haer.
e) Hiertussehen is een artikel over de Friezen, dat zij , geboren
en ongeboren, ten eeuwigen dage vrij zullen zijn, weggevallen.
f) C, gebieden. Lat. tekst „statuimus".
ff) Lat. tekst: „quod ne quis dominetur eis".
Ä) De zin is hier iu de vertaling geheel omgezet.

1) De vertaling van de verovering van Eome is zeer vrij.
WEBE.ES. N°. 48.

3
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wijse, de de onrechtveerdigen «) hulpelick sie tot oren
rechten J ), welker persone potestas Ffrijsie sal wesen
geheten. Ende deselven sullen se wesen onderdanich
ende gehorsom, ofFtet oer koninck were V). Voert
meer, offte daer welke Vresen weren, de ridderstaedt
mochte holden ende des begeerde, denselven sal
desse potestas ommegorden een zwert ») ende sal wesen
gewapent, als men enen ridder wapent in Ffranckrick d).
Ende in sinen scilde sal he hebben een" keiserscrone,
vermaket voer een heerteyken in bedachtnisse sijner
vrijheit. Oick sullen de ridderen wesen ront beschoren
hoer haer up den hovede, beneden den hals een crans,
om te bewijsene ore vriheit. Ende we desse Vresen
wijl ende dencket to bekrencken in ore vrijheyden,
de sal van den wijsen wesen verschoeven e) ende voern e r e t / ) . Ende oick alle degene, de hulpe ofte radt
daerto doen, de sullen wesen in desser selver maledixie .?). Vort meer hebben wij, dat van bede wegen
des hilligen vaders sancti Gregorii paws beholden,
ofte de Vresen quemen mijt ore previlegien dagende

0) C heeft hiertusschen: ,,wijse ende stuere tot den deuchden ende
der rechtveerdigen".
h) Deze zin behoort volgens de lat. tekst en de vertalingen van
E. Beninga en Rengers in het midden der vorige zin.
c) Hiertusschen is weggevallen de bepaling van het geven van den
ridderslag.
d) Ook hier is een gedeelte weggevallen, inhoudende een lofrede
op de „fortitudo et audacia" der Friezen.
é) C, verschoven = achteruit gezet.
f) = vernederd.
g) De twee laatste zinnen zijn de beknopte inhoud der lat. en
andere teksten.

1) Ook in het voorgaande is de vertaling zeer beknopt.
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over de overdadigen ende weldenars »), so sal de
hillige vader ende wijl over dengenen geven sine maledixie ende bogesten ban ende anders zwaerheit, des
se daerup begerende sijnt ende den ban sal noch
mach niemant lossen behalven de Romsche godtlike
paws ende hillige vader der kristenheit ] ). Ende updat
dit vorgenomde previleyen ende vriheit stede ende
vast to ewigen tijden on verbreken stantaftich bliven
ende updat de eerseme wijse Vreesen nu ter tijt levendich ende ore nacomelingen desser vrij heit onser mogen wesen bedacht ende dankber, so hebben wij dessen
breff sonder scaden laten scriven ende mijt onse gulden
ingezegel den wal bezegelt ende bevestiget. Ende hijrover to meer be(t)uechnisse *) hebben oick an ende
over gewest de edele hoechgeborenen ffurste Wenzelaws, koninck van Bemen, Werhardus, een hartoch
van Beyren, Ludolphus, een hartoch to Oestentrick,
Hinricus, een hartoch to Meyraen "), Otto, een hartoch van Zwaven, Conradus, een lantgreve vanMijsen,
Herebaldus, en lantgreve van Doringen, ende anders
vole heren, gestlick ende warlick, de darto geeyschet
ende to geropen weren. Gescreven ende overgegeven <*)
int jaer Unsses Heren vijffhundert ende negen ende
vijfftich, jaer indictione decima 2 ).
a) Lat. tekst alleen „malefactoribus".
i) C, betuichenis. De lat. tekst heeft: „Hnius igitur facti laudabiles testes sunt".
c) Alle teksten hebben juist andersom, nl. Lupoldus of Liuppoldus
hertog Moraviensis of Merenensis en Hinricus hertoch van Oestenrijek.
d) Alle teksten hebben hiertusschen „Latteran".
1) De vertaling is wederom zeer vrij.
2) Dit is het jaartal, hetwelk eveneens in de Hunsingoër tekst
voorkomt. In mijne voorrede heb ik deze overeenkomst als een der
bewijzen voor de afkomst der vertaling van Benninge aangehaald.
3*
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Hijrna begint de copie uut den previlegien van keiser
Wilhelmus, de he den Vresen oiclc confirmert ende geven
heft «).
Wilhelmus van der genaden Godes een koninck
des Romschen riek ende een vermerder des hilligen
rickes allen erbaren Vresen ende getrouwe leve denren
genade ende allent wes wij gudes vermogen. Updat
alle de hijr tegenwordich sijnt ende tokomende worden in tokomende tijden, warumme dat wij den edelen
Vresen sunderlinge genade boven anderen onse genade
holden in bezegelden breven gegeven hebben hijrumme, dat ze altoes *) horen vermogen den Romschen
ricke hebben mijt lijve en gude bijstandich ende behulpelick hebben gewesen ende der vianden Cristi
ende der hilliger kereken hebben vervolget nae oeren
vermogen, hijromme sullen ze ende hore nacomelingen
van onsen genaden hebben een ewich memoriael ore
vriheit ende trouwen denstes tot ener bewijsinge ende
waldaet Den namen Jhesu Cristi van der sonnen
upganck went de sonne ondergeyt wart gelovet ende
geert toe c), doch boven alle in Vreslant meer in
groter eren ende in guden willen onbedwongen gebenediet ende geert wordt, Ende sint niet geliket
dengenen, de dat eruce Unses Heren bedwongen
dragen up der stede des dodes, nier mijt sick selves
mijt vrien willen altoes em hebben gegeven in uutstortinge des blodes omme den, de willichliken den

a) Eene latere hand voegt hiertusschen: „Diaser wordt ao. 1256
van den ÏYeszen todtgeslagen und leet eenen soenen na Wilhelmum,
denen brachten dessen ock umme ao. 1345.
è) C heeft hiertussehen „nae".
c) C, jae.
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doet ende <*) sijn bloet gestortet hebben *). Om onsen
willen hijromme, so confirmeren wij alle previleyen,
de onse vorvaderen gegeven hebben den erbenoemden
Vresen vor ons ende onsen nacomelingen ewichliken
to holdenne. Gegeven to Aken in onsen hove. Anno
domini dusent twehundert ende acht ende veertich
jaren, indictione sexta. Anno regni nostri primo.
Nu wil ick scriven van den soven zelanden des gansen
Vreslandes mijt sijn tobehoer ende eylanden.
Dat eerste zelant dat is Westvreslant, als bij de
zutwester zide des zees, alse Horen, Enckhusen, Memelick etc. mitte landen daerummetrent, twelck em
de greve hevet ondanich ï) gemaket.
Dat ander zelant is streckende van Staveren tot
Lewerden, alse Westergoe ende Doeingewerffstal «),
Wimbritse mijt alle oer tobehoer. Dat derde zelant is
geheten Oestergoe mijt alle Smalingerlant, Borndel,
voert mer Hadmare <*), Haskerwalt, Daekesterwolden «)

a) A en C tweemaal „ende".
b) Samengetrokken uit „onderdaaich".
e) = Doniawerstaî.
d) C, Gadmare.
e) Een schrijffout voor „dae neersla walden", zie tekst bij v. Biehthofen, I I , pag. 4.
1) De vertaling is, gelijk reeds in de voorrede is aangeduid, zeer
vrij, te vrij om telkens de afwijkingen afzonderlijk te vermelden.
Alleen zij opgemerkt, dat Benninge niet heeft overgenomen, waar
de bevestigingsbrief in het begin spreekt van de diensten door de
Friezen aan „den Eomsehen rieke" bewezen, de woorden „obsidio
testatur Aquensis", hetwelk Benninge in zijn kroniek zelve (blz. SO)
toch als aanleiding voor de schenking van den bevestigingsbrief heeft
genoemd. Ook heeft Benninge in zijne vertaling niet vermeld, dat
het hier eene bevestiging gold van de „privilegia concessa Frisonibus
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ende Eawerde, Achtkarspel, Oestbroester J) ende Colmerlant. Desse twe zelanden alse dat anders genen
heren bekennen behalven den keyser des Romschen
rikes, mer ontelliken scaeden ende mannige anvechtinge ende grote bloetstortinge hebben desse twe landen geleden om den vridoem to bescarmen, welck
em gegeven ende preveliert is van den groten koninck
Karel ende daertho mannich zwaer strijt hebben geslagen tegen den greven van Hollant ende andere
heren omme oer lant ende vridoem to bescarmen.
Dat vierde zelant is Stellingewarff. Scoterlant, Kunerzijl, Geethoren «), VuUenhoeff, Steenwick ende alle
Drenthlant *). Dijt zelant hevet bedwongen ende em
ondaen gemaket de bisscop van Utricht, als de van c)
Steinwick, Vullenhoff, Geethoren, Kunerzijl ende
Drentlandt, mer Stellingewarff ende Scoterlant, desse
twe sint noch vrij, men se hebben grote anvechtinge
gehat mijt groten orloge tegen dat stichte van Utrich.
Dat vijffte zelant is Langewolt, Ffredwolt, Hummersche, Midaech, Hunsinge, Fijmelinge, Groningen,
Oltampt, Reiderlant, Westerwolde mijt alle den wol-

a) m. s. A, Geerhoorn.
i) m. s. A heeft „Drenth lanek". De lezing „Drenthlant", meer
overeenkomende met C en met m. s. A, iets verder in den tekst, is
juister.
e) m. s. A, tweemaal „de van".
universis a Carolo magno imperatore antecessore nostro sanctae
memoriae".
1) „Oestbroesterlant" komt in het tractaat der zeven zeelanden,
waaruit Benninge de verdeeling in zeven zeelanden woordelijk heeft
overgenomen, niet voor, evenmin bij de andere kroniekschrijvers,
waar zij die verdeeling vermelden. „Oestbroesterlant" is de oude
benaming voor het tegenwoordige îîieuw-Kruisland, het noordwestelijkste gedeelte vau het tegenwoordige Friesland.
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den, de daerbij lijggen tusschen der Emse ende Westvaelen. Dat meeste deell van dit zelant is noch vri,
ende summige sint onderdanich juncker Kenen van
den Brocke ende greven Ulrick van Emden ende summijge sint onderdanich den Groningers.
Dat seste zelant is Emden mijt all Emderlandt,
Brockmerlant, Awerkerlandt, Astergaelandt, Herlingerlandt ende doele Norderlandt «) mijt sijn tobehore.
Ende dit edele zelandt dat rikest was ende vructbaerst,
welc juncker Kena van den Brocke, een naevolger
sins vaders ende broders in boesheit ende quaetheit,
dit lant bedwongen hevet. Ende makede ze arm, vermids dat se sick zeer tegen em verwerden ! ). Ende
he spaerde *) geestlick noch warlick ende boes in
allen dingen. Ende uuth de kercken nam he all dat
geit ende clenoedien, daer he dit strit mede voerde.
Dat sovende zelandt is Rustijngenlandt, Wijnijngelandt o) ende Butyagerlandt, welck lant besijt Sijbolt
Edenzone, juncker Kenen zwager, item Overleyngerlandt, Moermerlandt ende Lingen, dat sijnt delen
desser zelanden, welck juncker Kena oeck bedwanck.
Ende Pocko Ukens desse dre landen van juncker
Kenen beleende. Ende geen landeshere en mochte
desse zelanden bedwingen behalven desse Focko Ukens.
Item Segelerlandt rf) is oick een deel van dessen soven
0) Schrijffout voor ,,det" of „de ole Jîvorderland", een schrijffout
in vele beschrijvingen der zeven zeelanden voorkomende. Zie v. Biehthofen, Fr. Rechtsgeseh. I I , 5, 29.
J) C, s'rj spaerden.
e) Dit is de oude schrijfwijze voor „Wangerland" of „Waningeland",
v. Richthofen, Fr. Rechtsgeseh. I I , pag. 6.
d) = Sagelterland.
1) In plaats van de zeven voorgaande woorden leest men in het
tractaat der zeven zeelanden (v. Richthofen, I I , bl. 5) „zeeraweren,"

Wumkes.nl

40
zelanden, de geven tribuet ende scat den biscop to
Munster. Ende Schedelandt «), Hadelerlandt, Wimdelerlant over der Wezere sint oick delen van dessen
zoven zelanden. Desse hevet bedwongen de bisscop
to Bremen, meer Dutmarschen is noch vri *), men
het is vaken angelanget ê ) ende angesecht van heren
ende fursten ende meestliken van den koeninck van
Denemarcken ende den hartogen van Holsten mijt
groten orloge, daer de heren all oer groten scaden
in den volcke van orloge bij gehat hebben, als nemtlicken bij mijner tijt, omtrent als men schreef na
Christi geboert XV hundert jaren, was de koninck
van Denemarcken, koninck Hans, in Dutmerschen
mijt vole heren ende mijt groter mach van volck ende
had bij em enen groet getael tot vele dusenden van
krijgesknechten, de daer halff miraculoes mijt cleynen
volck worden verslagen, daer de koeninck leet sijnen
banner in den velde ende quam selven mijt nouwer
noet en wech. Soe is Dutmerschen to dusser tit noch
vri onbeheert gebleven.
à) Schrijffout .voor „Stheedlaiid."
I) = aangetast.
)) Hier eindigt het tractaat der zeven zeelanden. Het volgende
tot aan het einde van het eerste deel van de kroniek is eene bijvoeging van Benninge, Ton Bichthofen, I I , blz. 27, die de uitgave
van de Demmege door Matthaeus voor zich had, merkt naar aanleiding van genoemde bijvoeging op: „Der Sieg der Dietmarsen über
König Hans von Dänemark erfolgte den 17 Februar 1500 bei Hemmingstedt, bald nach 1500 ist danach die TJeberarbeitung des Traktats vor Lemmege's Chronik zu setzen." Prof. Blok heeft in de Inleiding aangetoond, dat de Lemmege of van Lemego zijn kroniek
+_ 1477 heeft geschreven, wij vinden dus in deze bijvoeging van
iets, hetwelk in 1500 is geschied, een nieuw bewijs, dat het eerste
gedeelte van onze kroniek niet van de hand van de Lemmege, maar
van Benninge moet zijn.
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Wo dat dit Vreslant daema in dren parten gedelt is
ende allike wal een lant heUt.
Gij sult weten, dat Vreslant is onderscheiden in
dren delen, daer dat erste part affbegunt an to Staveren ende geit an de zwette «) ende dat part ende *)
deel hetet Westergoe, dat andarde part ende deel
ande zwette ende geit an Gerxbrugge ende dat part
ende deel het Oestergoe. Ende desse parten als Oestergoe ende Westergoe tosamen heten Westerlandt. Ende
an de oesterzijt van Gerxbrugge «) de gemene landen
hent an de Emse heten Oesterlandt «•). Ende heten
tosamen Oesterlandt ende Westerlandt, tosamen Westvreslandt. Ende an de oesterzijt der Emsa «) heten
tosamen Oestvreslandt ende Westvreeslandt ende is tosamen int gemene geheten Vreeslant. Ende desse
landen sint mannichwarve angelanget ende angesocht van groten heren ende ffursten mijt orloge om
se mijt gewalt to bekrachten. Ende sijnt wal int lant
een part geweldich geworden, men ten laesten sijnt
se all weder uuten lande verslagen, als men int vervolck des anderen deel des bocks, offt God wil, wal
horen sullen. Men ten laesten is daer voele van dessen
Vreslande gehorsom ende onderdaen gemaket hartoch
Albert van Sassen, als een ewich gubernator der Vresscher landen van wegen des hilligen Romsche ricks,
als men int dat darde boeck van desser croniken wal
claerliken van scriven sall, et c e t e r a / ) .
Hijr endiget stek dat erste deel van dessen boeclce der
Vresscher kroniken,
a) — grens, b) m. s. A, heeft „een." c) m. s. A, Grexbrugge.
d) In C zijn de vijf volgende woorden geschrapt.
e) C heeft hiertusschen: „went aen de Weser. hiet Oostvrieslant ende."
ƒ ) A vervolgt met eene andere hand: „ende is daer ten laesten
van den hartogen van Geiler ende de Groningers all weder uuten
Vreslant verdreven."
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Hier begnnt dat anderde ofte deel des boecks ende kro»
aiken «).
In allen *) saken, die titlick sijnt ende verganclie,
moet wesen een begin, een middel ende een ende.
Ende so is to weten, dat desse naegescreven cronica
sprect van menigerhande quaet, als roef, brandt ende
ander quade gewelde e), grote landesheren gecomen
van buten in Vreslant, daer Vreslant is ser mede geplaget gewest in vortiden. Ende ^) de lande in Vreslan
gecomen sint in groten partien. In e) den ersten in
den lande van Gelderen sijn upgeresen twe partien
tegen malkanderen in den tiden hertoch Reinolt van
Gelre, als Bronchonst ende Hekers, dat vortgecomen
is in ƒ) dat stichte van Utrecht ende mede in der
stadt Groningen, desgeliken in Hollant unde Zielant,
dat vortgecomen is in Westerlant g~) A) ende in de
lande gelegen bij ») Groningen ƒ), als men ffijnt na
gescreven in desse cronica, daer men uutnemen sal *),
wante t) van quaden regimenten »») coemt vole quades
ende van guden regimenten coemt vole godes «), ruste

a) Hier begint B weder.
b) B , dijnghen ende saken.
c) B , beercomende van groten landesheren buten Vreeslandt dair
Westerlant Westvreeslandt seer etc.
d) B , ock mede desse Ommelanden als dat Vreeslandt gecomen etc.
e) Hier begint m. s. W.
ƒ ) B , hiertusschen: „Westvreeslant."
g) Westvreeslandt.
h) B heeft de vier volgende woorden niet.
ï) m. s. A heeft „bo", B en C „bij."
j) Van bier tot „Ende desse cronica" ontbreekt in W.
h) B , mach.
I) B , dat.
m) C, regenten.
n) B , hiertusschen, „als."
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ende vrede ofte eyne grote salicheit der menschen.
Ende desse cronica is vorgaddert uut vele boeken ende
underwijsinge vele guder luden ende van mij Johan
van a) Lemego, borger V) in Groningen c). Do Groningen
erst ommebemuert wort, do screff men dusent ende
hundertendeteynde «*). Ende tovoren was Groningen
ommegevestiget mijt holten plancken, als de croniken
ende de e) biscopen van Utrich ende de stichtes
(breve) ƒ) daeraff holden ! ).
Item van sancta Wolburgiskercke g) 3 ), dat A) was

a) B heeft „van" niet.
i) In inargine staat met eene andere hand „author libri." 0 heeft
„borgemester."
c) W heeft „Johan van Lemgou, borgemester in N."
d) W heeft 1340.
e) B , des biscops.
f) A heeft „breve" niet.
g) B, van sunte Wolburghen.
h) B , een man geheten was, W, hadde in een man, de geheten was.

1) In een nader (noot bîz. 46 en 47) te bespreken charter van 30 Juni
1338 (Driessen, Mon. Gron. I , 127) leest men, dat de Groningers
den steenen muur moeten afbreken „et ligneus mnrus eum portis ligneis reparetur." Dit charter heeft niets met den bisschop van Utrecht
of het Sticht uit te staan. Welke brief van den bisschop van Utrecht
en het Sticht hier door van Lemego wordt bedoeld, is mij onmogelijk
geweest te vinden, in allen gevalle komt de bedoelde zinsnede in
geen der talrijke bisschoppelijke brieven voor, welke men bij Driessen
aantreft.
2) Het verhaal, hetwelk van Lemego geeft van den strijd bij en
om de St. Walburgkerk is door de latere geschiedschrijvers, als Eminius Lib V I , pag. 103, Tegenw. Staat I , blz. 38 en 39, Diest
Lorgion I , blz. 36 en anderen, sommigen zelfs met verwijzing naar
hun bron overgenomen. Vanwaar heeft nu van Lemego dit verhaal
van eene gebeurtenis, welke ongeveer 300 jaren voor zijn leven heeft
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gheheten Roleff kasteleyn to Coverde ende besetten
sancta Wolburgesskercke mijt sijnen partien lange tit
ende deden daer aff roeff ende brant «) ende vele
quades. Item daer was een, gebeten Egbert van 5)
Gronenborch ^,". richter in Groningen, mijt sijnen

a) B , hicrtu93chon: „doetslacli."
b) B en W, hiertusschen: „der."
plaats gegrepen? Het antwoord hierop is natuurlijk moeilijk met
zekerheid te geven, doch de eenige kroniekschrijvers, ouder dan van
Lemego, die oper den strijd bij de St. Walburgkerk handelen, zijn
Beka (uitg. Bucheiius, pag. 49) en de zoogeuaamde Anonymus „de
Rebus TJltrajectinis" (edidit A. Matthaeus, 1740) pag. 3. Beiden
spreken Tan den strijd bij de st. Walburgkerk en hoe deze door
bisschop Herbert werd bedwongen. De namen van „Roleff (bij latere
schrijvers Rudolf) kasteleyn to Coverde" en „Egbert van Gronenborch" worden bij hen echter niet gevonden. Vanwaar nu de vermelding van Rudolf en Egbert door van Lemego en in navolging
van hem door de latere geschiedschrijvers? Het komt mij meer dan
waarschijnlijk voor, dat van Lemego den strijd om de St. Walburgkerk, ten tijde van bisschop Herbert (1138—1150) heeft verward
met den strijd om dezelfde kerk in 1225 onder bisschop Otto I I .
Immers bij dien laatsten strijd staan volgens Beka (pag. 70) en de
Anonymus (pag. 19 en 20) „Egbertus praefectus Groningiae" en
„Rodolphus castellanus Covordiae" tegenover elkander, terwijl door
drie charters, nî. van 1217, 1218 en 1223 (voorkomende bij Driessen,
Mon. Gron. I , blz. 17, 18 en 20) nader wordt bevestigd, dat in
genoemde jaren er een Egbert van Groningen en een Rodolfus van
Koevorden bestonden. Het aantal bronnen uit de 12« eeuw is voor
de geschiedenis der noordelijke gewesten gering, bij Driessen is voor
de jaren 1138—1150 geen Egbert van Groningen of Rudolfus van
Koevorden te vinden, wel eene „Sermannus de Gruninghe" (charter
1152, Driessen I , blz. I.)
1) Vreemd komt het mij voor, dat deze Egbert aldus wordt genoemd. Immers èn Beka, èn de Anonymus noemen hem (t. a. p.)
alleen „Egbertus praefectus Groningiae", terwijl volgens Driessen,
I , blz. 114, noot d, en het Register op het Oud-Archief van Groningen
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pertijes luden, Roleff van Coverde vorss. wederpertiesman, lach voer de kercke unde kunde die kercke
hem nicht ») affwijnnen. Dar wort geclaget eynen
biscop to Utrecht, geheten Hertbertus, de XXVI jaer £)
biscop ï) was, en sande uut sinen banbreven, de do
nicht geachtiget en worden. Ten lesten quam de
biscop vs. <0 ende wan d) de kercke vorss. ende wiede
se weder.
Item <?) de kercke to sancta Wolburge beneden gewelft ƒ) int zuden ende int norden, als de welfte noch
is tusschen de kercken ende toern ende was s) een
cleyn stenen A) coerrech verbrant mijt eynen kelder
under ende dat coer ginck men up mijt XII trappen
van stenen ende de kercke hadde boven ende beneden
cleine vensterkens mijt ijseren traliën gemaket.
Item dat de Vresen, Husijngelandt, Fijvelijngelandt,
Achtekarspel mijt den Drenten Groningen inwonnen

à) B , neyt.
b) B, XXIIste.
c) B , hiertusschen: „met groten volcke."
d) C, won, A, van.
e) Van hier tot het volgende „Item" ontbreekt in W.
ƒ ) B , gewoelvet.
g) B , „eyn" in plaats van „een cleyn."
K) B , „ehoer recht veerkant", waarschijnlijk de juiste lezing.
eoer reeht verbrant.

C,

geen heeren van „Gronenborch" of „Gronebeke" als burggraven of
richters van Groningen worden genoemd vóór het begin der 14« eeuw.
Van Lemego schijnt op dezen Egbert den titel der latere praefecten
te hebben overgebracht.
1) Geen der m, s. s. is hier duidelijk en goed. De ware lezing
zal wel moeten zijn „de XXV Ia-e biscop", zoo luidt toch de titel
van het hoofdstuk bij Beka, dat over hem handelt. Hij was bisschop
van Utrecht van 1138 — 1150.
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ende bijnnen der stadtmuren nederbreken van de
toernen aen de noertsijde sancta Wolburgeskercken
mijt Ebbingeporte ende Botteringeporte hen to den
olden toern int westen van Botteringepoerte ende
makeden VI stenen husen unwerachtich ») bijnnen
Groningen *) oren schilt weren ende wichusen <•), bij
namen Wichter Enes soens huuse gelegen opt zuden
an de wech <*) Vismarcket, welck huus de olde Luloff
Sickinge dede nedersliten to grimde «), daerto Alke
Volkerdinge hues gelegen bij Volkerdingestrate, daerto
twe husen tusschen de strate unde husen omme gaen
staen ƒ) ijs ter tijt Poelmans o) huues geheten is,
daerto Claes ende Evers Wijers Ä) huus bij Oesterporte.
Item Huge ende Aleke Kalmers hues bij den Mijnrorbroederstrate in de Botteringestrate. Ende de Ommelandeschen Vresen reden in ende uut der stadt,
dat deden sij wal VI *) jaer lanck. Ende slogen om
onder sick doet de borgers unde de Vresen ende daeri)
waert geen stadtrecht van gedaen ! ).
à) B , onwcrachtig; C, om weraclitig; W, uuweerafftieh. TJnwei—
afticli = niet versterkt.
b) B , van oren sehiltremen in Wichusen. genamen Wicher Enes
soens; C. van schilt weeren en waclitliuisen bij namen Wicher Enens
soons; "W, alse unde eer sebilt weren in wijehhnsen. Tekst B is
vermoedelijk de juiste, immers „seliiltremen" zijn een soort van voorsprongen aau een dak, dienende tot verdediging.
c) A, wachuseii.
d) C, hiertusschen: „bij de."
e) B en W hebben bet volgende tot aau „daerto Claes enz." niet.
ƒ ) C, staende.
g) C, Polmans.
h) C, Wijrts.
i) B en T hebben V I I .
j) B , en was neen stadt recht van.
1) Uit de menigvuldige oorlogen, welke tusschen de stad Groningen
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Item na VI ») jaeren deden onse borgers enen groten
doetslach den Vrezen in Husingelant ende daernae
legen onse borger nicht neder dan *) in Vredewolt *).
o) B en W, T i l .
b) B , biertussehen: „ens"; W, „daerna leeden de Groningers jegen
se wenig schade, dan eenmael" enz,
ter eener zijde en de Ommelanden, de Friezen of de Drenthen ter
andere zijde werden gevoerd, zou het moeilijk zijn op te maken,
welke strijd hier door van Letnego wordt bedoeld, ware het niet,
dat een merkwaardig charter Tan 30 Juni 1338, berustende op het
Oud-Archief van Groningen (Register, 1338 n°. 1) en gedrukt bij
Driessen, Moa. Grou. I. 127, ons hier den weg kan wijzen. Dit
charter is eene uitspraak van „dedingslieden", om een einde te maken
aan de twisten en onlusten, welke er tusschen de stad Groningen
en de Friezen gedurende eenige jaren hebben bestaan en is gezegeld
door Hunsingo, Fivelgo, Drenthe, de stad Groningen, Vredewold,
Langewold, Humsterland en Aehtkarspelen. In dit charter leest men
o. a. het volgende, hetwelk tevens kan dienen tot verbetering en verduidelijking van den tekst van v. Lemego: „Imprimis, ut Gronienses
ob honorem Frisonum, murum sue civitatis lapideum, ab Ebbedingheporte inclusive, usque ad turrini proximiorem ad oceidentalem
portam, Buteringheporte etiam inclusive, Gronienses destruant funditus, cam omnibus suis intermediis, et ligneus murus, eum portis
ligneis, reparetur. Item sex castra, videlicet castrum Wicheri, filii
Enonis; Nicolai et Everardi Beyers; et AUeke Folkerdingh; et Alleke, relicte Hugonis Calmers; et Barwoldi Calmers; et Luidolphi
Buningh; quoad tectum et supremam munitionem, humilientur."
Uit het jaartal 1338, het jaar van het sluiten des vredes, in verband
met de verklaring van van Lemego, dat de Ommelanders V I of V I I
jaren in de stad in- en uitreden, kan worden opgemaakt, gelijk ook
door Bmmius, Tegenw. Staat en andere Gron. geschiedschrijvers
wordt beweerd, dat de oorlog heeft geduurd Tan 1331 of 1332—1338.
1) Door Diest Lorgion I , blz. 104, is reeds opgemerkt, dat
het verhaal van den „doetslach in Husingelant" nergens voorkomt
als bij van Lemego, welke opmerking ik door eigen onderzoek kan
bevestigen. Lorgion vermoedt, dat het eene Terwarring is met andere
gebeurtenissen. Wel leest men ook dit verhaal in dezelfde bewoor-
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Item vort van der Omlanden gelegen bij Groningen
van oren regiment is to weten «) int eerste.
Item greve Wille(m) van Hollant heft Utrecht ombelecht VI weken lanck mijt hundert dusent ende LXXX
dusent mannen int jaer Ons Heren IIII C b) ende XLV e),
daer mede weren sestehalff hundert ^) heren, de mijt
eren golt dragen mochten. Daer de greve weder afftoch
mijt eynen vrentliken dedinge ende toch weder in
Hollant ende loet komen al sijne scepen ende vor
mijt al sijne selscop to Staveren in Westerlant ende
wolde dat bedwingen, daer greve Willem doet bleff
ende mede gedrencket is ende daet «) bleff al so voert*).
Item greve Albert van Beyeren, de doe nae was
greve in Hollant, vergadderde groet volck ende luden
ende wolde Vreslant oick bedwingen ende voer weder
in dat lant in die Lawersche ter Lunen ƒ) 2) unde
was daer lange tit unde gaff den Westerschen ƒ) een
nije lantrecht ende he worde daer gehuldiget van den

à)
b)
e)
d)
e)
ƒ)
g)

0 heeft de twee volgende woorden niet.
B heeft MCCC; C, 645; W, 1315.
Eene latere hand schrijft in margine: „ao 1318."
B beeft VIc.
B en C, „dat."
C, lijnen.
W, BYesen.'*

dingen in de „Corte Chronijck" van Sijbe Jarichs (Brouërius van
Nidek, Analecta medii aevi, pag. 414), doch het is bijna boven allen
twijfel verheven, dat S. Jariehs dit gedeelte van zijn kroniek woordelijk van v. Lemego heeft overgenomen.
1) De belegering van Utrecht door graaf Willem IV in 1345 en
zijn dood op den tocht in Friesland in hetzelfde jaar, leest men
uitvoeriger bij Beka, pag. 118.
2) Het huis ter Luine, een voormalig kasteel in Kollummerlaud,
lag 2 7, uur O. Z. O. van Oockum.
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Kabelaus ofte Wetkopers ») pertij eslueden, Ffeye hovelinck to Dockum mijt sijnen kinderen ende pertijesluden, ende Geerloff Kammijnge : ) hovelinck tho Lew er den mijt ander hoüingen mijt pertiesluden. Ende
hie makede daer een deel ridders ende sie droegen
daer des greven vorss. clevnge i). Ende de greve
droch 'dat lant vorss. up elcken hovelingen in sijnen
lande int jaer 2) Ons Heren dusent CCC ende XCVII 3 ).
• Item als dat dus was gescheen, doe weren dat Onne
Onsten kinderen 4 ) to Gawaert c), als Abele, Eylko,
Menolt, Johan, Abeke ende Folcmer mijt al oer pertiesluden in den Ommelanden oick overeen geworden
mijt hertich Albert, greve van Hollant, vorss. ende
si drogen oick de Ommelanden op mijt rade alle
omme hovelinge, Haye Wilbema <*) hovelinck, Omeke
a) B en C, Vetkopers.
i) B , cledijnghe.
c) B en C, Zauwert. De lezing „Zauwert" = Sauwert is beter,
immers het geslacht Onsta had aldaar zijn kasteel; zie ook blz, 55
hierachter.
d) B , Wibbema, C, Wijbema.
1) In een aantal charters bij von Schwarzenberg, Charterboek van
Vriesland, dl. I , blz. 281—297 komt deze persoon voor als: Gheerwaert, Gheraerdt, Gerrit, Kammijngha, Camminga, Karnpingha.
2) Dit jaartal is niet juist. De oorlog van Albreeht tegen de Friezen
is begonnen in 1396. Een aantal verdragen en beleeningen werden
er tussehen Albreeht en de Friezen gesloten, doeh geen enkele in
1397, wel daarentegen sedert Juli 1398 en in 1399. Zie v. Schwarzenberg, dl. I , de charters op genoemde jaren, blz. 264 en vlg.
3) Beka gaat niet zoover. De geïnterpoleerde hollandsehe uitgave
(blz. 311) spreekt hiervan wel.
4) Zoowel Onno Onsta van Sauwert, als onderscheidene zijner hier
genoemde kinderen, (veelal genoemd „de Onstemans kinderen"), komen
als bekende Vetkoopers bij Driessen-, Mon. Gron. meermalen voor,
o. a. charter 26 Sept. 1386, dl. I , blz. 398.
W E R K E N . N°. 48.

4
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Snelgers ende Poppen a) sijnen broder hovelinge ten
Damme, Unike Ripperda hovelinck to Fermsum,
Menne Hower V) hovelinck ter Munte, Eylt Gockinge c)
hovelinck to Oesterbroke <*) mijt ores pertiesluden : )
ende besunderinge nije e) heer Ocko van den Broke,
ridder, ende sijne sone Kene van den Broeke ende
sijn bastertzoen Wiltselt/) 2 ), de in dessen selven jaren
is doet geslagen in der kerken to Deteren in. den jaer
Ons Heren MCCC ende soven tnegentich 3 ).

a) B en W, Eppo.
V) B , Houwerda.
e) B , Eelt Gokinghe.
d) O, Suijtbroeck.
e) B en W hebben „nije" niet.
f) B , Wigelt, W, Wigbolt.

1) Bij Driessen wordt over de onderscheidene contraeten, welke
de Vetkooper edelen met hertog Albrecht sloten, uitvoerig gesproken
en de contraeten zelve vermeld; dl. I I I , blz. 495 en vlg., dl. IV,
blz. 794 en 839; vergelijk mede dl. IV, blz. 781.
De in die contracten voorkomende Groninger edelen zijn: Ailco
of Eylko Ferhildema of Onsta (vergel. Driessen I I I , 496, waar de
schrijver aantoont, dat Ferhildema en Onsta dezelfde persoon is),
Reynerus Eisingha, Tammo Gockinga, Menno Houwerda, Omko
Snelgers, Baye Wibben. Omtrent Poppo Snelgers heb ik niets kunnen vinden; UniW Ripperda leefde blijkens onderscheidene stukken,
bij Driessen en op bet Oud-Archief van Gron. voorkomende, in dien
tijd, terwijl in die dagen blijkens dezelfde bronnen zoowel een Eelt
Gockinga to Oosterbroek als een Tammo Gockinga to Suijtbroeck
hebben geleefd.
2) In de contracten, in de vorige noot genoemd, is ook steeds
sprake van „Widzel, Heer Ooken zoen."
3) Dit jaartal moet zijn 1399, immers de contraeten met Albrecht,
waartoe Widzel medewerkte, zijn van 1398 , terwijl E. Beninga, (Hist.
v. Oostfriesl. Aualecta Matthaei IV, blz. 167) den slag bij Deteren
(eenige uren ten O. van Leer,) vermeldt in het jaar 1399.

Wumkes.nl

51
Item als dit aldus was gescbeit, do ontnemen «) Eppe
Nitersum, hovelinck to Stedum *), mijt alle c) anderen
hovelinge, die Onstemans wederpertijesluden weren,
dat se uut den landen verdreven solden wesen, soe
togen se mijtter meenten in Fijvelenlant to Westeremeden ende woenden daer Hayen Wilbema <*) bovelinck
mijt Onsten pertijenluden een deel in den kercken.
Ende als Hayen Wilbema <Z) vorss. vernam, dat men
hem doet slaen Avolde, do liep he mit sijn medebroderen in de weme e) ende Eppo Nittersum brande de
weme mitter meente, do Iepen se al uut den brande
gemeen op dat kerchoff ƒ ) , dat 9) Avoerden se al doet
geslagen.
Item als dit aldus geschien was, als hir vorss. is,
do toch Eppe Nitersum vorss. mijt sijn mentenluden
mijtter haest toe hues, als to Groningen ende repen
alle wapen *) om *) des landes noet ende de raet to
Groningen deden hoer poerten tosluten niet,;) van
dessen saken. Ten lesten hilden de Vrezen spraeke &),
dat de raet ï) se ontfengen wolde, se wolden to ewigen
dagen under die raet van Groningen bliven. Ende

a) = opmaken, begrijpen.
h) m. s. A. heeft „Cotenen", B , C. en W „Stedum." Het laatste
is klaarblijkelijk juist, immers de burcht Nittersum lag te Stedum.
e) B en C hebben „alle" niet.
d) B , Wibberna, C, Wijbema.
e) W, wedemhues. Weem = woning van den geestelijke, pastorie.
ƒ ) B , na der kercken.
g) B en C, daer.
h) „Wapen" is een hulpkreet of smartkreet. „Wapen roepen over"
kan beteekenen een strafproces aanhangig maken.
i) B , over.
j) B en W, ende en wisten neyt.
Te) = bespreking.
V) B , mijtten rade off se hem ontfangeo, so wolden etc.
4*
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in denselven reise hadden de Vresen doet geslagen
Peter Reiners x) mijt al sijnen gesellen uut Hollant,
de dat steenhues to Aldersum 2 ), tusschen Den Poeste
ende der Mude gelegen, beset hadde, de to des greven
behoff was van Hollant vorss. Ende als «) de Hollanders gevangen weren, to woerpen die Vresen de
Hollanders in de Mude, dat is dat Dammesterdeep
geheten is ende drenkeden sie altomael ende begroven
se bij ter Mude ï) hoer gebeente, dat noch in korten
jaren gevonden is. Item dar quam aff dat erste verbunt der stadt Groningen ende de Ommelanden 8 ).
Item als hertoch Albert vorss. greve van Hollant
vornam, dat he nicht verwerven kon in de staidt van
Groningen ende an die Ommelanden bij Groningen
gelegen, so is hie gevaren mijt allen sijnen lueden
weder in Hollant. Ende de Achtekarspelvresen c)
branden hem aff twe grote scepen mijt alle den luden,
de daerin waren, wante de scepen bleven daer in
de ebbetijt gelegen up de slick á) ; daer se nicht aff
konden komen.

à)
I)
c)
d)

m. s. A, all; B en C, als.
Van hier tot „Item" ontbreekt in W.
C heeft „Vresen" niet.
B en W, de seepe weren beebbet opten slijck.

1) Deze Peter Keiners komt in onderscheidene charters van 1398
bij Driessen I I I , 493, IV, 778 en 839, voor. Hij was een zeeroover,
tevens aanhanger van hertog Albreeht, zie Driessen I I I , 501.
2) Aldersum of Oldersum was een burcht ten n. o. en nabij ten
Post. Driessen I , 78, 83, 274 en vlg.
3) De Tegenw. Staat v. St. en L. I , blz. 116, heeft reeds aangetoond, dat deze opmerking van van Lemego, door Sijbe Jarichs, E.
Beninga en U. Emmius overgenomen, onjuist is, aangezien reeds
lang tevoren verscheidene verbonden tusschen Groningen en de Ommelanden waren gesloten.
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Item J ) van Johan Beyeren, hertich unde greve to
Hollant, de een zoen was hertoch Alberst van Beiren
vorss., dat gaff hie onser staet Groningen de Ommelanden gelegen bij der stadt Groningen, dat he noch
sine nacomelingen greven van Hollant in genen tokomende tijden die landen solden belasten mijt borgen
of mijt sloten, omme Geerkesbruge ~) an hen totter
Emezen, dat wij daer sijnt bigecomen, want greve
Johan ons gunstich was. Ende onse staet ende Ommelanden seerovers hadden, de în ende uuter staet
Groningen *) ende de Ommelanden voeren «), van
unde <f) to, ende hadden de Hollanders hoer scepen
genomen mijt den guderen, daer hartoch Johan greve
vorss. seer tornich omme was, wante he unser staet
gude vrent was mijt gunste. Ende wij Groningers
doe ter tijt weren Cabbelaus pertiesluden e), ten welken
pertiesluden in Hollant ende over van greven Johan
ser groet gemaket worden. Ende mijt dessen greven
vorss. hilt onse staet van Groningen ƒ) mijt den Ommelanden ende heer Almer, cureet to Ringerkesbru-

a)
b)
c)
d)
e)
f)

B , van Gerkesbrugge.
B heeft „gengen ende den Hollanders oer scepe nemen etc."
C, waren.
C, de Mude.
De drie volgende woorden ontbreken in C.
De drie volgende woorden ontbreken in C.

1) Het nu volgende over Johan van Beijeren en de stad Groningen
staat hier klaarblijkelijk niet op de rechte plaats in de m. s. s., of is
er door van Lemego bijgehaald, omdat hij hier de verwikkelingen
tu8schen de Beijersche hertogen en de stad Groningen behandelde.
Immers het voorgaande handelt over het jaar 1399, terwijl op blz. 55:
„Item van Onstenmannenhues enz." de geschiedenis met liet jaar
1400 wordt voortgezet. Het daartussehen geplaatste gedeelte over
Johan van Beijeren had plaats 1420 — 1422,
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gen «), ende trouwen raet ende juncker *) Kenen van
den Broke ende juncker Ocken sijnen sone, ende
Bruen Clingen, borgemester in Groningen, mijt meer
lueden totter stadt ende Ommelanden e) enen vrentliken dach in den Breel J ) in Selant. Ende des geven
unse stadt Groningen ende Ommelanden den heren
Johan van Beiren viftich <l) swaer vetter ossen ende
he blefF onse staet ende Ommelanden guede vrent.
Ende he gaff onser staet Groningen ende Ommelanden
eynen breff, als vorss. is, ende dese vorss. besegelden
breff, de hertoch Johan van Beiren greve to Hollant
ons unde den Ommelanden gegeven heft, Philippus
van Borgonien, een hertoch van Borgonien, een her

á)
b)
c)
d)

B en W, Engewerum; C, Rinekesbrugge.
B en W, een truwe raedt juncker etc.
B , hiertussehen: „helden."
B , vor, = vier.

1) Tusschen hertog Jan van Beijeren ter eener zijde en de stad
Groningen en Oeko ten Broecke ter andere zijde werd 1 September
1421 (zie v. Schwarzenberg dl. I , blz. 437) een verdrag te den Brie!
gesloten, klaarblijkelijk het hier bedoelde. In het verdrag zelf worden
de namen Bruen Clinge en Almer eureet enz. niet genoemd. Zeer wel
mogelijk is het echter, dat zij tot het sluiten van het verdrag hebben
medegewerkt. Immers men leest in hetzelve, dat het is gezegeld door
burgemeesteren van Groningen (Bruen Clinge was in 1421 burgemeester), en dat de landen Vredewold, Langewold, Kvalgo, Hunsingo enz. daartoe hebben medegewerkt, welke îanden misschien door
den eureet Tan het op de grenzen van Groningen en .Friesland liggende
Gerkesbrugge zijn vertegenwoordigd geweest. Ook is het waarschijnlijk, dat deze Almer, eureet te Gerkesbrugge, dezelfde is als „A!marus, canoniek thoe Oldenborch, benefîciaet toe Broecke", gevolmachtigde van Ocko ten Broecke in een verdrag yan 14 September
1420 (v. Schwarzenberg I. 416), hetgeen zeer goed zoude overeenkomen met de toevoeging van van Lemego; „een trouwe raedt juncker
Kenen ende juncker Ocken sijnen soon."
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van HoUant, ons oick sijne breve ]) gegeven heft
onser stadt ende Ommelanden ende confirmert to
ewigen tijden.
Item van Onstenmannen hues to Sawert, do dat
belecht was van de Groningers in den jaer ons Heren
MCCCC nativitatis Marie virginis. Ende Onne doet «)
ende naeleet soven soens, als Abele, Eylko, Menolt,
Johan, Folmer, Edseke ende Abeke ende Evert *) 2)
sijn dochter.
Item als dat vorss. Sawert geheten belecht was van
den Groningers unde besunderlinck van Albert Wiebolden c) 3 ). de daer meest mede een regient d) van
a) A heeft „utnme doet'; B , „Ende Oimo Onsten doet was."
C, „Onnen doot."
ê) Met eene latere hand staat in margine: „alias Edewerf, die na
Ewo Ewsumma gehiliket wort."
B , Sijwe; C, Everse; W, Bauwe.
e) B , C en W, Wigboldes.
d) B en W, seaffmeister.
1) Van Lemego doelt hier klaarblijkelijk op den brief van 2 Oetober 1469, welken hij een eind verder in den tekst heeft opgenomen.
Hij vergist zich echter, waar hij dien brief toeschrijft als afkomstig
van Philips van Bourgondie, immers deze was reeds in 1467 overleden. In stede van Philips leze men dus Karel. Borendien zij hier
nog vermeld, dat bij Mr. P. A. S. van Limburg Brouwer, Boergoensche charters, geen ander brief als de genoemde van 1469 voorkomt, welke hier kan zijn bedoeld.
2) Van al de verschillende lezingen van den naam der dochter
van Onno Onsta schijnt „Bauwe" de juiste te zijn. De opmerking
in margine, dat zij later huwde met Ewo Ewsumma brengt ons hier
tot de waarheid. Eene verzegeling toch van het jaar 1458 (berustende
op het Oud-Archief v. G-ron., Eegister 14Ö8, n°. 6) noemt „Ewe Ewsum en Bauwe zijn echte huisvrouw." Zie verder over de Onsta's
noot blz. 49.
3) Albert Wigboldes was in 1403 burgemeester van Groningen,
(Emmius, Fasti consulares.)
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was ende seer manlick was ende up den bijnnenster
hoeffstede stont een steenhuus, dat dicke was van
muren XII olde murstenen, ende up de uterste hoffstede stonden V starcke steenhusen, de elke dick
weren VIII olde murstenen. Ende als dit ene huus
seer toscoten was mijt bussen, soe liep Abeke «), de
de olde *) broder was unde om hadde beleggen laten
up de husen, unde quam up de uterste hofstede, daer
V stenen husen u(p)stunden, so leten de borgers van
Groningen enen groten (graft) «) graven uut Wetsinger <f) sijlrijt e) ende uuth een diep ƒ) geheten aen g)
Onstenmanneborch graven *), doe weren *) de borgers
van der staedt vorss. mijt horen scepen in Onstenborchgraff. Ende de borgers wonnen thues f) mijt
groter macht ende arbeit ende nemen de lueden gevangen. Ende Abeke &) Onsten wort gesloten in de
stadt op de Botteringepoerte, daer he lange tijt up satt.
Ende biscop Vrederick van Blanckenheem, biscop to
Utrech in derselver tijt, MCCCC, Groningen beleiden
met den stichte van Utrecht vorss., als he Onstemans
gelovet hadde to doen, wante f) de biscop Vrederick

a) C, Abele; W, Aepco.
b) C, olste.
e) B , C en W hebben „graft,"
d) A, Wesinger; B , C en W, Wetsinger.
e) „Sijl" = sluis; „rijt" = stroom; „Sijlrijt" dus waarschijnlijk
een stroomend water, waarin een sluis.
ƒ ) B en W, „ende maer opt deip."
g) B, in Onstenborch graft; W, Onstemans borggrave.
Ji) B , voeren.
i) C, uuth het diep in.
j) B , alle steenhuesen; W, de steenhusen.
Je) C, Abele; W, Aepco.
I) B , hiertusschen: „se."
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vorss. groet geit gegeven hadden «) van hor huldinge,
do de biscop Vrederick vorss. gedaen hadden in den
vorss. jaer. Ende de van Groningen poerden *) Unstenmannen c) rente up VII jaer lanck.
Item nu vort van biscop Vrederick van Blanckenheem een biscop to Utrecht gewest is vorss. ende heft
de stadt Groningen belecht an de suderzijt mijt al den
stichte van Utrecht in den jaer ons Heren MCCCC <*)
vorss. ende lach daervoer III «) weken lanck ende
sine bussen legen up Kempekensbarch ! ) ende claer
leet he vor graven enen drogen grave up de norderzijt
des berges vorss. ende aengenck vor de Heerstrate
nije poerte ende angenck oestwart neder tot enen
lopenen ƒ) ende de biscop vorss. en .9) mochte an de

a) B heeft de 12 volgende woorden niet.
i) B , C en W, boerden.
c) C, der Ommelanden.
d) W, 1401.
e) W, 6.
ƒ ) B heeft „totten Lopende deep, dat heercompt uut Selwerder
hemriek"; W, „Lopenden deepe, dat heerkumt uuth Helpemer
hamrick" 2).
g) Á , een; B , en.

1) Een voormalige heuvel % uur ten z. van Groningen, tusschen
het gehucht Helpman en het Sterrebosch gelegen.
2) De naam „Selwerder hamrick" komt in geen charter, noch bij eenig
geschiedschrijver voor. Vermoedelijk is die naam ontstaan, doordien
Helpman of Helpen en ook Helpener hamrik in het gericht van Selwerd
waren gelegen. Onder het „Helpmer hamrick" moeten worden verstaan de landen gelegen ten o. van Helpen, tusschen dit gehucht en
het Oosterstadshamrik. Het „Loopende diep", mede genaamd het
„Schuitendiep", tegenwoordig veelal bekend onder den naam „Winsehoterdiep", is eene verlegging van de Hunse, welke rivier, gelijk
bekend is, oudtijds op eenigen afstand ten o. van de stad Groningen

Wumkes.nl

58
stadt Groningen nicht mer verwarven. Ende so leet
he maken een starck blockhuus to der Blanekerwer
mijt «) II ofte III lantweren V).
Item vort van dat gerichte van Zelwert, ho dat is
gekomen an biscop Vrederick van Bianckenheem vorss.
ende dat stichte van Utrecht.
Item int beliggen e) des biscops vorss., soe was daer
een groet uutloep van de borgers van Groningen ende
wolden den biscopusluden aenvechten <ü) unde de
daermede uutlepen, dat was Johan ten Hove «) ende

a)
h)
e)
d)
e)

W, mijt twe geweldige lantweren.
= verdedigingswerken.
W, Int begin deses bisschops unde sijns stridens.
A, aenwechten; B, vechten; C, aenvechten; "W", vechten.
W, „ten Have", evenals beneden telkens weder.

haren loop had. Wanneer deze graving van het „Loopende diep", om
het water van de Huase door de stad Groningen te leiden, heeft plaats
gehad, is onzeker. Driessen (Mon. Gron. I I , 261—289 en op meerdere
plaatsen), H. O. Peith, (Aant. Redevoering 5". v. h. Algemeen, 1817,
blz. 57 en vlg.), Acker Stratingh (Gron. Volks-Alm. 1844, blz. 74)
en anderen hebben omtrent den tijd dier graving vele onderzoekingen
gedaan en gissingen gemaakt. In de charters op het Oud-Archief van
Gron. komt het Schuitendiep het eerst voor in een charter van 1473.
Volgens Driessen I I , bîz. 283 bestond de omgraving reeds in 1424;
vergel. ook Driessen IV, blz. 695. Hebben wij nu in deze zinsnede
bij van Lemego (eene zinsnede niet voorkomende in de uitgave van
Matthaeus) eene belangrijke aanwijzing gevonden, waaruit kan worden
opgemaakt, dat de vergraving van de Hunse reeds in 1400 een feit
was? Ik geloof het wel, immers een „grave", welke ten n. van den
Kempkensberg, van af de Heerepoort in oostelijke richting wordt
gegraven om uit te komen in „den Lopenden deep", kan nergens
anders zijn uitgekomen als in het tegenwoordige Schuitendiep, terwijl
de toevoeging „dat heerkomt uut Helpmer hamriek" nog tot meerdere
bevestiging dient, immers het Schuitendiep loopt dwars door dit
bamrik heen.
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Folker Merisinge «) *) ende beyde worden se gevangen
van des biscops vss. luden ende se worden gebracht
ten Vollenhove ende daer woer Johan ten Hove affgescattet dat derde deel van den gerichte vorss. van
Selwert, dat he van sijnen vader juncker Godeken *)
van den Hove, de geboren was uut oldes c ) van Emeslandes, gelegen in den stichte van Munster, ende om
gearvet <?) was ende daermede behilt he mede all sijn
ander gued ende erven, de Johan ten Hoven vorss.
hadde liggende bijnnen Groningen ende in de richte
van Selwert vorss. «) Ende Pfolker Marissinge gaff den
biscops vorss. een groet deel franxsche schilden, de do
betalde de older Jarch Coppins van Staveren geboren/),
de Folker vorss. Ren eken, de en dochter Jarges vorss.
was, ende g) nam sie ,?) tot enen echten wive.

d) B , Marissinck; W, Maurissinge.
V) C, Godefroij.
c) B , van den olden, W, van oldes = van. oudsher.
d) C, aengearvet.
e) W, hiertusschen: „So hefft de bisschop darna een verdrach
gemaket mit juncker Eenrick van Selwert van den gerichte und gerechticheit vorgeschreven, den de twee deelen des gericlites vorgescr.
thobehoerden, unde dagelix sijn recht dar bruickede unde mede in
Groningen to sinen willen" etc.
/ ) B en W hebben ,,an sijn bodel" in plaats van „geboren."
çj) B e ii W hebben dit woord niet en zeer terecht.

1) De brief, waarbij Johan ten Hove het derde gedeelte vaa het
gericht van Selwerd aan Frederik van Blankeuheim afstaat, is van
1405 en te vinden bij Driessen, Mon. Gron. IV, 749, alwaar deze
geheele geschiedenis uitvoeriger wordt behandeld. Folker Merisinge
komt daarbij echter niet voor in die stukken. Wel bestond er vermoedelijk een Folker Marissinge in die dagen, althans bij komt voor
als burgemeester in 1428 (Bmmius, Fasti consnlares), als olderman
van het gildrecht in 1440, (Oud-Archief v. Gron. Register, 1440, n°. 8.)
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Item als dijt aldus gesciet was, do togen de Groningers a) uut der stadt ende storten omme vole *)
steenhusen dergene, de daer weren «) van Onstemans
pertiesluden weren in den Ommelanden bij Groningen
gelegen, bij namen Omeken ende Poppen Snelgers <*)
husen omme e) hovelinge ten Damme geheten. Dat
ene huues, dat stont aent westenende der kercken
ende dat andere stont toe der oestersijt van den
kercken. Ende do voertan togen onse borgers mijt de
meente ende Ommelanden Vresen vor Uneke Ripperda huus hovelinck to F e r m s u m / ) int jaer MCCCC ')
op sunte Gregoriusdach. Ende als unse borgers solden
anstormen, do gingen daer aff vijffhundert zerovers,
de daer hemelick g) up weren gecoemen <*) van Greetsijl
ende slogen daer doet XVI *) borgers uut der staedt
ende voele Vresen ende vole van den Vresen Iepen
in Fermsummeersijl i) unde daer verdroncken sie.
Item so togen onse borgers mijt den Vresen wederomme to den Damme, daer se bleven III dage lanck
ende vorgaderen vele cleyne scepen ende vorden se
a) W, hiertusschen: „mit macht van volcke und zeerovers."
b) B en W, alle de.
o) Ontbreekt in B.
d) W, Omko und Popco Snelgersma.
e) Ontbreekt in B en W.
ƒ ) W voegt hiertusschen: „mitten Uinmelanschen Fresen unde
roevers."
ff) A, honeîiek; B, hemeliken; C, heymeîick.
K) De twee volgende woorden ontbreken in C.
i) W, 60.
j) B en C, Ffarrnsummer Zijlrijt; W, Farmsummer Zijldiep. Sijlrijt
(zie noot blz. 56) = een stroomend water, waarin een sluis.
1) Alle m. s. e. hebben MCCCC, bij Emmius en anderen vindt men
deze belegering op het jaar 1401 vermeld. Dit schijnbare verschil is
een gevolg van de zoogenaamde paasehrekening, aangezien St. Gregoriusdag = 12 Maart is.
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mijt wagenen in de borchgraft van Permsum <*) ende
drenckeden al de zerovers in de graft (ende) *) in de
sijlrijt (ende) *) slogen se doet ende vingen de up de
huse vorss. to Fer(m)sum e) ende drenckeden *) olden 2)
Hayen to Westerwolde, de soven jaer-gevangen was
in der stadt Groningen. Ende staet mijtten Vresen
vorss. togen weer <*) Termunten ende worpen Menne
Howerda hues omme hovelinek Termunten ende als
daer wort!6) smeten se Eylt Gockinge ƒ) huus to Osterbrocke g). De datum is MCCCC V) 3) up sunte Gregoriusdach ende den dach loveden de «) hoechlicki)
to viren to ewigen tijden to fr).
«) B en W, hiertusschen: „ende wonnen also dat hues to Ffarmsum."
I) B en C, ende.
c) B en W hebben de twee volgende woorden niet.
<ü) = tegen.
e) O, voort.
/ ) A, Bockinge; B , Gokinghe; C, Gockinga; W, Gokinga.
g) B , Westerbroke; Oosterbroke is echter de goede lezing, zooals
ook W heeft.
Ä) W, 1406.
ï) B , hiertusschen: „Groningers."
j) B , hoehtidelijken.
Je) W, hiertusschen: „Bisschop Frederick toeck weder tho huesz
up S. Martensdag anno 1401."
1) Dit „olden" ziet niet op den leeftijd van Hajo. Hij was nog
zeer jong in 1400, maar, toen van Lemego leefde, was er eeu latere
Haje van Westerwolde. Daarom heeft hij blijkbaar den Troegeren
den „olden" genoemd.
2) Tekst B , welke de woorden „ende drenckeden" niet heeft, komt
mij beter voor. Immers volgeus tekst A is er tegenspraak tnsschen
het verdrinken van Hayen en het feit, dat hij vervolgens zeven jaar
te Groningen gevangen zat. Bovendien komt Haye Addinge van
Westerwolde later nog meermalen voor, o. a. in 1413, (Driessen, IV,
837), zie ook hierachter blz. 67.
3) Emmius en de meeste andere geschiedschrijvers hebben 1401,
hieromtrent geldt hetgeen is opgemerkt blz. 60, noot.
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«) Item umme 4) den doetslach an den raet to Groningen gedaen int richthues gescheen is int jaer ons
Heren MCCCC en XIII «) *) up sunte Severinusdach
ende dat quaet, dat daervan gerezen is.
Item à) Emeden wort gewonnen van joncker Kenen
over de Emese, geheten van den Brocke, de een zoen
was her Ocko van den Broke ridder, in den jaer
MCCCCXI 2) ende de woende to Broke to Silborch
in Brocke-Eemderlande e) ende mede up den borch
Aurichove, de een vient was geworden Hisken hovelinck ende provest to Emeden ende aldaer mijt ƒ)
IJmelen sijnen sonen, daervan upresen twe pertijen
in Groningen ende de Ommelanden daerbij gelegen,
als Bronckhorst ende Hekerschen ff).
Item des slogen sie Ä) doet de Hekerschen pertij esluden Johan Rengers, de een zwager Reinolt Hugen «).

a) In het nu volgende gedeelte zijn er, wat woordschikking en
spelling betreft, Tele punten van geschil tusschen de teksten A en B.
h) B , van.
c) W, 1414.
cl) Dit stnk tot het volgende Item gaat in W onmiddelijk vóór
het voorgaande Item.
e) B en W, woende op sijn borelt tho Broke in Broeekmerlant.
f) „mijt" ontbreekt in C.
cf) A, Herkersch; B en C, BTekers.
h) „sie" ontbreekt in B.
i) B en G, Huijnge.

1) Emmius en andere geschiedschrijvers hebben eveneens 1413.
2) Dit jaartal moet zijn 1413, althans in dit jaar had de verovering
van Emden plaats, zie o. a. charter van 8 December 1413 bij Friedländer, Ostfriesisches Urkundenbuch I , n°. 240, vergelijk ook noot
blz. 64 hierachter.
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up dat rechthuys ende Albert Barholt ] ) Kemes a) zoen
ende Johan van Beckum J ) , den worpen se doet boven
uut den rechthuse.
Item de doetslagers namen weert bijr geswegen
omme ruste ende vrede willen o), doch wil ick se
nomen, dat was Johan ten Hove d~), Helperick Rothus «),
Johan Egbers bij Botteringepoerte, Ludeken Harnaschmaker mijt oeren hulperen ende pertiesluden 2 ).
Item als de doetslagers up dat mercket quemen
ende voenden se daer gaen Henrick Clant, Otto Clant,
de jageden se in den schonen gevel geheten, daer
slogen se hem doet in den schonen gevel vorss. Ende
gingen daer voert to Albert Clants huues, gelegen to
westerzijt van den marckeden n a / ) Botteringestrate an
de zuederzijt Albert Wicboldus huus, ende slogen
Albert Clant doet, daer he sat an sijner taffelen ter
maeltijt. Ende Wijbrant g) Clant, sijn soen, de liep
uut A) ten Mijnrebroderen in de kercke. Ende desgeliken deden oick Dutmer Johan *) Rengers 3) ende
a)
ê)
c)
d)
e)
ƒ)
g)
h)
i)

B , Keemers; W, Karmers.
B , Heeken; W, Heckum.
Het volgende tot „Item" ontbreekt in B en W.
C, ten Heem.
C, Rothende, Jan Egberts Rothende, Jan Egberts bij enz.
B , in.
B , Wigbolt.
W, entliep.
„Joban" ontbreekt in B en W.

1) Vermoedelijk Baroldes, een geslachtsnaam destijds veel te Groningen voorkomende.
2) In de Inleiding is reeds opgemerkt, dat de namen der doodslagers oorspronkelijk niet door van Lemego zijn opgenomen in zijn
kroniek „omme ruste ende vrede willen", doch dat Benninge ben er
later beeft tussebengevoegd.
3) Dutmer Rengers was een zoon van Johan Rengers, die bij het
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Iepen oick ten broderen in de kercke. Ende als de
luden dus doet geslagen weren, do (quam) «) Coppen
Jarges, des olden Jarges sone, de geboren was to
Staveren, in dat regiment *) mijt sijnen vrenden ende
pertieslueden in der stadt Groningen ende in de Ommelanden bij Groningen gelegen. Ende Coppen vorss.
mijt sijnen vrenden ende pertiesluden verdreven uut
der stadt Groningen Reynolt Hugijnge e) mijt alle
sijne kinderen ende to d) Otto Clant, Wibrant Clant,
Johan Clant, Bruen Clijngen mijt sijne swagers, alse
Hinrick ter Bruggen ende sijnen broder, als «) Lodwich Bareldes ƒ ) , Johan ende RolefT Hornkens ff)
ende voert Hermen Transowe A) ende Otto ende Johan
sijne ») kinderen, vele borgers ende vrenden der vorss.
luden oick verdreven ƒ) uut den Ommelanden bij Groningen gelegen, alse fc) de Onstemans broders ende
vrenden ende pertijesluden unde alle de vorss. togen
over de Emse ï) to joncker Kenen ende to sijnen
pertiesluden. Ende daer bleven sij twe jaer lanck J)
a) Ontbreekt in A en C.
ü>) C, hiertusschen: „daer waer." .
e) B , C en W, Huijnge.
(!) B , C en W, daerto.
e) W, oeek.
ƒ) B en W, Barolt.
g) Ontbreekt in B , C en W.
A) C en W, ter Hansouwe.
i) W, und hoere.
j) W, worden verdreven.
k) W, beter „alle."
I) De zeven volgende woorden ontbreken in C.
oproer werd gedood. Vermoedelijk heeft dus in den oorspronkelijken
tekst gestaan: „Dutmer Johan Kengerss."
1) Dit is juist, want in 1415 veroverden Keno ten Broeke en de
Vetkoopers Groningen.
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hen ter tijt, dat Groningen gewonnen wort, dat juncker
Kene mijt sijnen vrenden ende pertijesluden mede
bijbrachten.
Item voert van Coppen Jarges regiment mijt sijnen
pertijesluden, als de aldus regiment hadden in de
stadt vorss. ende in de Ommelanden bij Groningen
gelegen II jaer lanck, als vorss. is.
Item so joncker Kene met Oestvreslant «) viant geworden, Coppijn Jarges vorss. ende stadt ende Ommelanden 6) in twe zeliwer <?) in Reyderlant, daer dat
lant noch inridich ^) ijs van, als Fermsum, Otterdum, Weywart, Hevesche ende dan to Berum ende
to Spiek.
Item des wort do Coppin to rade ende besette do
met de stadtluden ende soldeneers Reyderzijl ende
Munterzijl unde Oterdumzijl. Ende als dijt geschiet
was, do let Coppin XIIII gulden schrenen uut der
kercken halen, de hijrnae bescreven staen.
Item he nam oer enen to Mijdwolde e), dat lanck
IIII vote. Item noch een to der sustercloester to
Reyde, dat van claer sulver was unde dat was vorgult
ende daerto nam he noch XII gulden sch(r)enen uut
Fijmelgalande. Ende in wat kercken, dat de vogeden
oer gulden screnen nijet brengen wolden, de worden
gevangen ende gesloten hent tert tijt, dat se oer wer
screnen brochten in Coppins vorss. huus ƒ) ende macht.

a) ontbreekt in B.
b) B en W, mijt alle den Oestvreesen ende de branden also in
mijtten Oestvresen twee sijlen in Reyderlant; C, ende branden twee
sijlvesten in Beyderlant.
c) B en W, beter „sijlen" = sluizen.
d) B heeft „inredicb" = lijdende.
e) B en W, hiertusscben: „int Olde ampt."
f) B , hande.
WEKKEN. N°. 48.

5
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Item to Slochteren was een gulden screen ende dat
begroven de papen buten Slochteren in dat moerlant
unde de vogeden sworen eynen quaden «) eet, dat
daer gene screnen weren unde dat sij geen screen en
vusten *) ende daermede helden se oer screen. Ende
daernae naemen sij golt van den serene vorss., daer
de kerekheren ende voegeden lant mede koeften to
der kereken behoeff thoe Slochteren vorss.
Item to Loppersum liet Coppen vorss. uut der kereken
nemen enen groten c) kellick ende ene patene <*), de
seer swaer waren van golde. Ende want de patene
ende de kellick gewijt waren, de ontfingen de kerekvogeden ende de buren enen besegelden breff, dat
men dessen kellick ende patenen betalen *). Ende
dijt vorss. quade warek wert gedaen al bij rade heer
Sijneken, cureet to P e r m s u m / ) , de daernae wort doet
geslagen van Hayen Ripperda, hovelinck to Fermsum,
van sijne ruteren, als uut den Damme solde gaen, daer
slogen hem ruters doet. En de biscop van Munster a)
van stunden an leten soeken Uneke Ripperda J ) , daer
Haye Ripperda vorss. een olde vader to was, deselve
provestie, de he *) brukende was sijn levent lanek

o)
b)
c)
d)
e)
ƒ)
ff)
h)

W, Fresen.
B , C en W, wisten.
B , gulden.
= kelk, open schaal.
B , hiertusschen: „solde."
B , hiertusschen: „ende prorest aldair."
W, „gaff voert darna Unico Ripperda" enz.
W heeft ia plaats van „he" „her Sijnoko."

1) De lezing van tekst W schijnt mij de beste te zijn. De zin is
alsdan duidelijk en overeenkomstig het verhaal, hetwelk Bggeric Beninga, in zijn kroniek blz. 183, hiervan geeft.
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ende blefif also, dat «) daer moet *) kijff nocht up
vervolgende nae her Sijneken dode e).
Item noch van Coppin Jargers vorss. Item als de
gulden screenen mijt ander sulver ende golt, welke d)
sijn gebrocht in Coppin vorss. huus to Groningen up
de zuderzijt des marckedes, so leet Coppin vorss. offnemen dat golt van den screnen ende e) de dat Peter
N o r m a m / ) , borger to Campen. Ende Peter vorss. dede
daervan munten arensgulden, de doe geheten weren
Coppijnsgulden.
Item daerna.?) wort Groningen gewonnen ende
Coppijn wort vordreven ende he nam mede al dat
gemunte golt. Do he ontreden *) was *) van den
heren,/) to Ffermsum mijt een deel sijner vrenden
ende quam to Kampen, daer he net langer en bleff,
meer he toch vort to Sneck ende to Buswaert *) in
Westvreslant ende sijne pertieslueden Schuiringe i)
geheten.
Item »w) aldus joncker Kene mijt sijnen schepen ende

à) C, doot.
b) Misschien een schrijffout voor „nooit."
c) B heeft „dat do daer gheen meer kijff noch recht op vervolghet
en wort van heer Cijneken vorser, aijns dodes."
d) B , hiertasschen: „wercke."
e) W, ende dat dede enen borger in Gronningen, geheten Peter
Moerman.
f) B , Moerman; C, Noorman.
g) B , hiertusschen: „in corten tijden."
A) = weggereden.
i) W, „untreden was to Fermsum uuth dat heer mit een deel" enz.
j) B , uut dat heer; C, van den Hoorn.
Tc) B , Bolswert.
V) E , de alle Schiringe weren.
m) W, hiertusschen: „als."
5*
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luden tegen Pfermsum over de Emese lach op sijn
ziet III dagen lanck ende behelt Coppijn daer so lange
lijggen met sijn ») stadt ende Ommelanden ter tijt
do, dat joncker ï) sach upgaen III grote branden «)
in der stadt Groningen, daer he dat wal bewijste ^),
dat sijne vrenden Groningen gewonnen hadden e).
Ende he let sijnen trompetten upblazen, dat Coppijn
ende all sijnes pertiesluden vandaer togen.
Item als Coppijn een deel tijdes to Sneck ende to ƒ)
(Bolswert) hadde gewest ofte gewoent 9) mijt sijnen
vrenden, da wort he vandaer dreven van den Wetkopers ende quam to Staveren mijt der wone mijt
sijnen vrenden ende pertiesluden, de meet hem uut
Groningen weren getogen.
Item he was daer een deel tij des, so wort Staveren
gewonnen in der nacht van de van Hindeloep Ä) ende
Voelckweer *) mijt anderen Wetkopers. Ende daer is
Coppijn Jargers vorss. doet geslagen ende sijne vrenden quanien mijtter haest ƒ) in barsen *) ende in royschepen ende voren over in Hollant. Aldus is Coppijn
Jarges vorss. in sijnen quaden wercken doet geslagen.

a) W, volck nuth Gronnungen unde den Ommelanden.
b) E en C, hiertu9schen: „Kene."
c) B , enen groten brant; W, enen groten roeck ande brant.
d) B , bij wiste; W, daerbij miste; „bewitten" of „bewêten" =
weten.
«) W, doe liet he sijnen trompetten.
ƒ ) A heeft „Bolswert" niet; B , „Bolswert"; C heeft alleen „to
Sneck."
g) B , hiertussehen: „en luttel tijdes."
K) De twee volgende woorden ontbreken in B , C en W.
i) Waarschijnlijk = Molkwerum.
j) „haest" ontbreekt in B.
k) = barken, kleine schepen.
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Versus: Coppijn occisus cum sacer •») erat Ciprianus; datum anno Domini MCCGGXX i) !).
Item vort van dan <?) Groningen gewonnen waert
op des hilligen crucis nacht exaltationis int jaer
MCCCCXX á) 2); dat doe deden de borgeren «) heren,
de Coppijn ƒ) verdreven hadden uut Groningen na
den doetslage des raets.?) geschede int rechthuues tho
Groningen. De borgers vorss. weren geheten Reinolt
Hugijnge <*) mijt sijnen kinderen, Bruen Klijnge ende
de vijff borgemans S) 3) kinderen mijt anderen borgeren,
a) B , sociis.
b) Bene latere hand schreef in margine ,,1415"; C heeft het jaartal
14,25; W, 1420.
e) B en C, dat.
d) B heeft MCCCCXV; C, 1425; W, 1421.
e) C, borgemeesters.
ƒ ) B heeft voor „heren de Coppijn" — „van Campen."
g) W, hiertussehen: „de."
Ti) B, Huijnge.
ï) B , Brugmans; C, borgemeesters.
1) Zie hierover de Inleiding.
2) Het jaartal moet zijn 1415. gelijk tekst B zulks heeft. Van
Lemego heeft in het vorige door de verdere lotgevallen van Coppen
Jarges te verhalen den tijd vooruitgeloopen en keert thans tot de
belegering van Groningen in 1415 terug. Vergelijk Emmius, lib.
X V I I I , pag. 263.
3) Wie zijn die vijf „borgemans", „Brugmans" of „borgemeesters"
kinderen? Dit is moeilijk met zekerheid te zeggen, doch duidelijk
is het, dat hier bedoeld worden verdrevenen of kinderen der verdrevenen van het jaar 1413 (zie boven blz. 64.) Is het ook mogelijk,
dat wij hier met eene schrijffout te doen hebben en dat in den oorspronkelijken tekst heeft gestaan „Onstemans kinderen", welke (zie
boven blz. 64) eveneens waren verdreven? Doch nog iets anders is
mogelijk. Kunnen hier ook worden bedoeld de kinderen van den in
1413 verdreven Hinrick ter Bruggen. In een charter van 1419 (OudArchief v. Gron. 1419, n°. 6), zijnde eene kwijtschelding van de
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de Coppijn vorss. verdreven hadde uut Groningen
ende daermede uut den lande van Drente, als Cone
de Vos ende Reynolt sijn broder, Arent van Steenwijek, Evert Hubbeldinck mijt sijn kinderen, Hermen
Krabbe to Roeden, Dijse «) Gosijnge to Eelden, Geert
Besuin to *) Vrees, Hermen Hiddinge ende Pijpe c)
sijn broeder to Roden, Bartolt Ebbinge, Johan Lunsche
to Wijnde l), Gosen Wolderinge to Peyse mijt vele
anderen Drenthen et cetera <2).
Item desse vorss. namen e) hebben Coppijn Jargers
vorss. mijt allen sijnen kinderen ƒ) ende borgers ende
pertieslueden uut der stadt ende uut den Ommelanden
bij Groningen gelegen weder verdreven ende hoer
guet genomen.
a') Item noch van dussen vorss. luden, do se Groningen wonnen, do weren desse vorss. luden vorgaddert to samen to Eelden in Drenten ende gingen
Potterwoldes den K) dijck langes to Groningen. Ende

o) B en W, G-ij se.
b) A heeft „Besuin den Vrees"; B , „besaden to"; C, besuider";
W, „bij zaden." De door mij genomen tekst „Geert Besuin to Vrees"
schijnt mij het beste toe naar analogie der andere omschrijvingen en
mede omdat de naam „Besuin" nog heden te Vries voorkomt.
c) B en W, Arp.
d) „et cetera" ontbreekt in C en W.
e) B , manne.
ƒ ) G, vrinden.
g) Van hier tot de volgende alinea „Item enz." ontbreekt in C.
h) „den" ontbreekt in B.
rijksacht, aan de stad Groningen, Oeko ten Broecke en anderen opgelegd, worden uitdrukkelijk onder die anderen, allen Vetkoopers,
genoemd: Henrick, Lodewijk, Roleff, Barelt en Johan ter Bruggen,
(juist vijf.)
1) Een gehucht ten z. w. van Eelde.
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: als se do over stadtgraft, over diep gecomen weren,
j wante daer doe mar een diep was, soe sint «) sie een
i deel geclommen mijt lederen over de stadtmuren ende
'i hadden mede groete smedeshameren ende slogen ontwe
, alle de sloten van der poerten &) ende wonnen ende
behelden also Groningen. Dat geschede bi der e) Ae
poerte.
Item als dese voerss. lude waren gecomen al in dat
regiment der stadt, do quamen weder de luden in
Groningen, de Coppijn verdreven hadden <Z), ende
worpen omme Pfocke Ewsema huues «) to Woeltersum
ende daerto Ffocken Schulteda huus x) hovelinck to
Steem/) ende voert Ondolff Batema,?) 2 ), Gewe *)
a) W, sinnen.
b) W, hiertusschen: „ter Ae."
c) A heeft „daer."
d) W, ende toegen doe samptlichen uuth.
é) Van hier tot „hovelinck to Steem" ontbreekt in B.
ƒ ) C, Bedum.
g) B , Gatema; C, Ludolf Batema; W. Feratijma.
Ä) C, Bewe.
1) „Schultedahuus" is vermoedelijk de latere burcht Schultinga,
welke was gelegen tusschen Bedum en Stedum, waartusschen de
lezingen twijfelen. Volgens „Clauwboek van redgerregten" enz. (OudArchief v. Gron. m. s. folio 175») behoorde Schultinga onder den
rechtstoel van Stedum.
2) Geen der m. s. s. heeft de juiste lezing. Hoogst waarschijnlijk
moet de naam zijn Athema of Heer Athema (in latere tijden saamgetrokken tot den geslachtsnaam Herathema.) Volgens het in de
vorige noot vermelde „Clauwboek" en onderscheidene stukken, berustende op het Oud-Archief van Gron., ligt „Athemaheerd", „Heer
Athemaheerd" of „Herathemaheerd" onder den rechtstoel van Eenrum.
Bovendien komt Ondolf Herathema voor bij Driessen, I I , 350, in
een charter van 1379, Popko Herathema in stukken van 1456 en
vlg. jaren (Oud-Archief v. Gron.), terwijl in meergemeld „Clauwboek" Popko Heer Athema in een Clauwbrief van 1438 voorkomt.
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Menoldus ende Popke Bathema «), broders hovelingen
to Eenre *) hoer huues ende voer Luloif Meyn c) (
hovelinck to BafFelt <*), met vele meer luden uut dat
Halve Ampt J) ende daerto vele luden e) unde der
meenten ende onder den Damme ende vort uut den
Ommelanden bij Groningen gelegen ende doe togen
sije altosamen uut dessen lande, als se doen moesten, j
in Westvrieslant to horen pertij eslueden to den Schijringe.
ƒ) Item voert van dat oerloeeh van de Groningen
ende Westvreeslant beginde int jaer van MCCCCXV.?).
Doe Groningen gewon(nen) A) was ende Coppijn vorss.

a) B, Gateina; G, Ludolf Batema; W, Eeratiima.
i) B en C, Eenrum.
o) B , Meyma; C, Mejema, W, Meyma.
d) = Baflo.
e) W, beter: „van der Munten und Appingedamme."
ƒ ) Hier heeft W hetgeen op Hz. 82 hieronder na het privilegie
gevonden wordt alsmede den huldigingsbrief van Erederik van Blankenheim ingevoegd en zet er bij: „dessen principalen brieff hebben
de van Ewsum, als Mester Hercules van Ewsum 2) gesacht hefft."
ff) W heeft 1421.
A) A, gewon; B en C gewonnen.
Ook de lezing Eeratijma is mogelijk. Evenals het roorzetsel „her",
vindt men ook het voorzetsel „fer" of „ver" tot aanduiding van eene
voorname vrouw, zoo in „Vermenolda", „Versijwe", „Verhijdeken"
enz., terwijl in Ferhildema (zie boven blz. 50, noot 1) het voorzetsel
en het eigenlijke woord reeds tot een geslachtsnaam zijn saamgetrokken.
1) „Halve Ampt" is het middengedeelte van Hunsingo.
2) Hercules van Ewsum komt in onderscheidene stukken op het
Oud-Archief v. Gron. voor, het vroegst in 1550, het laatst in 1590.
De zinsnede hem betreffende komt enkel in m. s. W voor, zoodat
de gevolgtrekking kan worden gemaakt, dat tn. s. W is een afschrift,
vervaardigd in of na de laatste helft der 16e eeuw. Zie verder de
Inleiding.
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mijt sijnen pertijesluden verdreven waren uut Groningen ende uut den Ommelande, de allegaeder togen
mijtter wone in Westvreestlant to den Schijringe pertijesluuden, de do verdreven hadden de Vetcopers,
als heer Ffije van Dockum mijt sijnen kinderen als
Yhewen «) ende Juen *) ende alle andere Vetcopers
pertijesluden to Lewerde ende in anderen steden, als
Saspet «) Swyade á ) , hovelinck to Lewerden, Abbe
Heemster, hovelinck in Dongerdeel ende alle de anderen lueden van den Vetcopers, de to Groningen
quemen mijt der wone hen ter tijt to, dat de van
Groningen uuttogen met den Ommelanden bij Groningen gelegen ende deden daer enen doetslach an
de Westvrezen van de westerzijt Northoern off hent
bij Awerderzijl <?) *), daer doet bleven ende geslagen
worden ƒ) van den Vrezen V c mannen ende IIII e
mannen worden daer gevangen g) ende l*) togebrocht
int jaer MCCCCXVI i) 2 ).

o) B , Jelle; C, Ibelle.
V) B heeft de twee voorgaande woorden niet.
c) B , Saspert; C, Oaspar.
d) B , Sijnade; C, Swyada.
e) Bene latere hand schreef hier boven „Sloeterzijl"; B en W,
Ox werderzijl.
ƒ ) De drie volgende woorden ontbreken in 0.
g) W teekent hier aan: „wovole van G-ronningen se hebben verloren, mag de erste sehriver van desen um partie achterlaten hebben
tho schriven."
A) B en W, to Groningen gebrocht.
i) W, 1421.

1) De lezing „Oxwerderzijl" is de juiste. Oxwerderzijl toch ligt
/ t uur ten westen van Noordhorn.
2) Het jaartal moet zijn 1417. Dit wordt althans door Emmius
en anderen genoemd en is ook meer overeenkomstig de in dat jaar
3
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Item daerna terstont branden de van Groningen int
Achterkarspel ende beroveden dant lantvoelck hoer
tilbaer guedt off ende dat orloech bleff daer langet
na staen.
Item Dockum is gewonnen van de van Groningen
int jaer MCCCC ende XVIII <*) ') ende is ser verbrant
ende daer is nedergeworpen Altoken &) huus up de
zuederzijdt Dockum met allen anderen <•) stenhusen <f),
de allegader omgestoert ende bolwerken wert nedergeworpen in dat graft «).
Item daerna terstont wort ƒ) Esingesijl 2 ) gewonnen
van de van Groningen ende al, de daerup weren,
worden ff) doet geslagen ende de anderen worden gericht ende de hoveden woerden ter Lunen •*) up staken
gesaet, daermede waren de gueden *) Oesterschen
steden, als Lubick ende Hamborch, want hem oick

a) W, 1423.
b) O, Alteken.
c) B en W, mijt anders vele.
d) B , hiertusschen: „de wat duchten ende iet duchten van stercheit"; W, „de wat dochten unde wat starck weren."
e) C, in de nacht.
ƒ ) „Wort" is met eene latere hand geschreven en in de plaats
gekomen van het doorgeschrapte „Alberden"; O heeft „wort" niet,
maar „Aelbert."
g) B en W, hiertusschen: „een deel."
&) C, ter toon; W, ter Luene. Zie blz. 48, noot 2.
i) Hiertusschen stond, doch is doorgeschrapt „luden van"; B en
W hebben „de Oestersche steden."

door Groningen met de verschillende deelen der Ommelanden gesloten Terbonden.
1) 1418 is juist.
2) Esingesijl is eene schrijffout en moet ziju Bsuma — of Ezumazijl,
ten n. o. en nabij Dockum.
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hoer gueder ») genomen waren up de zee *), ende
daer worden voerdan gescattet al de Schijringe pertij eslueden van Staveren an hen to Gerrijckesbrugge
to, ende gaven voele dusent olde Franxsche schijlden,
beyde gestlick unde warlick, daervan openden «) de
stadt Groningen de helfte ende de ander helfte juncke
Kene over de Eemeze, want de van Groningen ende
juncke Kene gelick in den oerloge weren mijt malkanderen tot eynden to. Ende #) Sicke Syarde e) to
Franker de overste was van den Schijringe pertijeslueden, de moesten sijnen jongesten soene ƒ) brengen g)
to gijssel vor dat golt ende voer de lovijnge *), de
he gedaen hadde, ende daerna waert dat oerloch gesoent, daer de stadt van Groningen guede besegelde
breve aff hevet van alle de landen in Vresslant *).
i) Item daet strijt der Kolsse bij Hijndeloepp j),
den de van Groningen wonnen *) is int jaer MCCCC
ende XX t) op Pancracii «*) martiris dach.
a) B en W, oek groet guet.
b) B en W, van de zeerovers.
e) B , opboerden; C, opdeden; W, boerden up de van Gronningen.
d) B en W, totten ende to. Ende.
e) C, Tiaerda.
ƒ ) B , den jongen Sicken; W, den jungen Sioco.
ff) B , hiertusschen: „to Groningen."
Ti) W, loffnisze.
i) Tan hier tot het volgende „Item" staat in C na de volgende alinea.
j) B en W, Colse bij Hindelopen.
Tc) W, daer de van Gronningen in noet weren (woewal so se der
gewunnen to hebben.)
I) W, 1424.
m) B en W, Pontianus.
1) Op het Oud-Archief van Groningen berusten van de jaren 1417,
1418, 1419 en 1420 talrijke verbonds- en zoenbrieven, bevattende de
verbonden tusschen de stad Groningen en de onderscheidene Friesche
en Ommelauder landschappen gesloten.
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Item to groten Sloeten «), do dat de Groningers
belecht hadden, do quamen de Hollanders ende ontsetten de Westvrezen ende nemen vole borgers van
Groningen i) son schutten ende hoer roischepen c)
ende voerden de altosamen in Hollant over ende
scatten al de gevangen, de se gevangen hadden, daermede ^) waren voer Groningen Henrick Beyer, Eyko «)
Onsta, Abele ten Dicke/), Johan Grove g) ende vole
ander uut, de datum is MCCCCXX0 *) Benedicti abbatis *).
Item dit is voert an Kortingenhuues to, dat wort
ommegestort, de datum is MCCCC ende XXXVI i) 2)
in profesto .ƒ) Petri et Pauli.

a) C, groot Sloten.
b) B , ende de van Groningen al oer scuten.
e) C, van Groningen sonder 't ontseggen, ende naemen alie haer
schutten ende gereetsohap; W heeft in plaats van „roischepen" het
Groningsche „roeysnicken."
d) A, Tweemaal „hadden daer."
e) B, C en W, „Eylcko" evenals de tekst van de herhaling hierachter.
ƒ ) De tekst van de herhaling „Apke to Dijck."
g) C en "W, Groeve.
h) B heeft MCCCCXXI; W, 1424.
t) W, 1426.

f) C, festo.

1) Het schijnbare verschil tusschen de lezingen 1420 en 1421 berust
ook hier op de paaschrekening, aangezien Benedicti abbatisdag 21
Maart is.
2) Het jaartal 1436 leest men in de meeste m. s. s. Deze plaats
en dit jaartal in onze kroniek hebben tot een pennestrijd aanleiding
gegeven tusschen de h. h. Mr. H. O. Feith en Dr. G. Aoker Stratingh,
(Gron. Volks-Alm. 1839, blz. 136 en vlg., 1840, blz. 111 en vlg.)
„Kortinghuus" lag 7-.
„Selwerderhuues."

unr
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-
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Petrus Cortingus per se voluit esse a).
Item voert van Zelwerhuues, dat gelegen bij den
cloester van Zelwert. Selwerderhues *) is gewonnen
gewest van de van Groningen om en kenna c), dat
Kortingeshuus gewonnen <?) is ende nedergestoert ende
de stenen van dessen voerss. huesen e) sijn gemaeckt
I I I I / ) stenen torns .</), twe cleynen ende twe groten,
in der stadtmuren gelegen an der nortsijt van der
suncte Wolborgen kercke, van den olden toren an
voert in suuden streckende. Ende A) dusse nianne is

a) Deze versregel is met eene latere hand er tnsschen geschreven;
hij komt niet voor in C; W heeft eene open plaats; B heeft:
Perus Cortingus per se voluit esse benignus,
TJt posset clare cunctos IVisones superare,
ld circo castrum per SYisones est ita versum
Et quod tantum potent conferre salutem,
Vespere pepanli mala mors sic oceidit illi
Sub anno domini apostoli trecent trigintaque septem.
b) De negen voorgaande woorden ontbreken in C.
Ü) C, bijnae; W, in dier tijt, dat.
d) O, gelegen.
e) B , hiertusachen: „is gevoert to Groningen ende dair • C, hiertusschen: „daervan."
ƒ ) C, ses.
g) De twee volgende woorden ontbreken in C.
h) De vier volgende woorden ontbreken in B ; W heeft „unde de
hovetman up den huse geheten Predicker 1), de een hoefftman was
van juneker Henrick."

1) Vermoedelijk gaat van Lemego hier een weinig, wat het tijdsverloop betreft, terug. Hendrik van Selwerd komt in vele charters
bij Driessen en op het Oud-Archief van Gron. voor, het vroegst in
1352, het laatst in 1411, (zie Driessen, blz. 298, 426, 464, 742,
751 en vlg.; Oud-Archief Keg. 1352, n". 1, 1395, n». 4 en 1402,
n°. 2.) Roelf Prediker en zijn neef Alf van Selwerd verzegelden in
1355 met de stad Groningen een verdrag van vriendschap, waarin
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een hovetheer op desse vorss. huse geheten, de ene
hovetheer ») waes *) joncker Henrickes <•) de d) gevangen wart mijt alle sijnen gesellen op den huuse
vorss. ende waert gebracht to Groningen voer e) Botteringepoerte ende daer worden sij alle gericht mijt
den sverde ende hoer lichamen sijn all begraven to
den Jacopinen in den ommeganck ƒ ) , daer men hoer
gebeente noch heft gevonden in corten tijden, in der
nort westerzij de a) des ommeganges vorss. in der *)
hoernen »), daer meister Bernt Dulman J ), een i) prior
to Jacopinen, wolde maken laten een prijvaet to
sijnen kameren fc).
Item noch van den gerichte ende heerlicheit van
Zelwert vorss. Z). In den belede biscop Frederick van
d) B , Prediker.
b) C, hiertusschen: „van."
e) = van jonker Henrick.
<J) B , ende lie.
e) W, up.
ƒ ) B , hiertusschen: „to den Jacopijnen."
g) A, noet; C, nort.
h) B , vor der.
i) = hoek.
j) B , „Berent van Duimen provinciael ende; W, „mester Berent
van Duimen, dem prior offt aoneken."
Je) Hier eindigt W feitelijk; er achter gevoegd is de brief van bisschop David van 1456 benevens het verbaal omtrent den twist over
het burggraafschap, dat door den auteur verkeerdelijk in 1360 wordt
geplaatst.
T) Dit in B , gelijk al dergelijke aanvangswoorden, juister als opschrift.
bepalingen voorkomen over het vrij en onbehinderd varen langs een
water, hetwelk niet nader wordt aangeduid, (Oud-Archief van G-ron.,
1355, n°s 1 en 2.) Mogelijk is het echter, dat de in den tekst bedoelde „Predeker" een nazaat is van genoemden Boelf Prediker.
1) Zie over Berent van Duimen de Inleiding.
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Blanckenheem van Utrecht vor Groningen III weken
lanck mijt al den ») stichte van Utrecht in den jaer
MCCCC ende he toch weder to hues mijt alle sijnen
luden up sunte Mertensdach translationis, ende do
de biscop ontfangen hadde dat derdendeil van den
gerichte ende heerlicheit vorss. an de vangenscap
ende scattinge Johan ten Hove, (de) joncker Goedekens soene *) was, als vorss. is van den beliggen des
biscops vorss., al men vindet vorss. in dessen cronica
vorss., so heft de biscop een verdrach ') gemaket mijt
joncker Henrik van Zielwart van den gerichte vorss.
den de twe deel des gerichts tobehoerde, ende desgelickes e) sijn recht daerto bruekende ende mede to
sijnen willen in Groningen ende heft dien biscop
vorss. de twe deil angegeven van desen burgen <*)
gerichte, want de biscop dat dexdende van dat gerichte hadde Johan ten Hove voerkregen e) ende desse
vorss. biscop van Blanckenheem biscop (Frederick gaff

à) B , mijtten alinghe.
i) B , ten Hove.
c) B en W, dagelies.
d) C, des burgers. Moet men misschien hier lezen „dezen burg
en gerichte"?
e) B , heeft „voerscr."; C heeft de zin anders nl. „want de Bisschop
hadde dat darde deel des gerichts van Johan ten Hove voorgecregen."

1) Het verdrag, waarbij Johan ten Hove aan bisschop Frederik
van Blankenheim het 'jz deel van het gericht van Selwerd afstaat,
is van 1405 en te vinden bij Driessen, Mon. Gron., dl. IV, blz. 749.
Het verdrag, waarbij Hendrik van Selwerd aan Pred. v. BI. zijne
rechten op het gericht van Selwerd afstaat, moge vroeger zijn gesloten, de verzegelingsbrieven dateeren van 22 Februari 1411, 29
Maart 1411 en 31 Maart 1411 en zijn te vinden bij Driessen, dl.
IV, blz. 752.
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joneker Henrick) «) van Zielwert weder van des stichtes
guedes Slingerborch *) ghéheten is mijt soven huuserven mijt al hoer tobehoert *),' mijt vorwerden, als
joncker Henric doet weer, soe sulde de Slingerborch
vorss. weder wezen mijt al hoer tobehoer c) ende herlicheiden ende blijven an den stichte van Utrecht
ende desse vorss. soven husen ^), hoven solden bliven
ewelick e) ende erlick f) up joncker Henrickes erfgenamen ofte nacomelingen sonder argelist.
Item als dit aldus geschiet was, so heft de stadt s)
Groningen gemaket een verdrach 2) mijt den biscop
vorss. ende he gaff quijt de stadt Groningen <V) dat
recht to brueken in der stadt ende stadtmarcket to
holden to Groningen ende daervoer sal de staedt
Groningen geven ende betalen alle jaer «) XXVII.;)

a) Hier staat in A een teeken, dat er iets moet worden tusschengevoegd B , C en W hebben dan ook „Frederick gaff joneker Henrick."
i) Van hier tot „ende heriicheiden" ontbreekt in O.
c) B , hoffsteden.
d) C, hiertusschen „ende"; W, hueszarven.
e) B en G, ewelike; A, enlick.
ƒ ) C, erffelick.
ff) B , raedt van.
h) Van hier tot „geven ende betalen" ontbreekt in B.
i) W, urn den 10 jaer.
j) B , X X V I I I ; W, 20.

1) Deze schenking van „den Slingerborch" komt niet in het verdrag
voor, doch wordt alleen bij van lemego en zijne navolgers, Rengers
enz., gevonden. Het was mij niet mogelijk de ligging van genoemd
landgoed te vinden, evenmin als zulks vroeger reeds den heer Driessen
mocht gelukken. Vergel. Driessen I I I , blz. 454.
2) Dit is het verdrag van I October 1405, (Oud-Archief v. G-ron.,
Beg. i405, n°. 1) gedrukt bij van Idsinga, Staatsrecht, dl. I I , blz. 49-
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off XXIX olde franxsche schilden ] ) to ewigen tijden
to ende daer noch XX jaren XX loet suelvers«), dat
de stadt niet affkopen mach off oick niet to vorsumen
dat to betalen ende dat to Koverden to brengen up
dat hues to des biscops behoeff ende sijne naeomelingen, biscops to Utrecht &). Hijromme is dat stadtboeck ffundeert up desen stucken, want int begin
des boeckes is gescreven, dattet vorss. boeck mach de
raidt van Groningen altoes hogen ende legen, wanneer se willen «) older heerlicheyden ende gewonten,
daer men bij verstaet mede in dessen saeken heerlicheit des gerichtes van Zelwaert, daer de stadt Groningen hijrmede beholden hebben ewelike dat recht
in der stadt ende stadtmercke ^).
Item der stadt Groningen wapen is een swart arn,
de dubbelt is ende heft onder sijn clawen enen Groninger schilt doer een velt de (twe)del e) is ende in
dat middel enen gronen strenck/) doergaende is.
Ende de arnt 3) is des keisers waepen altoes van
Romen *) ende heft altoes een velt, daer dat ons stadt

a) B , om de jaer X loet wittes sijlvers.
b) B , hiervoor: „Nota hic."
c) B , hiertusschen: „van."
d) B , dat recht in der stadtmareke.
e) A , „albedel"; B , „de twe deel", evenzoo hierachter waar dezelfde
beschrijving wordt herhaald; W heeft: „enen Gron. schilt end is witt,
jut midden daerdoer enen groenen strecke."
ƒ ) B , streke; C, strengh.
g) W laat.hier volgen: „is een kuecken vant Komsche wapen und
Arent staende in een golden velt, und is to Groningen angekomen etc."
h) Van hier tot „was heten daerto" ontbreekt in C.
1) In het verdrag staat „28 olde guldene franckensche schilden"
en iets verder, „alle twintich jaeren up sunte Micheelsdaeh twien
mareken ende eyn derdendeel van eynen marek Lodich sulvers."
WEKKEN. K°. 48.

6
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Groningen is angeoomen, want de stadt Groningen
van anbegijn onder den keiser <*) van Romen was
heten, daerto, dat keiser Henrick van Rome, de to
Utrecht starff ende sijn ingeweyde aldaer begraven is
in de doemkercke, do *) hi den broderen, de to
canonijken heten e), als de reguleren to behoeff hoers
vodinge <*) des lichames, dat hoff e) G-roningen, de
gelegen is in de greefscap van Drente, ene guldene
bulle daervan in Hollant ƒ); de in Groningen presenteert was in den tijden biscop Vrederickes van Blanekenheem to Utrecht do daer wart gehuldiget, daer dat
begijn vorss. affis; „In nomine sanete et (in)dividue s)
sanete Trinitatis Henricus favente Dei gratia *). Datum
anno M ») quadricesimo./') fc). Hijr is biscop (Frede-

a) Van bier tot het volgende „van Rome" ontbreekt in B.
b) In de herhaling van dit gedeelte hierachter, leest men hiertusschen „gaff."
o) A, to kampen de moacken heten; B , dat cappede moneke
plegen to heten; C, eampende monnicken; W, kappede broederen.
De bier afgedrukte tekst is genomen naar een plaats in m. s. s.
A en C, eenige bladzijden verder, waar het hier in den tekst vermelde wordt herhaald.
d) C, wondinge.
e) A, „heft"; B, „hoff", evenals de herhaling hierachter.
ƒ ) C, inholt.
g) A en B , dividue; O en W, individuae.
h) B , hiertusschen: „dementia rex."
i) A, hiertusschen: „COCO."
j) B en W hebben „MXL Henrici regis tercii Ordenis X I I I
regni actum Trajecti feliciter, amen."
Je) Geen der m. s. s. is hier volkomen in overeenstemming met
den tekst van den hier bedoelden giftbrief van 1040, zooals deze bij
Driessen, Monumenta G-roningana, blz. 857, voorkomt. Het begin
toch luidt: „In nomine sanete et individue Trinitatis Heinricus,
Divina favente dementia Bex" enz. Het einde luidt: „Data X I I
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riek) <») van Blanekenheem, de.de erste biscop is gewest de in Groningen is gehuldiget in den vorss. jaer
MCCCCXIX des XV dages in den Meye ende deselve
biscop Vrederick vorss. heft der stadt Groningen gelovet x) voor hem ende sine nacomelingen ende gesworen der stadt Groningen laten blijven bij hoer olde
herichlicheiden ende previlegien ende gewonten ende
rechten over gestlick ende warlick, als van olden plech
to wezen vor datum der huldingen vorss. endp do
waret anbeginde, de copman to reysen ende to verkeren mijt lev(end)igen &) beesten ende de die ware
also to vorcopen, dat also in voertijden net wesen
ende mochte.
Item also dat mij «) de van Groningen mogen varen,
keren ende werkeren, riden ofte to water varen ende
to lande in den stichte van Utricht sonder tol desgelikes al de stichtesluiden.
•*) Item hijr volget na ene orloge tusschen der stadt
Groningen mijt den Ommelanden bij Groningen gelegen ende Focko Uuken to Yler e) mijt sijnen fronden.
Item hir mach men mereken ende verstaen, dat de
breven des keisers 2) vorss. seer lange jaren na horen
Calendis Junii, Indietione V I I I , anno Dominice incamationis millesimo X L , anno autem Domini Heinriei Eegis tertii ordinationis
X I I I , regni primo. Actum Traiecto felieiter, Amen."
a) A, Henriet.
b) A, levigen; B, alse van levenden; C, levendigen.
c) „mij" ontbreekt in B; C heeft „wij."
d) Van hier tot het volgende „Item" ontbreekt in B.
e) C, Lier.
1) De huldebrief berust op 't Oud-Archief van Gron. (Keg. 1419,
n°. 1) en is gedrukt bij v. Idsinga, t. a. p., dl. I I , blz. 238.
2) Dit ziet op den brief van keizer Hendrik van 1040, waarover
even tevoren is gehandeld. In de herhaling van dit gedeelte van den
6*
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datum niet geachtet en waren, de nochtan in dat
leeste bijbrochten a ) , dat Groningen gekomen is an
dat stjchte van Utrecht vorss. *) ende sal daeran blijven.
Deo gratias.
Item dat Groningen eersten quam ant gestichte van
Utrech geschach in den jaren onss. Heren Christi geborti VIII e ende omtrent XXV jaren *), dat keiser
Henrick Groningen sunte Merten der hilligen kercken
to Utricht gaff, men het quam nie eer an dat gestichte,
dattet de <?) biscopen van Utrich huldinge in Groningen
vorkregen, eer biscop Frederick van Blanckenheem
daer gehuldiget, dat de erste was ende geschede omtrent als men scrift dusent verhundert ende ene 2 ).
8

) Hirna volget de copie to d) den principael breven van

a) = bewerkten.
b) De vier volgende woorden ontbreken in B , dat hiermede eindigt.
Daarachter staat nog „Finis."
c) A, ie.
d) C, uijt.
tekst hierachter, wordt dan ook deze opmerking geplaatst terstond
achter „quadrieesimo", het einde van de vermelding van dien brief.
1) Van Lemego is hier met het jaartal in de war. Immers omstreeks S25 bestond er geen keizer Hendrik. Hij doelt hier echter
op den bekenden giftbrief van keizer Hendrik in 1045, waarover hij
reeds eenige bladzijden vroeger heeft gesproken.
2) Ook hier treedt van Lemego in herhaling. De huldiging geschiedde echter bij brief van 15 Mei 1419, (zie boven noot 1, blis. 83.)
3) Door den heer Blok is reeds in de Inleiding aangetoond, dat
de hier volgende copiën van verdragen en zoenbrieven hoogst waarschijnlijk door Benninge in zijn kroniek, maar dan midden in het
gedeelte door van Lemego geschreven, zijn ingevoegd. Men vindt
deze verdragen enz. in dezelfde volgorde en met dezelfde verbindingen
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den egendoem, de hartoch Alhert, palsgrave up den Rijn
ende van Hollant greve, ende de hildinge ende de ede, de
se malkanderen gedaen hebben.
Item <*) Albert, van Godes genaden palsgrave up
den Rijn, hertoch in Beiren, greve van Henegouwen
ende van Hollant, van Zelant ende here van Vrieslant, ende Willem van Beiren, van Henegouwen ende
van Hollant bij derselver genaden grave van Oestwart *), doen kont allen luden, dat wi bi rade ende
guetduncken onses rades ende onser steden van Hennegouwen, van Hollant, van Zeelant, overgekomen
ende verdragen sint mijt Geerwert Kemmijnge «), Here
Haytinga d), Ffeia van Dockum, Tiart Walta, Sijwert «)
Wijarda, Gosscalck Hesselinga ende Tijdman ƒ) Hopper van des gemenen landes wegen .?) van Oestergo
ende Westergo in maneren hijrna bescreven. In den
eersten, so hebbe wij gezworen ende zweren lijfflicken
in den hilligen guede genedige heren to wesen over
em ende oren landen van Oestergoe ende Westergoe.
Ende daerup hebben se ons weder ontfangen ende

a)
t)
c)
d)
e)
ƒ)
g)

„Item" ontbreekt in C.
C, beter „Oostervant."
C, Kamminga.
C, Hoytinga.
C, Wijbart.
C, Eydma.
C, heren.

bij Brouerius van Nidek achter de door hem uitgegeven kroniek van
Benninge, blz. 407—432.
Wat den eersten hier volgenden brief betreft, dit is de zoenbrief
van 11 Augustus 1398, te vinden bij v. Scbwarzenberg, Charterb.
van Vriesland, dl. I , blz. 283. De copie bij v. Sehwarzenberg is
gelijkluidende met de hier gegevene, alleen de taal en de spelling
der eigennamen leveren eenig verschil op.

Wumkes.nl

86

gezworen ende gehuldet ons ende onsen arven tot
horen rechten landesheren. Item so sullen wij ende
onsen arven tijmmeren mogen sloten ende borgen
ende steden in den landen, daer ons des best genoeget. Item so sal elck man in den lande geseten
is om !) mogen blijven in sijnen guede sitten, daer
he recht to hevet onbescadiget, ten were ») vorwrochte 2 ). Item so en sullen wij se to gener hervaert beden buten horen paelen. Item so sullen wij
onse baleyuwen ende sculten, scaepen ende ampteslueden setten van dengenen, de in den lande van
Westvrieslant geseten sijnt, ende uut genen lande
anders. Item so *) sullen tollenvrij mogen waren in
alle onsen landen, also vere, alse wij de bedwongen
hebben ende hier namaels bedwingen mogen. Item
so sijnnen wij gebleven van suiker mijsdaet, doetslagen, achterstal ende ongehorsamheit, als se tot
dessen dage to tegens onsen olderen ende ons mijsdaen mogen hebben an unsen trouwen raede, alse
den lantgraven van Leutenborch, onsen neven van
Arkel, den heren van Egmont, den here van der
Veer, den <•) her van Lijrkercke, den borchgraven van
Leyden ende her Joban van Hemstede, ende an de
soven personen van Oestergoe unde Westergo, de se
ons ordennerende worden onder zegele ende breven
ende wes se daeroff ordineren d) hoer zelen to ge-

ra) C,
b) C,
c) C,
d) 0 ,

hiertusschen: „ofte het."
sij.
van der Veerde.
hiertusschen: „daer was."

1) Bij v. Sobwarzenb. t. a. p.: „vrij."
2) Bij v. Schwarzenb. t. a. p.: „onbescat, ten ware of hij brueckte."
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naden, dat se dat holden ende wijl doen ') zolen.
Ende want desse veertijn personen hijrup verdragen
; sint ende geordinert hebben voer onse olderen zelen
'ende alle dergener zielen, de mijt onsen olderen hijr
•gebleven sint, dat men maeken sall in den lande van
Westvrieslant 2 ), daert ons best genoget, ene kercke
tan twalf kanoniken provenden, ende ene dekanie,
e\cke van 3) provene *) van vijfftich ffranx schilde
elçks jaers ende de kanonie *) dubbelde provene, to
beleggen an gueden renten. Ende des sullen wij ende
onS? arven de kanonie *) ende provenen alletijt vergeven. Eg c) wij sullen bijnnen enen halven jaren
seggén tot wat stede wij de kercke gemakett willen
hebbeh. Ende bijnnen des jaers daerna, so sullen
onse mede lueden van Oestergoe ende Westergoe
ende ánders degene, de in den lande geseten sint,
up de Vesterzijt der Lauwersche, de ons gehuldet
hebben öff noch ons bijnnen deser tijt hulden sullen,
de kercke doen sullen maken 4 ), daert ons genoget.
Ende denmeien <*) vorgenoemt to genaeden een gasthues doen ^iaken, daert ons genoget; daer sullen sijn
derteyn bedien in liggen, eende een wijff ofte twe
insetten, de \le arme lueden, de daer komen, sullen
ontfangen end\ havenen *). Ende elck arm mensche,
\
\
a) A, cronene;
») c, dekanie.
<-•) ontbreekt in 0.
d) C, selven.
e) = reinigen.

c,y\ plaats van de twee laatste woorden: „proeve.''

1)
2)
3)
4)

Bij
Bij
Bij
Bij

v.
v.
v.
v.

'

\
\

Sohwarzenb. t. à, p. „voldoen."
Sohwarzenb. t. a.\p. „Oostvrieslant."
Sehwarzenberg t. k p, ontbreekt „van."
Sohwarzenb. hiertus-chen: „bereyden ende doteren."
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de daer kornet, sal daer dre dagen mogen liggen ende
harbarge mogen hebben. So hebbe wij ten ersten om
Gods wijllen ende om onser olderen zeelen wijllen
alle broeke ende afterwesen ende ongehoersamheit,
de se tot desen dagen yegen onser olderen ende ons /
mijsdaen moegen hebben, sijn claerlick vergeven ende j
wijl all vergeten ende tot genen tijden mer gedencken/
ende int quaet an se tovorhalen. Item so sullen se/
veelich mogen vaeren hoers lijffs ende gueds end/
de «) gebrueken alls vorgescreven is. Item so sullen
se gebrueken all sulkes rechtes, als bi den veertern
vorgenoemt overgekomen ende verdragen is ende f/v ij
hem mijt gueden hantvesten ende breven bezegelt
ende gegeven hebben. Item so sal men niemapt. to
kampe gebeden *) '<i) in horen lande geseten. /Ende
hijrup hebben se ons geopent ende overgelevért de
stadt Staveren ende cloester van sunte OdulpbAs ende
ons ontfangen ende gehuldet tot horen rechten landsheren, als vorgeroert is, beholdelicken deü abt van
sunte Odolphus ende sijnen gemeynte end? convente
ende den poerters van Staveren ende alle/dengenen,
de daerbijnnen wonachtich sijnt oers lijve ende oers
gueds. Oick hebben wij ons gelovet onse mede lueden
van Oestergoe ende van Westergoe àj porters van
Staveren ende de daerbijnnen woe/achtich sint,
weert, dat iemant onder em gesetenims niet onderdanich wesen noch voer horen heren jennende wolden
wesen, als se gedaen hebben, dat/se ons mijt alle
ore macht daerto helpen sullen, fis guede getrouwe
lueden, dat wij se tot onse on/erdanicheit mogen
brengen. Ende omdat wij em otjt vullenkomelicken
a) C, deselve.
i) C, gebiden.
c) C, hiertusschen: „die . . . . siji/."
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ende wal menen to holden vor ons ende onsen nacomelingen, so hebben wij onsen leven zoen ende broder
van Lueck, onse raeden vorgenoempt, ende onse
steden alse Dordrich, Harlem, Leyden, Delff, Alckmar, Amsterdam, Mijddeborch ende Tzirckzee dessen
breff bezegelt mijt onse zegelen x). Ende omdat alle
dingen aldus gescheen sijn, so hebben wij Wilhelm
van Beveren «), grave van Oesterwandt, onse zegel up
spacium desses breff gehangen.
Dit is ene copie uuten principael breff van sunderlinge
punten ende articulen, de de hartoch dessen vorgenoemden
Vresen gegunt ende geven hevet 2 ).
Item Weenslav, stadtholder in den Hage s ) , mijt
onsen vrunden ende gueden lueden in den lande van
Westergoe ende Oestergoe geseten, om dat punt to
verclaren, also dat *) (wij) weten mochten, woe ende
in welker maten wij ende onse nacomelingen onsen

a) C, Beyeren.
i) A, heeft „wij" niet.
1) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. in plaats van het volgende deze
woorden: „Gegeven tot Staveren up ten elfften dach in Augusto.
Anno XCVIII.
2) Het volgende is het laatste gedeelte van den zoenbrief van 3
Mei 1399, welke in zijn geheel voorkomt bij von Schwarzenberg,
Charterb. v. Vriesland dl. I , blz. 292. Het hier in den tekst opgenomen gedeelte is de brief van 27 Maart 1399 (v. Schwarzenb. I ,
blz. 290), welke in den brief van 3 Mei 1399 in zijn geheel wordt
herhaald. De taal van deze copie is eenigszins verschillend van den
tekst bij v. Schwarzenb. Zoo leest men bij v. Schwarzenb. overal
„Oistvrieslant", waar onze tekst heeft „Westergoe ende Oestergoe."
3) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. , , . . . . onsen lieven genedigen hiere
Hertoge Ailbrecht voorsz. in sinen lande van Hollant, en in sijnre
woenstat in den Hage."
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lieven heren den hartogen ende sijnen nacomelingen
geholden solden wesen; des unsen leven genadigen
heren hartoeh Albert sette <*) van sijnen rade van
sijner wegen soeven, genoempt bij namen als hijrna
bescreven staet, dat is to weten joncker Johan here
van Arkel, her "Wilhelm van Kowsen, domprovest to
Utricht, her Philippus van Wassenborch, greve J) van
Leiden, her Gert 5) van Egmont, her Johan van Heemstede, her Claws van Worselen c) 2) van Kortbene,
ridderen, ende heren Garbrant van der Constie <*) 8 ),
provest to Bergen e) in Hennegouwe, ende soven van
des gemene landes wegen van Oestergoe ende Westergoe
ende onser wegen, dat is to weten, Here Hoytinge
van de van Dockum 4 ), Geraert Karnmijnge, Tijart
Walta, Sijwert Wijarda, Gosscalck Hesselinga ende
Tijdnaar Hoppen, welker Vresen 5) sijnt eendrachtlicken mijt malkanderen overgekomen ende verdragen
van de vorgenomede punten in maten ende maneren
hijrna bescreven, dat is to weten, in den ersten, dat
van den tey(n)den in Oestergoe ende Westergoe, de
onse leve genedige here hartoeh Albert vermijds sijne
herlicheit tobehoren, dat he were schuldich to hebben
den teynden scoeff off hevet onse lieve here hartoeh

á)
b)
o)
d)
e)

O,
O,
C,
0,
A,

seste.
Geerbert.
Worpsele.
Constre.
Brenge; C, Bergen.

1)
2)
3)
4)

Bij
Bij
Bij
Bij

v.
v.
v.
v.

Schwarzenb.
Schwarzenb.
Schwarzenb.
Schwarzenb.

t.
t.
t.
t.

a.
a.
a.
a.

p.
p.
p.
p.

„van Wassenaar, borchgreve."
„Boraselen van Kortgene."
„van der Conster."
„Foeije van Dochem,"

5) Bij v. Schwarzenb, t. a. p. „viertien."
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Albert bij overdragen der verfijnen ») vor ons so voele
graeien gedaen, dat wij ende onse nacomelingen off
sijnen ghewaerden l>) renten l), off degene de selve
renten 2 ), van sijner wegen den teynden vorkopen sal
den twalff scoeff. Item so ist verdragen bi den verfijnen e), dat wij ende onse nacomelingen sullen vrij
wesen van allen smalen <*) tenden, dat is to weten
van seapen, van calveren, van varkenen, van gansen ,
van vogelen 8 ), uutgesecht van allen gueden seyet «),
mer w e s / ) wij in onsen hoeven seyen, daer sullen
wij niet aff 'geven, alle dinck sunder argelist. Ende
wij ende onsen nacomelingen ende elck besunder sullen
moegen holden vogelen ende honden *) in onser genoechten. Item want onse olderen ende onse overolderen plegen to geven thensen ende hinsslage g) 6)
ons lives heren olderen ende vorvaderen, so heft ons
deselve unse genadige here bij overdragen der verfijnen A) gegeven, gedaen ende verdragen de thinse
ende henslage ende hijrmede sullen quijt wesen van

a) C, veertijnen,
b) = waard.
e) C, veertienen.
d) C, smallen.
e) C, sade. Seyen, Grron. = zaaijen.
ƒ ) C, als.
g) „hinslage" of „henslage" wellicht — „hemslage", „heemslage. '
h) C, veertijnden.
1) Bij v. Sehwarzenb. t. a. p. na „nacomelingen" het volgende:
„sullen geven onsen lieven genedigen heren vornoemt ende sinen nacomelingen off sinen ghewairden rentmeester."
2) Bij v. Sehwarzenb. t. a. p. „rentmeester."
3) Bij v. Sehwarzenb. t. a. p. „vuelen."
4) Bij v. Sehwarzenb. t. a. p. „zwanen."
5) Bij v. Sehwarzenb. t. a. p. „buijslage."
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allen thinsen ende teenden ende henslagen, beholdelicken unsen leven, «•) genedingen heren den twalfften
scoeff, als voer staet ende sijn hoefflandt *). Item so
ist vordragen bij den verteynen "), we slusen <*) in
den lande van Oestergoe ende Westergoe geleeht hevet
in sijn selves «) landt ende dijck van sijn selves guede
sunder iemant anders daerto te gelden ƒ ) , de sal de
sluzen ontfangen van onsen genedigen heren, ende
he sal se em weder 3) upverleyen ende verlenen tot
enen rechten lene, hem ofte zijnen arven to gebrueken,
beholdelick dat de geestlike cloesteren ende moniken
in dusdanigen van sluzen ende visscherie niet sullen
wesen, overmijds dat onse leve, genadige here de
dinge van den cloesteren ende moniken an em holden
hevet. Ende alle andere visscherie sullen unse leven
genadigen heren hartoch Albert tokomen ende behoren ende sijne nacomelingen. Dat en were *) off
iemant in den lande van Oestergoe ende Westergoe
oers selves sloten, de tusschen oren lande liggen,
korven inleyde up oers selves arve off om *) oer
selves husen vivers ofte grafte groeve, de sullen se
moegen visschen sunder wederseggen unses leves genedigen heren ofte anders iemant van sijner wegen.
Item so ist verdragen bij den vertijnen »), overmids
à)
b)
c)
d)
e)
ƒ)
g)
h)
i)

Van hier tot „Item" ontbreekt in C.
= hofland, land van den heer, kroondoinein.
O, veertienen.
C, slnyten.
C, levens.
Z.Z betalen.
De twee volgende woorden ontbreien in C.
G, aen.
C, veertijnden.

1) Bij v. Sehwarzenb. t. a. p. „ten waere."
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dat dickwil gebreck «) valt tusschen onssen leven genedigen heren tenden J) ende dengenen, de de landen
besit 2 ) hebben, dat, so wanner dat degene beret is,
den sijn gued vertendet wijl hebben, de salt den
teentman twe 8 ) dagen tovoren weten laten, eer he
sijn koren mennet ende daerbij nemen to tuge twe
van horeü naeburen. Ende wert, dat de teentman
niet en queme, so machte de knape sijnt guedt to
hues mennen ende den teynden scoeff uutsetten bij
twe van den buren ende dan solde de knape de teynden scoeff bewaren, datter geen scaede an geschege
enen dach ende enen nacht. Ende waer daer iemant
van den buren, de daer to voermont *) worde daerbij
to komen ende niet en quame, de solde verhoren
tegens unsen genedigen heren «) 4) . . . ofte sinen gewerdigen rentemester tenden gekoft hevet ofte kopen sal,
de sal des naesten Sondages daernae, dat he den tenden aldererst <2) gekoft hevet, kondigen ende doen
noemen in der kercken van der patrochien «), daer
de tenden gelegen is, wen / ) he gemachtichget ende
bevolen hevet den lueden a) gued to vertenden, den

a)
i)
e)
d)
e)
f)
3)

= strijd, verschil.
C, vermaent.
Hier is in A, zoowel als in C iets uitgevallen.
C, alrets.
C, proehien.
C, want.
C, hiertusschen: „haer."

Zie noot 4.

1) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. „tiendenair."
2) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. „bezaeijet."
3) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. „een dach."
4) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. hiertusschen: „alsoe dicke, als hi
dat wederseide, eenen Vrancxen scilt. Item soe wie van onsen lieven
genedigen heere."
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de guede luden tospreken sullen ende vorsoecken in
allen maneren als hijrvor staedt. Ende wer deselve
hem hirin versumende, so mosten de guede lueden
bij twen buren wel x) uutscheden ende laten staen
voer den tenden 2) ende hoer selves guet to hues voren
in allen maneren, als hijr vorss. is sunder iemants
yegenzeggen onsses leves heren ofte anders to mijsdoen; vort sal onse genedige here voeren 3) ende
holden an em selven de wijnt van der moeien over
alle dat lant van Oestergoe ende Westergoe ende de
gifte van allen kercken, dewelcke em to geven steet «)
tot aller tijdt, wanner jenich van den kercken open
wesen sal, enen gueden man en priester ofte clarck
uut den lande van Oestergoe ende Westergoe geboren,
de des werdich is ofte worden sal, beholdelick, dat
een ijgelick, de wil een rosmolen maken laeten, de
in sijn selves hues mach dan daermede malen sunder
verbortnisse unses leves genedigen heren. Ende wer *)
dat sake, dat yemant enich olter gestichtet hadde,
he ofte sine olderen, uut sijns selves guderen ende
tot nu hierto gijffters off gewest hadden, de sal daer
gijffter off bliven. Ende elek preester, de nu int besijt
in sijner kercken, de sal int besit blijven sijn leventk
lanck sunder argelist, gelick als he dus langer gedaen
hevet hent to dessen dach to. Item oick is vordragen
bij dessen XIIII <?) vorg., dat onse leve genadige here
ende sijne nacomelingen sullen hebben tot ewigen

a) Van hier tot „enen goeden man" ontbreekt in C.
5) A, ver.
c) C, veerthijnen.
1) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. in plaats van „wel" „den tienden."
2) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. „tiendenaer."
3) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. „voernt."
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dagen alle anworpen, de an den lande, de an Oestvrieslant angeworpen sint ende nu ter tijt onbedicket
sint ofte anworpen sullen, off gelegen sint buten onsen
zeedicken. Ende weert sake, dat iemant olde dijken
ingelecht hadde, de solde men sijn landt beholden
laten, dat butendicks lege, beholdelicken dat men
de zeedijken dij eken «) mach van buten, de dijken
sal men bijnnen ofte buten leggen ter mijnster schaeden J ), daer se de gemene rade 2) des scheren i) sullen,
ende wes eerde, de men bijnnen nemet van iemans
lande, de sal men gelden tot des rades seggen 3 ).
Item alst overdragen is c) in den vorss. soene, dat
wij ene kereke maken solden mijt XIIII provenen
ende een gasthues mijt een deel provenen, als de
breven, de wij hebbe van unsen leven genadigen
heren inholdende ende wij overmijds orloge so zeer
verarmet sint, dat wij stichtinge ende tijmmerijnge
van der vorss. kereke ende gasthues mijtten provenen
den niet vullenbrengen mogen na inholt £) der soene,
so hevet unse leve genadige here hartoch Albert vorss.
van siner guedertirenheit de tijt verlenget vijff jaren
lanck. Ende hijr ende bijnnen sal onse leve genadige
here een jaer tovoren seggen, waer he se gemaket wil
hebben. Ende de kereke, gasthues ende provenden
sullen wij tijmmeren, stichten mijt renten ende gueden

o)
b)
c)
d)

A,
C,
A,
A,

dencken.
heren.
hiertussehen: „was."
in hollant; C, inhout.

1.) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. „van der buytendijcksch aerde ôf
binnen ter minster scade."
2) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. „die heemraides."
3) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. „heemraides schieringe."
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bijnnen een jaer na vermaninge unses leves genadigen
heren. Ende hijrmede sal ende wil onse genedige
leve here ons ende onse nacomelingen vrij laten onse
lantzaten '), dat wij ofte jenich van onser wegen gebruket hebben sint ter tijt, dat wij onsen leven genedigen heren vorg. ontfangen ende gehuldet hebben.
Ende ofte yemant in naekomeden tijden onrechte
brukinge hadde, de mochte daer alsdan beteringe
voer doen nae inholt der hantvesten ende gemene
rechten, dat unse genedige here ons gegeven hevet
sunder argelist. Ende wert sake, dat twisschen onsen
leven genedigen heren ende ons jenich twidracht veile
an jenich van beiden parten 2 ), de nae 3) verclaert
sint, de sullen staen tot verclaringe der verteynen,
de over de vorss. zoene weren, de in Oestvreslant
gemaket wort. Ende wert sake, dat yemant van den
XIIII storve ofte van noetsake daer niet bij mochte
komen, daer sal men andere nemen in den gebreke
van den anderen, de daer niet en queme. Ende want
wij der vorss. zoene, lantrecht ende verclaringe van
allen punten daerin begrepen ende onses leves genedigen heren hantvesten bezegelt, de he ons daeraff
gegeven hevet, mijt aller gunsten ende genaden oetmodelicken ontfangen hebben. So hebben wij vor ons
ende onsen nacomelingen gelovet ende loven unsen
genadigen heren hertoch Albert vorss. ende sijnen
nacomelingen up suiker hulde ende ordinancie 4 ), als
wij em gedaen hebben, dat wij em guede, getrouwen,
horsame lueden ende ondersaten wesen sullen ende
den tot allen tijden doen, dat guede lueden oren
1)
2)
3)
4)

Bij
Bij
Bij
Bij

v.
v.
v.
v.

Sehwarzenb. t. a. p. „vrij laten sitten onbescat, ten waere."
Sehwarzenb. t. a. p. „in eenich van de vorsz. pointen."
Sehwarzenb. t. a. p. „niet."
Sehwarzenb. t. a. p. „eede."
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rechten landesheren schuldich sint to doende. Ende
int kentnisse der waerheit deraff hebben wij dijt
briff open doen zegelen mit unse gemene luede van
Oestèrgo x) zegel, dat wij tot dessen dagen gebesiget
ende gebrueket hebben, hir angehangen. Up den
derden dach in de Meymaent int jaer onsses Heren
dusent verhundert ende negen ende twintich 2 ).
Van den punten ende articulen, de de hovelingen den
hartoch van Beyeren weder in overgegeven hebben 3 ).
Item dit sint de articulen ende punten, de wij hoeftlingen uut Oestèrgo ende Westergo <*) *), de nu ter
tijt verdreven sint van *) Groningen, van *) Emden
ende uut den gemenen landen bij oesten ende bij
westen der Emse ende vergaddert sint to Staveren
ende to Sloten, doen willen tot enen eynde tot ener
eerlicheit B) den alredoerluchtigen hoechgeboren ffursten ende heren hartoch Johan van Beyren. Int
ersten, dat wij em ende sijnen arven tot ewigen tijden
bekennen willen voer unsen rechten landesheren up
al sulke punten ende articulen, als hijrnae volget
a) C, hiertussehen: „landen met andere landen.'
*) C, uijt.
1) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. „gemene lande van Oestèrgo en
Westergo zegelen."
2) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. „MCCC neghen ende tnegentich."
3) Dit is het traetaat tusschen Jan van Beijeren en de Westfriezen
en. eenige ballingen uit Oostfriesland van het jaar 1418, te vinden
bij v. Schwarzenb., Charterb.. v. Vriesl. dl. I , blz. 403. De tekst in
de kroniek opgenomen is uitvoeriger en meer met de hedendaagsche
taal overeenstemmende, hoewel de zin dezelfde is, als bij v. Schwarzenberg.
4) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. hiertussehen: „landen met andere
luijden."
5) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. „tot einer herrlieheit und ehren."
WEKKEN. N°. 48.

7
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bescreven. Int eersten bekennen wi unsen genedigen
heren dat alrehogeste recht, dat is to vorstaen, dat
de gretmans ende de rechters mijt oren mederechteren
sullen voeren van wegen ons genedigen heren dat
recht, dat em mijt recht in den omgange der sonnen
boren mach, als dat van oldes gewest hevet, mer de
gretmans sullen alle jaer komen to Staveren voer onsen
genedigen heren ofte vor dengenen, den he dat bevolen hevet ende sullen oren eedt doen, dat se van
onsen genedigen «) wegen allen lueden recht doen
sullen na olden Vresschen lantrechte. Ende onsen
heren ofte degene, de den eth doen van wegen onsen
genedigen heren ende bevoelen is rechte rekenscup
to ontfangende ende to doende bijnnen Staveren bijnnen een maent daernae, dat he uut den rechte gaet
van al sodane broke ende hovetslage &), de unsen
genedigen heren bijnnen jars e ) versoenen is. Ende
wes onkost, dat de gretmans mijt ore mederechteren
doen van rechten wegen, dat sal van den broeke, de
onsen genedigen heren versoenen is, genomen worden.
Ende desgelik sullen doen de rechters to Groningen,
als de gretmans to Staveren sullen doen. Item so
bekenne wi onsen genedigen heren sijn hoeffgelt ende
hinslage ] ) twe vleemsche groten van elck huese des
jaers. Item wert sake, dat yemant mijsdede, de sal
misdoen up em selven ende up ander niemant ende
wo(r)de he voervluchtich, so en solde em niemant ontholden ^). Ende onthelde em iemant na der tijt, des

a)
è)
c)
d)

0,
=.
C,
=

hiertussclien: „heren."
belasting per hoofd.
blijven ende.
herbergen.

1) Bij v. Sehwarzenb. t. a. p, „sijn hoefflant uad de huyslagen."
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he van den rechter vermaent worde, so sulde he bote
ende broeke claervoer gelden «), als de misdader selven
doen solde. Item so bekennen wij unsen genedigen
heren de munte, inden he guet golt ende silver lat
slaen ende 5 ) dijt sal duren twintich jaren lanck sunder vernieu. Item so bekennen wij unsen genedigen
heren alle tolle van allen gueden, dat men uuten
lande sal voeren den hundersten penninck van uutbemesschen lueden 2) ende wat gued eens vertolkt
is 2) up de reise niet bet to vertollen, mer wij, de
onsen heren genedigen heren ondersaten sint, sullen
tollevrij wesen in allen onses heren lande ende stromen,
de he nu ter tijt hevet ofte hernamaels ankomen
mogen. Item ofte jenich scip lantroeringe dede an
desse vorss. landen, alse dattet scip verlore, so mogen
de luede uut den scepe oer lijff ende guet bargen
sunder hijnder ende vrij van unsen genedigen heren
daeraff wesen. Ende hulpe dat guedt iemant to bargen,
de solde redelick arbeidesloen hebben. Item quemen
daer scepe ofte gued driven, daer niemant bij were,
so solde de rechter, de den eed bevolen were van
wegen unsen heren, dat guedt havenen e) ende bargen
ter tijt to, datter iemant nae queme mijt gueden bewisen umme dat guedt. den sal men dat gued wederumme leveren omme redelick arbeidesloen, dattet gekostet hevet to havenen ende to bargen. Ende queme

a) C, geven.
b) A, tweemaal „ende."
e) = binnen den haven brengen.

1) Bij v. Schwarzenb. t. a. p, „landen."
2) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. ontbreekt het volgende van „up"
tot „sullen tollevrij wesen."
7*
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daer niemant na bijnnen jaer 'ende daeh, so sal de
rechter tot behoeff unsen genedigen heren nemen dat
ene darde part ende degene, de dat hebben helpen
bargen den anderen part ende dat derde deel de
kercke, daer de guede ingekomen sint. Item so sal
de alredoerluchtiste ffurste unse genedige here ons
bescarmen voer alle landesheren ende vor alle degene,
de uns beschedigen ende behinderen mogen, ende
een iegelick, de van den sijnen verdreven is uuten
lande van Oestergoe ende Westergoe, uut Groningen *),
van Emden ende uut landen bij oesten ende westen
der Emse, up sijne helpen, also dat he rustelick ende
vredelick upt sine is, als he p l a c h t o wesen, er dat
he verdreven wort. Ende dat em misdaen is bi onsen
genedigen heren genelicke ») 2) beteringe daervoer to
gescheen. Item unse genedige here ons in gene heerwaert to leyden uuten paelen van Vrieslant 3 ). Item
hirmede sullen vergeten ende vergeven wesen alle
saeken, de voer dessen dage gescheen sint. Item
een iegelick, he sie gestlick ofte wartlick, sal gebruken.
alle previleyebreven ende vriheit, de se gehadt hebben van koninck Karoles tijden went tot desser tijt
to 4 ), uutgesecht desse vorss. punten ende articulen *).
Ende alle desse punten ende articulen sullen brueken

a) C, genedelicke.
b) Van hier tot „sullen brueken" ontbreekt in C.

1) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. ontbreekt „uut Groningen."
2) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. ontbreekt „genelicke."
3) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. volgt nog: „nah de privilegie, van
BCeyser Carolo gegeven, noch forderen tho trecken."
4) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. ontbreekt het volgende tot „Ende alle."
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ende hebben alle eylande om dit landt gelegen ] ),
de mede besoent willen wesen ende de dessen
lande tobehoren, uutgesecht de van Amelant ende
Schillinge 2 ).
Hartoch Albert, palsgrave up den Rijn etc. huldebreff
van Oestergoe ende Weslergoe 3 ).
Wij prelaten, hoeftlingen, gretmannen, rechteren
ende alle gemene meente van Oestergo ende Westergoe
doen kundt ende kentlicken allen lueden ende bekennen mijt dessen openen breve, dat wij ontffangen
hebben ende ontfangen ende hulden den edelen hoichgeboeren ffursten ende heren hertoeh Albert van Beyren,
grave van Hennegawen, van Hollant, van Zeelant ende
bannerher van Vreeslant voer onsen rechten landesheren, em ende sijnen erven ende nacomelingen. Ende
hebben dat an den hilligen gezworen mijt gestaveeden
ede ende loven dat vor ons ende onsen nacomelingen
vaste to holden ewelick ende erfliken sijn beste to
doen ende sijn quaeste to keren ende allent, dat wij
enen rechten landesheren schuldich sint to doende
na all sul eken rechten ende hantvesten, als he ons
wederumme gegeven hevet, alle argelist uutgesloten.
Int kentnisse deser waerheit hebben wij unsen segele
van Oestergoe ende Westergoe an dessen breff gehangen
int jaer unses Heren dusent drehundert ende achtendenegentich up onser Leven Vrouwenavent assumptionis.

1) Bij T. Schwarzenb. t. a. p. „eylanden und ummelanden, und
de tho de lande behoeren."
2) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. hierachter: „Datum Staveren in
Westfreeslant, anno 1418,"
3) Deze hnldebrief is te vinden bij v. Scbwarzenberg, Charterb. v'
Friesl. dl. I , blz. 284
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Dijt is een huldebreff van een del van de Sovenwolden *).
Wij gemene buren van Oldeholepat ende Nieholepat,
Wulvegae, Tonnegae 2 ), Oldetrine, Nietrine, Spange,
Scerpenzel, Monkebuer «), Oldelamer, Nielamer, Nieholtwolde, Oldeholtwoldt, Ydzeerth, Bledick *), Pepergae, Kunere ende Oesterzeemserlant <••) doen kundich
allen luden, dat wij gelovet hebben ende loven in
gueden trouwen onsen leven genadigen heren hartoch
Alhert van Beiren, grave van Hennegouwen, van Hollant, van Zelant ende her e van Vrieslant, dat wij em
ende sinen arven sullen doen all, dat guede getrouwe
lueden oren rechten landesheren schuldich sint to
doene ende sullen jaerlix em geven ende betalen •-?),
also als onse andere ingesetene onsses tho pachte
sullen geven, also dat in de hantvesten ») bededinget
is, de onse leve genedige here den gemenen luden
van Stellingewarff ende Oesterzeyngelant ende van der
Kuner gegeven ende bezegelt hevet. In kennisse der
waerheit so hebben wij, gemene meynte van Stellingewarff, van Kunere ende van Oesterzeyngelant, dussen
breff bezegelt mijt unse zegelen an dessen breff gehangen. Gegheven int jaer unses Heren dusent veerhundert negenendetwintich up des hilligen Sacramentes'avent ƒ ) s ).
á)
i)
0)
d)
e)
ƒ)

C, Menckebuer.
C, Klestijck.
C, Oostersee moer.
Van hier tot „also dat in de hantvesten" ontbreekt in C.
C, lantvestinge.
Eene latere.hand schreef hierachter het jaartal 1399.

1) Dezen bnldebrief vindt men bij v. Scbwarzenberg, Charterb. v.
Friesland, dl. I , blz. 296.
2) Bij v. Schwarzenb. t. a. p. beter „Sonnegae."
3) Ook v. Schwarzenberg t. a. p. heeft „MCOCXOIX."
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Item «) dit is van ene generale zoene doer alle Vrieslant,
do de heren uuten lande weren verslagen.
Item o), do de Vreesen desse heren uuten lande
weder hadden verslagen, als gi voer gehoert hebben,
alse begunde ze to smaken ende to vernemen, dattet
lasticb ende zwaer was to staen onder bedwanck van
landesheren ende beter ende lichtliker was to wesen
bij em selven onder sick, em &) to berichten laten
van oren eygenen hoefflingen ende gueden lueden,
dan van anderen vremeden landesheren. Aldus leden
se onderlin mijt malkanderen over, dat se wolden
maken ene gemene zoene over alle Vrieslant, oest
ende west, ende wolden volgen dat wort in den hüligen
ewangelio, dat onsse Leve Here secht doer den ewangeliste: omne regnum in se divisum desolabitur, dat
is: alle riken in em selven gedeelt ofte rebel, dat
geet to niet e t c , menende hirup, als Vrieslant weer
overene ende eendrachtieh, so weert niet wal mogelick,
dat men se gewaltlicken van jenigen heren solde mogen
bekrachten. Waerup se mijt malkanderen sint overgekomen ende hebben ene sone gemaket in maneren
hierna bescreven.
Copia x).
Item wij Ocko van den Brocke, Auwerick ende
Emden hoefftlinck, Sijbeth, hoeftlinck in Rustinck,
a) „Item" ontbreekt in C.
b) C, ende.
1) Het origineel berust op liet Oud-Archief van öron. (Reg. 1422
n°. 4) en is bij talrijke schrijvers overgenomen. Eene copie naar het
origineel heeft Friedländer, Ostfr. TJrkundenbuch I n°. 301. De copie,
in de kroniek opgenomen, is, met uitzondering van enkele taalafwijkingen en omzettingen van gedeelten van den tekst, vrij nauwkeurig.
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borgemesteren ende radt ende gemene meynte in
Groningen, prelaten, hoeftlingen, reehteren énde gemene meynten van Hunsinge, Ffijmelinge, Langwolt
Ffredwolt, Hummerselande ende gemene eylanden 1)
an der oesterzide der Lauwersch mijt unsen hulperen
an de ene zijt, ende wij prelaten, dekenen, hoeftlingen,
schepen, gretmans, reehteren ende gemene gemeynten
der ander landen van Oestergoe ende Westergoe mijt
allen eylanden ende landen an de westerzijt der LaUr
wersche mijt onsen hulperen «) ende hulpes bulperen
an de ander zijde, maken kont ende kentliek allen
lueden mijt desen jegenwordigen breve, dat wi voer
ons ende onsen nacomelingen ende erffgenamen umme
nutticheit, eendracht ende zalicheit des geinenen Vreslandes sint vruntlick ende liefflik samentliken mijt
gueden berade mijt malkanderen overdragen *), vereniget ende versoent van alle schelinge e), twidracht
ende veeden, de wij to dessen dage to, voer datum
desses breves, mijt malkanderen gehat mogen hebben,
also dat wij, noch onser gene, noch onse nacomelingen in genen tokomenden, tijden up malkanderen
meer oerlogen sullen, noch willen, noch doen laten
willen tot ewigen dagen to. Item so loven wij , voergenoemde Ocko, Sibeth, borgemesteren ende raidt
ende gemene meynte der Ommelanden an de oesterzijt
der Lauwersche geseten, dat den landen van Oestergoe
ende Westergoe ende hoeren inwoners <*) genen scaden

a)
i)
c)
d)

De drie volgende woorden ontbreken in C.
C, beraden.
= verschil, twist.
C,. nacomelingen.

1) Bij Friedläuder hiertusschen: „ende onlanden."
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scheen sal voer '), in noch doer unsen landen. Ende
desgeliken loven wij prelaten, provesten, dekenen,
gretmannen, hoeftlingen, rechteren ende gemene gemeynten van Oestergoe ende Westergo landen mijtten
eylanden ende ommelanden «), dat Ocko, Sibeth, borgemesteren énde raidt ende gemene meente to Groningen ende den Ommelanden vorss. in, voer J) noch
doer onsen landen geen scaden scheen sal, desgelikes
salt wesen als vorss. is van den eylanden 2) ende ommelanden omtrent van der oesterzijt der Lauwersche
gelegen. Item so sullen wij Oicko ende Sibeth ende
gemene borgers ende ingesetene der stadt Groningen
ende der landen vorss. ende onse nacomelingen den
koepman veligen overal in de oesterside van der Lauwersche , daer wij machtich sint, beide to water ende
to lande, na datum des breves voertan voer alle inwoners derselver landen. Ende desgeliken sullen wij
prelaten, provesten, dekenen, gretmans, hoefflingen ,
richteren ende gemene gemeente van Oestergoe ende
Westergoe mijtten eilanden ende ummelanden vorss.
ende onse nacomelingen den koepman veligen overall
ende voer alle inwoeners derselver landen an der
westersijt der Lauwersche. Item so sullen wij van
beiden sijden in den landen bij westen ende bij oesten
der Lauwersche tot der Weser to, elck van ons in den
sijnen, allen 3 ) moerdenaeren, kerckenrovers, kerckenbreckers, kramschijners *), ffrouwenscheyners, stratensehenners ofte rovers sturen unde vervolgen, als men

a) Van hier tot „omtrent van der oesterzijt" ontbreekt in C.
b) C, kraemschenders.
1) Bij Friedländer t. a. p. „uet."
2) Bij Friedlander hiertusschen: „onlanden."
3) Bij ÏYiedlander hiertusschen: ,,deven."
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dat van rechtes wegen schuldig is toe doen tot allen
tijden, alst geclaget wort. Item so sullen alle koepluden uut Oestergoe ende Westergoe landen ende
eylanden mijtten ommelanden vorss. alletijt moegen
vaeren ende keren vrij in ende doer ons Ocko, Sibeth
ende der stadt Groningen eylanden ende ommelanden ! ),
op der oestersijt der Lauwersche, op den olden toll
sunder anders jenigen toll ofte ongelt, ende den olden
toll sal men nargent verhogen. Ende desgeliken sullen
Oick(o) «), Sibeth, de stadt van Groningen ende Ommelanden vorss. in Oestergoe ende Westergoe ende
horen eylanden ende ommelanden vorss. vaeren ende
keren up den olden toell, als vorss. is. Item weert
sake, dat jenich man gebrecklick worde an lijve ofte
an guede, dat solde de mijsdadige beteren mijt lijve
ende mijt gude, sunder jenich anders mans lij ff ofte
gued daeromme in belastijget to wesen in generleye wijs.
Item so sal men genen man in den landen vorss.
om des anderen sculde to bekomen 2) toeven ofte besetten, meer den clager sal men vordelick i) recht
behelpen over dengenen, de hem schuldich is. Ende
so sal ment e) joe bijnnen vijff markeldagen <J) 8 ) em
uutrechten, meer lijt de clager langer boven vijff
dagen, so sal de rechter de kost betalen, daer de

a)
h)
c)
d)

A,
=
De
C,

oick; C, Ocko ende.
behulpzaam, volijverig.
twee volgende woorden ontbreken in C,
warckeldagen.

1) Bij Friedlitader vervolgens: „ende oeck in ende doer de landen
bij der Lauwersche."
2) Bij Friedlander t. a. p, in plaats van „to bekomen" „bekummeren."
3) Bij Friedlander t. a. p. „workeldagen."
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clager verteert. Ende een iegelich mach sijne sculde «)
inwijnnen mijt twe mannen, oers rechtes onverwonnen *), uut den lande, daer de koep gescheen is ende
daer de schuit in gelegen is, so veer als de schuit
boven vijfftich olde schilden niet en sij, dertich olde
vleemschen vor den schijlt; weer öick de sculde boven
vijftich olde schijlden vorss. payments, so sal dat tuech
ende bewijs staen tot des rechtes c) ontkennen. Weert
oick sake, dat jenich sehijp van den ,vorss. landen
verderve <l), guedt daeraff berovet x) worde, daer sal
men mede volgen de olde woente, dat is to vorstaen,
we dat gued barget, de sal hebben den derden penninck, de koepman de twe pennyngen e). Item so
sullen alle prelaten, provesten, abbeten, dekenen, gretmans, rechteren ende gemenelick alle geestlike ende
warlike personen in den vorss. lande blijven bij horen
rechte ende sullen hore rechten ƒ) ende guden vrede
ende rustelick brueken, nijemande den anderen daeran
to hinderen. Item so sal men alle hoersame monneken, iu(n)cfrouwen 2) ende horsame geestlike personen weder wijsen in hoer convent. Ende weert sake,

a) C, seade.
~b) = wier recht onaangetast is, welke van geen misdaad overtuigd
zijn geworden.
c) C, richters.
d) C, hiertusschen: „ende."
e) De volgende bladzijden, yan hier tot „in orkunde ende kentnisse" enz. aan het einde van dezen zoenbrief, ontbreken in C.
ƒ ) A, hiertusschen: „ . . . . lichei. . . ." vermoedelijk = „herlicheid", zooals ook het origineel heeft. Dit woord is er met een
renvooi ingevoegd en door het afsnijden van het papier gedeeltelijk
verloren gegaan.
1) Bij IMedlander t. a. p. „gheberget."
2) Bij lYiedlander t. a. p. hiertusschen: „monikfrouwen."
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dat iemant desse vorss. personen onthelden a) nae den,
dat se mijt des prelates breven, daer de geestlke persoene onder geseten is, vermaent worde ofte were, so
sal he mijtter daet onhorsam wesen *), ten 3) weer van
rechtlike ofte van arfftaels *) wegen ofte van anderen
saeken, de men mijt rechte ofte mijt mijnne in den
lande, daer de saeke in verregen is, mijt gelike niet
scheiden mach B) sonder vertreck «) den overherijnge
to berichten ende jo also voegen, datter geen veede
van kome. Item so sullen wij all onsen vlijt daerto
doen mijt ganser macht, dat de gevangen an beyden
sijden genedelicke gescattet ende gekoft worden nae
horen vermoege. Item war daer jenich in Oestergo
ende Westergoe landen geseten, de buten 4) de vorss.
landen j enige vremede luden int lant haelde bijnnens
landes mede to orlogen, de solde verhoren ltjff ende
guedt totter vorss. lande behoeff. Item wert oick, dat
de van Oestergoe ende Westergo landen Ocko, Sibeth,

a) — herbergen, ook, vasthouden.
h) == erfrecht.
c) = uitstel, talmen.

1) De tekst is verder in de kroniek een weinig verward en door
elkaar gehaspeld. Zoo behoort (zie Friedlander t. a. p.) achter „onhorsam wesen" het volgende: „der heilighen kerken, ende zal ghebroken den rechter, daer hie onderseten is, tien schilden, dertich
olde Flaniesche grote voer den schilt" en daarna het stuk beginnende
met „Item so mogen komen enz." (bl. 111) tot achter „ . . . . n a
datum des breves uprese", in den tekst tusschen ( ) gedrukt.
2) Bij Friedlander t. a. p. „dat."
3) Hiertussehen is iets weggevallen. Bij -Friedlander t. a, p. het
volgende: „zo sullen de wijsheit der lande, daer de zaken in verresen
zint, der ander lande raed ende wijsheit daerto ropen, ende de sullen
dan de zake to rechte of ter mijnnen scheiden."
4) Bij Friedlander t. á. p. „de wijsheit der vorss. landen."
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de stadt van Groningen mitten Ommelanden vorss.
ende eylanden ende begeerden enen bijstant J ) in.hoer
landt na vorworden in dessen breve begrepen, so
mogen Ocko, Sibeth ende de stadt van Groningen
mijtten Ommelanden vorss. reisen up kost daer van
Oestergoe ende Westergoe landen vorss., al so vro
als «) se komen over Gerrixbrugge ofte over de Lauwersche. Ende desgelikes eyssehen wij Ocko, Sibeth,
de stadt van Groningen mijtten Ommelanden vorss.
de van' Oestergoe ende Westergoe landen vorss. om
hulpe als vorss. is, so mogen se reisen up Ocko,
Sibeth ende der stadt van Groningen mijt oren Ommelanden kost als so vroe, als se komen an de oesterzijt der Lauwersche ende Gercksbrugge ende elck up
sijns selves aventuer to reisen. Item de schaede, de
gescheen is Eelke Heringe ende Jonga Azega mijt
oren vrenden seer der tijt, dat de huldinge gescheen
is in Hollant, de is gegeven up veer soenslueden, van
Eelken ende Jonga Azega mijt horen vrunden 2) up
Bruen Clijnge ende Popken Ffeddema ende van der
lande wegen up Popken Trinze 3) ende Hinricks Beyers,
ende kunnen desse niet verdragen, so sullen de soenslueden enen lijken *) overman e) kesen ende so <*) de
sake to scheiden, des sullen se holden enen dach to

a)
b)
c)
d)

al so vro als = zoodra als.
= rechtvaardig.
= scheidsrechter.
A , io.

1) Bij Ifriedlander t. a. p. van af „vorss." aldus: „eyscheden ende
beden in oer land om Ijulpe."
2) Bij JTriedländer t. a. p. in plaats van „mijt horen vrunden",
„wegen vorser."
3) Bij Friedländer t. a. p. „Tijrnse."
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Groningen ende denselven dach, daer de soenslueden
mijtten stadt van Groningen, Oestergoe ende Westergoe mijt malkanderen overeen worden ende up denselven dach ende stede, so sullen de landen van beiden
zijden den soensbreff overleveren. Item al degene, de
besoent sint, de sullen weder upkomen upt hore in
Ocken ende Sibeth gebede to gebruken x). Ende voert
al degene, de up der oesterzijt der Lauwersche upt
hore sullen komen, de sullen wisscheit doen «), daer
den hoeftlingen ende rechteren ende der gemener
meente an genoget. Item so sullen de ghisele van
Gerckscloester vrij ende quijt wesen van der vangenschup nu ter tijt stunt. Item al so vroe als *) desse
articulen mijt loeften ende eden bevestiget sint ván
dengenen, de daerto geramet sint, ende gevestiget
mijt zegele ende breve, so sullen alle gijzelen an
beyden sijden quijt wesen, uutgenomen 2) de voer
geen gelovet geit staen. Item wert sake, dat iemant
wer, de desse vorss. articulen niet holden ofte bevestigen wolde mijt eeden, de sal mijtter daet vredeloes wesen lijves ende gude; boven dat, so sullen de
lande noch den overheringe 3) berichten ende daerto
dwijngen, dat he deselve articulen holde, bezwere
ende bezege(le). Item up dessen vorss. soene sal
ende mach een iegelick man van beyden zijden in
allen landen ende steden tusschen der Zuederzee ende

a) = borgtocht stellen,
i) = zoodra als.

1) Bij Ifriedländer t. a. p. „in juncker Oeken ghebede to Broke
vorser."
2) Ifriedliinder t. a. p. heeft „uutgenomen" niet.
3) Bij SViedländer t. a. p. „onhorigen."
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daer Wezer all velich lijves ende guedes vaeren, wanderen , keren J) ende verkeren, to water ende to
lande, bij dage ende bij nachte, ende tot allen tijden,
als he des to doende heft.
2
) (Item so mogen komen alle degene, se sijn geestlick off warlick, de geweken offte verdreven sint uut
den lande van horen guden tusschen den Zuderzee
ende Wezere, komen up hoer egen guet, huse, arve,
also se dat vinden, uutgespoken de ballingen van
Emden ende van Groningen, sunder den, de se innemen willen om bede wille guder lueden van Oestergoe ende Westergoe ende guede mans van Dockum
ende na dessen dage sullen se genen meer schaeden
lijden in horen guede. Item alle scaden ende doetslach, de gescheen sint in der veede sunt der tijt,
dat Emden gewonnen wort, sullen doet gesoent sijn
ende quijt wesen in allen landen vorss. mijtten genen,
da,r wij mede gesoent sint. Item so we der Vetkoperen
renten van Paesschen bes hirto hevet upgeboert 3) to
des gemenen landes behoff, so sullen de gemene landen van Oestergoe ende Westergoe der vorss. Vetkoperen meyrs ofte lantsaten al sodane guet wedergeven , als em affgescattet is ende dat in sodaner have
weder to betalen, als sijt uutgegeven hebben; waer
oick iemant, de de vorss. renten tot sijn selves behoeff
hadden geboert, de sal dat wedergeven; wer oic genich meyer der Vetkopers, de gelovet hadde j enigen
man renten to betalen ende dat verwiset mijt panden,
borgen ofte lofften, de panden sal men wedergeven,

1) Bij Priedländer t. a. p. „merren."
2) Hier begint het stuk, blz. 108, noot 1, hiervoren omschreven,
hetwelk verkeerd in den tekst is geplaatst.
3) ÏViedländer t. a. p. heeft: „Item wat der Vetkoper renthe van
Paesehen bes hijrto zint ghebruket."
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de borgen ofte lofften quijt schelden. Desgeliken weer
daer iemant van der Schiringhe meyrs, de den Vetkopers hadde gelovet der Schiringe meyers renten
to betalen, dewile dat se uuten lande weren gerumet
ende verdreven, dat noch unbetaelt were, dat sal men
quijt laten ende wederummegeven; wer daer oick
jenige, loffte offte borge, pande opgesat, de panden
sal men wedergeven, de loffte ofte borge quijtschelden, als vorss. is; anders sal men alle gelovet geit
betalen, uutgenomen dat vorss. is !). Item wer jenich
man' in fredban 2) op der Vetkopere lant ende guet
gewunnen hadde, dewile se weren uuten lande,
sullen unmachtich ende van gener weerde wesen 3 ).
Item wer jenich man in Oestergoe ende Westergoe,
de egendoem ofte scattinge over stede, dorpe ofte
lande ende lueden in' den vorss. lande gelegen ende
geseten, maken wolde, dat sullen de gemene landen
van Oestergoe ende Westergoe mijt malkanderen keren.
Item so sullen de gemene gesellen van Dockum ende
van Esingezijl é ) mijt oren hulperen mede besoent
wesen, als vorss. is. Alle voerdade, (de) na den, dat
Emden gewonnen wort, gescheen sijn, sullen vergeven
ende vergeten sijn; voert sullen de vorss. gesellen
mijt horen hulpers, Dutsche ende vremede knechten
gesellen, tusschen hijr ende Mijdvasten naestkomende

1) SViedländer t. a. p. heeft: „betalen dat verschenen is."
2) Zie over „fredban" o. a. prof. E. Fruin in de Versl. en Meded.
der Kon. Akademie v. Wetenseh., Afd. Letterkunde, 2e reeks, dl.
X I I , pag. 99—118.
3) Bij Friedländei: t. a. p. hiertusschen: „weer oeek jenich fredeban
ghewonnen op der Schijringe land oft gued, dewile dat zie uet den
landen weren, de zullen des ghelikes onmaclitich wesen, alle argelist
ende nye voade uetghesproken."
4) Bij Friedländer t. a. p.: „Eesdingerzijl."
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uuten lande wesen. Ende de veste to Dockurn ende
van Ezingerziel •) sal men nederleggen ende verderven
bij der vorss. tijt. Ende weer dat sake, dat de vorss.
gesellen van Dockurn ende van Esingerziel ') niet
rumen wolden bijnnen der vorss. tijt, so sullen ende
willen wij van Oestergoe ende Westergoe mijt horen
vrunden de vorss. gesellen vervolgen ende se uuten
vorss. sloten to wijnnen sunder vertreck. Ende desse
vorss. gesellen mogen aff 2 ) vrij, velich lijves ende
gudes, varen uuten lande bijnnen der vorss. tijt. Item
als Dockummer veste ende dat slot to Ezingerziel
nedergelegen is, daerna bijnnen veertijn dagen de slote
to Oxwerderzijel ende to Houwerziel sullen nedergesleten wesen.
Item alle wilkore, de in Oestergoe ende Westergoe
gemaket sint zeer der tijt, dat Einden gewonnen wort,
sullen doet ende to niet wesen. Item ofte daer jenicb
doetslachte geschede tusschen landen in presteren, in
hoftlingen ofte in gehorsame geestlike personen, so
sal men den doetslach van de vorss. radt sonen, als
een 3) prester gelden mijt drehundert olde schilden,
de schilt vor dertich olde vlemschen grote to rekenen,
ende dat bijnnen jaer to betalen na den, dat de doetslach is gescheen; den hoefftlinck ende geestlike gehorsame personen to betalen voer twehundert schilden, den scilt to betalen mijt dertich olde vlemschen 4)

1) Friedlander t. a. p.: „Besdingerzijl."
2) Friedländer t. a. p.: „als."
3) Friedländer t. a. p. heeft het vorige aldus: „Item oft enieh
doetslach tuschen lande schede, wo men dat richten sal, weert sake,
dat een preester, hoeftlynck oft een hoersem gheestlick persoen tuschen
twien landen gheslagen worden, so zal men."
4) Priedländer t. a. p. heeft: „den scilt to betalen na paymente
ende by der tyt als vorser, is."
WEBKEN. H». 48.

8
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bij der tijt, als vorss. is, ende den broke to betalen
den rechteren, als gewonelick is, daer de doetslach
geschen is; den huesman to betalen voer dre ende
enentachtieh *) schijlden, den ruter voer dertich schilden, den schijlt to rekenen ende dat geit to betalen,
als vorss. is, ende t recht sijnen broke als vorss. is.
Ende wert sake, dat sodane doetslach geschede tusschen twen landen in den warven «•) ende mene dagen
twijsschen landen ofte in heervaerde, so sal de bote 2)
dubbelt wesen. Ende wert sake, dat de mijsdadige
des gueds niet en hadde, so sal he betalen mijtten
lijve ende guede. Wert oick sake, dat iemant de
misdader mijt gewelt onthelde *) tegens recht, de sal
betalen vor den mijsdadigen also vele, als vorss. is.
Item off daer iemant worde den rechteren an de oesterzijt ofte westerzijt der Lauwersche onhorsam ofte overherich 3 ), so sullen de vorss. landen, dorpen ende
steden ende gemene meente, daert in gescheen is,
de ene den anderen helpen to berichten over den
onhoringen, als se daerto geeysschet ende voermaent
worden sunder vertreck. Item wert sake, dat daer
j enige nie saken na datum des breves uprese) 4) tusschen de oldersmans der steden ende loegen ^), alse
Staveren, Hindelopen, Wolderchum, Bolswart, Har-

et) = reehtdag, vergadering, waarin recht wordt gesproken.
b) — vasthouden, herbergen.
c) = dorpen.

1) ÏYiedlünder t. a. p. heeft alleen: „tachtentich."
2) SViedländer t. a. p. hiertussehen: „ende broke."
3) Friedländer t. a. p. heeft: „ofte overherieh" niet.
4) Hier eindigt het verkeerd geplaatste stuk. Het volgende tot
„Ende desse vorss. articulen enz." komt noch bij Friedländer, noch
in het origineel voor.
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lingen , Sneke, Ffraneker, Lewerden ende Dockum ,
dat sal men alletijt stellen ter vrentscapen an guden
lueden an de oestersijt Gercksbrugge, updat daer joe
gene veyede affkome. Ende desse vorss. articulen
ende punten, een ijgelick besunderlingen, loven wij
Ocko to Broke, Sibet, borgemester ende raidt ende
gemene gemeente in Groningen, prelaten , provesten,
hoeftlingen, gretmans, rechteren ende gemene meente
van Husinge, Ffijwelinge, Langewolt, Ffredtwolt,
Hummerse, prelaten, abtden J ), commenduers, schepen,
oldermans, hoftlingen, gretmans ende rechteren ende
gemene gemey(n)te van Oestergoe ende Westergoe
landen, der steden ende ommelanden ende eylanden
an de westersijt der Lauwersche, vor ons ende onsen
erfgenamen ende nacomelingen, geestlick ende warlick, stedevast onverbroken to holden in kerstener
trouwen als guede lueden to ewigen dagen to sunder
argelist, beholdelick sodane heerlicheit, als hartoch
Johan van Beyren, onse genedige here, heft in Oestergoe ende Westergoe landen na inholt onser bezegelder
hantvesten ende previleyen, de wi van hartoch Johan
vorss. hebben, den wij gehuldet ende gezworen hebben a). In orkunde ende kentnisse desser waerheit
so hebben wij Ocko ende Sibeth vor ons ende unsen
erfgenamen ende nakomelingen unse zegelen, ende
wij borgemesteren ende raidt in Groningen vor onse
stadt ende voer Hunsinge, Ffijwelinge, Langewolt,
Ffredwolt, Hummerkerlanden, onser stadt segell, ende
wij Sassarus *) 2 ), abt 3) tot Adweath, onse conventenas) Hier begint C weder.
0) C, Sasserius.
1) -Friedlander hiertusschen: „provestea."
2) Friedländer t. a. p . : „Sasgherus."
3) Friedlandei' t. a. p. hiertusschen: „ende convent."
8*
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zegel, ende wij Eylardus, abt x) to Wittewerum, onse
conventeszegell, ende wij Hertetus a ) , abbet J) tot
Gerckescloester, onse conventeszegel, ende wij prelaten
der cloesteren ende conventen Clarakamp, Dockum,
Nijdlum, Ffoswart, Mariengarde, Oldencloester ende
der Sneke barge *) cloester 2 ), Nesse, Hasscherconvent 8 ) onse conventessegel, elck vor ons ende unsen
nacomelingen, ende wij gretmans, hoefflingen, rechteren ende gemene meente van Oestergoe ende Westergoe landen onse landeszegele vor ons ende unsen
nacomelingen voer de gemene landen 4) ende ommelanden an der westerzijt der Lauwersche gelegen, ende
wij oldermans, schepen ende raidt der steden van 5)
Staveren, Hindlopen, Wolderchum, Bolswart, Harlingen, Sneke, Lewerden, Franiker 6 ), Dockum, vor
ons ende voer onsen nacomelingen onser stede zegelen
mijt witscap <•) ende gueden berade, elck besunder
so voergescreven is, an dessen breff gehangen. Ende
wert sake, datter an dessen breff een ofte twe zegele
mijn ofte meer an gebreeke van dengenen, de vorss.
sint, daer sal desse breff ende desse soene al even
wal stede ende vast in fuller macht blijven tot ewigen
dagen to sunder argelist. Gegeven int jaer na der

a) C, Hervetus.
b) C, borger.
c) C, wetenschap.

1) Friedländer t. a. p. hiertuaschen: „ende convent."
2) Friedländer t. a, p..- „Berghercloester."
3) Friedliinder t. a. p . : „van Nesse ende Hasgher conventen."
4) Friedländer t. a. p.: „eylanden."
5) Friedländer heeft het vorige aldus: „wij borgermesteren, soepen
ende oldermans der steden ende logen, als."
13) ÏYiedlander t. a. p. en het origineel hebben „Franiker" niet.
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geboerte onses Heren dusent vierhundert ende twintich x) up onser Lever Vrouwenavent purificationis,
geheten Lichtmissen.
Van wo dat hartoch Philippus van Borgonien in Vreslant screff om daer overheyt over to hebben.
Item na desser soene so sint de Vresen een tijt
lanck in groten rust, eendracht ende vreden gewest
ende sijnt van genen vremeden heren mer angesocht,
hent dat hartoch Philippus van Borgonien, hartoch
Karolus vader van Borgonien, welcke Karolus de stadt
van Nues so swaer belecht hadde ende daerna voer
de stadt Naenci «) in Lottringe verslagen wort; desse
vorss. hartoch Philippus 2 ), de begunde Vreslant an
to soeken om overhelt over se to hebben ende screff
een breff in Westvreslant in maneren hijrna bescreven.
Copia 8 ).
Item *) in den twesten <•) dages in Octobri int jaer
M verhundert ende negenendesestich compareerden
voer mijnen genedigen heren, den hartogen van Bur-

et) C, innam.
b) „Item" ontbreekt in C.
c) C, tweden.

1) Friedländer t. a. p. heeft: „dusent vier hundert twee ende
twintieh."
2) Boven, blz. 55, noot 1, is reeds aangetoond, dat v. Lemego
zich hier heeft vergist en dat hier hertog Karel in plaats van hertog
Philips wordt bedoeld.
3) Dit is de brief van 2 October 1469, welke bij v. Schwarzenberg
I , blz. 626, in het fransch voorkomt. Op een tweetal onnauwkeurigheden na is de brief zeer woordelijk vertaald.
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gonien, van Brabant etc., de erwerdige vader «) in
Gode. her Diriok, abt van Staveren, her Berent, abt
van Clarcamp, mester Mammo, der Franiker ende
mester Wabbo, inwoners ' ) , borgemesteren 2) van Wolderckum, als gedeputeerden van den dren *) staten
van den lande van Westvreslant "), van Oestergoe
ende van Westergoe, bescreven ende ontbeden van
mijnes genedigen heren wegen bij em to komende om
an to hoerende tgene, dat he em doen solde seggen
ende updoen ende dat daerna wederoverbrengen den
vorss. dren staten, so is den vorss. deputeerden van
wegen mijns genedigen heren daer gesecht, getoent
ende upgedaen gewest, wo dattet waer was, wo dat
de voervaderen mijns genedigen heren, graven van
Hollant, gerechte heren weren van Vreslant, ende dat
enige van sijn vorss. voervaederen daer hadden rustlick
ontfangen hadden gewest ende dat lant hadden geregeert als gerechte van <*) geboren heren e) ende
allent tgene gedaen, dat waraftige heren horen ondersaten hebben plegen to doen, ende dat dit lant kundich ende apenbaer was, ende dat noch hueden dages
lueden genoch ' in lange levende waren, de geseen
ende geweten hadden, dattet vorss. lant is gewest in
der subjective ende onderdanicheit van den vorss. ƒ)
a) C, vaders.
V) C, vrije.
c) „van West" ontbreekt in C.
d) „van" ontbreekt in C.
e) Van hier tot „horen ondersaten" ontbreekt in C.
f) G, hiertusschen: „Graven van Hollant, ende hoe waren dat
de voorss."
1) Bij v. Schwarzenb. t. a. p . : „Junoius," Brouerius van .Nidek,
blz. 428, heeft dit woord niet.
2) Bij r. Schwarzenb. en Brouerius v. N.: „borgemester."
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Vresen, Oestergoe ende Westergo enige tijt van jaren
durende hadden van em selves dat regiment angenomen sunder mijns vorss. genedigen heren consent
ongehorsam ende «) onderdanich to wesen noch oick
de bekennen hoeren gerechte landesheren to wesen,
also se bilix gedaen solden hebben. Nochtans mijn
selve genedige here een guedertijren ende erba(r)mich
vorst was ende altijt mer geneget tot gracien ende
tot de genaden, dan tot strengeheyden ende sunderlinge & ) . . . . op oer eygen guedt. Ende aldus bleff

a) C, hiertusschen: „niet."
b) C heeft hiertusschen het volgende:
„omdat die van Oostergoe ende Westergoe hielt voor sijn gerechte
ondersaten, mit welcken hij wilde ende begeerde vrintliken te traoteren, omdat sij vrintlick ende willich waren hem te ontfangen, ende
hem te doen tgene, dat sij van rechts wegen schuldich waren te doen
haren gerechten heer. Hij was tevreden te vergeten ende te vergeven
haer voorige ongehoorsaemheit ende misdaden bij hem gedaen, bijalsoo
dat sij hem de huldinge ende onderdanicheyt deden, dat sij hem
schuldich waren. Nae welcke saecken alaoo den voorgenoemde deputeerden vertoont ende opgedaen, ende sonderlinge, naedat hem oock
vertoont was, dat alle landen ende heerlijekheden van wegen sijnen
vader ende voorvaderen saliger gedachtenisse van rechter erffenisse
ende versterffenisse hem aenghevallen ende toegecomen waer, ende dat
sij in gener wesen en woude ende begeerde te laten, hij en soude
verkrijgen alle sïjne heerlickheden ende vaderlijcke erven, die hem
van rechts wegen toebehoorden. Eyndelijck van mijnes genedige heer
doen voorg. Vrieaen Oostergoe ende Westergoe, die van sijne rechte
vaderlieke erven sijn, aen de persoonea van haer voorgenoemde gedeputeerden is versocht ende begeert geweest, dat sij hem ontfangen,
hulden ende aennemen wouden voor haren gerechten heere, als sij
van rechten wegen schuldich waren te doen, ende bijalsoo dat sij
dat willich doen alst billick is, mijn voors. genedige heer sall geneycht sijn, dat goedertierentlick is aen te nemen, ende alsoo onderhouden in goede weerde ende eendraehticheden ende neringe van
coopmanschappen, ende sal se beholden ende beschutten tegen al de
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Vreslant noch vrij ») Vresch een tijt lanck; God geve
dattet lange dure in gueden vreden ende regemente &).

genige, die sij beschedigben souden willen, gelijck sijn anderelanden
ende ondersaten.
Ende daermit sal hij onderhouden hare goede constuymen ende
gewoonten ende hare rechte hantvesten, privilegiën ende vrijheden,
ende daeraff sal hij haer sulcke briven verleenen, als dat behooren
sall. Ende als van de misdaden ende misgrepen bedreven int voorgenoemde lant uyt occasie van partijeschap ende twedracht, die daerop
geweest sijn den tijt duerende van der voors. ongehoorsaemheyt
ende van datter eleeft, mijn Gen. heer sal daeraff verlenen briven
van absolutie. Alle de voorgemelte misdaden ende misgrepen vergeven
sullen sijn, denwelcken die van Oostergoe ende Westergoe seer nut
ende oirbaer sijn sal, gelijk sij dat elaerliken mareken connen ofte
mogen (a)ende andere landen ende heerlickheden mijnes voorgenoemden
genadigen heeren ende sonderliuge aen die landen van Hollant, Selant
ende Westvrieslant, die al verrijekt sijn seer den tijt dat sijn 1)
handen vielen mijns heer ende sijner voorvaderen voorgenoemd geweest sijn, meer dan sij tevooren waren, dewelcke alsoo geschiet is
bij der Godts genaden ende bij der loffelijcke regimenten mijns voors.
wijlen heeren sijns vaders, die sij in goeden vrede, eendrachtieheyt,
ende vrede ende neringe onderhouden heeft, datweleke mijn genedige
heer immers meynt te volgen, ende nae te gaen gesloten 2). Ende
Gode loff hij heeft alsoo wel de macht dat te doen, als gebat hebben
jenigen van sijn voorvaderen ende hierom is mijn voorgenoemde heeren

a) C, hiertusschen: ,,ende."
i) Alsnu volgen eenige korte verhalen, woordelijk gelijkluidend
met het boven, blz. 82 en vlg., vermelde, nl. de geschiedenis van
Erederik v. Blankenheim met de stad Groningen, de beschrijving van
het Groninger wapen (blz. 81), de vermelding van den giftbrief van
keizer Hendrik, de strijd „ter Kolse bij Hinlopen", en het gevangen
nemen der Groningers bij Sloten (blz. 76.) Deze herhalingen te drukken scheen mij overbodig.
1) Bij v. Sehwarzenb. t. a. p. „qu'ils ont été en mains."
2) Bij v. Sehwarzenb. t. a. p. „delibéré."
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Item als men screfF M veerhundert XXV is dat nie
koer angelecht van onser Lever Vrouwenkerck ter Ae
in Groningen.

meyninge, dat de voorgemelte deputeerden 1), dat sij met haren geloftelicken briven binnen 4 à 6 weecken naestcomende ofte eer, opdat
sij connen dat laten wieten 2), hier in den Haech bij hem te comen
eude elderwaerts den luiden van sijnen rade, ende ingeval mijn genedige heer lande, daert hem gelieft te blijven, ende wederom toe
keren los, seker, vrij, toe water ende te lande, ende dat bem misdaen
wert aen lijff en goet tot aller getaile van 200 persoonen, soo wel
geestelick als wareltlick, ofte daeronder gedurende tot Oarstavont
toe naestcomende, sonder arch ofte list, om op den eersten dach
December oock naestcomende te verspreken ende te verclaren met den
deputeerden van de voorge. staten tot sulcker plaetsen in Hoilant
ofte in Westvrieslant, als daertoe gesproocken sal sijn, aengaende de
wege ende manire van regiment desselven Oostvrieslant ende voort
van alles daeraff meent te tracteren ende toe spreken sal hebben om
de welvaert mijns genedigen heer sijn voors. landen ende ondersaten
desselven, ende opdat te connen ende mogen blijven in de onderdanicheyt ende gehoorsaemheyt mijns genedigen heer, ende dat sij gehouden ende geregeert worden in goeden vrede ende welvaert, onderhouden in hare rechte handvesten, privilegiën, costuymen ende vrijheden

1) Br is hier een stuk uitgevallen. Bij v. Schwarzenb. t. a. p.
luidt dit: „estans presentement icy rapportent ces choses a leurs gens,
qqi les ont envoyez par deça, ayant bonne consideration a la grant
grace que Mon dit Sieur leur fait presentemant offrir, et se leurs
dits gens ont intention et volonté d'entendre et besoigner avec Mon
dit tres redoubté Seigneur touchant la dite obeissance, a esté dit
aux dits Deputez."
2) De tekst is hier in de war tengevolge van een uitgevallen stuk.
Bij v. Schwarzenb. t. a. p. luidt de tekst: „ils Ie signifient en eette
Ville de la Haye aux gens de son conseil, et en ee cas, Mon dit
Sieur des maintenant leur donne, par la teneur de cestes, bon et
loyal saufconduit et seureté, de venir par devers lui icy a la Haye
et ailleurs."
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Groningen gewonnen van den Drenten 1 ).
Item int jaer ons Heren M verhundert XXVI wort
Groningen weder gewonnen up sunte Wilbrordusnacht,

voorgel, Gedaen in den Hage in mijns voors. genedigen heeren raadt,
daer tegenwoordich waren mijn heer van Lutghe 2), heer Adolph
van Cleve, lieer van Ravensteyn, mijn heer van G-oes cancellier,
mijn heer de bisschop van Doorneville, de bastert van Bourgondien,
grave Tan Rotsurn 3), den grave van Jongenij, de graTe van Polgum 4)
ende meer andre heeren 5). Int jaer ende op den daeh boven genoemt. Ende om een meerder vestioheyt des geleyts a) ende andere

à) = vrede.

1) Wat van deze verovering van Groningen door de Drenthen te
denken? Emmius, Sijbe Jariehs, noch Rengers van ten Post (veelal
de slaafsche navolger van v. Leinego) maken van deze verovering
eenige melding; uit geen andere plaats in eenig charter blijkt, dat
Groningen in 1426 of in eenig ander jaar omstreeks dien tijd in strijd
met Drenthe is geweest. De namen der „hovetluedeir" doen wel
vermoeden, dat van Lemego een feit wilde vermelden omstreeks 1426
geschied, immers de namen zijn die van manuen in dien tijd levende.
Reynolt Huijnge was een der verdreven burgers, die in 1415 met
hunne kinderen in Groningen terugkeerden, (zie boven blz. 69.)
„Johan Huijnge, Reynolts zoene" is vermoedelijk een dier kinderen.
Willem Wicheringe werd in 1434, toenmaals olderman van het stapelrecht zijnde, te Earmsum gedood, (Emmius, Lib. X X I I , pag. 334,
vergel. ook charter Oud-Archief v. Gron. Reg. 1434, n0. 2.) Boleff
van Ummen komt voor in een uitspraak van scheidslieden van 1458
(Oud-Archief v. Gron., Reg. 1458, n°. 18), ook wordt hij bij Emmius in de Catalogus Hovetmannorum onderscheidene malen genoemd,
het eerst in 1438, het laatst in 1452.
2)
3)
4)
5)

Bij v. Schwarzenb. „Liége."
Bij v. Schwarzenb. „comte de la Roiche."
Bij v. Schwarzenb. „Ie comte de Bouehem."
Hier eindigt de brief bij v. Schwarzenberg t, a, p.
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darvan weren de hovetlueden Johan Huijnge, Reynoltzoene «), Willem Wicheringe, Roleffvan Ummen *),
Roleff Hornkens.
Van dat Ffocke Ukens sande volck in Groningen om de
•stadt to wijnnen x).
Item in den dessen vorss. jaer quam in Groningen
geheten Fockebe ende was e) Focko Ukens, voget van
saecken voors., soo heeft mijn voors. heer sijn segel hierop doen
drueken.
Hier op desen tractaet ende handel sijn de gedeputeerde weder
nae huys gereyst, ende hebben hare vrinden weder ingebracht datgene
hier Toors. is, waerop sij hebben met malcanderen geraetalaecht ende
verdragen geen meer vervolchs hierop te doen met den Bourgonschen
heer. Also bleeff den handel hiel te niete, want hartoch Philips de
5 d) Bourgondien korts hiernae starff, ende doen quam hartoch Carel
van Borgondien weder in het regement, de porede allenthalven de
Vriesen weder aen soo lange, dat hij hadde gewillicht haer sommige,
als TJffo Tan Doecum als met sija quartier, die consent hadden gedragen aen den hartoch van Bourgondien de landen over te leveren.
Als de hooftlingen ende gemene meente vernamen, verdreven sij hem
ende alle sijne hulperen uyt den lande in Hollant ende daer storft
TJffo, ende sijn huys tot Doecum worde omgesmeten ende gedestrueert,
ende een deel van de hovelingen soenden weder int lant, ende quamen
over in Westvrieslant . . . ."
a) C, Beynolts.
b) C, Onnen.
e) De 4 voorgaande woorden ontbreken in C.
d) De tekst is hier eenigszins bedorven, er zal wellicht hebben
gestaan: „Philips van Bourgondien de 15 Juni korts hiernae starff."
1) Het volgende tot „Van enen slach to Deteren" kan moeilijk als
bron voor de geschiedenis worden aangewezen. Het is zoo verward
en zoo afwijkend van de verhalen, welke men bij alle geschiedschrijvers
vindt, dat het duidelijk is, dat door uitlating en omzetting van verschillende zinnen en halve zinnen deze verwarde toestand is ontstaan.
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Leer, mijt LXV knechten omme Groningen to wijnnen
ende de stadt J) hebben se gevangen ende en deel
doet geslagen ende en part mijtten swerde geriehtet
ende voele ontlepen ende worden versteken. Ende
dat desse van Leere vorss. also to Groningen quemen
ende de stadt wijnnen wolden, geschede do in enen
vasten vreden 2) tusschen der stadt ende Ffocko, want
de stadt was gewest mijt Focken in en orloch ende
also verbleff Brun Klijnge ende Henrick Beyer van
der stadt wegen ») weren getogen to Leyre up enen
veelijgen dach mijt joncker Ocken vrouwe van den
Broke to handelen 3 ).
Van enen slach to Beteren in Oestvreslant.
Item int jaer MCCCC° ende XXVI up sunte Cosinas b) ende Damianusdach geschach de slach to Deteren 4 ). Up den wilden acker in Broekmerlant, na c)
a) C, hiertusschen: „ende."
V) C, Cosinus,
c) C, nu.
1) Hiertusschen is klaarblijkelijk iets -weggevallen. Het verdere
gedeelte van den zin komt mij voor te behooi-en bij eene beschrijving
van den slag bij Oterdum in 1427, waar Focko Ukena den burgemeester Hendrik ten Bruggen gevangen nam en vele Groningers werden gedood.
2) Deze vaste vrede is het verbond tusschen Focko van Leer e. s.
met burgemeesteren en raad van Groningen e. s., d. d. Dinsdag na
crueis exaltatio 1427. (Oud-Archief van Gron., Beg. 1427, n°. 10.)
3) Ook hier is het verhaal niet recht duidelijk. De geschiedschrijvers
vermelden, dat Eruen Cîinge en Henrick Beijer als scheidslieden
optraden in het geschil tusschen Ocko ten Broecke c. s. en Focko
TJkena e. s. De uitspraak dier scheidslieden had plaats in Mei 1426.
(Vergel. charter !426, n°. 7, Eeg. Oud-Archief van Gron.)
4) In de onderscheidene m. s. s. begint hier (na „Beteren") geen
nieuwe zin, zoodat men onvoorbereid allicht tot de gevolgtrekking
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her Omken lant "), een jaer na ende daer to soevoele
als van sunte Cosinas *) ende Damianus to sunte
Sijmen ende Judendage. Daer bleff doet van joncker
Ocken Kensma •?) ] ) volck van Emden vijffhundert,
dat doe dede Ffocke Ukens mijt sijn volck, in den
slach 2) bleff biscop Clawes van Bremen, joncker
Johan van der Hoy mijt anderen jonckeren ende gude
mans, als jonckert Koert van Dephelt á), de een
broder was her Roleff van Dephelt d). Focke Ukens
a)
b)
c)
d)

C,
C,
C,
C,

hiertusschen: „genoemt."
Cosinus.
Eensma.
Diepholt.

zoude kunnen komen, dat er in 1426 een slag ,,np den wilden acker
bij Deteren" heeft plaats gehad. Eene vergelijking met Eramius, Lib.
X X , pag. 299 en pag. 304, Eggeric Beninga, bk. I , eap. CCXXVII
en OCXXXI en andere geschiedschrijvers doet echter zien , dat er
een slag bij Deteren heeft plaats gehad in 1426 en er „een jaer
(daer)na" een strijd „up den wilden aeker in Broekmerlant", tussehen
Veenhuizen en Upgant, is geleverd.
1) Oeken Kensma = Oeko Kensma (d. i. zoon van Keno) ten
Broeke. Zie ÏYiedländer, Ostfr. Urk. th. I , nos. 253, 279 enz.
2) In het volgende worden de beide veldslagen van 1426 en 1427
met elkaar verward. Volgens de (in noot 4) genoemde geschiedschrijvers zijn in den slag bij Deteren gesneuveld o. a. Coenraad van
Diepholt en Johan van der Hoija, terwijl bisschop .tVicolaas van
Bremen in 's vijands handen viel.
Het verdere verhaal, van „Eocke Ukens zwaer" enz. af, ziet op den
slag ,,op den wilden acker", immei's hierbij was Sibet van Eustringen
de bondgenoot van Focko Ukena. Ook de dood van Dodo Kensma
kan onmogelijk plaats hebben gehad in 1426, doch wel op 28 October
1427 in den slag „op den wilden acker", immers de laatste der talrijke oorkonden, waarin deze persoon voorkomt, is die van 10 Juni
1427, (Eriedländer, Ostfr. TJrk. I , n°. 354.) Mede is het van elders
genoegzaam bekend, dat Ocko ten Broecke in laatstgenoemden slag
werd gevangen genomen.

Wumkes.nl

126
zwaer «), joncker Sibolt van Unselingalant ?;)> h a l P
Focken vorss. dessen slach mede to doen. Ende daer
bleff oick doet Doede Kensma mijt meer andere. Ende
joncker Ocko is mede gevangen ende to Leer gebracht.
Bisscop Freriek van Blanckenheem biscop to Utricht is
gestorven.
Item als men screff MCCCC ende XXX up sunte
Dionisiusdach J) starff biscop Ffrerick van Blanckenbem van Utrich, unde versus: „En qui sum vita cadis
Pfredericij scis Dionisij."
Ffocko Ukens slach to Otterdum tegen de van Groningen.
Item de slach to Oterdum geschach up sunte Dionisiusdach anno MCCCC0 ende XXVII tusschen de van
Groningen e) verloren den slach ende de Groningers
hadden daer ene grote nerlage.
De munter toe Haren is gesoeden.
Item in den jaer MCCCC0 ende XXXVII to Pinxterpant 2 ), dat do Luloeff Sickinge hadde, wort gesoeden
in enen ketel up dat marcket de munter, de to Haren
in den keiler quaet golt ende sulvergelt hadde gemuntet. Ende sijn ene broder wort quijt gegeven
omme bede wille heren Roleff Vresen wegen, abt to

a) m zwager.
V) G, Rustinger.
e) 0 , hiertusschen: „ende Focke Uckens ende de van Groningen."
1) Heda (edidit Buehelius), pag. 274, vermeldt, dat Frederik
van Blankenheim is gestorven „Septimo Idus Octobris 1423."
2) Het jaar was Terdeeld in vier „panden." Een der vier burgemeesters was bij opvolging gedurende één pand voorzittend burgemeester. „Pinksterpant" was dus het pand, waarin Pinksteren viel.
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Aedwart in der tijt >), de van Groningen geboren was,
ende voert omme bede wille voele andere gude luden.
Ende do darde <*) broder de ontleep. Ende se weren
van Amesvort geboren in den lande van Geiler.
Van Eylken hues Termunte.
Item int jaer MCCCC0 ende XXXVIII up sunte
Augustinusdach is ommegeworpen van den Groningers
ende Olde Ampt Eylken hues Termunte. Item in den
selven jaer is ommegestortet dat hues to Billinge *) 2)
up sunte Mathiasdach van geboede der stadt Groningen.
Van Larelde in Oestvreslant.
Item in den vorss. jare up sunte Sijmon ende Judendach sint verstoert ende ingewonnen de Hollanders
mijt de ballinge uut Oestvreslant, alse Frerick van
Barelde 3) en Bronger van Loeckwart hoefflingen, de
doe verdreven weren van den Hamborgers ende woenden to Emden 4 ).

a) C, de darde.
b) O, Bellinge.

1) Dit kan juist zijn, immers „Rodulphus cognomine Vriese de
Groninge" was (1423—1449) de XXIste abt van het klooster te
Aduard. Vergel. „Vitae ac gesta abbatum Adwardensium", uitgegeven
door F. Koppius, blz. 34.
2) Dit is Bellingewolde, alwaar Eppo Gockinga een sterken toren
bezat, (Emmius, Lib. X X I I , pag. 343.)
3) Dit moet zijn „Larelde." „IVerick van Larelde" komt in een
aantal charters uit die dagen bij Eriedländer, Ostfr. Urk., voor.
4) De inval der Hollanders in Oostfriesland is hier niet duidelijk
beschreven. Uitvoeriger o. a. Eg. Benninga, bk. I I , eap. X X X I I I
en Emmius, Lib. X X I I , pag. 343.
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De quade palme.
Item de quade Palmevloet was, als men screff
MCCCC ende XLVI. Versus:
In C quater X 2 sex iungere debes Paimarum festo
grandis venti memor esto, de eodem lux palme lux
est ventus flavit et citer «).
De Vischmarchet is gemaket van der noetklocke ter Aekercke.
Item int jaer MCCCC ende XLVI is dat nije Vischmarct van der noetkloecke *) rede gemaket ende gestratet hent ander Aekerckhoeff.
Dat Grote marckt.
Item dat Grote ende Brede marcket van sunte Mertenskerckhoff to Guldenstrate to is begint in den jaer
MCCCC0 ende XLVII ende des jaers dernae ist gans
heel rede gemaket.
Van biscop Roleff van Depholt hevet Utrich gewonnen.
Item int jaer MCCCC0 ende XLIX hevet biscop
Roleff van Depholt Utricht gewonnen mijt hulp de
van Amsfaert ende geschach up Lichtmissennacht; de
biscop wort gescoten ende bleff hinckende.
Van biscop Roleff gestorven is.
Item int jaer MCCCC0 ende LV is gestorven biscop
Roleff van Depholt, biscop to Utricht, up Onser Lever
Vrouwenavent anuntionis e).

a) C, MO quater X 2 sex iungere debes
Paimarum festo gravis venti memor esto.
de eodem lux palmae lux ventis flavit et eitet.
b) C, Noortkercke.
e) 0 , anuntiationis.
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Item int selver jaer is her Hisbert «) van Breroe
gekoeren biscop to Utricht eendrachtliken des anderen
dagen nae Paesschedage.
Wo biscop Davit is biscop geworden.
Item int jaer MCCCC ende LVI up sunte Stevensdach inventionis quam hartoch Philips van Borgonien J )
ende sijn zoen Karolus mijt biscop David, hartoch
Philips bastertzoene, mijt dartichdusent wapende bijnnen Utricht mijt willen ende rade heren Gijsbert van
Breroede vorss., de doe elick e) was des stichtes van
Utricht, ende resingueerde cum pelle d) intrare ende
gaff over David vorss. dat bisdom voer groet geit ende
geestlike beneficiën ende dat to unwille voele geestlike
heren ende borgeren bijnnen Utricht. Ende wo den
gneden heren van Breroe geholden wort datgene, dat
hem van biscop David was, weet Got wall, want he
wort gevangen ende men hilt «) em van allen, dat
em gelovet was, ende bleff in der vancknisse doet.
Item in den selven jaer reysede hartoch Philips van
Borgonien mijt XXX dusent knechten des Vrijdags
voer Onser Liever Vrouwenhemelvaert tegen Deventer
over de Ysele ende geschoet des Saterdags ƒ) voert
mijt sijnen bussen in de stadt Deventer ende de van
Deventer deden groten weer uut horen wichusen ende
toernen ende schoten weder over Ysele int Borgonsche
heer, daerup lach Roleff van Lange ende Gert Clockgeter van Bremen, de bussenscutte.

a) C, G-ijsbert.
b) Van hier tot „bastertzoene" ontbreekt in C.

'g. irratect»—
d) C, capelle.
e) C, onthilt.
ƒ ) C, anderen dages.
WEKKEN. N°. 48.

9
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De Groningers quemen to hulpe de van Deventer.
Item als de stadt van Deventer sus beenget ende
belecht was, so hevet de stadt van Groningen de van
Deventer to hulpe gesant up oer solt umtrent drehundert knechten.
Wo hartoch Philips weder afftoich van Deventer.
Item hartoch Philips van Burgonien is weder afïgetogen van Deventer na Utricht des Maendags vor «)
sunte Mateusdage ende David zijn zoene is angenomen
des selven dages voer enen biscop to Utricht van der
stadt Deventer, Campen, Zwolle ende Groningen ')
ende he hadde geerne mijsse in Deventer gehoert
mijtten hartoch sijnen vader selff vijfte *), men dat
muchte hem nicht geboren.
Ende wolde oick affgevaren hebben to sche de Ysele
neder, men dat muchte so niet gescheen ende zede
ena he solde komen over ene maent ende dan so
wolden se hem hulden, als dat recht ende gewoenliken is, int affwesen sijns vaders ende niet sterker
in to komen dan mijt vijffhundert starck. Beholden
alle de steden vorss. ende de landen alle hoer olde
preveleyen, vrijheyden ende gude olde gewoenten,
ende benamen e) mede onsen stadt Groningen oick
hoer olde gewoenten, vrijheyden, preveleyen *) ende
onder <*) verbuntnisse mijtten Ommelanden gelegen
bij Groningen.
a)
b)
e)
d)

C, nae.
„vijfte" ontbreekt in C; ,.self vijfte" = met zijn rijven,
= voornamelijk, in 't bizonder.
C, andere.

1) De verzegeling, waarbij bisschop David van Bourgondie bevestigt
de privilegiën van Deventer, Kampen, Zwolle en Groningen, berust
op het Oud-Archief van Groningen, (Reg. 1456, n°. 18.) De datum
der verzegeling is „Donderdag na eialtationis crucis."
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Wo bisscop David is gehuldet to Deventer ende Groningen.
Item in dit vss. jaer is biscop David gehuldet to
Deventer, Campen ende Zwolle in der weke nae Geronis
et Victoris, de was up een Sondach.
Biscop David is gehuldet to Groningen.
Item in den jaer MCCCC0 LXIX des Maendags voer
sunte Johannes Baptista wort biscop David van Burgonien gehuldet to Groningen.
Dat bolwarck voer Herpoerte.
Item int selve jaer vorss. omtrent Onser Lever Vrouwenhemelvaert, do wort gemak et dat bolwarck an de
zuderzijde mijt holt ende erde.
Item do leten de stadt oick maken bussen, de oick
also groet scoten als een kindeshovet, de loep was
negen voet lanck behalven de kamer.
Van de nie stadmure achter den Jacopinen.
Item int jaer MCCCC0 ende LIX is volmaket de
nie stadmure, de begunt was van den olden toern an
int noertoest van sunte Walburgekerck tot de Ebbingepoerte to, mijt hoeren toernen int jaer LX, ende wo
de poerten ende muren vortijdes sijnt distruert, machtu
hiervoer soeken int anderde boeck des kronikels.
Van dat nie warck omme sunte Mertenstoern gemuert.
Item int jaer MCCCC ende LXI is angelecht dat
nie muerwarck «) mijtten toernen ant westen van sunte
Mertenstoerne, de do *) was int jaer LIL Ende de
a) C, uijrwerck!
1) Hiertusschen is vermoedelijk een woord weggevallen; „afgebroken , verwijderd, ingestort" of iets dergelijks.
9*
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muren sijn bereyt gemaket int jaer van LVI Onser
Lever Vrouwenavent assumptionis ende dat dac is
rede geworden LXI voer Midwinter. Ende de koppen
sint rede geworden int jaer LXIIII in de octava Onser
Lever Vrouwenhemelvaert ende was all een verloren
tijmmeren, dat an den olden toern getijmmert wort,
ende stont groet «) ende darna ist al dale *) gevallen
mijtten toerne ende kloeken.
Sunte Mertenstoren brande.
Int jaer MCCCC°LXV des Dinxdages in de Paessche
lullige dagen, so ijs gewest een groet donder ende
blijxm in Groningen ende do brande sunte Mertenstoeren "), de donder sloech <*) uut der sutwesterzijdt
der kerken een groet stucke van Beentemer steen.
Item van dat sulve vier verbrande oick de toeren to
Haren ende de kloeken vullen neder up dat wullefte
ende weren al gloyende, men se behilden allike wal
oeren klanck.
Van wo juncker Ulrick is greve gemaket to Einden.
Int MCCCC°LXIIII hevet keyser Frerick in der tijt
vermijttes sijnen amijsaten «) van ƒ) K. M. bevels
wegen juncker Ulrick, Ennen zoene, hoefflinck in de
Gret g) in Oestvreslant, beleent dat sulve Oestvreslant ende vort een grefscap van gemaket ende juneke
Ulrick wort gemaket een greve to wesen van dat vorge.

a)
4)
c)
d)
e)
f)
g)

C, hiertusschen: „geit."
= naar beneden.
C, hiertusschen: „ende."
A, de donderslach; C, de donder sloech.
C, ambassaet.
A, tweemaal „van."
C, Cbiete. „Gret" is de verkorting voor „Greetsijl."
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grefscap ende van Noerderlande nu voertan also to
heten ende de amesaet <*) ende boede van K. Ma:
bevel was geheten mester Arent van Beloe. Ende he
ontfenck van greve Ulrick vorge. to behoeff des keysers
IX dusent Rinsche g. ende daerumme scattede greve
Ulrick al sijn umlanden.
Item so weren mijt mester Arent gekomen to Emden
ene greve van Palensteyn van den Rijn uut Oestentrick
mijt enen anderen ridder ende hebben juncker Ulrick
ende juncker Sijben van Eesens, sijn susterzoene, to
Emden in der kercken eersten ridders geslagen ende
do wort juncker Ulrick voert greve gemaket ende beleende Oestvreslandt van de Yae hent tot Emden ende
daer gaff he voer achtijndusent gulden, de negendusent
vorge. hijrmede ingerekent, dat dijt ijs gescheen omtrent Kermijsse *). Item wo dat ,den greve Edzert zijn
zoene weder is genomen de vorg. grefscap van den
keyser Maximilianus, een o) zoene keyser Frerick
vorg., ende weder geven hartoch Albert van Sassen
ende hertoich Jurgien sijn zoene ende uut wat oersaken , socket hijrachter in deser kroniken in den jaren
vijffhundert ende dertijn ende twintich vorss. Nolite
confidere in principibus, in filiis hominum, in quibus
non est salus.
Juncker Sibe heft Groningen ontsecht <*).

In den MCCCC° ende LVI des Dinxdages vor
sunte Thoma Apostel hevet juncker Zijbe van Steges-

à)
b)
c)
d)

C, ambassaet.
C, Kersmis.
„een" ontbreekt in C.
= de vriendschap, het bondgenootschap opgezegd
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dorpe «) '), juncker Ulrick suster zoene, scrifteliken
ontsecht de stadt Groningen mijtten Omlanden ende
des solven nachtes sijnt sijn volke overkomen mijt
roeyscepen to Oterdum ommetrent middernacht ende
roveden daer groet guet ende wengen voele bueren
ende nemen den roeff mijtten gevangen mede over.
Item de Eemse sal vrij wesen.
Int jaer MCCCC ende LVII voer Catedra Petri 2) is
de veede gesoent to Emden, als dat Eemse ende *)
stroem sal vrij wesen up ende neder to waren na
Westvalen ende alle de gevangen to Oterdum quijt «)
ende dat daer mer scheelaftich was d) up seggeslueden.
Item int jaer vorg. up sunte Magnusdach, de do was
up een Vrijdach, weren de gilden gemeenlick up dat
kerckhoff to sunte Merten under de lijnde, daer de
raet tosamen plegen to komen, als bij Henrick Ba-

ra) C, Stedesdorp.
b) „ende" ontbreekt in C.
e) C, hiertusschen: „ende vrije laten."
d) C, hiertuäschen: „dat worde gegeven."

1) Dezelfde als Sibe van Esens, hij was heer van Esens en Stedesdorp; Eg. Beninga bk. I I , cap. LXXVII, en Friedländer sparsim.
2) Het volgende geeft onwillekeurig den indruk, alsof dit alles bij
één verdrag „voer Catedra Petri" (22 Februari) is bepaald. De zaak
is echter in werkelijkheid eenigszins omslachtiger.
Bij accoorden van 5 en 15 Februari 1457 (Friedlünder, I , n". 713)
komen de stad Groningen ter eener en Sibo en Ulrich ter ander zijde
overeen hunne geschillen aan de uitspraak van een scheidsrechter te
onderwerpen.
Bij accoorden van 5 Mei (Friedländer, I , nos 719, 720 en 721)
siuiten partijen vrede overeenkomstig de scheidsrechterlijke uitspraak.
In die laatstgenoemde accoorden komen de bepalingen overdeEems,
de gevangenen te Oterdum enz voor.
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roldes <*), Otto ter Hansouwe, Gosen van Dulck mit
summegen anderen &) rade ende wolden van stunden
an off hebben sodane begrijp, als de raet mochten
hebben begrepen mijt den hoefflingen in den Omlanden, alse van den stapel van alle koren uut den
lande to voren, also dat de raet daerto vort wort
gebrocht, dat se den gilden geven enen breff besegelt.
Daerna des Maendages, eer dat se mochten gaen van
dat raethues, dat men geen koren ofte saet van genen
zijlen off sal foren, off men mach dat nemen ende
beholden, mijt mer anderen punten mede in den
breve •) mede begrepen.
Int jaer MCCCC ende LVI de nije brugge to Glijmmen gemaket 2 ).
Van der Aekercken.
Int jaer MCCCC ende LXV ende sesendesestich is
dat nije werck in Onser Liever Vrouwen ter Ae van
mueren ende holtwerck up de olde kercke bereyt
worden, van dat koer aff hent an den toeren gelijck
hoich dat koer.
Greve Ulrick is gestorven.
Int jaer MCCCC LXVI up den Sondach voer c)
sunte Micheel is greve Ulrick gestorven ende was do
a) C, Bartholomeus.
4) C, hiertussehen: „van den."
c) C, van.
1) De hier bedoelde brief tot opheffing en vermindering dei" nadeelige bepalingen, voorkomende in de (zie noot 2, blz. 134 hierboven)
genoemde aecoorden met de Oostfriesche hoofdlingen is die van Maandag voor St. Bartholomeus 1457, (zie Reg, Oud-Archief v. Gron.,
1157, n«. 33.)
2) Volgens Tegenw. Staat, dl. I I , blz. 192, is deze brug de „pont"
of „punt", thans eenigszms pleonastiseh de „Punterbrug" genoemd.
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up enen Maendach. Ende beval sijnen neven juncker
Sijben vorg. all Oestvresslandt ende borgen ende sloten,
als he dat achterleet, to bewaren tot zijn kinder behoeff
ende wort begraven to Norden int cloester des Sondages daerna, dat he gestorven was.
Her Sijbe vorg. hevet gehüket.
Item int jaer MCCCC0 ende LXVII hevet her Sijbe,
de daer was een susterzoene juncker Ulrick vorg.,
genomen tot ener echter huesfrouwen «) joncker Eggen
dochter to Westerwolde omtrent sunte Vijt ende ijs
gestorven an de pestilentie to Emden, als men screff
MCCCC° ende LXXIII sunten Merten in den wijnter.
De nije wech over 't veen 5 ) nae der Haute.
Item int jaer MCCCC° ende LXVII is gemaket de
nie wech nae der Haule <;) van Norch ende Veenhusen, de denen sal to voeren na Zwolle ende Steenwijck
ende Stellingewarff ende de Stellingevresen mackeden
den wech sunder loen, man de stadt van Groningen
deden kost ende beer <••) daertho,
Colmerlant is angenomen.
Item int vorg. jaer omtrent sunte Lambersdach is
angenomen Colmerlandt van der stadt Groningen int
verbunt XXX jaeren lanck mijt vorworden, dat ellick
huesman, de arfflike guederen hevet, sal geven der

a) Een renvooi voegt in m. s. A met eene latere hand hiertusschen
„vrouw Margreta."
h) A heeft „over 't speen", dit moet natuurlijk zijn: „over 't veen",
zooals ook O. heeft.
c) C, have!
d) C, dranck.

Wumkes.nl

137
stadt alle jaer anderhalf! olde schilt *), XXX vlemschen voer den schilt, de andere inwoenren enen
halven schilt. Hilbrant Brandes ende Sijbrant Ulffers
weren de eersten kasteleyns daer ende weren daer ses
jaren lanck. De verbuntesbreven 3) mijt andere geschijcten ende handel vinden mer besc. achter in dit
kronikel.
Hertoch Karel van Burgonien hevet gehilhet ende een
echte vrouwe genomen.
Item hertoich Karolus van Burgonien, hertoch Philippus zoene, hevet genomen tot ener echter vrouwen
des koninges dochter van Engelandt omtrent sunte
Johannes Midsomer ende dat hoff ende warscup «) ijs
gewest to Brugge in Vlanderen int jaer MCCCC ende
LXVIII.
Item hertoich Karol van Luieck.
Item int selve jaer des Sondages na sunte Simon
ende Judendach hevet hertoch Karol mijt macht gewunnen de stadt Lueck ende hevet ser voele lueden,
beyde geestlick ende warlick, mannen ende vrouwen,
doetslagen ende in vangenschup laten setten ende

a) =

bruiloft.

1) In het origineele stuk (zie volgende noot) staat „een olde schilt."
2) De „yerbuntesbreve' tusschen Groningen en Kollummerland
berust op het Oud-Archief v. G-ron., (Beg. 1467, n". 5) en is gelijk
de tekst terecht vermeldt „achter in dit kronikel" (zie S. Beninga,
uitg. Brouerius van Nidek, blz. 6 en 11) opgenomen.
Het aantal bewijzen voor de meening van den heer Blok, in de
Inleiding uitgesproken, dat Benninge de kroniek van v. Lemego in
zijn werk heeft opgenomen, wordt hierdoor wederom met een vermeerderd.
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hevet beroven laten alle de knonesijen a) ende clusteren, karcken ende alle goedeshuesen van oeren
clenodien, golt ende silver ende boeken ende voert
de hele stadt laten scumen V), plunderen, roven van
alle oer guet ende de junge mannen e) uut closteren
verdreven ende van sijnen lueden mijt gewelde to
ontwaren d) ende onteeren, want de van Lueck hadden verdreven oeren bisscop ende was een zoene van
Burboen ende e) een naneve tot hertoch Karol ende
ommedat se niet achteden des pawes ban.
Van dat hertoich Karol van Burgonien de van Groningen
bij em verscreff.
Item int jaer MCCCCLXLX omtrent sunte Lambersdage begeerde hartoich Karell van Burgonien de van
Groningen bij em to komen in de Hage in Hollant.
Ende daer sijnt hengesant van den Groningers ter
dachvert mester Hinrick Stoeter ƒ ) , doctoer ende secretarius der stad, Johan Tedema ende Gosen van Duelck,
borgemesteren, de weder inbrachten ter antwort mijt
monde ende breven *) van hertoich Karol, dat he
wolde hebben in sijner mach de stadt Groningen mijt
den alijnge Vresslanden, oest ende west, want he dat

as) C, Canonijsen.
o) „scumen" ontbreekt in C.
c) C, nonnen.
<ü) C, ontvoeren. Ontwaren = berooven.
e) „een na" ontbreekt in C.
ƒ ) C, Stoter.

1) De brief, welken hertog Karel aan de stad Groningen schreef,
is waarschijnlijk verloren gegaan; den brief, welken hij schreef aan
de ingezetenen van Westergo en Oostergo, vindt men hiervoren, blz.
117 en vlg.
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hijlde sijn to wesen ende Groningen voer ene voerpoerte van Vreslant ende wolde daervan hebben een
antwort van de van Groningen bijnnen een maent
tijdes ende do worden de Ommelanden upgesc., beyde
geestlick ende warlick, in Groningen ende hebben de
selve breven den Omlanden getoent up den Sondach
na <*) sunte Michael.
Van dat bolwarck buten Heerpoerte.
Item int jaer MCCCCLXIX des Maendages na sunte
Vijt begunde de stadt Groningen to bolwarken an de
zuutzijde der stadt omme anx ende geruchte van hertoich Karel unde dat bolwarck wort vulmaket int
yaer van LXX mijt ande(re) *) vestijnge, als in dat
oestereynde begunt ijs een toeren, geheten Drencklerstoeren.
Item dat Olde Ampt groeven XIIII dagen ende dat
gerichte van Selwert VIII dagen langes in de grafft
bij dat bolwarck up der borger kost sunder yenich
loen, dit was int yaer van LXX omtrent Servacii
ende Urbani e ). Item deel van derselver graft ijs bestedet to graeven van den cluften x) bij roegetal up
de sulve tijt.
Item int selve jaer van LXX voer Pinxteren, de
do was omtrent sunte Vijt, quemen oick to graven

a) „up den Sondach na" ontbreekt in C.
b) A, ande; C, andere.
c) C, hiertusschen „dach."

1) De stad Groningen was in een aantal kluften verdeeld, omstreeks het begin der 15« eeuw in zes kluften, in het laatst dier eeuw
en in latere tijden in vier kluften. Tergl. Feith, Oldermansboek van
Gron. (Gron. 1850), Hz. 82.
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Langwolt, Vredwolt x) ende Hummersche, ellick VIII
dagen, up der borger kost ende der lueden weren
boven XIIII hundert.
Item dijt bolwerck is bereyt geworden int verkant
int jaer LXXI ende daer sijnt ingeset ses stercke
stenen toernen. Ende daer wort oick do gemaket de
toeren to noerden bij der Ae an de twe staddepen <*),
nu bij de nije brugge, daer nu een kraene is upgemaket 2 ).
Item int jaer van MCCCC0 ende LXXII is bereyt ende
rede gemaket de Herpoertegewegen *), sunder dack.
Item int jaer van LXXIIP is angelecht de nije
poerte oester omtrent Vrijmarckt ende int veerkant
upgemueret ende rede gemaket up sunte Tomasavent.
De biscop van Munster belede Oldenborch.
Item int jaer MCCCC° ende LXXIIII omtrent sunte
Jacopsdach is een biscop van Munster ende van Bremen
administrator getoegen voer Oldenborcb ende heft dat
belecht mijt hulpe ende bijstant der oestersche steden
ende der vrouwen van Einden ende Oestvreslant, vrou
Tede genaempt. Ende hevet gewunnen ene kercke,
geheten Rijpesholt ende de Vredeborch mijt anderen
blockhuesen ende Sijrck van den Vredeborch is daeraif

a) C, an den twieden Stadsdiep.
b) C, gelegen in 't bolwarck.

1) Dienovereenkomstig bestaat er (Reg. Oud-Arcliief v. Gron., 1470,
n". 27) eene verklaring van burgemeesteren en raad van Groningen,
dat de „gemeenheyt" van Vredewolt heeft beloofd te helpen graven
en zulks niet van „dwanges of reehtes wegen", maar alleen om der
„stads bede wille."
2) De „twe staddepen" zijn de Hunse en de A, welke bij de
Kranepoortenbrug (oudtijds „de nije brugge") samenkomen.
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gegaen mijt sijnen knechten ende daer ijs weder upgeset zalige her Sijben zoene van Ezenze.
Van brouwen in den Ommelanden.
Item int jaer MCCCC ende LXVII ') is verdragen
van den raidt van Groningen, zworen gemeente ende
gemene gilden, dat men in den Ommelanden van Groningen int verbunt, dat se niet sullen brouwen mer
dan se sul ven behoeven to drincken in oeren huese,
bij lijff ende guet to brocke, ende hijrenboven deden
de a) Damme ende musten daer brocke voer geven
ende zweren dat niet mer tegens to doene.
Benners è) hues up de Gast is gewunnen van den Groningers.
Item int jaer MCCCC ende LXVIII 2 ) omtrent sunte
Urbanusdach ijs de halve stadt van Groningen uut-

») C, hiertussehen: „van den."
b) C, Bremers.
1) Is dit jaartal juist? Ik geloof het uiet. Wel vermeldt Emmins, Lib. XXV, pag. 395, een hernieuwd verbond in 1467 met de
bewoners van Appingedam over het brouwen van bier, doch hij haalt
als zijn bron aan . . . . Sicke Beninga! Waarschijnlijker komt het
mij voor, dat hier is bedoeld het verbond van 1473, (vergel. v. Idsinga, Staatsr. der V. N., I I , blz. 403), waarin de in den tekst
genoemde bepalingen voorkomen.
2) Deze geschiedenis van het veroveren van „Bennerdes hues - ' enz.
vindt men noch bij Emmius, nocli bij Worp van Thabor. Wel
spreekt Worp, bk. IV, blz. 120, bij het jaar 1473 van het veroveren
van „Bennert Doenya huis toe Engwierum in Dongerdeel" en dat
het „huijs worde omgeworpen", doch Worp Tyaerda van Binsumageest (in die dagen veelvuldig voorkomende) noch een andere Worp,
noeh de Groningers en Appingedammers worden hierbij genoemd.
Evenmin op de jaren 1167 en 1468 wordt door Worp van Thabor
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gereyset mijtten scutten der stad ende van den Damme
ende uut den Olden Ampte ende wunnen Bennerdes

iets vermeld, dat op de in den tekst genoemde geschiedenis betrekking heeft.
In het vervolg van deze kroniek (S. Beninga, uitg. Brouërius van
Nidek, blz. II), wordt op het jaar 1467 deze geschiedenis uitvoeriger
herhaald; wij lezen aldaar: „soo beseften se op de Westergeest zal:
Bennert Eysema huys op de Wyegast en daer was op Rixt, zal:
Bennerdes weduwe" enz. Een charter fan Donderdag vóór Laurentius (10 Augustus) 1468 (Keg. Oud-Archief v. Gron., 1468, n°. 2),
zijnde een „zoenbrief tussehen de stad Groningen en de Ommelanden
aan de eene, en Worp Bertolt en Gayke up der Gast, van de gemene
meente wegen van Dantumadeell, aan de andere zijde" doet vermoeden, dat het jaartal in den tekst juist is en dat er in 1468 een strijd
is geweest tussehen Groningen en de Ommelanden ter eener en de
ingezetenen van het noordoosten van Friesland ter anderer zijde.
Immers Kollummerlaad, Oostbroeksterland, Dongerdeel en Dantumadeel vormen samen den noordoosthoek van Friesland.
Doch er is meer. Eene zinsnede in genoemd charter toont duidelijk
aan, dat de Groningers omstreeks dien tijd in 't a. o. van Friesland
zijn geweest; men leest daar toch: „Item so en sullen Worpp Bertolt
ende Gayke vorss., noch die gemene meente van Dantumadeell vorss.
gene onghunst offte onwijlle dairomme toekieren die van Dockum
offte yemandt anders, die de vorgl. raede ende der stad van Groningen
behulpelic sint gewest in den hervaert, die de raed ende stad van
Groningen vorgl. kortes geleden gehat hebben in Oestbroecksterland",
een weinig verder: „Ende besundern die Zwaechsters ende alle diegene, die in Oestbroecksterland mijt Dantumadeell verbonden sint
also lange, als Oestbroecksterland mijt die van Groningen in verbonde sint. Item Worpp Bartolt ende Gayke vorss. ende die gemene
meente in Dantumadeell sullen geen doen hebben noch zijck onderwijnden die sake, die de raed ende stad van Groningen vorgl. mijt
Bennert Eysema wijff te samen hebben" enz.
S. Beninga t. a. p. doet het voorkomen, alsof het verbond van
„Saterdags voor onzer Liever Vrouwendage nativitas" (8 September)
1467 tussehen Groningen en KoUummerland een gevolg zoude zijn
van den strijd der Groningers
het n. o. van Friesland. Deze
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hues in Colmerlandt ende Bennerdes huesvrouwe mijt
XXIIII knechten gengen aff beholdes lijves ende guedes
ende dat hues worde ommegeworpen (ende Worp) «)
van der Geest, Sijtsonen Alijts zoene wolden dat
ontset hebben, men he *) en hadde de macht nicht
ende Worp vorg. meste selven setten veer borgen der
-stadt, dat he der stadt sal doen voer sijn ontricht e)
scade ende reyse, wat veer guede lueden x) van beyden zijden seggende worden, ende sal loven ende
sweren der stadt trou ende holt to wTesen tot ewijgen
tijden. Ende daeromme bleff sijn hues staende up
de Gest <*). Ende de dre steenen huesen, de staen
up de Zwech e) ; sullen de lueden sulven nederslijten,
den se tohoeren tussehen dijt ende sunte Vijt. Ende
Sijbrant Ulfferdes sal noch ses jaren kasteleyn blijven
na datum vorg., want Hilbrant Brandes was gestorven.
Ende int selve yaer ijs des stadt hues, der de kasteleyn
up woenen sal, rede geworden omtrent Santgangen.
Item vort van de verbunden ende ander geschicten
ende handel tussehen de stadt ende summijge sijn-

à)
i)
c)
d)
e)

A heeft „ende Worp" niet; C, wel.
C, sij.
C, ontucht. Ontricht = scheidsrechtelijke beslissing, verzoening.
C, Geest.
C, Swaegh.

voorstelling der zaken, mede overeenkomstig het verloop der geschiedenis door Emmius, Lib. XXV, pag. 394, verhaald, komt mij juist
voor. Het jaartal 1468 in den tekst moet dan 1467 zijn. Is deze
meening juist, dan behoorde deze geschiedenis te zijn geplaatst vóór
de vermelding van het verbond met Kollummerland, zie boven blz. 136.
1) Hier wordt gedoeld op den in de vorige noot aangehaalden
zoenbrief, welke door vier zoensiieden is opgemaakt.
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gulare persoenen vinde noch achter in desse cronike
mer gescroven, daert stede ende tijt hevet *).
Wo sunte Mertenstoerne vel.
Item int jaer MCCCC ende LXVIII was sunte Johannes Baptista up een Ffreydach ende daerna up
den Sondach <*) des nachtes omtrent twe uren des
morgens stortede neder sunte Mertenstoeren ende daervan vellen mede *) vijff nije koppen der wulfften in
dat westerende der kerck, dat omme den toeren getijmmert was, so vorg. is ende daer wort niemant
van gequetset, men dat naeste hues an dat kerckhofi
was boven en weynich ingevallen ende de grote kloeken
sijnt de oeren ingevallen «) ende de kleynen bleven
heel.
De nije toeren is weder angelecht.
Item int jaer MCCCC0 ende LXIX up Onser Liever
Vrouwenavont annuntiacionis is begunt an to leggen
de muere van den nijen toeren to sunte Merten ende
was do up Palmavont ende is beneden int fundament
XXIIII stene dick gelick hoich der eerden.
Refformasie der Mijnrebroderen.
Item in den selven vorss. jare up sunte Vijtalusdach <t) up enen Ffrijdach na den Sondach Jubilate
hevet broder Henrick Stuerman mijt summijge sijner

a)
b)
c)
d)

Bene latere hand schrijft in margine „26 Junij."
C. neder.
C, affgevallen.
C, Titalis.

1) Hier wordt verwezen naar de meer uitvoerige herhaling dezer
geschiedenis; Sicke Beninga, uitg. Br. v. Nidek, blz. 0—12.
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broderen to gaste gebeden de raet mijt zwoerne meente
ende beden em om bijstandt to doene omme to holden
reformatie ende opservantie «), als dat gescach ende
eendrachteliken brodere Otto Huesman, broder Heyne
van Oelden &) ende broder Egbert, de e) makede <*),
nochtant mede consent geven up een besoeken «).
Goesen van Dulck, Johan Rengers Scaffer, Clawes
Schulte ende Claes van Aelen worden oere procuratoren. Ende de broeders hebben hoer abijt/) verwandelt ende gengen twe reyse ter weken omme broet.?),
men de reformatie is daerna to niet weder gegaen ,
sodat de broderen een bijster levent weder *). Ende
sijnt na *) recht refformeert, sodat de olde broders
mosten uut dat closter ende daer quemen weder in
abservanten j"), als de greve van Oestvreslandt Groningen in hadde, als hijrna gescreven wort ter sijner
tijt *).
Van her Onnen van Ewsma hues.
Item int yaer MCCCC0 ende LXXII des Donderdages voer Onser Lever Vrouwenhemelvaert ijs verdragen de olde raet mijtten nijen rade, zwoerne meente
mijtten boumesteren ende hovelingen van den gilden,

a) „Opservantie" ontbreekt in C.
h) C, Aelden.
c) Voegt men hiertusschen „'t" of „het", dan is de zin te begrijpen.
d) C, van Maven.
é) C, besoeek ende. „Besoeck" zz: verzoek.
ƒ ) 0 , altijt!
g) „omme broet" ontbreekt in C.
h) C, voeren.
i) C, nu.
j) C, observanderi.
jfc) De drie laatste woorden ontbreken in C.
WEBKES. N°. 48,
10
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alse van den roeden toerne, den her Onna van Ewsma
leet maken to Mijddelstum, also dat daer worde geschicket uut den raet Johan Hoernkens ende Jacob
Grove «•) ende uut der zwoerne meente Johan Vrese &),
uut den gilden Scerenslijper *). Ende de seden weder
in, dat de toern wer ses voete dicke ende dat her
Onna den niet makede omme weder to staen der stadt
ofte tegen de stadt, men allene sijn lijff ende guedt
daerup to bewaren. Ende daer he mede upsede, he
niet dochte altijt mijtter stadt vijentscap to holden,
he ende sijne kinderen. Item daerna up Maendach
na e) Assumptionis Marie vorg. quam her Onna in
Groningen omme to vorspreken mijtten raede ende
gilden ende vergadderden up sunte Mertenskerckhoff
ende daer vordrogén so eendrachtliken, dat <£) her
Onna der toern niet dicke(r) «) sal maken dan dre
steen dicke na overdracht der stadt ende landen in
voertijden. Ende des anderen dages besloet de raet,
dat her Onna solde den toeren weder slijten, dat he
niet wolde doen. Ende dat bleff al do so staen.
Een cometa scheen.
Item int jaer MCCCC ende LXXII is geseen in
Duetsche lande een cometa mijt enen langen ƒ) stert
durende een jaer e lanck.

a)
6)
c)
d)
e)
ƒ)

C, Groeve.
C, Vriese.
„na" ontbreekt in C.
A, der; C, dat.
C, dieker.
C, hiertussehen: „schijnende."

1) Vermoedelijk is „Scerenslijper" hier een eigennaam en is deze
persoon dezelfde, als „Johan Scherensliper" voorkomende in een
charter van hetzelfde jaar, (Eeg. Oud-Archief v. Gron., 1472, n°. 15.)
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Hartoich Karol van Burgonlen hevet ingenomen dat lant
van Gelre.
Item int jaer MCCCC0 ende LXXIII omtrent sunte
Peter ende Pawels sijnt mijt vrien willen ondergaen
de stadt van Romonde ende Venloe, G-och hertoich
Karol van Burgonien ende voert ommetrent Visitationis Marie hevet hartoch Karel mijtten hertoch van
Cleve ommebelech(t) Nijmwegen ende de stadt dede
grote wederstant dessen twe fforsten ende se kunden
de stadt niet holden ende se geven de stadt up in
des hertogen handen des Dinxdages vor sunte Jacob.
Provest Uneke, Johan Rengers van den Poste ende mester
Hinrich Stoeter «).
Item int jaer MCCCC° ende LXXIIII ] ) ommetrent
Karsmisse was de roemsche keyser Ffrederick to Kollen
ende de raidt van Groningen sanden an den keyser *)
van der stadt wegen mester Hinrick Stoter, doctoer
ende secretarius der stadt, ende daer was mede van
der lande wegen provest Uneke van Ffersum ende
Johan Rengers van den Poste omme sekere saken van
stadt ende lande wegen. Als se to Colen quemen,
toich de keyser na Trijer 2) ende Uneke ende Johan
a) C, Stoter.
b) De 12 voorgaande woorden ontbreken in C.
1) Het jaartal moet zijn 1473. Immers (zie ook Emmius en de
andei>e geschiedschrijvers), in den winter van 1473 trokken de Groninger afgevaardigden naar Keulen, anders toch zouden onmogelijk
de aldaar verkregen privilegiën kunnen zijn van Woensdag na Driekoningen (6 Januari) 1474.
2) De schrijver is hier een weinig onjuist. Keizer Frederik trok
nl. niet van Keulen naar Trier, maar van Keulen naar Andernach.
Terwijl toch de meeste geschiedschrijvers zulks vermelden, blijkt dit
bovendien ten duidelijkste hieruit, dat de privilegiebrieven aan Johan
10*
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vorg. sijnt medegetogen ende leten mester Hinrick
Stoter blijven to Collen ende dat Uneke ende Johan
vorg. daer worwen, was niet apenbaer. Ende up de
selve reyse, do Johan Rengers sus uut was ter dachvaert, wort he to Groningen borgemester koeren.
Provest Uneke ijs gestorven.
Item in den vorg. jaer ijs provest Uneke gestorven
ende mester Hinrick Stoter hevet geopenbaert den
raet van twen breven *), de de keyser hadde gegeven
provest Uneke ende Johan Rengers, de der stadt seer
en tegens weren. Ende derstondt sijnt prelaten ende
hovelingen in den Ummelanden vorscreven up in de
stadt to komen. Ende de breven sijnnen openlicken
gelegen «) to sunte Wolberch in de kercke voer den
prelaten ende hoeftlingen ende her Onna van Ewsma;
den de gemene borgeren énde weren daer niet mede
tovreden ende de prelaten musten den breff den
gilden overleveren in hoeren handen daer dat beste
up to raeden tegens des keysers breve, dat Uneke
hadde geworven, ende ijs gescheen des Donderdages
vor Santgange int jaer vorss.
a) C, gelesen.
Rengers en TJnico Ripperda yan Farmsum betreffende de munt, tol
enz. gegeven, dateerende van Woensdag na Driekoningen (6 Januari)
1474, ziju gegeven te Keulen, terwijl de confirmatiebrief van keizer
Frederik aan de afgevaardigden van Groningen en de Ommelanden
gegeven, dateerende van Woensdag voor St- Sebastiaan (19 Januari),
is gegeven te Anderoaeh. Tusschen deze twee Woensdagen kan slechts
een tijdsverloop van zeven dagen bestaan.
Genoemde privilegie- en eonfirmatiebrieven berusten op het OudArchief v. Gron. (Keg. 1474 nos 6, 9, 10 en 12.)
1) Dit zijn de privilegiebrieven betreffende de munt, tol enz.,
waarover in de vorige noot is gehandeld.
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Tenoer van den vorss. breff.
Item des keysers breve J) helden in, dat de Vresen
in den Ommelanden van Groningen, alse van der
Lauwersche totter Emse, sullen ewelicke vrij blijven.
Ende hoer state «) ende lande ende hoere huesen,
de getijmmert sijnt ende getijmmert mogen worden,
sullen blijven. Ende alle koeplueden sullen ende
mogen vrij vaeren in ende uut, to water ende to
lande, kopen ende vorcopen ende dat sal nijemant
behinderen bij des keysers acht ende bij dusent marck
goldes 2 ), de helfte tot behoeff des keysers, de ander
helfte tot behoeff der Vresen in denselven Ummelanden; de datum van den twen principael breven
holden alleens *) MCCCC0 ende LXXIIII in den maent
Januarij.
De stadt Nues belecht van den hartoch Karol van Burgonien.
Item in den selven jaer omtrent Onser Liever Vrouwenhemelvaert hevet hartoch Karol van Burgonien
berant ende belecht de stadt Nues, daerin was de
edele ffurste, landtgreve Hermen van Hessen, de de
stadt hevet helpen holden mijtter macht ende hadden
int lest groten kummer van cost, also dat <>) perdevlees eeten.
Item so hevet keyser Ffrerick uutgescreven an lana) C, stad.
h) = geheel gelijk.
c) C, hiertussehen: „sij."
1) De inhoud van dezen confirmatiebrief (te vinden bij Bengers
van ten Post, dl. I , blz. 154) wordt hier door den schrijver zeer vrij
weergegeven, met vermelding van bepalingen, welke niet in den brief
voorkomen.
2) Het origineel heeft „hundert marck lotigs goldes."
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desheren ende rijcken steden, elck bij «) oer leens ende
landes, dat men hem solde senden hulpe tegens de
ongehorsamme Karolo ende sijne hulperen ende hem
helpen van der stadt Nues to slaen 1 ). Ende so wort
Groningen gescattet een ijtlick na sijn guedt, als van
hundert Rinse gulden II stuvers ende van eiken denstknecht ende maget II stuvers ende de Ommelanden
mijtten prelaten hebben desgelikenn gedaen ende dick
geit is vergaddert in vorg. jaer voer Palm up sunte
Gertruedendach ende ijs den keyser gesant.
De keyser ontsette Nues.
Item int selve vorss. jaer ijs keyser Ffrederick affgekomen to Collen mijt groter mach van heren ende
frursten ende lueden omtrent Paesschen ende ijs uut
Collen getogen mijt vole dusende gewapende mannen
na Nues om dat to ontsetten. Item dat ijs tusschen
beyden parten tusschen den keyser ende den hertoch
van Burgonien gehandelt, dat de hartoch brack up
ende toich aff mijt sijn volck van Nues mijt willen
beyder parten omtrent Bonifacij ende, wo de handel
togenck, quam niet ter lucht, dan de heren mochten
weten.
Johan Rengers componerde mijtter stadt Groningen.
Item int jaer MCCCC0 ende LXXVIII up sunte
Magnusavont hevet Johan Rengers van den Poste,
daer voer van gesereven ijs van den handel, den
a) C, hiertusschen: „verlues."
1) Het volgende tot „De keyser ontsette -Nues" is eene bizonderheid,
welke, voor zooverre mij bekend, door geen der Groninger geschiedof kroniekschrijvers wordt vermeld. Er is op het Oud-Archief v. G-ron.
geen ätuk te vinden, hetwelk hieromtrent eenig licht verschaft.
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provest Uncke ende he mijtten keyser gehandelt hadden, gesworen in den hilligen der stadt Groningen
trouwe ende holt to wesen mijt sijn zoene Dutmer
Rengers ende daer niet tegens to doende ende mede
aff to doende alle last, de de stadt mach ankomen
van de breven vgs. des keysers, bij verlees oers guedes,
daer mede bij was mester Lueken van den Veene van
Campen doctoer, ende mestert Arent Mulert van Hasselt, van wegen des biscops van Utricht J ).
De Zwijtsers tegen hartoch Kavel.
Item int jaer MCCCC0 LXXVI in der vasten des
Saterdages vor Invocavit hebben de Zwijtsers angevochten hartoch Karol van Burgonien ende sijn volck,
daer se lagen in ore wagenborch ende tenten, mijt
groter cloeckheyt onverwert «) ende sijnt mijt machte
gekomen ende hebben em genomen al, dat daer was,
int erste voele bussen ende alle sijne clenodien, golt,
sijlver ende sijne krone ende een casteel *) karbunckelsteen. Ende hebben een groet deel van sijn volck
doet geslagen ende de anderen sijn mijt hartoch Karol
veryaget ende de Zwijtsers sijnt gekomen mijt dat
roeff to Basel.
Item int jaer MCCCC ende LXXVII up der hilliger
Drekoningenavont ijs hartoch Karel doergegaen dat
hertochdom van Lotringe ende daer stede ingewonnen
ende de stadt van Nansij hevet hem up gelove inge-

a) C, onyervaert.
h) C, oostelijk.
1) De brieven, tussohen Johan Bengers yan ten Post, de stad
Groningen en den bisschop van Utrecht over deze zaak gewisseld,
berusten op het Oud-Archief van Gron. Het verdrag (Heg. 1478,
n°. 17), is mede aldaar aanwezig.
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laten beholden lijff ende guet, men he hevet hem
dat niet geholden ende hevet vole der borgeren laten
hangen. Ende ten laesten moch hem de hartoch niet
langer ontholden «) van hunger ende kummer ende
trat *) uut der stadt Nansij vgs. ende daer wort he
noch bestreden van den Zwijtsers mijt hulpe des koninges van Ffrancrick ende daer wort hartoch Karel
doet geslagen mijt vole volckes ende ruteren ende
sijn basterbroder Antonijs wort gevangen.
Item int jaer MCCCC ende LXXVII omtrent sunte
Johannes Baptatis hevet Maximianus, keyser Ffrerick
zoene, ter echt genomen Marie, hertoch Karels dochter
van Burgonijen.
Hijr endiget dat anderde part ende deel desses bokes der
Vrescher landes kroniken.
a) = zich ophouden, ook wel, zich onderhouden, zich voeden.
b) C, tvock.
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AANHANGSEL,
bevattende eenige kleine gedeelten van het Ille boek
van Sieke Benninge's kroniek, welke niet in de
uitgave van Brouërius van Nidek voorkomen.
(Zie Inleiding hiervoor op het einde.)

Fol. 444 m. s. A.
Als Peter Sickijnge ende Johan Jarges sus lagen int
lant van Geiler bij den hartogen, ende de gijlden
wolden em daer nijet komen toe ter antwort, soe
sande de hartoch to Groningen sijn reden mester
Arent van Gruthusen, mester Harmen Koppert ende
den scolaster ende quemen des dages nae sunte Tomas
voer Mijdwinter anno XXVV ende reyseden weder
nae hues des Wonsdages na Lichtmijssen ende gengen
alle dagen opt raedhus to raede mijtten raet ende
bowmesteren ende gesworen gemeenten ende gedeputeerden. Ende daer wort voele onredelicke reden voer
gegeven van den gijlden ende gedeputeerden over den
veer borgen, de se gedungen hadden to loven voer
dat achterstallij ge, daer voer van gescreven is. Ende
alle de olde rentmestereu van vijff otfte ses jaren
vorleden mosten daer op raedhues voer des hartogen
raede ende alle de raedt ende hoep van gijlden ende
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gedeputeerden rekenscup doen van alle opkomsten
ende statguederen van opleven ende uutgeven, dat
den rentmesteren ende sijsmesteren swaer to doende
was, doch wort daer rekenscup gedaen, soedat daer
nijeman onrechtlijken bevonden wort, soedat de reden
mennich onredelich voernemen hoerden van den gijlden ende gedeputeerden, als sodane vertwijvelden hoep
plech te doen, soedatter nijet sunderlinges gehandelt
wort, daer der pijne weert is van te scrijven, dan
daer wort uutgesproken ende in serijfften overgeven,
dat men solde geven van hundert gulden jaerlijcker
renten veer guldens jaers ende dat de veer borgen
solden geholden wesen toe betaelen dat achterstallige
rente, soe se onder breff ende segel overgegeven hadden. Ende oeck dat solde oeck vergeten ende vergeven wesen alle den oproer ende gewalt, de de gijlden ende gedeputeerden den raedt gedaen hadden.
Ende de anderen punten omme de scattinge uut den
lande to hebben ende omme toe appeleren van den
raed an den hartogen wolden de rede niet van handelen, mochten se versoeken an den ffursten, als nae
deden. Ende daermede nemen se oeren affscheyt ende
reyseden wederomme nae hues op den vorg. dach.
Daernae tegen sunte Peter ad Cathedram «), als
men den raet behoert toe kesen, soe hebben de bowmesteren ende gedeputeerden mijtten gemenen gijlden
al te onte(me)lijken *) ende handel angevangen ende
gedaen tegen borgermesteren, raedt ende gesworenne
gemeente, dat nije eer ghehoert noch ghescheen is
seer Groningen stadtrecht gehat hevet ende dat was
dit, dat se koeren nije gesworenne ghemeente nae
oren wijllen contrarie den raet ende setten aff de gea) m. s. heeft „Chatedrae."
b) va. s. heeft „omtelijk."
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sworenne gemeente, de em niet beleveden daer to
sitten ende van rechtes wegen noch en jaer daer behoerde to sitten, ende koeren daer ander gemeente
weder in, als allerleye volek uut den gijlden, als
smeden, hackers, kremers, scomakers, quales tales,
ende vergeten alle de olde borgers ende geslachten,
de des raedes stoel weerdich weren ende daer toe sitten
plegen. Ende voert soe hebben desse nie gesworene
gemente bij consent ende wijlle gekoren en nijen raed
al uut verwoetheyt tegen den raedt ende hebben daer
uut den raet geset, de daer noch en jaer in behoerde
to sijtten, want de in de raet gekoren wort, behoert
te sitten twe jaren, des eersten jaers nije raed, des
anderen jaers olt raet, men se hebben dit niet angeseen ende hebben se allijke wal affgeset. Ende de
twe borgermesteren, als Hilbrant Rolteman ende Evert
Mepsche, behoerden aff toe gaen, want se twe jaren
geseten hadden in den raedt, de mosten in den raedt
blijven tegen oren wijllen, ommedat se anders gene
borgermesteren uut den raet konden vinden, de se
kesende worden. Ende soe hebben se en nijen raet
gekoren uut oer selves moetwijllicheyt ende hebben
all de olde stammen ende geslachten vergeten, de
oer voervaeders voer ende se nae borgermesteren,
raet ende hoeftmans plagen toe wesen ende koren in
den raet allerleye volck, de men eertijds in de ghesworen gemeente nouwe gekoren solde hebben. Desghelijkes genck de koer oeck toe mijtten hoefftmans
to kesen, dat de raet plach to kesen, men nu koeren
de gedepueteerden ende geweldige hoep; desgelijkes
koren se nie kerckvoegeden tot horen wijllen, de veer
borgermesteren, de behoert to kesen de voegeden ende
de hadden gekoren de voegeden alst behoert, men
de worden affgesat ende de de gemeente gekoren
hadden, de mosten blijven. Dit was in allen den

Wumkes.nl

156
olden stammen een groet hoemoet «) ende onwijlle,
dat se dat mosten lijden; konden se dat gekeert hebben , se haddent gedaen, men het was noch geen tijt.
Item de olde raet, cle uutgengen, plegen dat gijltrecht
jaerlix toe kesen op sunte Petersdach ende dat gijltrecht plecht dan enen olderman to kesen, dat hebben
de gijlden ende gemeente oeck an sick ghenomen
ende des raedes koer torugge ghestalt ende hebben
gekoren dat gijltrecht nae oren wijllen ende de koren
voert enen olderman *). Ende toe dessen oproer ende
onwijlle was de stadtholder ene grote oersaeke van,
daer de gijlden ende ge(de)puteerden sick an helden.
De bowmesteren ende gedeputeerden mijtten geinenen gijlden sijnt noch niet gesaediget gewest ende
hebben gedeputert Hilbrant Rolteman. Henrick Scultinck, Gerijt Luekens ende Jacop Smijt, dat se solden
reysen an den hartech van Geiler omme ijtlijke gescafften <=), de se voer hadden, alse omme dat men
solde appuleren ende beropen van ordelen, dat de
raedt tusschen parten wijset, an den statholder ende
veer borgeren daertoe verordent ende voert an den
hartoch, ende voert omme ene scattinge toe vinden
uut den Ommelanden. Soe sijnt se daerhen gereyset
an den hartoch, daer se guet gehoer kregen van stemden an van den ffursten, want het genck em niet en
tegen, ende hevet hem en reeses <*) medeghegeven
onder breff ende segel, dat men solde mogen appuleren ende beropen van den raedt an den stadtholder
mijt veer borgeren, de men daertoe verordenen solde
ende weer de saeke den to swaer, soe mocht men
a)
b)
e)
d)

=
m.
=
=

wederrechtelijke handeling, vergrijp.
s. heeft „olden man."
zaken.
reces.
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voert appuleren an den hartoch. Item oeck worven
se ene scattinge in Vreslant van den bor «) guederen,
dat se in den Ummelanden lijggende hebben, dat de
hundert gulden hevet des jaers, de sal daervan geven
der stadt jaerlix veer gl. Doe se ter hues quemen
ende dat reses ende breff ende zegel voer den raedt
brochten ende daer gelesen wort, soe hebben borgemesteren ende raet daerop gesecht, dat se dat genessijns wolde beleven noch annemen oer vrijheyden soe
over toe geven, daer se lever wolden omme starven.
Ende sijnt van stunden an opgestaen, oren eed opgesecht ende de slotelen op de schijve *) gelacht ende
van den huese gegaen. Soe toech voert borgermester
Guert Mepsche, de sijn pant <•) doe was, uuter stadt,
soedatter geen recht was ende dre weke lanck hent
des Vrijdages nae Paesschen, doe wort bijene gedaget
borgemesteren, raet, olt ende nie, alle de brouwergijlde, dat de treffelickeste borgeren weren, toe Wolberch in de kercke; de statholder ende gijlden weren
bijene ten Jacopinen, als gewoenlijcken was. Soe
hebben borgermester ende raedt daer den borgeren
oeren borgereet voergeholden ende gelesen ende gevraget, wat se bij den raet daerop doen wolden, daerop
gesecht wort, se wolden al bij oeren eed ende bij den
raet blijven ende helpen stijven ende stareken ende
de artijkulen nimmer staen noch tolaeten, den de
gijlden ende gedeputeerden van den hartogen, so vors.
is, to hues gebracht hadden. Soe sijnt de bowmesteren
mijt dre uut den gijlden gekomen to sunte Wolberch
in de kercke ende sijnt daer vruntlijken verlijket ende
overgekemen in maneren hiernae gescreven.
a) Vermoedelijk is hier iets uitgevallen en moet er staan „borger,"
(?) = tafel.
c) Zie boven blz. 126, noot 2.
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Wij borgemesteren, raedt, gesworen gemeente, bowmesteren mijtten hovelijngen van den gemene gijlden,
gemene borgers, doen kondich ende openbaer, dat
wij leefflijken ende eendrachtlijken onder ons sijnt
verlijket ende verdragen ende gesloten, soe wat onstuer «), onwijlle ende twijst mijt woerden off mijt
warken, woe sick dat mach begeven hebben toe dessen
daege toe, is Goede almachtich toe loven ende toe
eren omme alle borgeren ende inwoners des toe doechlijker ende leefflijker mijt malkanderen toe leven, sal
gans heel ende al vergeten ende vergeven sijn ende
wesen, soedat ijder man sal borgermesteren ende raedt
in horen rechte stijven ende stareken ende bijvellich
wesen, als dat nae enen eet toebehoert ende nae older
ghewoenten. Ende oeck, dat nijmant sal woerden
bruken van dessen verleden saeken, daer de raed off
emans van onsen borgeren te onwijllen wesen muchte,
off men sal dat berichten nae den statboeke. Ende
dit wort des Sondages toe Paeschachten van den statknechten over de kereke kundiget. Ende des Vrijdages daernae wort der ene prosessie geholden ende
men droech dat hillige sacrament omme de stat, als
plach toe doen op des hilligen Sacramentesdach.
Doe de hartoch van Holsten mijtten Wenschen &)
steden Lubeck, Hamborch, Rustech, besunde mijt oren
addorenten, hoeren wijllen hadden mijtten koninek
van Deenmarcken ende den uutlande e) ende lueden
verdreven hadden, soe gaven se de lansknechten orloff, der tomaele en groeten hoep was, de quemen
doer stiehte van Munster heeraff doer Koverden in
de weke voer Palm. Ende gengen in Drente liggen
o) = ongebondenheid, verkeerd gedrag.
h) = Wendisohen.
o) Vermoedelijk schrijffout voor „Jutlande."
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op de leveringe ende garde ende loysden sick in
voelen dorpen, want de hoep toemale groet was, want
de sprake was, datter wall bij ene was ende nae daertoe leep over soeven off achtedusent behalven ghetros
ende jongen, eer se weder uut den lande sceyden.
Ende waer se en leger innamen, daer kunden se kum
achte dagen loysen ende kost krijgen, want de hoep
to groet was ende deden den huesman tomaele en
groten overlast omme beer, broet ende visch to hebben;
vlijsche hadden see genoech, want beesten, scapen,
swijnen, hoeneren, gansen was daer genoech in den
lande. De Groninger wolden geen beer uutlaten, soe
sloegen seet al in stucken, daer se lagen, kijsten,
kasten, trijsoeren ende emmers, karnen, molden a)
ende ledent int vuer ende verbrandent ende deden
de huesslueden ende buren alto *) groten overlast,
men daer wort nijmant gevangen ende guet ghenomen
openbaer, dan dat getros ende horen stelen wal bedlakenen, hemden ende andere clederen, clenodien.
Sus toegen se umme doer alle Vreslant om Groningen,
eersten in Vredwolt, voert Achtkarspel, Colmerlant,
vort Langwolt, Hummerse, in de Marne, Hunsijnge,
Ffijmelinge; de van den Dam de gaven den hoefftlueden, Hanssen van Halverstat ende Cristoffer Lange,
de weren velthoeftlueden, ene summe geldes, dat se
niet loysden in den Dam. Ende voert teegen se in
Dyurdeswolt ende na int 01de Ampt ende lagen in
elcken leger VI off VII off VIII dagen. Woe se de
kost best krijgen konden ende de hueslueden, de beer
hadden off de molt hadden, ende browden em beer,
daer deden se em geen overlast. Ende vandaer toegen
se wederumme doer Drenthe hen na Dockum in
á) = langwerpige, open bak of schaal.
h) = zeer.
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Dongerdeel ende Colmerlant ende lagen daer oeck
en achte dagen lanck ende quamen wederumme in
Langwolt ende in Aedwert, men daer bleven se men
twe nachten. Ende braken daer op des Sondages voer
sunte Vijt ende toegen nae Roeden doer Drenthe ende
voert nae Coverden, nae Zwolle, daer braken ende
sceyden se sick van ene, elck sijnen wech.
Waerachtijge tijdinge van pauslijker hijllijcheyt ende
der stadt Rome, woe de gewonnen ende van keyserlijcke mayestait Karolo etc. ghe wonnen ende geboert
ende dem paws mijsgangen is. In den eersten op
anno MVe ende XXVII op den se venden dach Mey
is de hartoch van Borbon van wegen des keysers van
Roem komen geweltlijcken ende hevet gehat mijt sijck
krijgesvolck, nementlijcken lantsknechteh XIIII dusent, Spanijers X dusent, reysijgers «) IIII dusent,
Walsche knechten IIII dusent. Item den anderen dach
hebben de keyserschen eynen erenstlijken storm voergenomen ende gehat unde hebben nijet gescafft *),
den darden dach noch eynen erenstlijken storm voergenomen, daer is de hartoch van Borbon gescoten
worden ende den anderen dach gestorven, dat der
keyserlijke mayestaet en groten scaden ende affbreck
was. Item daernae se hebben an eynen vasten oert
der stadt Roeme den derden sturm angevangen, daer
sick de Romer ant weynichsten verseen hadden ende
denselven sturm hebben des keysers heer gewonnen.
Ende uut desen oersaeke, doe de Romer geseen hadden, in der stadt Roem der Colonesar parthij gewest,
dat de keyserschen twe sturmen verloren hadden, sijnt
se den keyserschen toe eroverijnge des sturms bijstanden ende to hulpe komen ende hebben betractet, dat
à) = krijgsvolk te paard.
b) = gegeten.
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denselven Coloneseren weer a) dat keyserschen den
sturm verloren hadde weer lijfT unde guedt daeran
gestanden, want toe Rome weren twe parthijn, de
ene weren geheten de Ursijners, de weren guetpawes,
ende de ander Colonesar, de weren guet keysers,
welcke partijen lange to Romen gewest sijnt. Item
als nu de darde sturm angevangen wort, hebben de
Spaniers, Coloneser ende Walsche knechten se hent
in den eersten voertoch à) gearbeyt, dat se voer de
Dutschen in de stat Rom gekomen sijnt. Ende all,
wat se onder wege vunden ende overquemen, hebben
se all ersteken ende doetgeslagen. Als nu de keyserschen mijt enen haestijgen voernemen in de stadt
voert toegen, hebben de Romer noch eynmael in de
stat enen stant begrepen ende oer anslach in de oerde
ter weer gestalt, sament Dutschen ende Welschen, so
sie daer in ghehat hebben gemaket, der meyninge
die keyserschen weder uut der stadt to slaen, men
des hevet em niet geholpen, dan het sijnt der mererdeel, dewijle sie in der ordinck gestanden, erworget
ende doet geslagen worden. De ander, omtrent seven
dusent, sijnt geflogen ende geweken in sunte Peterskercke, dat hevet em oeck niet mogen helpen, sonder
sijnt in der kercken al mijteyn ersteken ende geworget.
Item daer sijnt veer cardinael doetgeslagen ende
ersteken, een van den Ursijner ende anders dr e trefflijke namens gewest.
Item de Colonesers ende Spaniers hebben dat Ursijner geslechte, soe voele in Rom, mijtsampt oer
wij ver ende kijnderen ersteeken ende doet geslagen,
dat men meent, dat in Rom geen mensche meer sie
van den Ursijner geslechte.
a) = tegen.
i) = voorrang, hier vermoedelijk = het voorste gelid,
WEEKKK. N°. 48.
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Item het sijnt oeck alle curthisanen, Dutsch ende
Walsch, alle auditores, presters, monniken in den
eloesteren, der Ffocker Wessel ende ande banckeers
erworget ende doet geslagen ende de vrouwen gespoliert, dergelijken de junfferen gescbant.
Item de pawslijke hillicheyt is sampt mijt soventeyn
cardinalen ende etlijken biscopen in de Engelborch
geweken, daermede hebben sick seer voele volcks
mede ingedrongen, doch dat se niet over teyn dagen
lanck spijse ende proviande daerop ghehat hebben,
(hevet) <») sick pawslijcke hillicheyt mijtsampt den
cardinaelen biscopen, toe beholden oer lijff ende leven,
in keyserlijck mayestaet genaede ende ungenade gegeven unde also de Engelborch verlaten ende upgegeven ende gevencklijken in Neapels gevoert ende de
andere bevelslueden ende krijges sijnt all ersteken
ende doetgeslagen. Ende is nie sulken moert in
Rom gescheet seer dat Rome hevet gestanden, dat
men meent opelijcken ende bewijslijcken, dat der
Romer ende der ander XX dusent ten mijnsten doet
ghebleven sijnt sunder dat den Coloneseren toegehoert
hevet, denselven is niet quaedes wedervaeren.
Item der keysersschen sijnt oeck wal veerdusent
doet bleven, also steyt dat nu gans ovell toe Rom.
Item die lantsknechten worpen vastrnonscans *) om
de cardinaelshoeden.
Item des Vrijdages nae Uns Herenhemelvartsdach,
do was des dages een edelman, de daer oeck bij was
west to Rom, genaemt Sijmon Zeiler, in eynen cardinaelshoet opentlijck to Ausburch inrijden, des wort
seer vast gelacht ende gespot.
a) m. s. haet.
b) De tefat is hier vermoedelijk eenigszins bedorven, er zal hebben
gestaan „vaste-" of „vastehnomscans" = vastenavondvermomming.
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Item de Venicianer ende Fflorentiner mannen, wal
ontrent veertichdusent starck, der meyninge den hilligen paws to helpen, doe sie vernomen hadden, woe
de pawslijcke hillicheyt gevangen weer ende Rom
gewonnen, sijnt weder nae hues gereyset.
Item keyserlijke mayestaet hevet waerafftijgen eynen
jungen zoen bij sijner keyserinne. Ende men holt des
gans serteyn daervoer, dat de keyserlicke mayestaet
mijt den eersten mijt ener markelijken antall van
heren, ruteren ende knechten heerover koemende wort.
Item dat de hartoch van Borbon daer voer Rom
soe doet bleff, als vorgs. is, was der keyserlijke mayesteyt enen groet affbrech ende verlues, soedane
strijtbaeren ende gelucksame, opsaetsijge o) ffursten
ende heren van anslage to maeken ende en strijt toe
voeren, in den velde enen slach to slaen ende steden
ende sloten, landen ende lueden to wijnnen, alst
opelijke blijke bij den koninck van Ffranckrijck, den
he voer Paun in Lombardie int velt versloech mijt
all sijn heren ende volck, ende venck den koninck
mijt vole heren ende ffursten.
Item desghelijkes hevet he Rom nu oeck gewonnen
ende den paws ende cardinaelen oeck gevangen ende
soedane groten moert ende doetslachtijnge daer gescheen is, als voergs. is. Dat bij sunicheyt 4) soe ongenadich niet weer toegegaen, weer soedane grote
ffurst daer niet weer doet gebleven <•).
a)
b)
c)
gave

= listig.
= blijkbaar.
Hier, fol. 451 m. s. A., eindigt het stuk, hetwelk in de uitvan Brouërius van Nidek ontbreekt.
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Fol. 501 m. s. A.
Nu wal ick desse bescrijvinge van Jerusalem ende
Roeme laten vallen ende teruggestellen omme meer
daervan te bescrijven. Ende wijll wederkeren tot de
cronikae van Groningen ende Vreslant voert to vulvoeren ende bescrijven, daer iekt voer gelaten hebbe,
van de gesickede dingen van orloge ende oproert ende
moyterie in Groningen ende Vreslant ende int Sticht
van Utrecht ende lant van Geiler ende anders waer
gescheen is ende wijl nu voertan bescrijven altgene,
dat ick meer beleve.
Int jaer onsses Heren dusent vijffhundert ende XXVII
hadden borgemesteren, raet ende zworen gemente ende
bowmesteren mijtter wijsheyt van Groningen geordeneert ende gedeputeert bij consent der gijlden twintich
parsonen, oer summigen van den oltsten ende besten
geslachten, de eertijdes borgemesteren ende raet gewest weren, ende en deel van den besten van den
gijlden ende andere guede borgeren, omme enen penninck ende opkomst te vinden ener Groninger, daer
de stat mede gereddet mochte worden ende omme
mede in eendrachticheit to komen, so weren de gedepueteerden mijt malkanderen all overkomen ende
verdragen <*) opt beleven des gemene raets ende den
gulden ende woldent opt raethues weder inbrengen.
So weren alle de borgeren ende gilden opt marckt
a) In den tekst nogmaals „ende verdragen."
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vergaddert, soe wolde de bowmester Jacop Smijt hengaen bij den ghemenen hoep ende woldet hem te
kennen geven. Soe quemen se em to moete bijt raedhues, so was daer ene ondert den hoep geheten Johan
Grijp, Lubbert Grijps basterszoen, off als men seide
en monkes sone broder Harmen van Coverden, een
onredelick, quaet, geck scalck ende moytmaker ende
toech sijn swert uut ende reep: slae doet, ende sloech
den bowrnester Jacop Smijt onder de voeten ende
sloech ende how verveerlijken op hem, men he kreech
weynich wonden, men cletwonden ghenoeeh, sodat
he gereddet wort ende quam levendieh en wech ende
ontleep ten geestrijken maegeden int cloester. Ende
de raet was opt hues ende worde ge warnet, sodat
de heele hoep sus anquam, soe sach elck em en guet
henkomen. Borgermester Hilbrant Rolteman ende
borgemester Reint Alberdae mijt meer raedesheren
naement hillige lant in ende Iepen to sunte Merten
in de kercke, de borgemester Lueleff Konerts belepen
se bij de botterwage, solden se daer doetgheslagen
hebben, doch he wort ghereddet van gueden borgeren,
dat he ontquam ende leep toe Heerpoerte uut nae
Helpen. Godt de versacht, anders wert wonder gewest, datter niemant doet bleve, soe onstuer «) als
de onredelijke hoep was.
Daernae hadden borgemesteren ende raedt ene ordinancie ende geset gemaket van allen gelden, dat
ganck solde hebben bijnnen Groningen ende wort affgekundiget, als men plecht. Doe quamen de gijlden
ende de gemeente ende makeden ene ondersettinghe
van den gelden tegen den raedt, dat moste soe en
voertganck hebben.
Daernae makeden de bowmesteren ende hovelingen
<x) =

onstuimig.
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van den gijlden enen nijen oproer ende moyterie buten
consent, weten ende wij Hen des raedes ende leten
bij ene komen de veer cktfften van der stad ende dit
was de statholder Jasper van Marwijck all en oersake,
de se starckede in oren moetwijllen. Ende depeteerden
veer ende twintich parsonen uutten veer clufften over
all Groningen, quales tales, allerleye arm volck ende
weynich de wat hadden dan ropers ende moytmaekers,
daer de statholder dagelix mede ommegenck. Ende
de solden mijtten bowmesteren ten Jaeopinen to rade
komen ende mijtten hovelingen van den gijlden. Ende
deden dagelix tegen borgermesteren ende raet mijtter
zworen gemeente al tgene, dat se wolden, soedat de
raet hadde gene macht tegen den hoep ende hadden
daer gene meer gehoers, off der kinderen geseten
hadden. Ock was daer doe ter tijt allerleye volck in
den raedt ende ghesworen gemeente, men had se
eertijds oer summijge neet angeseen, de daer desse
gijlden ende hoep sus bijgebracht hadden, daer mochtent se mede uutmaken, woe seet wolden.
Daerna quam den hartoch van Geiler dagelix voer
van dessen groten oproer ende moyterie, de dagelicks
bijnnen Groningen geschach jo lanck woe meer, daer
de statholder Jasper al de meyster van was. So screff
de ffurste to Groningen an bowmesteren ende gilden
enen strengen ende erenstlijken breff, omme desse moyterie ende oproer aff te stellen ende neder te leggen
mijtten oversten ende weder eendrachtich toe werden
mijt malkanderen. Dit warck saege veer «) de Burgonschen ende greve van Oestvreslant hier umme stadt
ende lande, dat mochte den hartogen wallichte van
lande ende lueden brengen ende groet last stad ende
lande van komen, mijt dessen breff quemen se bij
a) veer = veerea = van verre.
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den raed ende wolden, de raedt solde den hartogen
daer weder op beantworden ende scrijven, dat se hier
bijnnen Groningen van genen oproer offte moyterie
wusten ende weren mijt malkanderen wal overeen
ende tevreden, dat joe altesamen gelogen was. Soe
wolde de raet sodanen antwort niet scrijven. So wolden se den raedt mijt gewelde daerto dringen, dat se
dat den ffursten alsoe solden scrijven, dat de borgermesteren ende raed woldent niet doen. Ende daer
toegen een deel van borgemesteren ende raedt uutter
stat ende wolden oren eet opseggen ende dat recht
laten staen. So quemen de bowmesteren ende gedeputeerden ende hovelingen van de gijlden bij ene ende
screven de borgemesteren ende raet, de uter stat weren
geweken, dat se van stunden an wTeder in to komen
bij ener korter gesatter tijt ende nemen oren eet ende
recht weder an sick bij verboert lijves ende guedes
ende ewelicke vredloes uutter stadt. So dorsten se
den rebellenhoep niet onthoeren «) ende quemen weder
in de stat ende tasten oren eet ende recht weder
an, wowal seet ongeerne deden.
Daernae quemen de bowmesteren ende gedepeteerden
mijtten gedeputeerden opt raethues bij den raedt ende
wolden, dat de raedt solde mester Johan Jarges verordelen voer en deef, dat de raed weygerde ende
woldent niet doen, wantt also geen statrecht en was
ende tegen oer stadtboeck, want men nae allen recht
niemant mach verordelen, he moet eersten belijen
ende jechtich *) wesen ende nae vertugen. So leten
de bowmesteren ende gijlden mijtten gedeputeerden
alle de veer clufften to hove daegen ende bij ene komen
ende leten vole tuegen daer koemen ende bij ene daegen
») ~ weigeren,
i) — baarbiïjkelijk.
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achter sijn rugge, mester Johan niet tegenwordich sijn,
noch niemant van sijner wegen, de elck sijn tuechnisse daer deden niet gerichtlij ken nae den boeke,
doch de veer clufften vertugeden hem voer en deff,
doch de raedt wolde daer niet op ordelen, men en
dach daerna hebben se den raedt daertoe gedrongen,
dat se mester Johan Jarges mosten affkundigen van
stunden an van dat rechthues, dat he were vertueget
voer enen deff van de veer clufften ende wort ewelicke
vredeloes gelecht voer enen deff, welck em ende alle
sijne vrunden en ewijghe scande ende oneere was.
In den selven jaer omtrent Pinxterachte ») verdrogen
de bowmesteren ende gedeputeerden mijt malkanderen,
clat se woldent besenden an den hartoch van Geiler
omme hem to verantworden op de scrijfften, de de
ffurste van den oproer ende moyterie bijnnen Groningen ghescreven hadden. Ende hebben daerto
verordent ende gedeputeert ende hengesant Tomas
Scijnckel, de was doe in den raet ende plach mijtten
gijlden te holden ende Henrick van Lewerden, en
scomaker nu bowmester, Claws Lubbers ende Johan
Grijp. Item worden ock verscreven de veer borgen,
alse Peter Sickijnge, Sicke Benninge, Harmen Koek
ende Roleff Sissijnge, omme hem te verantworden op
de borchtal *), als se van den gijlden toe gedrongen
weren voer de achterstallige renten van der stat wegen
toe betaelen. Daer quam mester Johan Jarges oeck
omme em toe verdedingen voer den ffursten van de
deverie, daer he voer vertuget ende verlecht was,
daer quam oeck de statholder Jasper van Marwijck
ende Hinrick Scultinck, deet mester Johan overge-

a) Eene latere band schreef hierboven: „Sacramentdach."
b) — borgtocht.
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secht «) hadde voer den raet van Groningen ende
sijnen voet daerop geboden, dat mester Johan weer
en witlick *) deff. Als se quemen mijt malkanderen
ter sprake voer des ffursten hoegen raeden, so zede
m. Johan Jarges, he stunt daer voer recht ende wolde
sijn gheleyde opseggen, Henrick Scultinck solde desghelijken oeck doen omme lijff ende levent to wijnnen
ende to verlesen ende boet sijnen voet daerop uut,
dat ment hem nummer mijt recht solde waer maken,
als men em valslijken overgesecht ende achter sijn
rugge overgetuget hadden, dat he en witlijck deff were
daer Henrick Scultinck op zede, he stont opelijcken
bekant, dat heet voer den raedt van Groningen alse
gesecht hadde van der borger wegen, daer wolde heet
em waer maken, men voer des ffursten raede wolde
he mijt em geens rechts plegen ende helt em an sijn
geleyde. So en hebben de raede niet wijder in der
saeke gehandelt.
Soe desse parten oren affsceyt hadden, worden die
veer borgen vorsc. voergheyseget, de ore saeke daerop
deden ende beclageden sick, dat se geweltlijken daerto
gedrongen worden van den gijlden ende gedeputeerden, dat se mosten borgen worden voer soedane achterstallich renten, als de stad buten sculdich was ende
dat weder vinden op borgemesteren, raet, hoefftmans,
oldermans, rentmesteren, sijsmesteren ende op alle
officianten, de de statguederen gehandelt hadden ende
offte se totter summe niet komen konden, alsdan solden se dat niet nemen van oer eygen guet; daer de
ghedeputeerden int kort op antworden, se hadden
daer geen bevel op de saeke toe antworden offte to
verdedingen, men se hadden bevel toe verdedingen
a) = : beschuldigd, ten laste gelegd.
b) — algemeen erkend.
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op de scrijfften, de de ffurste toe Groningen an hem
ghescreven hadde van den oproer ende moyterie, daer
de saeke op berustede ende kregen een affseheyt op
Onser Leven Vrouwenavent visitacionis Marie, dat de
sake solde berusten ende anstaen blijven hent tot sunte
Mijchaëlsdage vrij, velich lijves ende guedes. Ende
in mijddeler tijt, soe wolde de ffurste selves to Groningen komen offte sijne vulmachtige hoege raeden
daer senden omme alle dinck hen to leggen. Daernae
hevet de ffurste to Groningen gesant enen doctoer,
genompt mester Johan Winscoter, mijt ener eredeneie.
Ende hevet daer gesecht van des ffursten wegen, dat
sijne ff. G. begeerde van borgemesteren, raet, bowmesteren ende gedeputeerden, dat se de veer borgen
onghemolesteert wolden laten ende de saeke berusten
laten hent to Lichtmissen eerstkomende. De ffurste
wolde Peter Doys arffgen. to Deventer voer de twehundert goltgulden jaerlijcker rente ende voer dat
principael ende alle achterstallige renten, daer de vorg.
borgen voer ghelovet hadden nae inholt oer breff ende
segel vorg., buten der stat hinder ende schaede tevreden stellen ende de rentebreven van Doysvolck em
weder leveren, welck borgemeysteren, raedt, sworen
gemente mijtter wijsheyt van den gueden borgeren
geerne wolden achtervolgen ende gedaen hebben, men
her Omnes «) volck, de kopers ende gemente woldent
niet tolaten. Soe als sulck volck altijt doet, daer geen
recht noch reden an is, ende repen all gelijck: Se
wolden niet langer wachten, se wolden oer saeke mijt
recht doerdrijven. Ende hebben de borgen alle veer
recht geset mijtten stat dene hoffert *). Alse Peter
a) her Omnes volek :_: Jan en alleman.
V) Zoude de lezing hier aldus moeten zijn: „mijtten statdener
Leffert" of „Loffert"?
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Sickmge, Harmen Koek, Roleff Sissinge, de weren
uter stat geweken, ende Sicke Benninge was in de stat.
So hebben de dre borgen, de uter stat weren, oer
saeke mijt oeren huesvrouwen scrijfftlijken verdedingen
laten, soedat de raet was part der saeke, soe mochten
se over hem niet rechten. Se wolden em toe rechte
staen voer oren behoerlijken rechter den hartogen van
Geiler, de weer ore rechte landesffurste. Se pasten
op de antwort niet ende gengen oer gange allijkewal
doer, de raedt haddet geerne geseen, men se weren
boven den raedt, de mosten wal doen wat se wolden
ende mosten hem verwinnijnge gunnen ende hebben
de borgen alle veer vermennen ende scrijven laten,
woewal dattet tegen statrecht was. Ende toe sunte
Andrespant leten se de veer borgen opelijcken vant
rechthues vredeloes leggen voer vijffdusent rinsgulden seshundert ende XXXIII goltgl. Ende voert op
sunte . . . . o) avent leten se elck borge mijtten schuiten ende staddeners penden &) op alle oer guederen,
elck in sunderheyt voer de hele alinge summe vs.,
dat all tegen statrecht is ").
a) In den tekst staat „Lucien", doch dit is doorgestreken met
verwijzing naar den kant. In margine staat een woord, gedeeltelijk
door des boekbinders mes afgesneden; uit de overgebleven letters
meen ik te moeten opmaken, dat er heeft gestaan „Margrieten."
b) — pandhaling doen.
c) Hier eindigt fol. 504 verso m. s. A,. Onder den tekst staat op
deze bladzijde met eene latere hand geschreven: „Hier met eindigte
een ander chronick den 28 Pebruar anno 1566 bi mij Johaunem
Moreninm Bruxellensem, Groningen."
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Item Peter Sickinge, ene van de veer borgen, hadde
anxt voer den hoep ende mocht dessen groten homoet <*) ende gewalt niet langer lijden ende wolde
reysen uuter stat. Als he ter Hogerbruggen quam,
soe weren daer en veer scutenschuvers ende quemen
hem to mete *) ende slogen ende stotten hem ende
drongen em aff, dat he se meste leven ter geven XX
Philippus gulden ende he moste hem setten enen golden rinck ende III Philippus gulden to pande ende
namen em sijn beret van sijn hovet, men de twe gesellen wolden daer geen doen mede hebben. Daer
quamen buergeren, kofft he weder van enen hoet, sette
he weder opt hoevet ende toech voert an, dit was
opelijck stratenschennen, men het genck sunder straffinge hent, want de raedt, noch de sculte van Selwert,
hadde geen macht dat to berichten van der gijlden
wegen de boven hoer was.
Item op sunte Blasiendach int jaer dusent vijffhundert ende XXVIII weren de bowmesteren ende gedepeteerden mijtten hovelingen van den gilden te Jacopinen to raede, als se plegen ende hadden gesloten,
se wolden de veer borgen vangen ende welden dat
geit van em hebben, daer se hoer voer gepent hadden.
So stont Harmen Koek voert wijnhues bij meer bora) = wederrechtelijke handeling.
5) Schrijffout voor „to mote" ^z tegemoet.
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geren, doe quemen se an mijt groet gescrije ende
tasten hem an gevencklijken ende brochten hem opt
nie sael ende leten hem daer bewaren hent dat se de
ander borgen daerbij hadden. Peter Sickinge was uut
der stadt geweken, so stont sijn soene Johan Sickinge
opt marckt ende dachte nar gent op, menende sijn
vaeder genck de saeke an, se hadden geen recht noch
reden tot em, men allijke wal tasten se hem gevencklijken an ende brachten bij Harmen Koek. Roeleff
Sissinge, als he dat roemoer vernam, dat den helen
hoep sus verbolgen quam van dat marckt, de leep ter
Aepoerte uut ende meende mijt en schip to ontkomen,
daer Iepen se in sijn hues mijt oer geweer ende sochten
em alt hues doer. Ten lasten vernamen se, dat he
buten de poerte was, so volgede se hem nae ende
belepen hem int scijp ende vengen hem ende ledden
hem nae den marckt, daer leep al na, man, wij ff ende
kint, offte men enen deffter galgen hadde geleyt ende
brochten hem bij de ander gevangen. Sicke Beninge
was in sijn hues, den tasten se niet an ende helden
em voer enen gueden man, want he nie van em geweken hadde. Ende daer worden se eersten geset op
den rentkamer ende daernae deronder in den keiler
ende worden daer bewae(ket), dach ende nacht, mijt
XL off L man mijt oer gheweer; van den gilden doe
wort em gesecht, se mosten daerto raeden bijnnen
dre daegen dattet geit daer were, off se mochten van
oren hals komen. Soe hebben oer vrenden daervoer
geraden, gelent ende geborget, dat se elck oer penninge, alse XIII hundert Rinsgulden ende XXXIII
goltgl. ende III st. opbrachten ende betaelden, dat al
tegen statrecht was, want doe se gepent hadden, soe
solden se de panden nae den teyn dagen verkofft
hebben, se mochten se oer niet gevangen hebben,
ende off se toesaege gehat op Peter Sickinge, daer
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mochten se sijne sone niet voer antasten, men se
deden al dat se wolden, het wer recht ofït onrecht.
De raet hadde daer gene gewalt noeh wederstant in.
Sicken Benninge leten se sus gaen en tijt lanck ende
hem wort nargent van gesecht, doech moste he sijn
penmnge oeck betalen, soe alse de anderen voer hen
hadden gedaen, men se beclageden hem omme he
borge was geworden, moste he mede opleggen «), se
wolden hem so wederomme helpen, he solde daer
genen scaden int ende van hebben ende danckeden
hem voer enen gueden man.
Des Saterdages daer in den selven jaer, als men
den nieu raet kesen solde, wort Jacop Smijt, de olde
bowmester, oeck gevangen van den gijlden ende borgeren ende was en groet oproer opt marckt, want se
hadden en ordinancie ende geset *) gemaket, soe vroe
als c) daer jenich oproer were, so mosten alle de gilden ende borgeren bij ene opt marckt komen, olt
ende jonck, mijt sijn geweer, bij verlues sijn gijlde
ende borgerscup. Alsus, als se jenige moyterie off
duvelije int hovet hadden, soe quam de hele hoep op
en kort <*) bijene, daer de raet seer verveert ende
versaget voer weren, soedatter doe op den dach geenen
nie raedt koes off koren wort, doch de bowmester
Jacop quam voert weder uut.
Des Sondages dages daernae beleveden seer, dat
men en nieu raet solde kesen ende senden opt hues
an de talmans ende gesworen gemeente ene cedule,
daerin gescreven weren XVI offte XVII, de men niet
in de raet solde kesen, want de wolden se niet in
à)
6)
c)
d)
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betalen.
bepaling, wet.
zoodra als.
en kort = spoedig, weldra.
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den raet hebben ende dat weren van de besten ende
eerbersten, de se ende ore voervaederen Groningen
geregiert hadden ende borgermesteren ende raet plegen
te wesen, als bi namen LuelefTKonerds, Peter Sickijnge,
Claws Scaffer, jonge Johan Hornkens, Harmen Koek,
Roleff Sissinge, Sicke Benninge, Lubbert Clant, Roleff
ten Water, Roleff Huijnge, Jelme Alma. Roleff ten
Water was over jaer in den raedt gekoren ende wort
borgemester gekoren, men desse weldige hoep wolden
hem niet gunnen noch toestaen de raedesstoel ende
moste niet in den raet wesen, soedatter men dre
borgemesteren dat jaer van XXIIII weren ende daer
staen men dre borgemesteren in allen breven, de gesegelt ») sint, dit was desse eerberheyt spijtich ende
swaer to lijden. Als se den nieu raet bij oer consent
ende beleven sus koes, soe worden daer allerleye volck
in gekoeren, dat soe na reden ende bijllicheit niet en
behoerde, als Claws Knokenhouwer plech en knokenhouwer to wesen, nu brouwet he wat mede, Johan
Volkers was en onnosel cleyn manneke, de vaeder
was en bartscerer gewest ende sijn moder en papendochter S), Harmen van Campen was en scroder in
korter tijt ende sneet nu laken, en sempel onnoesel
slecht <•) man, ende meer sempel lueden, men de
kenden krijten ende moyten mijtten gijlden, de worden in den raet ende sworen gemeente gekoren, het
hadden eertij des selsen voegelen gewest in der kouwe d)
to sitten, men plach se Maendages uut den geslachten
ende stammen to kesen van de Huijnge, van de Jarges, van de Sickinge, van de Kathers, van de Clanten,
à)
i)
c)
d)

m.
—
=
=

s. heeft hiertusschen: „de."
dochter van een geestelijke.
eenvoudig.
kooi.
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van de SchafTers, van de Hornkens, van de Ulgeren,
van de Konerdes, daert nu wijt off lopet; mochten
Otto ter Hansowe, Henrick Kather, Swer Kater, Allert
Clant, Evert Hubbeldinck, Ghosen van Dulck, Henrick
Baeroldes, Johan Rengers Scaffer, Derck Scaffer, Johan
Scaffer, Tese Jarges, Coppin Jarges, Garmet Alma
ende meer der older stammen opseen ende saegen nu
dat regiment in Groningen an ende saegen dat volck
in den raetstoel sitten, se solden bij sunicheit seggen:
Och Groningen, Groningen, eerlijke stadt,
Woe biste mijt sulken eselen besat.
Men doe an enen esel eens lewen huet,
He reret <*) doch als en esel doet;
Wat van gueder aert wort opgevoet,
Dat blij vet barmhartich ende guet,
Want van gueder komst ende geslecht
En seet niet geerne dan dat recht.
Soe wijst dat weder, dat niet so suuer
En is als van aert een ghebuer,
Wanneer he opstijgende is;
He is ghijrich ende valsch, sijt gewijs.
Och Groningen, blijvestu den lueden bevaelen,
Du salste noch mannigen last halen;
Wowal dat niet is an dat been,
De hont wijl dat doch holden alleen.
Hiermede mene ick niet allene de nu in den raedt
sijtten ende de de gemeente seer desse oproer ende
twedracht is oproer gewest hevet bijt regiment gebracht
hebben, men ick segge oeck van de se daerbij gebrocht
hebben ende de Groningen regeren mijt oer moyterie,
alse de scomaker Henrick van Lewerden, Johan Swaà) = schreeuwen.
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maker, beyde bowmesteren, Jacop Smijt, Henrick
Kistemaker, Johan Grijp, Johan van Wijsum de kremer «), Johan van Lochum de kremer, Jacop Bijlsum,
Evert Wantscerer, de scroder *) Tij men van Utricht,
Bartolt de maeler, Konst Slotemaker, Johan Stans de
hopenbinder "). Rottgert Scutemaker, Berent Scutemaker, Joest Scutemaker ende meer genoech van arm,
unoesel van den gilden, de oerer summige boven twe
off dre jaeren in Groningen niet gewoent hebben ende
daer gedeent hebben ende al oer guet en deel en is
geen teyn offte twintich goltgulden wert ende nu
daer gehijlket sijnt ende hebben de borgerscup ende
gijlde daer gewonnen. Ende de daer dan ropen ende
moyten konen onder den hoep, de worden dan hovelingen van den gijlden gekoren, desse regieren nu
Groningen, men se hadden all en hovet off twe, daer
se sick op stoenden ende toverleten ende de den hoep
daer to harden reden, alse de statholder Jasper van
Marwijck ende Lu eken Hornken, des statholders huesvrouwen vaeder, de hadde eertijts vaeke borgermester,
hoefftman ende raedt gewest ende hadde sijn borgerscup opgesecht, ommedat he niet in den raedt
wolde wesen ende hadde nu jaergelt van den hartogen
van Geiler ende is altijt al tovoeren contrarie den raet
gewest ende was en swijnde ^), hoverdich, guetdunckel,
gijrich naensche, de niemant guet gunde ende meende
dat al de wijsheyt in em allene was ende de den statholder, sijnen swager, bij sunicheyt in allen quaden
informeerde, want he de wetenheyt ende kunde hadde
van allen rechten ende handel in stat ende lande ende

a)
b)
c)
d)
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koopman.
kleermaker.
kuiper.
heftig.
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hadde dat lange mede ghehandelt, als he borgermester
ende hovetman is gewest ende is al tij t een haetebuer
gewest op den lueden. Hadde he de statholder soe
voele int beste geraeden, als int quaetste, het hadde
soe veer in desse duvelije ende twedracht niet verlopen ende het is to vermoeden, soe lange als de twe
bij dat regement blijven, salt to Groningen gene grote
eendrachticheit komen, men, als Got wijl, salt balde
guet sijn.
In den jaer ons Heren M vijffhundert ende XXVII
was daer ene groet oproer ende twijdracht toe Utricht
tusschen de geestlicheyt, borgemesteren, schepen, raet,
rentmesteren, sismesteren en alle bevelslueden mijt
oerer partijen ter ener sijt, ende de gijlden ende borgeren ende voele armes unesels mijt oer adderenten
ter ander sijden, de de oppersten scolden, dat se
qualijken mijtter stadtguederen hadden ommegegaen
ende gestolen ende wolden daer rekenscup van hebben,
als dessen hoep to Groningen begijnt hebben, daer
voer van gescreven is. Soe hebben de gemeente to
Utricht in der nachten oploep ende allarm in oer harnasch gemaket ende de geestlicheit ende oversten sijnt
des gerasch wijs geworden ende mijt oer pertijen int
harnasch mijt oer geweer mijt pijpen ende trummen
ende trompetten, recht off de stadt vuil ruteren ende
knechten weren gewest ende worden hantgemeng mijt
malkanderen, doch daer bleff weynich doet. Ende de
geestlicheyt ende de oversten mijt oer adderenten
kregen de poerten op in der nacht ende ontlepen uut,
en deel quemen over de muren, wal omtrent ende
vijffhundert. Ende daer bleff noch genoech derbijnnen,
de all van oer partie weren, de noch dagelix nae
uutlepen, soedatter wall en teyn off twaeleff hundert
uutlepen ende daer bleff noch genoech bijnnen, de
van all ener meninge weren. Soe weren de gestlicheyt
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ende de oppersten beduchtet voer den ballinge ende
de noch bijnnen weren, off se de stat bij nachte invellen, soe weer em de hoep to machtich, se solden
se all plunderen ende doet slaen ende uutter stat
jagen. So sijnt se den hartogen van Geiler, hartoch
Kaerl, angevallen ende hebben den in Utricht gehaelt ende angenomen ende gehuldet voer enen arffscarmheer ende oer stat ende poerten ingedaen, daer
wiederlijke ») vole quaedes van is gekomen, als ghij
int vervolch wal sult vernemen. In den selven jaer
omtrent Onsser Lever Vrouwenhemelvaertsdach was
en krijgesman, geheten mager Heyne, en vervaeren
stucke scalcks ende hadde sick dael geslagen to
Meppel ende woende daer ende om sijnet ondoeget
ende dattet en opsaets *) bove was, hadde em de
droste dat scultampt daer geven. Desse Heyne bedacht enen behenden verredelicken anslach. unde
krech ende teyn krijgesknechten to sick ende quam
daermede toe Hasselt, in cledinge ende maniere off
dat koepluede weren, ende Heyne was daer wal bekant ende begeerde van den borgemester van der kopluede wegen, dat men de voer dage wolde de poerte
opdoen, dat se mochten varen to Campen, se dorsten
bij dage niet varen, welck de borgemester belevede.
So hadde Heyne bestelt, dat omtrent LX krijgesknechten in den nacht quemen voer Hasselt voer de brugge.
Als de voerman mijtten wagen in de poerte quam,
so helt he, want he den verraet mede wuste, soedat
de poerte niet toe mochte, so slogen se de poerter
doet ende gaven den knechten, de voer de brugge
lagen, en teken, de quemen risch e) over de brugge
a) = onaangenaam, akelig.
b) — sluw.
e) = raseh, snel.
12*
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mijt pijpen ende trummen ende maekeden en gescrij:
Geiler, Geiler!, off det dusent vijanden in de stadt
weren gewest ende de borgeren lagen nakent ende
barvoet int bedde, elck sacb om en guet benkomen
ter poerten uut ende over de muer, als elck best
konde ende se deden niement quaet. Ende de blijven
wolden ende sweren den hartogen van Geiler, de
mochte bijnnen blijven. Soe kregen seet in sunder
stoet ende slach; men se, dat de hartoch van Geiler
van den anslach niet wijste eert gescheen was, men
doe seet inhadden, wast van em wall ghedaen, doe
beset heet mijt volck, bussen ende kruet.
Item voer Campen stont en toern, heet dat Koepoerte, dat nam de hartoch van Geiler in ende maeke
dat vast mijt grafften ende bolwerken ende besette
dat mijt krijgesvolck, soedat de van Campen niet uut
der stat dorsten reysen. Desgelijkes makede he en
blochues toe Wijlsum op de Yselen, sodat de van
Campen ende Zwolle niet tot malkanderen konden
komen, want he hadde Hasselt oeck in. Item de
stat Renen krech he oeck behentlijken in, sus maeke
he den biscop ende steden dat hele sticht to scanden.
Dit verdroet den biscop, ridderscup ende steden
tomale seer, want de biscop was een geboertich fFurste,
des palsgreven ende hartogen van Beyeren enz. koerffursten soen, ende setten sick ter were mijt ruteren
ende knechten ende beleden Utricht mijt vesten ende
blocbusen, soedat se niet in noch uut dorsten ende
de ballingen van Utricht vellen den biscop to hulpe
mijtten Overijsellenghe steden Deventer, Campen,
Zwolle, Oldensel, Amsvoert, Wijck, men de hartoch
was em overlegen mijt sijne lantscappen, ruteren ende
knechten, soedat se voer em beanxtet weren ende
konden hem allene sunder meer hulpe geen wederstall doen. Soe is de biscop bij consent ridderscup
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ende steden samentlijck mijt malkanderen overgekomen ende verdragen mijt der keyserlijcker mayesteet,
de en geboren here van Borgonien is, mijt sijne bevelslueden ende raeden int hoff van Burgonien, dat de
biscop ende sijne nakomelinge mijtten ridderscuppen
ende steden ende dat hele stichte van Utricht hebben
sick gegeven onder de hartogen ende heren van Burgonien voer ewijge scarmheren nae inholt des contrachts onder segel ende breve. Ende des hebben de
Borgonschen angenomen den biscop weder in to leveren
op oren kost ende scaden al tgene, dat tottet stichte
eertijds behoert hevet.
Als se desse overkomst mijt malkanderen overgekomen weren, so is joncker Fflorijs van des keysers
ende Burgonschen wegen overgekomen mijt groet volck
van orloch, mijt ontallick vole groter bussen ende
reesschap van orloch ende quemen eersten to Campen;
daer quam bij her Jurien van Towtenborch, statholder
toe Lewerden, mijt en VIII hundert knechten, daer
was joncker Joest Burmanni hoeftman over. Soe vellen
see ersten voer de Koepoerte voer Campen, dat de
hartoch vast gemaket hadde ende inhadde ende hadde
daerop omtrent III hundert knechten, dat wonnen se
stormerderhant ende slogen al doet, dat daer op was
ende brakent in den gront aff. Als dat de van Wijlsum
opt blochues vernamen, dat se daer soe mede ommegengen ende al doet slogen, soe veriepen se dat blochues ende namen dat all aff, dat se daerop hadden
ende togen daermede int lant van Geiler. Daernae
togen de Burgonschen mijtter macht van Hasselt ende
beleden dat, daer was de statholder van Lewerden,
her Jurien van Towtenborch, principal velthovetman
ende bevelsman van des keysers wegen ende der Borgonschen, want her Fflorijs van Yselsteyn was mede
int ander heer mijtten biscop van Utricht, des greven
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iongeste zoen, joncker Johan van Oestvreslant, quam
den keyser ende Borgonschen to denst voer Hasselt
omtrent mijt twehundert ruteren ende seshundert
knechten, off dat schach op des greven solt off des
keysers ende Borgonschen, en wijst men niet. Ende
daer brochten se voer ») XL off vijfftich groter hovetstucken van bussen, behalven alt ander clene gescut
ende richten dat up voer Hasselt ende toscoten &) alle
de poerten, muren, toernen ende de husen in der
stat, soedatter niement in duer en kon de van knechten
ende borgeren ende maekeden kuelen in der eerden,
daer se sick in burgeden. Oeck begunde de prevande
toe korten, men so verweerlicken als se daer voer
schoten, is niet to seggen, doch se ontheldent era
allijke wal vromelicken ende manlijcken ses weken
lanck ende gavent doe op, beholden lijff ende guet
ende nemen mede uut all oer grote gescut, dat se
daer inbracht hadden, ende gengen uut, daer Goltsteen
ende Hackvorst weren de upperste bevelslueden van
de Gellerschen. Als se daeruut weren, beseften de
Borgonschen mijt volck ende makeden de stat weder
vast ende oer scansen buten weder slecht, ende reyseden voert over Ysel int lant van Geiler op na Harderwijck ende in de Velue ende haelden daer enen
groten roeff bij der seekant langes. Ende hartoch van
Geiler quam mij groter macht van ruteren ende knechten ende wolde em dat roeff weder nemen, men de
Borgonschen weren em to machtich ende overlegen
mijt volck ende quemen mijt malkanderen in de mangelijnge ende bleven vole doeden an beyden sijden
ende de Borgonsgen helden twelt ende vengen vole
ruteren ende knechten ende nament roeff mede, daer
a) m. s. veer.
h) = schoten stuk.
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de Gellerschen zeer mede worden gekrencket ende
geswacket.
De hartoch van Geiler hadde daer liggen Hattum,
ene soe keyserlijck stareken borch, als men jeet vole
vint in Dutschlant, dat besette he mijt knechten ende
provande ende gescut ende sijn beste grote bussen
daerop ende in de stat, daer quemen de Burgonschen
voer op sunte Vijts op en Ffrijdach ende scoten mijt
oer grote gescut soe verveerlijken, daer doch geen
muren, poerten noch toernen voer holden konnen,
dat al, de in de stat ende op de borch weren, muchten gruwen ende lagen daervoer op den vechtenden
dach, op en Vrijdach, ende gaven de stat ende borch
op ende gengen daeruut mijt en wijt stocken »), mijt
open ansicht als gevangen lueden, want se meenden
de hartoch van Geiler hadde mede gewest op de borch,
men he was daer niet mede. Ende de borgeren, de
leten se elck daerin blijven bijt sijne ende de mosten
den Borgonschen plijcht ende ede doen.
à) stocken = stokje.
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Door het HISTORISCH GENOOTSCHAP zijn uitgegeven
onderstaande werken:
K R O N I J K van het Historisch Gezelschap te Utrecht.
2" jaargang. 1846 (*) / 5.—. I 4 e jaargang. 1848. . ƒ 3.70.
3 e jaargang. 1847. . - 2.70. | 5 e jaargang. 1849. . - 6.—.
(*) De eerste jaargang is nimmer in druk versohenen.
K R O N I J K van het
2 e serie
6 e jaargang. 1850.
7 e jaargang. 1851.
8 e jaargang. 1852.
9 e jaargang. 1853.
10 e jaargang. 1854.
3 C serie
e
l l jaargang. 1855.
12e jaargang. 1856.
13« jaargang. 1857.
14« jaargang. 1858.
15 e jaargang. 1859.
4 e serie
16 e jaargang. 1860.
17 e jaargang. 1861.
18 e jaargang. 1862.

Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

/6.-.
- 6.40.
- 6.80.
- 6.80.
- 6.80.
-

3.20.
3.60.
4.80.
5.10.
4.60.

. - 5.40.
. - 5.80.
. - 6.60.

B E R I G T E N van het
l e deel. l e s t u k . 1846.
l e deel. 2 e stuk. 1848.
2 e deel. l e s t u k . 1849.

19 e jaargang. 1863.
20 e jaargang. 1864.
5e serie
2 1 e jaargang. 1865.
e
22 jaargang. 1866.
23 e jaargang. 1867.
24 e jaargang. 1868.
25 e jaargang. 1869.
6 e serie
26 e jaargang. 1870.
27 e jaargang. 1871.
28 e jaargang. 1872.
29 e jaargang. 1873.
30 e jaargang. 1874.
3 1 e jaargang. 1875.

. ƒ 7.40.
. - 7.20.
.
.
.
.
.

- 7.60.
- 7.20.
- 9.20.
- 9.40.
-10.70.

.
.
.
.
.
.

- 8.00.
- 8.20.
- 6.20.
- 8.30.
-10.30.
- 8.40.

Historiscl i Gezelschap te Utrecht.
2 e deel. 2 e stuk. 1849.
ƒ3.40.
(Verhooren van J O H A N
- 2.20.
V. O I . D E N B A R N E V E 1 . T . - 3.80.
- 2.20.

B E R I G T E N van het Historisch Genootschap te Utrecht.
5 e deel. 2 e s t u k . 1856.
3 e deel. l e s t u k . 1850. ƒ 3 — .
3e deel. 2 e stuk. 1851. - 3 . — .
6 e deel. l e s t u k . 1857.
4" deel. l e s t u k . 1851. - 3 . — .
6 e deel. 2 e stuk. 1857.
4e deel. 2" stuk. 1851. - 2.50.
7e deel. Ie stuk. 1861.
5 e deel. l e s t u k . 1853. - 3.20. 7e deel. 2 e stuk. 1863.
C O D E X D I P L O M A T I C U S in 4°. 1848.
2 e ser e in 8°.
1« deel. l e afd. 1852 f 3.75.
3 e deel. 2e afd. 1856.
e
e
4 e deel. Ie afd. 1859.
t deel. 2 afd. 1852. - 3.10.
4 e deel. 2 e afd. 1860.
2e deel. l e afd. 1853. - 6.20.
2 e deel. 2e afd. 1853 - 3.20.
5 e deel. 1860. . .
3 e deel. l e afd. 1855. - 6.50.
6 e deel. 1863. . . .

-

2.50.
2.50.
2.10.
5.50.
6.50.

- 5.20.
- 3.40
- 3.10
- 5.20
-12.00
- 1.2G

REGISTER op de onderwerpen behandeld in de Kronijk,
de Berichten en den Codex Diplomaticus
- 1.80.
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W E E K E N van h e t H i s t . G e n o o t s c h a p t e U t r e c h t .
Nieuwe Reeks.
N°. 1. Bronnen van de geschiedenis der Nederlanden
in de middeleeuwen. — Annales Egmundani . f

1.20.

N°. 2. Verbaal van de buitengewone Ambassade naar
Engeland in 1685
- 1.80.
N". 3. Memoriën van Roger Williams, uitgegeven door
Mr. J. F. Bodel Nyenhuis
. - 2.10.
N°. 4. Bronnen van de geschiedenis der Nederl. in de
middeleeuwen. — Kronijken van Eino en Menko,
uitgegeven door Mr. Feith en Dr. Ackerstratingh. - 3.70.
N°. 5. Hortensius over de opkomst en den ondergang
van Naarden. Met 2 kaarten, uitgegeven door
Prof. Peerlkatnp en A. Perk
- 4.50.
N°. 6. Bronnen van de geschiedenis der
in de middeleeuwen. — Kronijk
van een ongenoemden geestelijke
geheeten Kronijk van den Clerc
landen bi der see)

Nederlanden
van Holland
(Gemeenlijk
uten laghen
- 2.30.

N°. 7. Kronijk van Eggerik Egges Phebens van 1565—
1594, uitgegeven door Mr. H. O. Feith. . . - 2.40.
N°. 8. De oorlogen van Hertog Albrecht van Beieren
met de Friezen in de laatste jaren der XIV e eeuw,
uitgegeven door Dr. E. Verwijs
- 9.80.
N°. 9. Verbaal van de Ambassade van Gaspar van
Vosbergen bij den Koning van Denemarken,
den Neder-Saxischen Kreits en den Koning van
Zweden. 1625
- 2.30.
N". 10. Verbaal van de Ambassade van Aerssen, Joachimi en Burmania naar Engeland. 1625. . . - 1.90.
N". 11. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Johannes
Wtenbogaert, uitgegeven door H. C. Rogge.
Eerste Deel. 1584—1618
- 4.00.
N°. 12. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Johannes
Wtenbogaert, uitgegeven door H. C. Rogge.
Tweede Deel. Eerste Afdeeling. 1618—1621. - 2.80.
N°. 13. Memorials and Times of Peter Philip Juriaan
Quint Ondaatje, by Mrs. Davies
- 4.00.
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N°. 14. Verhooren en andere bescheiden betreffende het
Rechtsgeding van Hugo de Groot, uitgegeven
door Prof. R. Fruin
/ 4.80.
N°. 15. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Johannes
Wtenbogaert, uitgegeven door H. C. Rogge.
Tweede Deel. Tweede Afdeeling. 1621—1626. - 5.5 0
N ü . 16. Memoriën en Adviezen van Cornelis Pieterszoon
Hooft
- 4.90.
N°. 1/. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Johannes
Wtenbogaert, uitgegeven door H. C. Rogge.
Derde Deel. Eerste Afdeeling.
1626, 1627. - 6.50.
N°. 18. Onderzoek van 'sKonings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche Beroerten van 1566
en 1567; naar 't oorspronkelijke handschrift uitgegeven door Dr. J. van Vloten
- 3.40.
N°. 19. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Johannes
Wtenbogaert, uitgegeven door H. C. Rogge.
Derde Deel. Tweede Afdeeling.
1628, 1629. - 8.20
N°. 20. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Johannes
Wtenbogaert, uitgegeven door H. C. Rogge.
Derde Deel. Derde Afdeeling.
1630 . . . - 6.10.
N°. 21. De Rekeningen der Grafelijkheid van Holland
onder het Henegouwsche Huis, uitgegeven door
Dr. H. G. Hamaker. Eerste Deel . . . .
- 5.80.
üv°. 22. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Johannes
Wtenbogaert, uitgegeven door H. C. Rogge.
Derde Deel. Vierde Afdeeling. 1631—1644 . - 4.50.
N°. 23. Journaal van Constantijn Huygens, den zoon,
van 21 October 1688 tot 2 September 1696
(Handschrift van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam). Eerste Deel. - 6.70.
JN°. 24. De Rekeningen der Grafelijkheid van Holland
onder het Henegouwsche Huis, uitgegeven door
Dr. H. G. Hamaker. Tweede Deel.
. . .
- 7.20.
N°. 25. Journaal van Constantijn Huygens. den zoon,
van 21 October 1688 tot 2 September 1696
(Handschrift van de Koninklijke Akademie van
Wetenschappen te Amsterdam). Tweede Deel. - 7.90.
N°. 26. De Rekeningen der Grafelijkheid van Holland
onder het Henegouwsche Huis, uitgegeven door
Dr. H. G. Hamaker. Derde Deel
. . . .
- 6.20.

Wumkes.nl

N°. 27. Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen van de Pol. Uitgegeven door Mr. W. H .
de Beaufort
/10.80.
N°. 27b. Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen tot den Pol. Uitgegeven door Mr. J. A.
Sillem. Aanhangsel van de Brieven uitgegeven
door Mr. W. H. de Beaufort. Met twee registers. - 1.40.
N°. 28. Bellum Trajectinum Henrico Bomelio autore . - 1.40.
N°. 29. De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland
onder het Henegouwsche Huis, uitgegeven door
Dr. H. G. Hamaker. Eerste Deel . . . .
- 6.80.
N°. 30. De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland
onder het Henegouwsche Huis, uitgegeven door
Dr. H. G. Hamaker. Tweede Deel . . . .
- 5.30.
No. 3 1 . Lijst van Noord-Nederlandsche Kronijken. Met
opgave van bestaande Handschriften en Litteratuur, door Mr. S. Muller. Fz
- 1.40.
N°. 32. Journaal van Constantijn Huygens, den zoon,
gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675.
1676, 1677 en 1678
- 3.50.
N°. 33. Négociations de Monsieur Ie comte d'Avaux,
ambassadeur extraordinaire à la cour de Suède,
pendant les années 1693, 1697, 1698, publiées
pour la première fois d'après Ie manuscrit, conservé à la bibliothèque de 1'Arsenal à Paris,
par M. Ie Prof. J. A. Wijnne. Tomé premier. - 8.00.
N°. 34. Idem.

Tomé deuxième

N°. 35. Idem.

Tomé troisième. (première partie) .

N°. 36. Idem.

Idem.

- 5.40.

(deuxième partie) .

. - 5.60.
. - 3.90.

N°. 37. Brieven van Lionello en Suriano uit den Haag
aan Doge en Senaat van Venetië in de jaren
1616, 1617 en 1618, benevens Verslag van
Trevisano betreffende zijne zending naar Holland
in 1620
- 6.10.
N". 38. Brieven aan R. M. van Goens en Onuitgegeven
Stukken hem betreffende. Eerste Deel . . .
- 6.60.
N°. 39. Dagverhaal van Jan van Riebeek, Commandeur
aan de Kaap de Goede Hoop. Eerste Deel.
(1652—1655)
- 7-80.
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N°. 40. Rijmkroniek van Melis Stoke, uitgegeven door
Dr. W. G. Brill. Eerste Deel
ƒ 5.00.
N°. 4 1 . De geschillen over de
volk in de Vereenigde
1649 en 1650 en de
Willem 11, toegelicht
drukte stukken uit het
den Koning, door Dr.

afdanking van 't krijgsNederlanden in de jaren
handelingen van Prins
met behulp van ongeHuis-archief van Z. M.
J. A, Wijnne. . . .
- 5.40.

N°. 42. Rijmkroniek van Melis Stoke, uitgegeven door
Dr. W. G. Brill. Tweede Deel
- 4.80.
N°. 43. Brieven aan R. M. van Goens en Onuitgegeven
Stukken hem betreffende. Tweede Deel. . . - 4.60.
N°. 44. Brieven en Onuitgegeven Stukken van Jonkheer
Arend van Uorp, Hr. van Maasdam enz., uitgegeven door Mr. J. B. J. N. Ridder de van
der Schueren. Eerste Deel
- 6.60.
N°. 45. Meinorien van Mr. Diderik van Bleyswijk, vrijheer van Eethen en Meeuwen, heer van Babylonienbroek, Raad in de Vroedschap, burgemeester van Gorinchem enz. enz. 1/34—
1755. Uitgegeven met inleiding en aanteekeningen, door Theod. Jorissen
- 4.50.
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B I J D R A G E N EBT M E D E D E E I i I N G E N van het
Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. I e Deel. ƒ 5.60.
Idem.

II e Deel

- 5.20.

Idem.

111« Deel

- 5.20.

Idem.

I V Deel

- 8.80.

Idem.

V

Deel

- 5.40.

Idem.

V P Deel

- 6.00.

Idem.

V I P Deel

- 5.00.

Idem. VIII e Deel

- 3.60.

Idem.

IX e Deel

- 6.10.

Idem.

X e Deel

- 5.80.

K A T A L O G U S der Boekerij van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. 3 e uitgave. 1872. . - 1.60.
S U P F L E M E N T - K A T A L O G T J S der derde uitgave
in 1872 van de Boekerij van het Historisch Genootschap, gevestigd te Utrecht. 1882
- 1.10.
ABRAHAM DE WICQUEFOBT , Histoire des Provinces-Unies

des Païs-Bas. depuis Ie parfait establissement de eet
estat par la paix de Munster. Tom. I—IV. . . -26.00.
Jhr.

Mr. A. M. C. VAN ASCH VAN "WIJCK, Een Woord

in het belang van het Nederl. Archiefwezen. 1846. - 0.20.

Bovenstaande werken zijn, voor zoover zij voorhanden zijn,
door de Leden t e g e n , d e h e l f t van den prijs te bekomen.
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