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AAN MIJNE VROUW. 



Nog rest mij uiting te geven aan mijn gevoel van dankbaar

heid jegens allen die bijdroegen tot mijne wetenschappelijke 

vorming en tot het totstandkomen van deze eerste proeve van 

wetensohappelijken arbeid. 

In de eerste plaats U, Hooggeleerde KBÄMER, de betuiging 

mijner diep gevoelde erkentelijkheid voor de meer dan gewone 

belangstelling die ik gedurende de jaren, te Utrecht doorge

bracht, en ook daarna nog, Uwerzijds mocht ondervinden. Een 

eerste ontwerp van dit werk kon ik met U als mijn aanstaanden 

promotor nog bespreken; toen werd Gij naar elders geroepen. 

Ik behoef U niet te zeggen, hoezeer het mij speet dat ik nu 

voortaan Uwe zoo hoog gewaardeerde voorlichting zou moeten 

missen. Wees ervan verzekerd dat beide, leiding en belangstel

ling, bij mij steeds in dankbare herinnering zullen blijven. 

Als een vreemde kwam ik tot U, Hooggeleerde BTJSSEMAKER , 

mijn Hooggeachte Promotor; maar gastvrij hebt gij mij en mijn 

werk ontvangen. Ik ben U daarvoor zeer dankbaar. Met bij

zondere welwillendheid zijt Gij mij sedert bij de samenstelling 

van dit proefschrift behulpzaam geweest. Het is mij eene be

hoefte U daarvoor nu mijn weigemeenden dank te betuigen. 

U, Hooggeleerde GALLEE en Hooggeleerde KALFE, breng ik 

mijn dank voor het onderwijs, op Uwe colleges van U ontvangen. 

Veel ben ik voor de samenstelling van dit werk, Waarde 

SCHOENGEN, U verplicht. Gij hebt mijne aandacht op het onder

werp gevestigd, menigen nuttigen wenk mij verder nog gegeven, 

en •— last not least — ook indirect door Uw onderwijs op vorm 
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en inhoud van mijn arbeid een niet geringen invloed geoefend. 

Ontvang hier nog eens de verzekering mijner erkentelijkheid. 

Een woord van dank verder aan het bestuur van het Friesch 

Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeu

warden, dat het mij door eene bijdrage in de kosten van den 

druk gemakkelijker maakte de verzamelde stof in haar geheel 

te bewerken. Den Hoogwelgeboren Heer Mr. W. J. VAN WBL-

DEBEN baron RENGEBS, President van genoemd Genootschap, 

ben ik in het bijzonder erkentelijk voor de groote blijken van 

belangstelling, bij meer dan ééne gelegenheid, in de totstand

koming van dit proefschrift mij gegeven. 

Eindelijk de betuiging mijner dankbaarheid aan de Ambte

naren aan de Bijks-Archieven te Brussel, Den Haag en Groningen 

en aan het Gemeen te-Archief en dat van het Friesch Genootschap 

te Leeuwarden voor de hulp mij bereidwillig verleend in het 

verstrekken der gevraagde inlichtingen, archivalia en boekwerken; 

vooral Mr. J. L. BEENS, Bijks-Archivaris in de provincie Friesland 

en Directeur der Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden voel ik 

mij verplicht voor de bijzondere hulpvaardigheid, mij in dezen 

steeds betoond. 
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INLEIDING. 

DE BRONNEN. 

In haar „Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te 
vullen leemten der Nederlandsche geschiedkennis" noemde 
de Commissie van advies voor 's Rijks geschiedkundige publi-
catiën onder zooveel meer ook onze onwetendheid omtrent 
de organisatie van het bestuur onzer gewesten door de Bour-
gondisch-Oostenrijksche vorsten. Een onderzoek daarom
trent — meende zij — moest in ieder geval beproefd worden. 
Immers „het resultaat, gelijk wij het in latere, voldoende 
bekende toestanden belichaamd zien, wijst aan, dat de actie 
der centrale regeering ook in het Noorden van groote kracht 
en uitwerking is geweest, maar die actie zelve kennen wij 
niet in bizonderheden. Een onderzoek naar een dergelijk 
probleem moet wel de moeite loonen. De impopulariteit der 
nagedachtenis van de oude regeering was tijdens de Repu
bliek zoo volkomen, dat de schrijvers onzer klassieke periode 
weinig beter dan een caricatuur van haar geleverd hebben. 
Wij hebben aan het Oostenrijksch bestuur nog altijd wel 
wat goed te maken". 

Ongetwijfeld is ook voor Friesland die bewering volkomen 
waar. Zoozeer treden buitendien in het algemeen in de 
Priesche kronieken de histoire-bataille en de geschiedenis 
van het veldwinnen der hervorming op den voorgrond, dat 
op wording en verwording der bestuursinrichting slechts nu 
en dan en als terloops een kijkje wordt gegeven. Ook de 
latere geschriften over bepaalde onderdeden der administratie 
hebben in die leemte maar zeer gebrekkig voorzien, omdat 
voor de samenstelling zoo goed als niet van archivalia ge
bruik werd gemaakt. Zoo moge al van de theorie, in hoofd-
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zaken en op enkele punten, een juist beeld zijn verkregen, 
de praktijk bleef in het duister. Alleen een nauwkeurig 
onderzoek van wat aan allerlei bescheiden in de verschillende 
archieven nog ongerept lag opgeborgen, kon die duisternis 
voor een gedeelte verdrijven. Het is zeer begrijpelijk dat de 
paragraaf „Bestuur en Staten van Friesland" in het Eerste 
Boek van Fruin's Geschiedenis der Staatsinstellingen in 
Nederland, de zeer beknopte bewerking van het voornaamste 
gedrukte materiaal, een onvolledig en op verschillende plaat
sen onjuist beeld van den toestand geeft. Aanvulling dus 
en rectificatie onzer kennis van den overgang van Friesland 
uit den. staat van anarchie, waarin het vervallen was, tot 
de wèl-geordende bestuursinrichting, die het later bezit, kan 
niet van belang ontbloot zijn. 

Er is echter meer. Wie bij een terugblik op de geschie
denis van ons vaderland het oog slaat op de gebeurtenissen 
en toestanden der 16e eeuw, wordt licht door het grootsche 
schouwspel, dat de tweede helft hem biedt, zóó zeer geboeid 
dat het voorafgaande aan zijn aandacht zoo goed als ont
snapt. Maar voor het juiste begrip van wat volgt moet het 
van beteekenis zijn om ook den tijd der voorbereiding dier 
groote dingen meer van nabij te leeren kennen. Voor andere 
gewesten heeft die periode reeds meermalen de aandacht 
getrokken; voor Friesland, zooals blijkt uit het voorafgaande, 
weinig of niet. En toch zal de bodem in Friesland in de 
eerste helft der 16e eeuw nog heel wat zaad van den pas 
gevelden vrijheidsboom geborgen hebben. Daarvan moeten 
na het ontkiemen ook de nog ondergrondsche groei en ont
wikkeling worden nagegaan, opdat wat zich straks duidelijker 
waarneembaar aan het oog vertoont in zijn wordingsgeschie
denis geen raadsel zij. 

Tweeledig is dus het doel van dit werk; de tweeledige 
titel tracht dit uit te drukken. 

Uit het boven gezegde volgt onmiddellijk dat voor de 
samenstelling uit gedrukte bronnen weinig viel te putten. 
Alleen het Charterboek van Friesland bevatte uiteraard vele 
gegevens, die echter, wat de dateering betreft, met zeer 
groote voorzichtigheid moesten gebruikt worden. Afgezien 
van tallooze verkeerde dateeringen is op den jaarstijl in het 
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algemeen, en dus ook op het gebruik van den stilus curiae 
in de landsheerlijke centrale administratie, in het geheel geen 
acht geslagen. Waar het tegengestelde uit het verband of 
uit een speciale opgave niet duidelijk blijkt, zijn alle door 
mij geciteerde data tot den nieuwjaarstijl herleid. 

Waar in hoofdzaak de stof gezocht moest worden wijst het 
in het begin dezer „Inleiding" genoemde „Overzicht" aan. 
De archieven te Dresden, Brussel, Rijssel, Simancas en 
Turijn zouden daarvoor in aanmerking komen. Omstandig
heden evenwel maakten het mij onmogelijk in al de genoemde 
plaatsen een onderzoek in te stellen. De gegevens echter, 
die in het Brusselsche archief verscholen lagen, heb ik zoo 
volledig mogelijk verzameld, en verder hebben verschillende 
Nederlandsche archieven mij heel wat materiaal verschaft. 
Ik laat hier een overzicht der gebruikte archivalia en ge
drukte werken volgen; als daarin de lijst der laatste tamelijk 
lang is, is dat een gevolg van het feit dat ik volledigheids
halve ook de titels van slechts een enkele maal of nu en 
dan geraadpleegde werken opneem. 

Aan ARCHIVALIA werden geraadpleegd: 

A. Enkele honderden copieën van stukken uit het ¾IJKS-
AROHTEF TE DRESDEN (Kgl. Sächsisches Hauptstaatsarchiv), 
berustende in het Bijks-Archief te Leeuwarden. 

Vgl. het „Verslag aarfgaande een. onderzoek naar archiefstuk
ken, belangrijk voor de geschiedenis van Friesland, uit het 
tijdperk der Saksische Hertogen", door Mr. J . L. BERNS. De 
meeste der daar genoemde stukken werden later gecopiëerd; 
zie „Verslagen omtrent 's E¾ks oude archieven XI I I , pag. 237 
en XIV, pag. 229. Ze worden door mij aangehaald met het 
nummer van BEKHS' Verslag. 

B. Uit het RTJKS-ARCHIEE TE BRUSSEL (Arcliives duroyaume), 
fonds Papiers d'Etat et de 1'Audience: 
I. Régistre no. 94: Correspondance du gouverneur de 

Frise, 1524—1540. 
Vgl. BLOK in het Ned. Archievenblad 1893—1894, pag. 23. Het 

is in hoofdzaak de briefwisseling van den Frieschen Stadhouder 
SCHEUK VAN TAUTENBURG met de Landvoogdessen MARGARETHA 

VAN OOSTENRIJK en MARIA VAN HONGARIJE en met ANTHONIE VAN 

LALAING, Graaf VAN HOOGSTRATEN. 
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Aangehaald als: Correspondance du gouverneur de Frise. 
II. ld. no. 741: Pièces relatives aux aides et subsides 
III. ld. no. 784: Commissions et instructions pour des gou
verneurs de province. 
IV. ld. no. 793: Commissions de Hollande, Zélande, Utrecht, 
Frise et Grroningue. 
V. ld. no. 795: Instructions pour différents personnages en 
mission à 1'intérieur. 
VI. Carton no. 170: Papiers classes. — Frise. — (Souverai-
neté. — Seigneurie. — Etats. — Ville d'Embden). 
VII. Carton no. 171: Papiers classes. — Frise. •— (Aides. — 
Bénéfices. — Affaires eeclésiastiques. — Villes). 

De beide laatste Cartons (bedoeld dooi BLOK in liet Ned. Archie-
venblad 1893—1894, pag. 25) bevatten gesorteerde s t u t t e n , die 
alle op Friesland betrekking hebben. De tusschen haakjes ge
plaatste titels, die op de etiquetten aldus voorkomen, zijn de 
verkorte opschriften van omslagen, waarin de stukken, die 
telkens het aangegeven onderwerp betreffen, zijn bijeengelegd. 

VIII. Lettres missives, Carton 1—lbis tot en met 66—67. 
Het zijn minuten en concepten van uitgegane stukken en 

enkele origineele ingekomen brieven; verslagen; adviezen; 
memoriën etc. Op alle gewesten, die onder KAKEL'S hoogheid 
stonden, hebben ze betrekking; verscheidene ook op Friesland. 
In de noten worden de nummers der Cartons en zoo mogelijk 
de data opgegeven. 

Alle uit het Brusselsche Archief gebruikte stukken be-
hooren dus, ook als dat niet nader wordt aangegeven, tot 
het fonds: Papiers d'Etat et de 1'Audience. 

De onder I I , I I I , IV, en V genoemde Registers zijn 
volledig aangehaald; de doozen bedoeld onder VII en VIH 
met het nummer der Cartons. 

C. Uit het RIJKS-AEOHIBF TE 'S GRAVENHAG-E : 

I. Een Portefeuille, no. 59A van no. 11 der inventarissen 
van de „Verspreide collecties", kamer no. 10. 

Deze collectie weid gevormd door BUCHO AB AYTTA, pastoor 
te Huizum, daarna Raadsheer van de Saksische Hertogen en van 
KABEL V te Leeuwarden, later te 's G-ravenhage. Verscheidene 
dezer stukken zijn in copie aanwezig op de Bibliotheek van het 
Friesch Genootschap te Leeuwarden; zie - „Overzicht van den 
inhoud der acht portefeuilles met afschriften van elders berus
tende stukken, Friesland betreffende, voorhanden in het archief 
van het Friesch Genootschap, door Mr. A. J . ANDEEAE" (Uit het 
63e Yerslag der handelingen van het Friesch Genootschap). 

Aangehaald als Aytta-portefeuille. 



XXVII 

II. Registers van de Rekenkamer, kamer no. 11 der „ Ver
spreide collecties". 
a. Register no. 21. Tittel van Vrieslant. Copien autentyque 
vanden originalen brieven van Oestvrieslant, die gelevert 
zijn hertoge Aelbrecht van Saxen. 
6. ld. no. 22. Regyster van alzulcke renten ende demey-
nen alsser verset ende vercocht zijn ter losse den penning 
XVI, XVIII oft XX in Oestvrieslant sedert den Jaer 1536. 
c. ld. no. 23. Oestvrieslant. Plus oultre. 

Begister, bevattende afschriften van stukken van verschillen
den aard, betreffende Friesland. 

d. ld. no. 24. Regyster van alrehande saicken roerende 
Oestvrieslandt, beghinnende inden zomer 1515, dat onzen 
alre gnadichsten Heere den Prince van Spaengnen, Ertzher-
toghe van Oestrijck, Hertoghe van Bourgondien, Grave 
van Hollant, van Zeellandt, van Vrieslandt etc. tselve lant 
weder an hem nam. 
III. Archieven der verschillende besturen over de domei
nen, afkomstig van de voormalige provincie Holland. 
a. Register no. 7. Wit ruige register, beginnende 1516. 
b. ld. no. 8. Tweede geluwe register, beginnende 1527. 
c. ld. no. 9. Roode brazielsche register, 1540—1555. 

Al de onder II en III bedoelde registers zijn aangehaald 
met aanwijzing van nummer en plaats. 

• D. Uit het RUKS-ABCHIEE TE LBEUWABDEN. 

I. Het eerste Privilege-boek 's Hofs van Friesland. 
Yoor het grootste gedeelte is dit privilegeboek afgedrukt in 

het Groot Placaat en Charter-boek van Vriesland. 

II. Een band met Staats-Resolutiën, Raads-bestellingen 
enz. van 1527—1666. (Archief van het Hof.) 
III. Reces- en proelamatieboeken van enkele „deelen" uit 
den tijd van KABEL V. 
IV. De archieven van de kloosters Klaarkamp, Gerkes-
klooster, Oldeklooster, Sion, Haskerconvent en de Johan-
nieter-commanderij „het Hospitaal" bij Sneek. 
V. Losse stukken, bestaande uit commissies en instructies, 
acta van landdagen, rekeningen van ontvangers van lands-
penningen enz. van 1515—1555. 
VI. De Rentmeesters-rekeningen. 

Bewaard zijn uit KAKEL'S tijd de rekeningen van 8 Aug. 
1515—6 ï¾br. 1516 (stüo curiae); 7 Eebr. 1516 (st. cur.)— 
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7 Aug. 1519; 8 Aug. 1523—30 Sept. 1524; 1525—1526; 1527— 
1528; 1528—1529; 1531—1532; 1536—1537; 1540—1541; 1542— 
1543; 1544—1545; 1546—1547; 1547—1548; 1554—1555, telkens 
loopende van 1 Oot. tot 30 Sept. — Vgl. voor deze rekeningen 
de „Aanteekeningen" achter ANDREAE'S Nalezing op de nieuwe 
naamlijst van grietmannen van Jhr . Mr. H. BAEKDT VAN SMIHIA. 

VIL De Bildtrekeningen, als bijlagen gevoegd bij de Rent-
meestersrekeningen. 

De Bildtrekeningen zijn over van den oogst der jaren 1527, 
1528, 1536, 1540, 1542; een fragment van die van 1544; 
verder van 1547, 1554. 

VIII. De rekeningen van enkele Grietmannen uit den tijd 
van KAREL V. 

IX. Rekening van het Zegelrecht van 's ïïofs griffier, 
ME. GOVEBT VAN DUVENEE, van 1 Oot. 1549—30 Sept. 1550. 

Deze rekening is een bijlage bij de 20e Bekening van den 
Bentmeester van IMesland, G-EEEIT VAN Loo, van 1 Oot. 1549— 
30 Sept. 1550. 

X. Conterol-boek van allen consenten soe bij den Gelder-
scben in tijde van rebellicheit gegeven ende nu bij Keisz. 
Maiesteit to niet gedaen sijn. (Vgl. pag. 237). 
XI. Rekening van de 40 000 Car. g., geaccordeerd in 
September 1539. 
XII. Rekening van de 60 000 Car. g., geaccordeerd in 1545. 
XIII. Het Archief-Schwartzenberg. 

Dit archief bestaat uit een verzameling van brieven en andere 
stukken, afkomstig van verschillende Friesche families, en werd 
in 1900 in bruikleen afgestaan aan het Bijks-Archief te Leeu
warden. Vgl. nader over den inhoud: „Verslagen omtrent 's Bijk-
oude archieven" XXII I , pag. 355 vlgg. 

XIV. Het Tjaerda-Archief. 
Deze verzameling stukken, afkomstig uit den boedel van 

wijlen Jhr . Mr. KL DE HAAH HETTEMA heeft vroeger (waarschijn
lijk met uitzondering van eenige stukken) op Tjaerda-Staten te 
Binsumageest berust, en werd in 1902 door het Bijk aange
kocht. 

Alle stukken uit het Rijks-Archief te Leeuwarden zijn 
aangehaald met volledige aanwijzing. 

E. Uit het GEMEENTE-ARCHIEF TE LEEUWABDEN. 

I. Losse stukken, aangehaald met de nummers van 
SINGELS' Inventaris. 
II. Het Reces-boek van Leeuwarden uit den tijd van KAKEL V. 
III. Inventarisatie-boeken van 1550 en volgende jaren. 
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IV. Het gildeboek van metselaars en steenhouwers. 
Alle stukken uit dit Archief zijn aangehaald met volledige 

aanwijzing. 

Uit het ARCHIEF EN DE BIBLIOTHEEK VAN HET FKIESCH 

GENOOTSCHAP VAN GESCHIED-, OUDHEID- EN TAALKUNDE 

TE LEEUWARDEN. 

I. Archief-Eysinga. 
Zie de nadere beschrijving van dit archief in het 73e „Ver

slag van de handelingen en den toestand van het Friesch 
Genootschap", 1900—1901, pag. 47 vlg. 

II. Archief-Herbell. 
Zie voor de geschiedenis van de aanwinst van dit archief het 

27e „Verslag der handelingen van het Friesch Genootschap, 
1854—'55, pag. 81 vlg.; voor den Inventaris ld. pag. 105 vlgg.: 
„Naamlijst van de Friesche Handschriften, welke door Z. M. 
den Koning zijn getocht uit de nalatenschap van den Heer 
Mr. J . F. M. HEBBELL , en thans van de koninklijke Bibliotheek 
te 's Gravenhage, op last van Z. M., overgedragen zijn aan de 
Bibliotheek van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oud
heid- en Taalkunde." 

III. Het Ms.-Actenboek van Hennaarderadeel betreffende 
benoemingen in dijkzaken e. a.; afschriften 1544—1552, 
meestal origineelen 1552—1589. 
IV. Een portefeuille met Bildtstukken. 

Zie voor deze portefeuille het 62e „Verslag der handelingen 
van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taal
kunde te Leeuwarden, 1889—1890, pag. 8. 

H E T GABBEMA-ARCHIEE bewaard door de voogden van het 
Old Burger-weeshuis te Leeuwarden. 

Zie voor den inhoud van dit archief: „De vrije Fries" XI , 
pag. 273 vlgg. 

HET ARCHIEF VAN EPEMA-STATE waarvan mij welwillend 
inzage werd gegeven door den bezitter, MR. W. J. VAN 
WELDEREN baron RENGERS, te Leeuwarden. 

Ook al de onder de letters F, G en H bedoelde stukken 
zijn met zoo volledig mogelijke aanwijzing- aangehaald. 

Van GEDEUKTE WERKEN werden gebruikt: 

A. J. VAN DER, Biographisch woordenboek der Nederlanden. 
Haarlem 1852—78. 21 dln. 
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Heinrich, Graf zu Stolberg-Wernigerode, stadhouder van 
Friesland van 1506—1509. (Overdruk). Znd. pi. en j . 

Nalezing op de Nieuwe naamlijst van grietmannen van 
Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia, met aanteekeningen en 
register. Uitgeg. door het Friesch Genootschap van Ge
schied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. Leeuwar
den 1893. 

ABCHIBE voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, dl. 
24, zie Hensen; dl. 29, zie Schoengen; dl. 30, zie Theissen. 

BATJMGARTEN, H., Geschichte Karls V. Stuttgart 1885—1892. 3 Bde. 

BBLOW, G. v., Der Untergang der mittelalterlichen Stadtwirt-
schaft. In: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 
Ille Folge, 21e Band. Jena 1901. 

BENEEICIAAL-BOEKEN van Friesland. Uitgeg'. op last van het 
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Leeuwarden 1850. 

BERNS, J. L., Verslag aangaande een onderzoek naar archief
stukken, belangrijk voor de geschiedenis van Friesland, uit 
het tijdperk der Saksische hertogen. Op last der Regeering 
ingesteld, 's Gravenhage 1891. 

BEYMA, C. L. VAN, Tractatus de grietmannis. Franequerae 1780. 8°. 

BEYMA, J. M. VAN, Dissertatio juridica inauguralis, continens 
Historiam Curiae Frisiacae ab ejus ortu usque ad seculi 
XVI exitum. Lugduni Batav. 1835. 

BEYMA THOE KING-MA, S. G. H. A. VAN, Disputatio historica 
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gen en Leiden 1892—1907. Tot heden 7 deelen verschenen. 
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BLOK, P. J., Eene Hollandsehe stad onder de Bourgondiseh-
Oostenrijksohe heerschappij, 's Gravenhage 1884. 

Studiën over Friesche toestanden in de Middeleeuwen. 
In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheid
kunde, verzameld en uitgegeven vroeger door I. A. NIJHOFF 
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BOELES, W. B. S., Frieslands Hoogesohool en het Rijks Athe-
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Leeuwarden 1878—89. 2 dln. in 3 ¾ndn. 
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Jan te Utrecht. In: Verslagen en mededeelingen van de 
Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vader-
landsche recht. Deel V. ('s Gravenh. 1904), pag. 42 vlgg. 
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EEKSTE HOOFDSTUK. 

DE GBONDSLAGEN. *) 

A. SCHETS VAN INSTELLINGEN EN TOESTANDEN IN DE 
15e EEUW. 

Opvallend in de geschiedenis van het oud-Friesche regee-
ringsstelsel, zooals het theoretisch ons tegenkomt uit de 
oud-Friesche wetten, is de verschuiving van het eigenlijke 
gewicht der regeering van grooter naar steeds kleiner kring, 
is een voortdurende decentralisatie. 

Ook al in den tijd toen er nog Graven stonden aan het 
hoofd der gouwen (terrae, landen), kwam het voornamelijk 
aan op het schoutambacht1) (ban, bifangh). Maar veel 
sterker nog werd dit het geval, toen eenmaal die Graven 
verdwenen waren. Het „fxïj ende freesch"2), dat zich ver
zette tegen de overheersching van eenig buitenlandsch Heer, 
duldde evenmin in het land zelf de vorming van een ook 
maar eenigszins krachtig centraal gezag, boven de belangen 
der groepen of der enkelingen verheven. Dit slechts, zegt 
HECK, is in deze latere periode het verschil met vroegere 
toestanden: oplossing nu van de gouw, kleiner-worden van 
het opper district, en toenemende beteekenis van de „Unter-
bezirk" s). Slechts dit; maar ook hier is het kleine oorzaak 
geweest van groote gevolgen. 

•*) N.B. Men zie voox de volledige titels van de in de noten aangenaaide 
•werken en voor de tijdschriften, waarin hier geciteerde artikelen voorkomen 
de in de Inleiding voorkomende lijst van gebruikte werken, alphabetisch 
gerangschikt volgens de namen der schrijvers. 

*) Vgl. HECK: Die altfriesische Gerichtsverfassnng, pag. 26. 
2) Vgl. SCHWAETZEBEEBG : G-root Plaeaat en Charterboek van Vriesland o.a. 

I , pag. 617, 494. — BLOK: G-eschiedenis van het STederlandsche volk I I , 
pag. 104. 

3) HECK, pag. 137. 

1 



2 

In iedere terra werd gehouden, — of, voor de 15e eeuw 
vooral, behoorde gehouden te worden, — een landgerechtx), 
door alle rechters van het district te bezoeken. Daar kwa
men samen de Grietmannen, de vroegere schouten, die er 
optraden met hunne „mederiuchtern", de eigenlijke oordeel-
vinders, de „eehera", hunne „consules"2). De competentie 
dezer gerechten was voor de verschillende streken verschil
lend s), maar dit hadden ze alle gemeen: ze waren uitzonde
ring; regel, en competent voor de groote massa der zaken, 
was het gerecht van de „Mittelbezirk", het „Deel", de „Gri-
tenie", vervangster van het vroegere schoutambacht4). 

Aan het hoofd der Grietenij stond de Grietman, een 
krachtens omgang of keuze periodiek wisselende beambte 5). 
Naar buiten vertegenwoordigde hij, met zijne mederechters, 
zijn district in politieke zaken. Verder was hij militair aan
voerder. Hij leidde de rechtszittingen en zorgde voor de 
voltrekking der vonnissen. Hij oefende toezicht op het onder
houd van wegen, vaarten, dijken en sluizen6). Zijne mede
rechters of bijzitters, die onder zijn presidium het oordeel 
velden, waren ieder gemachtigd voor een bepaald gedeelte 
der Grietenij, voor een Ga, in vele gevallen samenvallende 
met de kerkelijke gemeente. Ook hun ambt was van tijde-
lijken aard en wisselde naar omgang of keuze, met ver
schillend geregelde medewerking van gemeente of geestelijk
heid; de ambtsduur was één jaar. Berechtigd waren de 
bezitters van bepaalde grondstukken: „Staten"7). 

In iedere Ga werd verder een afzonderlijk gagerecht ge
houden, waarschijnlijk overgelaten aan de Atten, de ambts-
getuigen bij de grootere gerechten; de oordeelaars voor de 
gagerechten werden gesteld uit de buurten, waarvan elke 
Ga er enkele bevatte8), 

1) HECK, pag. 125, 126. 

2) ld. pag. 140. 
8) ld. pag. 125, 128. 
4) ld. pag. 128. 
5) ld. pag. 183. 
6) ld. pag. 183 vlgg.; ook 143. 
' ) ld. pag. 199 vlgg. en 130. 
8) ld. pag. 131. 
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Los van deze algemeene bestuursorganen kwamen dan nog 
voor: 

de Seendgerechten, in zaken van geestelijke competentie 
en voor sommige burgerlijke- en strafzaken; 

somtijds afzonderlijke gerechten voor aangelegenheden, 
dijken en vaarten betreffende; 

eindelijk in de meer gewichtige marktplaatsen afzonderlijke 
marktgerechten, misschien de oorsprong van de latere stede
lijke besturen x). 

Zóó moest het zijn. Maar de tijd, waarin theorie en praktijk 
met elkaar overeenstemden, behoorde in de 14e en 15e eeuw 
voor Friesland tot het verleden. De gulden periode in de 
geschiedenis van dat land, die BLOK model was voor zijn 
schets: „Studiën over Friesche toestanden in de Middel
eeuwen," was toen voorbij. Anarchie heerschte. De zoo 
hoog geroemde „Libertas Frisonum" 2) substitueerde, in haar 
strijd tegen elk middelpunt van gezag, in de plaats van het 
ééne afwezige centrum àl meer centra, punten van samen
komst van gelijke belangen, die noodwendig met elkaar in 
botsing moesten komen. „Partije" beheerschte tegen het einde 
der middeleeuwen heel de Friesche maatschappij. In het vrije 
Friesland was zij geworden absolute alleenheerscheresse. 

Twisten tusschen de landbouwdrijvende „Schiere"monniken 
van de Cistercienzerorde en de Praemonstratensers, die zich 
meer op vetweiding toelegden 3), ieder — waar zoovele abten 
van kloosters voortkwamen uit de aanzienlijke Friesche 
familiën — met hun aanhang van edelen, 4) ieder met hun 
menigte van conversen vooral5); familietwisten, die uitbra-

1) Vgl. HEOK, pag. 356 vlgg. 

Vgl. met dit alles: 
FOCKEMA AHDKEAE: Bijdragen tot de Nederlandsche Keehtsgeschiedenis, 

4e bundel: Hoofdstukken uit de Geschiedenis van Rechtsmacht en Rechts
vorming. Ook: 

FOOKEMA ANDREAE: Kerkelijke Rechtspraak in Nederland in de Middeleeuwen. 
2) Chbk. van Vriesl. I , blz. 196. 
3) BLOK: Gesch. v. h. Ned. Volk I I , pag. 245 vlg. 
*) BLOK: Studiën over Friesche toestanden in de Middeleeuwen, pag. 47. 
¾ BLOK: Friesche toestanden, pag. 33 en 34. Ook: Gesch. v. h. Ned. Volk 

I I , pag. 245. Vergelijk vooral het: Chronicon Abbatum Floridi Campi vulgo 
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ken om een „decanaat of consulaat, een erfenis, een huwe
lijk of zonder nadere oorzaak soms bij gelegenheid van ruwe 
drinkgelagen" *), en waarin velen werden verwikkeld2); 
politieke verschilpunten8); de begeerte bij de enkelen niet 
het minst om, op de basis van een niet altijd op recht
matige wijze aangroeiend grondbezit, zich een toenemend 
overwicht in onmiddellijke en verdere omgeving te verschaffen; 
al deze dingen verdeelden telkens Friesland als in twee kam
pen , waarvanuit men zich opmaakte om elkaar te bekrijgen. 
Daar komt dan eindelijk nog bij het exclusivisme,4) den 
Friezen zoo bijzonder eigen, dat nu en dan dorpen tegen dor
pen, steden tegen steden, deelen tegen deelen opzette.5) 

De kloosters, die gaandeweg braken met het conversen-
stelsel en die, door de reformatie in eigen kring, gezuiverd 
werden van onnutte en verkeerde bestanddeelen of zelfs ge
heel opnieuw bevolkt6), waren tegen het einde van de mid-

Olde-Kloester, Caput X I X , i a : „Akten en bescheiden betreffende de Cister-
cienser-abdij Bloemkamp of Oldeklooster bij Bolsward" uitgegeven door Dr. 
M. SCHOENGEN in net Archief van het Aartsbisdom Utrecht,29e deel; o. a. 
ook de noot op pag. 37 en 47. — Vgl. ook Chbk. van Vriesl. I , pag. 287. 

1) BLOK: Friesche toestanden, pag. 49. 
2) Wellicht was in Friesland, bij minder blijvenden invloed van het leen

stelsel en minder sterke overheersching van enkele grondheeren, bij meer 
gelijkheid dns en meer overblijfselen van vroegere toestanden, ook de her
innering aan den ouden geslachtsstaat levendiger dan elders. Vgl. HECK, 
pag. 211 vlg. Hieiroêe strookt het x¾snitaat van een stadie van Dr. T. J . 
DE BOEK over Friesland's economische toestanden in het begin van de 16e 
eeuw, voorgedragen in een vergadering van het Friescli G-enootschap voor 
Taal, Oudheid- en Geschiedkunde. — Zie ook in het Archief-Tjaerda, be
waard in het depot van het Rijks-Archief te Leeuwarden, een testament van 
1483, waarin uitdrukkelijk een vererving „bij hoefden ende niet bij slachten" 
gewild wordt. 

3) Chbk. van Vriesl. I , pag. 408, 419, 422 o.a.; ook de verbonden en ver
dragen van de afzonderlijke partijen met vreemde landsheeren of met Gro-
ningen. 

i) Een voorbeeld hiervan Chbk. van Vriesl. I , pag. 511. 
5) Vgl. Chbk. van Vriesl. I , pag. 710; Landboek van KEMFO VAN MAKTEHA 

in Chbk. van Vriesl. I I , pag. 3. 
6) Zie SCHOENGEN in de bovenbedoelde Akten en Bescheiden, pag. §7, de 

noot; pag. 48, noot 1; pag. 55. — Dezelfde „Het Minderbroedersklooster te 
Bolsward." 
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deleeuwen mogelijk minder vaak dan vroeger oorzaak van 
strijd; zij bepaalden zich misschien meer tot een defensieve 
houding1). Des te ijveriger zorgden de edelen er voor, dat 
het nu en dan smeulende vuur van tweedracht niet geheel 
uitdoofde. Als geboorte-adel hadden zij mogelijk van oudsher 
ver uitgestoken boven het peil der gemeene vol-vrije Friezen 
en waren in het bezit geweest van bijzondere voorrechten2). 
Mogelijk echter ook, waarschijnlijk zelfs, waren zij van huis 
uit juist die eigenerfden, de „huismiden", in het bezit van 
eig^n „vuur en rook"3). Maar hoe dit zij, bij de „Hovet-
lingen" van de 15e eeuw is in elk geval merkbaar een alge
meen streven naar meer. Volgens de eerste opvatting is 
dit pogen gericht op uitbreiding en bevestiging van privi-
lege's, hun stand eigen. Volgens de tweede, m.i. meer juiste 
voorstelling, op verandering van ambtsvoorrechten in eigen 
hoogheidsrechten4); daarnaast echter op uitbreiding van 
deze en op invloed in het algemeen toch ook. — In de 
dorpen, waar geen twee heerschappen, capitanei, eikaar 
duldden5), waren die edelen door bezit6), traditie7) en 
meerdere weerbaarheid 8) de eersten. Hun groot grondbezit9) 
verschafte hun een min of meer van hen afhankelijken aan
hang in hunne pachters of „landsaten", voor wie zij de 

1) Vgl. Ohbk. van Vriesl. I , pag. 717 en 718; zie intusschen ia den 
„Proeharus" de twisten, door toestanden in Hemelum ontstaan, en vergelijk 
daarmee: WORP VAN THABOR: Kronyk van Friesland IV, pag. 161 vlgg. 

2) Vgl. Vo» BICHTHOKES : Untersuchungen úber î¾esische Bechtsgeschichte 
I I , pag. 1027—1128. 

s) HECK, pag. 252. 

4) ld. pag. 265. 
¾ Chbk. van Vriesl. I I , pag. 3. 
6) Vgl. b.v. Chbk. van Friesl. I , pag. 681. 
') Vgl. b.v. No. 186 van Singels' Inventaris van het Gemeente-Archief van 

Leeuwarden: Proces van WESTBBÖO tegen GODSCHALK JOÎÎGEMA, waarin vele 
getuigen wel weten, van hooren-zeggen, dat de JONGEMA'S van oude tijden 
af de eersten en oversten waren in Bolsward, maar eigenlijk niemand weet, 
hoe zij aan de rechten, waarop ze als zoodanig aanspraak maken, komen. 

8) Men denke aan de bekende stinsen van den Friesehen adel; aan het 
feit, dat heerschappen „ruiters" in hun dienst hadden. — Men vergelijke ook 
de ruonstereedelen, in het Brusselsche Bijks-Archief, No. 11 van de papieren 
der Seigneurie in Carton 170, waarop zij altijd met volle rusting voorkomen. 

9) Zie noot 6 en beneden, Hoofdstuk VII. 
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natuurlijke beschermers waren, ook in rechten1). In hun 
wel en wee deelden hun meiers als van zelf2). Hun stins 
was voor hun pachters en voor de overige dorpelingen een 
toevlucht in gevaar; zij onderhielden er „ruiters", waarvan 
het gemeene land — bewijs, dat hun almacht nog pas 
wordende was — trachtte het getal binnen zekere, liefst enge 
grenzen te houden3). In het dorp namen zij op het einde 
der 15e eeuw, een erkend bijzondere plaats in: zij waren de 
aanvoerders als de dorpen afzonderlijk krijg voerden4); zij 
vertegenwoordigden hunne dorpen in politieke zaken5); er 
is sprake van „PETEB (KAMSTBA) en Peters meente toe Hjel-
sum" 6) , van „BOTTA ondersetten ofte Meent" 7), van „al dae 
Harlingen, ende dae jen deer onder hare bidryf jef byfangh 
sitten sint." Voor zich zelf, onderling8) en met steden9) of 
deelen 10), gingen zij verbonden aan en sloten verdragen. Zij 
vormden, in de 15e eeuw althans, een eigen, door hooger 
weergeldu) zich onderscheidenden stand, naast Geestelijk
heid en „gemeyn goede lude" 12). Als Grietmannen voerden 

1) Vgl. b.v. Chbk. van Vriesl. I , pag. 252: „ende hysell, jefta sine holden, 
jefta syn haudlengh welle bèta" . . . . 

ld. pag. 535: „Item, dae Lantheren voir hyara lantsatten'' . . . . 
Vgl. ook JANOKO DOUWAMA: Boeck der Partyen, pag. 141. 
2) 'Vgl. Chbk. van Vriesl. I , pag. 599: „Hya (de hovethngen) ende Mara 

landsitten," in geval van ongehoorzaamheid, „butta us byschermenisse te 
blynwen." En verder; „nyn Haedlinghen ner syn landsetten in wse by
schermeiiisse to wessen, eer hy dit siegeleth haet." 

ld. pag. 488: Vetkoopers en Schieringers met hunne „meyers ofte landt-
saten," 

Vgl. ook in het proces pag. 5, noot 7: „CATHRIJN DEECKAMA voir hayr 
meyers ende landen." 

3) Chbk. van Vriesl. I , pag. 519: „ende ghenen Hovelinck meer dan drie 
ruiters toe holden." 

4) Zie WORP VAN THAEOR passim. 
5) Zie Chbk. van Vriesl. I , pag. 703, 2e kolom op 't einde. 
6) ld. pag. 704. 
7) ld. pag. 713. 
8) ld. pag. 604 b.v. 
9) ld. pag. 705, 706 b.v. 

10) ld. pag. 335 b.v. 
il) ld. pag. 448, 512, 519, 599, 600 e. a. 
12) ld. pag. 430 b.v. 
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zij „recht ende regyment" l) in deel en land. Naar buiten 
waren zij de onderhandelaars voor, de politieke vertegen
woordigers van een groot deel hunner mede-Friezen 2). 

Maar in hun veelheid lag een beperking van hun macht. 
Versterking van sociale positie beteekende voor de afzonderlijke 
edelen vermindering van het aantal gelijken. Vandaar een 
streven in die richting, dat tot eindelooze verwikkelingen 
aanleiding moest geven, vooral in een tijd waarin men zich — 
een aJgemeen kwaad dier dagen8) — niet kieskeurig toonde 
in de keuze der middelen. Bij ieder twistpunt, dat zich ge
zocht of ongezocht licht voordeed, kwamen „vrunden, hul
peren ende hulpers hulperen" 4) ijverig opdagen. Men groe
peerde zich, met aansluiting zooveel mogelijk aan de oude 
traditie's der geslachten6), onder de oude namen; vreemde 
knechten werden desnoods in het land gehaald6); men 
beurde elkanders renten7), hief schatting van vijandelijke 
steden en dorpen8), en met geweld stelde men zich in het 
bezit van anderer lieden goederen9). Stinsen werden be
legerd en genomen of geslecht, dorpen verbrand, en WORP 
VAN THABOE kan halve pagina's vullen, tot eentonig wordens 
toe, met eindelooze variatie's op het thema der doodslagen10). 

!) Zie Ghbk. van Vriesl. I , pag. 434. 
2) ld. pag. 281 en 283 b.v. 
3) Vgl. hierover BAUMGARTEN: Geschichte Karls V. 
BLOK: Een Hollandsche stad onder Bourgondisch-Oostenrijksche heer

schappij . 
Karakteristiek in dit opzicht is ook wat ALBEECHT van Saksen schrijft in het 

stuk, voorkomende in BERNS' Verslag, no. 417: . . . „Ende vergave G-od, dat een 
yegelicke soude moeten alsulcke lîekeninge doen als wij gedaen hebben, so 
mocht men claerlic weten ende mereken waer de penningen van desen goeden 
landen (Holland ete.) bevaren ende commen waren binnen der tijd dat wij 
tgouvornement ende administracie yn desen goeden landen gehad hebben." 

4) Vgl. o.a. Ghbk. van Vriesl. I , pag. 697. 
5) Het komt intusschen voor, dat leden van éénzelfde geslacht in beide 

kampen te vinden zijn; zóó Jvw en Q-OSLICK JUWSMA, om de hoogheid in 
Bolsward, tegenover elkaar. 

6) Vgl. o.a. Ghbk. van Vriesl. I , pag. 447, 601, 698. 
7) Vgl. o.a. ld. pag. 448. 
8) Vgl. o.a. ld. pag. 448. 
9) Vgl. o.a. ld. pag. 600. 
10) Zie ook de andere Friesche Kronyken passim. 
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Een krachtig centraal gezag alleen kon aan zulke toe
standen een einde maken. Maar „sedert het midden der 
13e eeuw had geen landsheer in Ooster- en Westergoo anders 
dan tijdelijk gezag uitgeoefend"1). Wel trachtte men, bij 
het besef der noodzakelijkheid daarvan, door „gaar-legers", 
verdragen, nu en dan een eigen centrum te behouden of te 
scheppen 2); maar van zóó velen werd dan een haast 
vrijwillig achterstellen van het eigen belang bij het alge-
meene geëischt, dat van dergelijke pogingen ter nauwernood 
succes kon worden verwacht. Er was integendeel een in 
de gegeven omstandigheden zeer natuurlijke neiging om het 
deel los te maken van „dae meene landen" en het dorp 
weer van het deel, om op eigen terrein althans vrij te zijn. 
De oude „Mittelbezirken" s) gevoelden zich hoe langer hoe 
minder als zoodanig, beschouwden zich meer en meer als 
volkomen zelfstandige eenheden, naar eigen goedvinden zich 
groepeerende á) en verbonden sluitende *), en blijkbaar onge
hoorzaam soms aan het bevel der landen 5). Hetzelfde streven 
naar zelfstandig optreden — door nood trouwens vaak op
gelegd — treft men aan bij gedeelten van grietenijen 6), 
bij afzonderlijke dorpen 7); en telkens komt men verdragen 
tegen van „Recht en Raad der landen, steden en deelen" 
van Westergo, Oostergo en de Zevenwolden met elkaar8), 
om het hun ontzinkende gezag, dat in den maalstroom der 
eindelooze twisten dreigde omlaag getrokken te worden, te 
redden. Maar waar in de gerechten van één of van meerdere 

1) BLOK: Gesch. v. h. KTed. Volk I I , pag. 240. 
2) Zie de vele gaaxlegexs voorkomende in het Ie deel van het Charter-

boek van Vriesland. Voor oude centra vgl. VOH BICHTHOFEN , Unters. I , pag. 
482, 522, 553. Vgl. ook HECK, pag. 356 vlgg. 

3) Boven pag. 2. 
4) Vgl- o.a. Chbk. van Vriesl. I , pag. 466, 705. 
ó) ld. pag. 525 b.v. 
6) ld. pag. 698 en 703. 
') Vgl. Chbk. van Vriesl. I , pag. 700 en 703, waar Huizum, tot het 

middelste trimdeel van Leeuwarderadeel blijkbaar behoorende, met het 
Zuidertrimdeel samen zich met Leeuwarden verbindt. 

8) Voorbeelden van Westergo Chbk. van Vriesl. I , pag. 599, 617. — 
Westergo met de Zevenwolden pag. 528. — Oostergo, Westergo en de 
Zevenwolden pag. 590; Oostergo en Westergo samen pag. 600 en 653. 
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deelen de tweedracht zich deed gevoelen1), daar moesten 
ook in die grootere gerechten, die ontstonden door het 
samengaan van verschillende deelen en steden of landen 
met elkaar, partijdigheid en verdeeldheid2) heersenen. 
Bovendien, een hoveling, sterk door den aanhang, dien 
„partye" hem bezorgde, zal zich maar weinig gestoord heb
ben aan een vonnis, geveld door rechters, die hoogstens zijn 
gelijken waren3). En ook bij deelen4) en steden5) zoekt 
men gehoorzaamheid vaak te vergeefs. Dan kwam het voor, 
dat „den Rechter en desse voersz. Landen des ghene macht 
en hadden den schuldighen te berechten"6); de gemeente 
werd opgeroepen en der hovelingen hulp gevraagd7), om te 
„reizen" tegen den ongehoorzame. Maar de reis zelve be
groette men als een welkome gelegenheid om oude privaat
zaken af te doen8) of nieuwe voor deelen te behalen; uit een 
poging om het kwaad te stuiten werd nieuw kwaad ge
boren9). Voor de zwakkeren werd het ondoenlijk recht te 
verkrijgen; aan machtigeren, aan heerschappen droegen zij 

!) Chbk. van Vriesl. I , pag. 252: Grietmannen in de Leppe met toe
stemming van Sehieringers en Vetkooperspartij. 

ld. pag. 525: „ "waert dan, dat die eene deel der Hoofflingen, Reet-
teren ende Meente des Rechtes ende Deels in Oostergoo daer onwillich toe 
waren . . ." 

ld. pag. 443: „Prelaten, G-rietmannen ende Mederechter sonser landen van 
Oistergoo ende van Westergoo van der Veteoper syde." 

2) ld. pag. 466: „Ende weer jenich Hechter in dessen landen, die den 
clagher rechtes nicht en behulpe . . . ." Zie ook Wosp VAN THABOR IV, o.a. 
pag. 163, 167. 

3) WORP VAN THABOR IV, pag. 120. — Chbk. van Vriesl. I , pag. 

694, 734. 
*) Chbk. van Vriesl. I , pag. 225. 
5) Vgl. de uitspraken van „Riocht ende Reed der Landen ende Steeden, 

van Oostergoe ende Westergoe" Chbk. van Vriesl. I , pag. 645 en 646 
met pag. 650. 

6) Chbk. van Vriesl. I , pag. 417. 
7) ld. pag. 617: „Ende mena Haedlinghe den Reedt forsz. toe helpen ende 

toe sterkyen ende dat Riocht uut toe driuwen." 
8) ld. pag, 519: „ende op niemande toe reysen, dan over den overherigen." 

Ook pag. 600. 
9) WORP VAK THABOR IV, pag. 120. 
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hun zaak over1), en waar zoo de vraag om recht met ver
toon van kracht en bedreiging met geweld al gepaard ging, 
kon het ambt van Grietman of Mederechter van dezen ten 
slotte maar weinig meer begeerd zijn2). Tegen het einde 
van de 15e eeuw komt het dan ook herhaaldelijk voor, dat 
deel en zonder behoorlijk recht zijn3), dat feitelijk anarchie *) 
heerscht. Niet weinig zullen hiertoe hebben bijgedragen de 
moeielijkheden die gevolg waren van het meestal zeer inge
wikkelde en voor de onderscheidene deelen verschillende 
systeem van bezetting der rechtersplaatsen5). Men lokte 
hierdoor de praktijk uit af te wijken van de theorie6), en 
een nieuwe aanleiding tot twisten werd geschapen. Een 
oogenblik, in de laatste helft van de 15e eeuw, scheen men 
weer op den goeden weg te zijn. Met Leeuwarden en om
geving als kern7) vormde zich een steeds in omvang toe
nemend verbond, waarbij zich verschillende steden, en later 
ook deelen, vereenigden om rijk en niet-rijk, eigen erfde en 
pachter, vreemdeling en landgenoot „riucht ende reden toe 

!) Chbk. van Vriesl. I , pag. 741: „nemmen Haedlinghen noch- machti-
ghera Hoeden syn seck ur toe jaen." 

2) ld. pag. 501: „bi fortidem soe wast graet, ene G-rietman to wessen, 
deer nu graet bernte is , ende deerma nu naet jern habba wil." 

3) Vgl. ld. pag. 502, 664, 711, 712, 714. 
i') Zie den ontzegbrief Chbk. van Vriesl. I , pag. 707, waaruit blijkt, 

koezeer de Friesene edelen zich in dien tijd gedroegen, als waren ze in het 
bezit van een bijzonder recht van veete. Vgl. HECK contra RICHTHOEEN over 
deze en andere vermeende of werkelijke voorrechten van den adel. 

5) Chbk. van Vriesl. I , pag. 403, door ommegang; pag. 498 idem; pag. 
534 onder priesterinvloed; pag. 656 weer ommegang naar de „Staten." 

6) Zie Chbk. van Vriesl. I , pag. 536: „Item, weert seke, dat dyo Q-retene 
naet wandelath worde . . ." Zie ook pag. 501, de lijst van rechters in 
l¾anekeradeel, vergeleken met wat als theorie voorafgaat. Op pag. 500 
enkele bewijzen van twisten in dezen. 

' ) Vgl. Chbk. van Vriesl. I , pag. 698: verbond tusschen Leeuwarden en 
Tietjerkstexa „fiaerndeel"; van dezelfde stad met Kornjum en Britzum, pag. 
700; met Franeker pag. 701; met het Zuider Trimdeel van Leeuwarderadeel, 
pag. 703; met Bolsward, Sneek en Sloten, pag. 710, vernieuwd pag. 732. 
Voor het optreden van de verbondenen, zie pag. 712, 720, 724, 733, 736, 
737, 738, 739, 740, en de verslagen-yan de landdagen ingevolge dit verbond 
gehouden, pag. 712, 714, 716, 717, 719, 723, 725, 727, 729, 730, 739. 
Vgl. ook WOBP VAN THAEOK IV, pag. 150. 
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dwaen", er voor te zorgen dat zij het hunne rastelijk en 
vredelijk mochten gebruiken en bezitten, naar rede en 
recht*). Bij verschillende gelegenheden zien wij de verbon
denen optreden, vermanende, bedreigende met straf bij niet-
gehoorzaamheid. Maar door verdeeldheid alweer in eigen 
boezem mislukte ten slotte toch ook deze poging 2). Groote 
heerschappen, als b.v. de SJAARDEMA'S in Franeker, konden 
toch ook kwalijk, oude partijschap vergetende, op den duur 
samengaan met een stad als Leeuwarden, die zoo weinig 
„goed-heerschapsch" was; de ontwikkeling in de hand wer
ken eener macht van industrie en handel, welker belangen 
zoo vaak andere waren dan de hunne3). — Partijschap en 
verdeeldheid dus overal. En rondom de vijanden van de 
Friesche vrijheid, die op voordeel loeren! 

B. VREEMDE INMENGING EN KEIZERLIJKE POLITIEK. 

IJverig intusschen en met groote volharding streefden in 
het Westen de vorsten uit het Bourgondische huis eerst, uit 
het Oostenrijksche later, naar afronding van hun gebied en 
naar vestiging van een stevigen eenheidsstaat. Voor hen 
moesten de Friesche landen een steeds meer begeerd bezit 
zijn, èn op zich zelf, als noodzakelijke aanvulling tot het 
gedroomde geheel, èn als gewichtige post aan de andere 
zijde van de Stichtsche en Geldersche landen, met welke in 
nadere of verdere toekomst de eindstrijd gestreden zou 
moeten worden. Als aanspraken konden zij doen gelden de 
rechten der Hollandsche G-raven4), en zij waren er de mannen 

1) Chbk. van Vriesl. I , pag. 698. 
2) WORP VAN THABOK IV, pag. 164: „Ende hiermede was dat verbondt 

tusschen die steeden uut". 
3) Vgl. WORP VAN THABOR IV, pag. 167. 

4) Vgl. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 321: „Copien van Brieven boven ge
zonden" en pag. 325: „ l is te des Lettres remises, par les Ambassadeurs du 
Duc de Saxe, au deputez du Prince d'Espagne. — Vgl. hiermee het uitvoerig 
betoog van EVERART NIOOLAI over 't recht van FILIPS I I , als graaf van Hol
land, op Friesland. Het stuk werd opgesteld tegenover pretentie's van 
EERDISTAND I , toen pas tot Keizer gekozen. Het komt voor als No. 9 van 
de papieren der Seigneurie in Carton 170, B¾ks-Archief te Brussel. 
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niet naar om dergelijke titels niet te benutten en een zoo 
lange reeks van pretentie's ongebruikt te laten. 

Ook van het Oosten uit, van de zijde van Groningen 
dreigde ernstig gevaar. In hare natuurlijke ligging vond 
deze plaats geen voldoende reden van bestaan als groot 
handelscentrum. Zij moest dus met geweld zich handhaven 
op de plaats, die zij in het verkeer der Friezen met hun eigen-
aardigen afkeer van vreemdelingen, juist aan de grenzen 
van het Friesch gebied, was gaan innemenx). Krachtig 
verzette zij zich tegen de vestiging van elke macht, die ook 
rekening zou kunnen houden met de rechten van anderen. 
Daarom bood zij zoo koppig weerstand aan iedere poging van 
de Saksische Hertogen om haar onder hun macht te bren
gen2}, en bleef zij zoo lang de hardnekkige vijandin van 
KABEL V. Zelf intusschen trachtte zij in al wijder omtrek 
haar overwicht te doen gevoelen; over het Wester-Lauwersche 
Friesland vooral8), toen zij in de langzaam opbloeiende en 
zich nauwer onderling en met de omliggende streken ver
bindende landsteden daar4) concurrenten voor de toekomst 
kon gaan vreezen. 

Eindelijk — in 1454 — verkreeg ULBICH, hoofdeling te Nor
den5), uit het geslacht CIBKSBNA, van keizer FRBBEBIK III 
de beleening met Oost-Friesland, tot een graafschap verheven. 
Deze beleening werd, om de tegenwerking van de naburige 
Duitsche heeren, den len October 1464 bij keizerlijke oorkonde 
nog eens bekrachtigd5). Van dat oogenblik af is het niet 
dan natuurlijk, dat de Graven van Oost-Friesland geen ge
legenheid, die zich voordeed, om in te grijpen in de zaken 

1) Bos: Het Groningsche Gild- en Stapelrecht tot de reductie in 1594. 
2) LÜDWIG SCHWABE: HERZOG GEORG, ewiger Gubernator von Friesland. 
3) Verbonden van Groningen met Wester-Lauwersche landen: Chbk. van 

Vriesl. I , pag. 225, 244, 415, 466, 524, 530, 531, 669; op de laatste plaats 
ook het bewijs, dat het Groningen om meer dan een verbond tot hand
having van den landsvrede alleen is te doen. Verder pag. 748, 754, 755. — 
Vgl. vooral pag. 758 en 759, en de rede van WILLEM FREDERICI te Kempten, 
vergeleken met den uitslag in BERNS' Verslag, no. 10. 

VON RICHTHOEEN: Unters. I I , pag. 273. 

*) Zie boven pag. 10 vgl. 
5) BLOK: Gesch. v. h. Ned. Volk I I , pag. 250. 
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van het verwarde Friesland tusschen PLIE en LAUWBRS 

ongebruikt lieten voorbijgaan. 
Tegenover de vele belagers hunner vrijheid hielden zich 

de Friezen krampachtig vast aan hun gepretendeerd voor
recht van onmiddellijk te staan onder Keizer en Eijk. De 
voordeelen, aan zulk eene positie verbonden, aanvaardden zij 
gaarne ten gunste van de handhaving hunner onafhankelijk
heid *); de weinige lasten daarentegen werden maar noode 
gedragen2). De Roomsch-Koningen en Keizers, in de 
15e eeuw vooral, kwamen tegenover den in deze streken 
steeds groeienden invloed der Bourgondische vorsten, later 
ook tegen dien van Groningen, de Friezen in deze richting 
tegemoet. Zij deden herhaaldelijk pogingen om Friesland 
en de inkomsten van Friesland voor het Rijk te redden 8). De 
vermeende privilegiën, van Koning KAREL'S tijden af, werden 
door hen bevestigd, en wat daar tegen ooit mocht ge
schied zijn, werd te niet gedaan 3). Meer dan bij één van hen 
troffen bij MAXIMILIAAN I verschillende redenen samen om 
zich te mengen in de Friesche zaken. En als hoofd van het 
Rijk, èn, door zijn huwelijk met Maria de Rijke en het 
regentschap voor zijn zoon, als erfgenaam van de tradities 
der Hollandsche Graven, werd zijn aandacht getrokken naar 
de Friesche streken; niet het minst ook door de voortdurende 
geldverlegenheid, waarin hij verkeerde. Telkens treffen we 
zijn gezanten in Friesland aan, met opdracht om het land te 
herinneren aan de oude schatplichtigheid en om — overeen
komstig de behoeften van zijne politiek in die dagen — als 
vredeboden op te treden 4). Sommigen intusschen van hen 
deden de heerscbende spanning eer toe- dan afnemen 5). Tegen 
zijn zin sloten zij zich geheel aan bij één der bestaande par
tijen. Misschien handelden zij daarbij niet zonder bedoeling; 

!) Chbk. van Vriesl. I , pag. 682 vlg. — BERNS, ÏIO. 1. 
2) Vgl. b.v. Ctbk. van Vriesl. I , pag. 754: „ . . . . alle efterstallige t r ibuut 

ende tens . . . ." 
3) Vgl. Chbk. van Vriesl. I , pag. 94, 241, 390, 392, 393, 399, 403, 407, 

408, 505, 592, 593—596, 681, 682 vlgg. 
VON RICHTHOFEH: Unters. I I , blz. 221, 259, 275. 
4) Zie o.a. BERNS, no. 18. 

5) BERHS, nos. 21 , 23, 24, 25. 
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immers door de uitbarsting in 1495 van de oude vijandschap 
in een strijd, heftiger dan ooit te voren gevoerd was, werd 
de weg geëffend voor den m a n , in wiens vertrouwen één 
der bovenbedoelde gezanten zich bijzonder mocht verheugen.x) 

C. ALBRECHT VAN SAKSEN, GITBERNATQR VAN ERIESLAND. 

Green der genoemde vijanden zou het gelukken de Frie-
sche landen aan zich te onderwerpen. Voor anderen was 
dit weggelegd, die echter den Friezen het prijsgegevene 
ruimschoots vergoedden door orde te brengen in den chaos. 
ALBRECHT „DER BEHERZTE",

 2) Hertog van Saksen, had als 
veldheer van MAXIMILIAAN, tijdens diens regentschap voor 
FILIPS DEN SCHOONE, zijn meester onschatbare diensten be
wezen. Ook was hij, — hoewel met moeite vaak — 3) , bij 
de onmacht van MAXIMILIAAN om de kosten van den krijg te 
dragen, diens trouwe geldschieter geweest. Diep stonden 
èn de Roomsch-Koning èn zijn zoon bij hem in de schuld. 
Zijne vorderingen te verhalen op de inkomsten van Hol
land , 4) daartoe aangewezen, gelukte hem niet. Elders moest 
hij zoeken zich schadeloos te stellen. Zoo hij er in slaagde 
met de inkomsten de blijvende heerschappij over eenig ge
west aan zich te brengen, ware tevens aan een tweeden 
wensch, door ALBRECHT gekoesterd, voldaan B): de Saksische 
bezittingen konden ongedeeld zijn oudsten zoon, (XEORGE, te 
beurt vallen; HENDRIK, de jongste, zou een eigen gebied 
hebben. In Friesland ontmoetten de aanspraken der beide 

!) WORP VAN THABOK IV, pag. 228 vlgg. 
2) Vgl. over hem Vo» LANGENN: Herzog Albrecht der Beherzte. En 

speciaal voor ALBRECHT als gubemator van Eriesland de uitstekend gedocu
menteerde verhandeling van OSCAR SPERLINÖ: Herzog Albrecht der Beherzte 
von Sachsen als G-ubernator J¾ieslands. 

3) Vgl. het schrijven van ALBRECHT" aan zijn zoon G-EORGE van 22 Dec. 
1493, BERNS, no. 8. — Het geld moet geleend worden „es sey nút schaden 
oder fromraen"; en het gaat om een „tapffere summe gelts." Zie ook no. 7. 

4) BERSS, no. 417. 
5) Vgl. SPERLING, pag. 51. Daar ook, in noot 3, de plaats, waar 

ALBRECHT'S testament, dat dezen wensch uitspreekt, is afgedrukt. 
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schuldenaren elkaar. Met het ééne Friesland zouden zij 
beiden zich finantiëel kunnen vrij maken. Op Friesland viel 
dus van zelf de aandacht. 

Van den tijd afx) dat QTTO VON LANGEN en Ridder GEOBGE 

VON EBEBSTEIN namens MAXIMILIAÁN in dit land optraden, 
schijnt ALBBECHTS naam in verband met de Friesche zaken 
genoemd te zijn. Niet dan na heel wat onderhandelen vooraf 
kwam in April 1495 een dubbele roepstem tot hem van de 
in 't nauw gebrachte Schieringer partij , met name van 
Workum, Bolsward en eenige heerschappen2) . Maar nog 
tot 1498 duurde he t 3 ) , vóór ALBBEOHT krachtig en beslissend 
ingreep. Op het verzoek, door enkele Schieringer hovelingen 
en, onder invloed van sommigen dezer, door Sneek en Fra-
neker 4) tot hem gericht, ging ALBBEOHT dit maal in. Een vier
tal heeren uit zijne omgeving5) begeleidde de Friezen, die tot 
hem gekomen waren, naar Sneek. Dáár werd men het, na 
eenig onderhandelen, eens over de voorwaarden8) , en op 6 
en 7 April 1498 zwoer men achtereenvolgens te Sneek en te 
Franeker ALBBEOHT trouw. Van 30 April 1498 is de oor
konde, van WESTEEGO'S zegel voorzien, waarbij aan ALBBEOHT 

de heerschappij over dat gewest wordt opgedragen7). De 
bewoners der Zevenwouden werden den lOn Juni verslagen 
in de nabijheid van Staveren 8). Na een kort beleg, van 
5 tot 7 Juli , onderwierp zich Leeuwarden9) . Nieuwe gezanten 
van ALBBEOHT, — Doctor SIGMTJND PELUG, overste kanselier, 
BODO, Graaf van Stolberg en heer van Wernigerode, en 
NEIDHABD FTTOHS —verschenen in Friesland. In Sneek werden 
door hen den 15en October de afgevaardigden van Ooster- en 

!) Vgl. ULMANW, Kaiser Maximilian, I , pag. 632, en later: „das Ende 
der friesischen Freiheit," in hetzelfde werk. 

2) Vgl. SPERLING, pag. 3 vgl. 
3) Vgl. voor de wijze, waarop ALBEECHT in dezen tijd zijn latere positie 

in ïMesland voorbereidt, TJLMAHN, pag. 634. 

l) SPERLINÖ, pag. 9. 

5) Ibid. 
6) Ibid. 
7) SPEKLINÖ, pag. 10; net origineel berust in het Staatsarchief in Dresden. 
8) ld. pag. 12. 
9) ld. pag. 13. 
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Westergo vereenigd1), die er den Hertog als Oubernator en 
Potestaat aannamen. Na herhaalde oproeping volgden 
enkele grietenijen van de Zevenwolden 2). En ook het weer 
opgestane Leeuwarden moest zich nog eens, en op harde 
voorwaarden ditmaal, onderwerpen3). Een groot deel van 
het Wester-Lauwersche Friesland was gereed den Gruber-
nator te ontvangen, 

Intusschen waren ook de pogingen van ALBRECHT om op 
den Rijksdag te Preiburg in Breisgau van den Roomsch-
koning en het Rijk het stadhouderschap over Friesland te 
verkrijgen met succes bekroond. De oorkonde daaromtrent 
is gedateerd 20 Juli 1498 4). Op dien dag ging een brief 
uit van MAXIMILIAAN , aan alle standen van Friesland gericht, 
om hen van dat feit in kennis te stellen, den 16en Juli al 
voorafgegaan door een voorloopig schrijven in dien zin5). 
Ook PiLips DE SCHOONB had zich — niet ten voordeele van 
ALBEBCHT — in de Friesche zaken gemengd. Hij had zijne 
aanspraken op Friesland weer in het midden gebracht en 
ze „mit nodturfftigen brieven und sigeln, so siner liebe 
vordern von unnsern Vorfahren, Römischen Kaisern und 
Koinigen uber solliche lannd gegeben sein" bewezen. Met 
hem evenzeer werd dus onderhandeld en den 18en Maart 
1499 een overeenkomst getroffen6). Voor de som van 
„250648 gold guldin Rhenisch Churfursten schlag und 4 
stiber derselben bezallung," een som, alleen verklaarbaar als 
gevolg van bestaande fmantiëele verhoudingen, trad ALBEECHT 

volkomen in de plaats van de vroegere Hollandsche Gfraven. 
Hij kreeg van FILIPS Friesland ten gebruike „mit allen den 
dominion, hochhaiten, herlichaiten, renthen und zugehörigen, 
gaistlich und weltlich;" kortom, hij kreeg het recht alles te 
doen, „das ain rechter, regierender herr und furst in sein 
lannden macht hat t zu thun." Maar, — en hiermee wordt 

1) SKEKLING, pag. 22. — BEKNS, no. 45. 
2) BEKNS, HOS. 51, 55. 

3) SPERLINÖ, pag. 24. 

*) ld. pag. 14. 
6) ld. pag. 18, ook noot 2. 
e) BBRN¾, no. 62, waar het stuk, blijkens net slot, verkeerdelijk is geda

teerd 25 Mei. 
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ALBBECHT'S positie in Friesland van den beginne af een 
weinig zekere gemaakt — F ILIPS behoudt zich. het recht 
voor om voor genoemde som vermeerderd met 100,000 goud
guldens , waarvoor Friesland vanwege MAXIMILIAAN en het Rijk 
ten onderpand was gegeven, en de onkosten, te maken of 
reeds gemaakt, het land terug te nemen. De Keizer zelf zal 
voor bovengenoemde som ten allen tijde de Friesche landen 
van beiden kunnen inlossen. Den 27en Maart 1499 werd die 
overeenkomst bij keizerlijke oorkonde goedgekeurd, en het 
resultaat der onderhandelingen dus nog eens bekrachtigd. 

Ook met andere naburen, die nuttig of gevaarlijk konden 
zijn, werd ijverig onderhandeld; met EDZAKD van Oost-Fries
land met vrucht, al bleek 't bij nadere kennismaking een 
erg wrange te zijn; met Groningen, ondanks de bemoeiingen 
van den Bisschop van Utrecht, zonder resultaten *). Deze 
stad, die zich niet kon schikken, bleef de kl ip, waarop de 
Saksische heerschappij in deze streken zou stranden. 

Eindelijk, den 19©n Jul i 2 ) , landde ALBBECHT zelf met zijn 
zoon HENDRIK te Harlingen en werd gehuldigd achtereen
volgens daar en in Bolsward, Sneek en Leeuwarden; Oos
tergo en Westergo brachten hem hunne hulde; ook de 
Zevenwolden. Alleen Stellingwerf verzette zich nog een tijd
lang. Intusschen, de Hertog van Saksen kon zich beschouwen 
als en was feitelijk: Heer van Friesland; maar — in naam 
althans — als Gubernator vanwege het Duitsche Rijk. In 
dien titel werd een schijn bewaard van erkenning van Fries-
land's Rijks-onmiddelbaarheid s). 

Van de zijde der Friezen werd den Gubernator in ruil 
voor de bescherming, die hij hun verleenen zou, toegestaan: 

„Recht ende justitie te doen ende tadministreren, nae key-
serlicke rechten ende huere gewoonten"; 

„Alle gericht ende wetten te stellen vanden inwoenderen 
des landts"; 

!) Vergelijk voor dit alles de reeds meer malen aangehaalde verhandeling 
van SpBKLise, waarvan de onuitgegeven bronnen zich bevinden onder de 
oopieën uit Dresden in het Bijks-Archief te Leeuwarden. 

2) SPERLING, pag. 32. 
3) Vgl. omtrent titel en Rijks-onmiddelbaarheid beneden, Hoofdstuk IX. 

2 
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„Die straeten te waeter ende toe lande toe bevrijen"; 
„Te munten goldt ende silver"; 
„Te gebieden ende verbieden"; 
„Die leenen, geestelick ende waerlick, die den heiligen 

rycke toe staen, te verleenen, in alle manieren, gelyck 
andere fursten des rycks doen ende plegen te gebruicken"; 

„Sterekten ende sloeten te bouwen binnen onsen landen, 
in allen plecken ende plaetsen, daert hem luyden believen 
ende guedt duncken sal". 

Verder werden vastgesteld de inkomsten, die de Hertog 
uit de Friesche landen zou trekken. l) 

Tweeledig was het doel, dat ALBRBCHT met zijn nieuw 
bezit voor oogen moest staan. Hij had orde te brengen in 
den chaos; het land in te richten tot een wèl-bestuurden, 
geregelden staat; het te maken tot een waardig en begeerlijk 
gebied voor den jongste zijner beide zonen. Aan den anderen 
kant moest hij op Friesland verhalen, wat hij elders was te 
kort gekomen; zóó althans met Friesland handelen, dat de 
exploitatie, van den beginne af, hem geen of zoo min mogelijk 
nieuwe onkosten zou veroorzaken. Jammer, dat het onzekere 
van het bezit en de opofferingen, die zij zich getroost had
den, hem en zijne opvolgers vooral in de laatste richting 
dreven. Dan zou hij rekening hebben te houden met het 
feit, dat hij heerschte door ééne der twee bestaande partijen, 
door hem aan het roer gebracht. Daardoor zal hij te wor
stelen krijgen met den haat van de andere, terwijl hij den 
voormannen der eerste slechts een middel zal zijn ter be
reiking van het lang beoogde doel: de eersten te wezen 
onder de velen. En verzoening zou voor hem nog gevaar
lijker kunnen worden; mocht het gelukken, de oude veeten 
te doen vergeten — de regeering van KABEL V is er om 
het te bewijzen -— men zou weer samen front maken tegen 
wie, van buiten ingekomen, over Friezen heerschen wilde. 
Hij zou moeten rekenen dus, meer dan hij zich voorstelde 
wellicht, met het Friesche volk zelf, gewoon om mêe te 
spreken in eigen zaken en dat zijn weerstandsvermogen door 
de twisten der laatste jaren, eeuwen zelfs, wel verminderd, 

l) WORP VAN THABOR IV, pag 288—293. 
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niet nog gebroken voelde. Verder met het feit, dat deze 
landen vèr weg lagen van zijn stamland;x) dat ze omringd 
waren van slimme en volhardende benijders, die geen ge
legenheid om hem te storen in het rustig bezit ongebruikt 
zouden laten. Meer geduld, meer voorzichtigheid, meer poli
tiek beleid, dan waarover de door het geluk verwende krijger 
beschikken kon, was voor dit alles noodig. In hoofdzaak 
als man van oorlog heeft-A¾BEECHT getriumpheerd; het werk 
der ordening bleef vooi zijne opvolgers bewaard. 

Dat de Saksische Hertogen .zelven vooral na de crisis, die 
uitliep op het beleg van Franeker, het bezit van Friesland 
onzeker en onvoordeelig\ oordeelden, blijkt uit niets zóó 
duidelijk als uit de telkens\¾n)et aangeknoopte onderhan
delingen over den verkoop van dit gewest. Het is hier 
niet de plaats om nader daarop in te gaan. Maar dit zij 
toch opgemerkt: die onderhandelingen, vooral de in Brabant 
met het Hof van FILDPS DEN SCHOONE gevoerde, staan in 
nauw verband met de regeling der Friesche toestanden. Ze 
zijn aanwijzers van wat men vreest of, als de toon flinker 
wordt, van wat men hoopt; ze werken gewoonlijk belemme
rend, een enkelen keer ook stiwend2) in op den arbeid der 
ordening. Dat ten slotte de Saksische Hertogen niet maar 
toegegrepen hebben moge ten deele gevolg zijn van achter
deuren, ook naar elders opengehouden, van onderhandelin
gen b.v. te gelijker tijd met den Graaf van Oost-Friesland 
gevoerd; daarnaast heeft blijkbaar grooten invloed gehad 
het feit, dat hun heerschappij m Friesland zich langzamer
hand consolideerde, en dat weei ondanks den verlammenden 
invloed van het verhandelde ir Brabant. Daarbij valt op 
te merken een voortdurend hinken op twee gedachten, 
waarvan de gevolgen niet konden uitblijven. Die zijn dan 

!) BEKNS, no. 91 , waar ALBKECHT zelf zegt: „ap woll unnser erbhche landt 
ferne entlegen, der macht unnd lewte wir swerlich an solche ende gebrauchen 
mogen." 

2) ld. no. 98: HEWDRIK zal geld zenden „uff das die lanndt noch eine 
kurcze Zceyt mochten underhalden werden, wanne wir verhofften es solte 
nnns, indem das wir sie gelassenn wurde, unnd sunst auch dupell erschies-
senn, das sunst swerlich gescheen mag t , so man unser unvormogen, unnd 
das wir sie nicht lenger underhaltenn mochten, vormerckt wurde." 
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ook duidelijk merkbaar. Vooreerst in de traagheid, waarmee 
gedaan wordt wat zich. ten slotte niet af láát wijzen.*) 
Dan in het feit, dat de regeling van grond af aan — voor 
het met vrucht behouden zoo noodig — telkens uitgesteld 
wordt om de hoop op een overdracht, die maar een schijn 
van orde — maar gelukkig dan toch dezen nog — eischte. 
Eindelijk in het wantrouwen 2) bij de Friezen gewekt, een 
argwaan, die het werk der regeling niet gemakkelijker maakt. 

D. WOEDING VAN BEGEL EN OEDE. 

ALBEECHT had de Friesche administratie die verandering 
doen ondergaan, die onvermijdelijk gevolg was van de ver
plaatsing der souvereiniteit. Als hoogste regeeringscollege en 
opperste gerecht fungeerde een elftal door hem aangewezen 
Raden.s) Naar Duitsch, resp. Saksisch model, á) werd hun 
toegevoegd een president met den titel van Kanselier.B) Ook 

1) Zie de herhaalde Machten van VON LEISNIG, dat hem 't beloofde geld, 
de beloofde Baden, niet gezonden worden, m de betreffende beneden aan te 
halen nos. bij BEENS. 

2) BERNS, no. 104: „Auch die composiz — dlss vorgenommen handels 
disser lande ablosnng halben, tzo zcu Brussel den anderen tag in Eebruario 
sal gehalten werden — ist stecken bliebenn." Elders vreest VON LEISNIG, 
als het gerucht van plannen tot verkoop de ronde begint te doen, de jaar
rente niet te zullen binnenkrijgen; van een opstand ten gevolge dier ge
ruchten zelfs is sprake: BEENS, no. 230. 

3) WORP VAN THABOE V, pag. 2. — Naamrol der Edele Mogende Heeren 
Baden'sHoffs van Friesland. — B¾' PETRUS VAN THABOR I I , pag. 147 komen 
er slechts zeven voor. — Vgl. SPEKLING, pag. 32. 

*) Vgl. VON LANGENN, pag. 342 . . . . „Der kanzler hatte jedoeh vor-
zugsweise mit der oberen Leitung der Justiz zu thun , sie zu beaufsich-
tigen" . . . ." 

5) JANCKO DOUWEMA: Boeck der partyen, pag. 211: „President, die m unse 
landt genoempt worden Canzelier." 

Dr. DiETRicH VON WITZLEBEN werd als zoodanig aangesteld. Bij PETRUS 
VAN THABOE I I , pag. 148 komt hij voor als „Doctoer Derick m beyden 
rechten." Dat de genoemde, en niet SIGMXJND P F L 0 G (BLOK, Gresch. v. h. Ned. 
Volk I I , pag. 359) in deze functie, na ALBRECHT'S vertrek, in Friesland 
achtergelaten werd, blijkt uit BEENS, no. 252. — "Vgl. ook SPEELING, pag. 32. 
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"vinden we het bericht, dat een kanselarijschrijver in aan
tocht is *•). — Voor de leiding der finantiën was een ontvanger-
generaal benoemd2), tevens als muntmeester 3) optredende; 
we treffen een mededeeling van ALBRECHT aan, dat hij van 
plan is in Friesland munt te slaan 4); dat hij daartoe voor-
loopig, tot op de komst van bovengenoemden kanselarij
schrijver, het oude niuntijzer zal gebruiken5); daarna dus 
blijkbaar een nieuw, Eindelijk werden, in plaats van de 
Grietmannen der volkskeuze, van den omgang of den priester
invloed 6), Grietmannen aangesteld, die van hem hunne 
commissie ontvingen 7). 

Toen ALBRECHT afreisde, liet hij zijn zoon HENDRIK als 
bestuurder in zijn plaats achter. Deze verliet na den op
stand der Friezen het Fiiesche land. Als zijn plaatsvervan
ger bleef HUGO , Graaf van Leisnig. Op hem rustte de taak, 
opnieuw — en beter dan ie voren — „gut regiment, frieden 
und ordnung" te scheppen in het geplaagde land. Ondanks 
moeielijkheden van allerlei aard — het optreden der nog 

!) BEENS, no. 60. 
2) ld. no. 60 „ geben di ; darauff zu vernehmen, das wir gegen-

wertigen JHAN VON PAWPPENFELT ¾U unsern diner angenommen und zu 
imnsernn G-enerall und enpfangkmeister unnser rent in friesslandt gesetzt 
unnd geoxdent haben." 

3) Voor later blijkt dat uit het schrijven van 19 Jan. 1501, BEKNS , no. 
100. Bevolen wordt daar overzending der „Prufen" van de munten door 
JOHAN PAPPENÏ¾LT geslagen. — BEKNS, no. 93 wordt vermeld, dat, tijdens 
net beleg van Franeker, „Johan von Paptnvelt noen op dat hut/s ende Bol-
werek" te Sloten i s" ; bij WOBP VAN THABOK V, pag. 13 beet bet : „want dye 
rentemeester noch opt huys was"; bij PETRUS VAN THABOK I I , pag. 153: „mer 
des Hartoghen muntemeyster dorstet huys niet holden." — Blijkbaar is in de 
drie laatste berichten dezelfde bedoeld, rentmeester en muntmeester tevens. 
. 4) BEENS, no. 60 . . . . „und als dich JHAN MUNTEN bericht, so wir m 

frissland mtmtzen wollen, das er nnns wojl gehelffen mocht unnd sem 
Silber in die mnntz in frissland antwurten wolt, sind wir gantz des willens 
dem also zu thun." 

5) BEENS, no. 60. Vgl. voor die eerste munt SPEKLINÖ, pag. 25 en de 
daar aangehaalde bronnen. 

6) HECK, pag. 183. 

7) PETKUS] VAN THABOE I I , pag. 145 vlgg.; daar ook over de partijdigheid 
bij de keuze dezer ambtenaren. 
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rebelleerende ballingen1), gesteund ook binnen de Friesche 
grenzen2); de houding van Groningen3); de verlammende 
werking der onderhandelingen met FILIPS

 4) en EDZAKD van 
Oost-Friesland5); voortdurend geldgebrek6) als gevolg ook 
daarvan; het feit dat ook anderen, soms vóór hem, gehoord 

1) BERNS, nos. 96, 101, 115, 117, 121, 127, 147. 
2) Vgl. b.Y. BERNS, no. 117, waar VON LEISNIG schrijft, t o e de rebellen 

ten getale van 70 het land doortrokken en overal geherbergd en vriendelijk 
ontvangen werden; enkele knechten sloegen zij dood in tegenwoordigheid 
van boeren, die dat hadden kunnen verhinderen. 

3) Vgl. de boven, pag. 12, noot 2 , reeds genoemde verhandeling van 
SÖHWABE. Daar deze, na zijn dood gedrukt, oorspronkelijk is bestemd ge
weest voor een lezing in de Kónigl. Sàchs. Altertumsverein, zijn geen bronnen 
aangegeven. Blijkbaar is zijn studie, die, om de bestemming, niet zeer diep 
op de dingen ingaat, gebaseerd op de stukken bij BEKNS vermeld, waarvan 
de copieën voorkomen in het Kijks-Archief te Leeuwarden. Voor Groningen 
vgl. BERNS, nos. 9, 10, 11 , 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 46, 49, 50, 52, 

6 9 , 70, 71, 74, 76, 80, 83, 84, 86, 93, 97, 99, 110, 111, 114, 120, 123, 
133, 140, 143, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 156, 159, 160, 161, 

64, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 184, 
190, 192, 196, 205, 212, 225, 241, 243, 244, 246, 259, 260, 261, 267, 
274, 275, 276, 281, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 293, 295, 299, 
301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 
319, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 338, 
340, 355, 360, 365, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 388, 390, 411, 
424, 426, 433, 444, 448, 450, 455, 456, 457, 459. 

4) BEKNS, nos. 40, 60, 68, 73, 75, ,79, 85, 87, 88, 89, 122, 139, 172, 173, 

175, 178, 180, 188, 194, 197, 200, 201, 217, 219, 223, 224, 226, 228, 232, 
234, 235, 236, 238, 239, 240, 245, 251, 254, 255, 257. Zie ook over deze 
onderhandeling een Portefeuille in het Kijks -Archief te 's Gravenhage, op 
den rug „Friesland", en bevattende een collectie gevormd door BÜOHO AB 
AYTTA, Saad der Saksische Hertogen, later van KAREL V. De meeste stukken 
dezer collectie zijn in copie aanwezig in de Bibliotheek van het Friesch-
G-enootsehap. Bedoelde Portefeuille komt voor in de z.g. „Verspreide collectie's", 
no. 11 der Inventarissen, Kamer 10, no. 59A. 

5) SCHWABE, pag. 13 vlgg. — BERNS, nos. 61 , 65, 74, 80, 84, 93, 97, 99, 

103, 108, 110, 112, 124, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 147, 149, 152, 
153, 158, 159, 165, 166, 167, 169, 184, 186, 190, 204, 205, 207, 208, 
209, 211, 212, 221, 225, 231, 236, 242, 247, 250, 253, (259), 273, 275, 
276, (277), 291, 292, 294, 296, 298, 304, 305, 309, 315, 316, 318, 320, 
322, 338, 339, 340, 342, 356, 360, 361, 363, 364, 370, 371, 372, 373, 
374, 375, 376, 379, 380, 383, 390, 404, 411, 419, 420, 426, 446, 448, 
450, 455, 456, 457, 458, 459. 

6) BERNS, nos. 98, 99, 102, 104, 105, 115, 116, 129, 163, 169, 203. 
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werden1) — ondanks dit alles is VON LEISNIG, blijkens zijn 
eigen schrijven2), daar gedeeltelijk in geslaagd. Waar het 
noodig bleek was hij opgetreden met groote strengheid3); 
op het bewaren van den vrede had hij met kracht aange
drongen4), hij trachtte door geven en nemen tot het behoud 
daarvan zelf mede te werken5). Te groote eischen van 
medestanders werden beslist afgewezen6), matige belooning 
daarentegen ried hij zelf aan7): een' bekeerden vijand wordt 
een vertrouwenspost opgedragen8). En — last not least — 
ook de inkomsten waren stijgende9). Het is niet verwon
derlijk , dat waar zóó een betere toekomst werd voorbereid, 
de Hertogen het denkbeeld van een langduriger bezit niet 
meer als ondragelijk beschouwden. Bewijs hiervan is, in 
den zomer van 1501, een eindelijke nadere regeling van het 

1) Zie de nummers van noot 4, pag. 22. 
2) Vgl. b.v. BEENS, nos. 104, 127: „dissmal niehts anders dan das ssiohs 

zcu eynen guten friden imd regiment ist schickenn, wissen zcu sehreyben." 
3) Vgl. b.v. BEENS, no. 117. Toen de rebellen hun aanslagen weer be

gonnen, en in het land steun vonden, had hij onderhandeld met Sneek, 
Workum en Leeuwarden. Hij had dien steden gezegd, dat zij, als zij nu de 
opstandelingen niet hielpen bestraffen, de kosten te dragen zouden hebben, 
wanneer vreemde soldaten zouden moeten komen; „und ob sie nicht meher, 
was das so sie an yren leyb trügen hetten, woltenn wier getrewlioh darzcu 
rathen, das sie desselbtigen zcum minsten auch entledigt wurdenn." . . . . 
BEENS, no. 127: . . . „welche wier haben richten lassenn." 

4) Vgl. BEENS , no. 103: De Graaf van Oost-Friesland moet gewaarschuwd 
worden, dat hij niemand aanleiding tot oorlog geve. — Het is wenschelijk, 
dat er in den volgenden zomer geen oorlog zij. 

5) ld. no. 110: VON LEISNIG wil b.v. Groningen niet te zeer vertoornen, 
en tóch den hovetlingen in de Ommelanden goed blijven. 

6) ld. no. 128 „auch haben die Bethe mit uns gereth, das man yn 
etwas aus der Gompossicz machte, das wier yn uffs fügklichste abgeschlagen." 

?) ld. no. 105: Eraneker heeft om vrijdom van accijns gevraagd; hij 
raadt aan die toe te staan, maar dan alleen (BEENS, no. 107) op den haven 
van Harlingen. 

8) ld. no. 127 . . . „Thun wir E.g. wissen, das wier eyn herschafft, 
SAINIG LIWEZ gênant, der in dissen nehesten gegen E.g. zcu handeln der 
grosten principal eyn gewest ist, in E.g. stadt Dockem zcu eynen exiss-
meister gemacht habenn." 

9) Vgl. b.v. BEENS, no. 180: . . . „und mergliche besserung, in denselbigen 
landen, ann jerlichen Rerrnten und anderem aufgericht." Zie ook BEENS, 
no. 102. 
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Friesch bestuur. Deze „Ordenung" is het antwoord op het 
herhaalde vragen van den Stadhouder — die velen van 
die met hem in Friesland waren achtergelaten *) had zien 
heentrekken 2) — om opnieuw bezetting der leeg geraakte 

!) ALBRECHT was gestorven 12 Sept. 1500. Toen HENDRIK — vertelt 
WORP VAN THABOK V, pag. 30 — „met syn doode vaeder quam toe Weesel int 
lant toe Cleve, soe heeft hij syn vaeder voert opgesant ende hij is van 
Weesel gereyst tot haitoeh PHILIPS van Burgondiën in Brabant." Op deze 
reis waarschijnlijk — in zijn aanstonds te noemen brief zegt hij: „wir reyten 
auoh itzund zcu unnserm Ohemen Ertzhertzog Phillipssen" — heeft hij 
's Hertogenboseh aangedaan en van niet lang na 12 Sept. (immers, einde 
Nov. was hij weer weg uit Brussel; vgl. WORP V. THABOK V, pag. 34 vlg. en 

BERNS, no. 85) zou dan zijn het schrijven, uit die plaats gedagteekend, bij 
BERNS voorkomende onder no. 96. Dit schrijven nu is gericht aan: „Unnsern 
heymlichen Eethen unnd lieben Q-etrewen Herrn Htreo, BURGGRAFFEN ZCU LEYSS-
NIGKH etc. Stadheltter, Erren DIETRICHEN VON WITZLEWBEN, Cantzler, Erren 
WYLWOLDEN VON SCHAWENBURG , obirsten felthawbtman unnd andern unnsem 
gedeputierten Eethen, so itzo in Friesslanndt seindt." Naast deze vreemde 
Baden stonden ook toen Friezen den Stadhouder als zoodanig bij; vgl. WOKP 
VAN THABOK V, pag. 37 en BERNS, no. 100, waar over HESSEL VAN MARTENA 

gezegd wordt, dat hij „mehrer dann annder unnser Friesische Bete mühe 
haben muss" . . .; ook is er sprake van een „geordent sold." 

2) BERNS, no. 263 komt een schrijven voor van W. TRUCHSESS, waarin deze 
beweert betaling toch zoo zeer verdiend te hebben, daar hij o.a. „do men-
nielicher tzu Mechelen seyne dinste betzalt wart , und nymandes hic inn 
Friesslanden sein wolt, ich als derjenige, zo meynen meglichen vleys an tzu 
wenden altzeit willig gewest und noch bin, geblieben, und alzo myn ztalung 
voïsumt." In een schrijven van 6 Dec. 1500 van ¾ L U Ö en VON WEUTERN 

aan de Hertogen, (BERNS, no. 85) komt het volgende voor: „auch so haben 
wir die Bechnung gehort Err DIETRICH des Canntzlers unnd Err FRIEDERICHS 
VON WITZLEYBEN, dessgleichen des Cammermeisters aus friesslandt." Deze 
laatste was al ontboden naar Mechelen, (BERNS, no. 96) boven aangehaald* 
„auch hessen wir (HENDRIK V. SAKSEN) unns gefallen, das Ir THOMAS unnsern 
camermeyster, mit der gantzen rechnung aber seiner clerich eynen bey uns 
kegen Mecheln scbickest." — Was deze THOMAS opvolger van PAPPENEELT? 
De laatste is tijdens het beleg van Franeker uit Priesland verdwenen; vgl. 
BERNS, no. 93, PETRUS V. THABOK H , pag. 153; WORP v. THABOK V, pag. 13. — 

Even later (17 Jan. 1501, BERNS, no. 99) komt een geleidbrief voor voor 
WITWOLD VON SCHAUMBURG, die om een vordering naar de Hertogen reist. — 
En no. 85 èn no. 99 zijn uit Mechelen gedateerd. Zou de veronderstelling 
dan te gewaagd zijn, dat we van af Dec. 1500 en Jan. 1501 te doen hebben 
met den boven door TRÜCHSES beschreven toestand? Ook VON LEISNIG zelf 
klaagt er over, dat zoovelen weggingen; vgl. BERNS, no. 427: 
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plaatsen1); om definitieve regeling van de Friesche admini
stratie 2). Het stuk is in copie aanwezig op het Bijks-Arahief 
te Leeuwarden en draagt het opschrift: „Friesische Orde-
nung" 3). Bestuur en rechtspraak kwamen bij deze regeling 
weer geheel in dezelfde handen; middelpunt van gansch de 
administratie vormden de Stadhouder en zijn Raden. 

. . . . „und dido fille profit von Awer g. und in disem lande haben gehat, 
die haben Euch vorlassen" . . . . 

!) BERNS, no. 102; de Stadhouder: „auch pitte ich Aver g. welden mioli 
mit einem Kanczeler imd einem vorstendigen rate vorsen"; BERNS , no. 105: 
. . . „wie wol wier bissher mit eynem Canczler und rethen, die uns etwas 
meher in dissen schweren hendehi rethig gewest weren, seint vorlassenn." 
BERNS, no. 107: „und das wier schreyber halben mangel leydenn, wan wier 
nit meher dan eynen, so wier mit uns in disse landt gebracht, haben, dem 
dan alle sachen zcuvorschreybenn schwer tallen." Ook BERNS, nos. 106, 115, 
15]. — Als antwoord op dat telkens vragen vinden we van 23 Mei 1501 
(BEKNS, no. 134) het bericht, dat CHRISTOFF KOPPENER benoemd is tot Kanselier 

van Friesland; dat (BERNS, no. 135) CHRIST. VON TAUBENHEIM, benoemd tot 

Raad in Friesland, zich Vrijdag e.k. te Quernfurt bij de andere benoemde 
Kaden moet voegen om met hen naar Friesland te trekken; van 28 Mei 
(BEKNS, no. 141) dat de naar Friesland gezonden Kaden den Stadhouder zullen 
antwoorden; van 31 Mei (BERNS, no. 144) dat de Hertogen zenden: Dr. CHR. 
KOPPENER als Kanselier en OTTO PFLUG en G-UNTHER VON BÜNAW als „wesent-

lichen Käthe"; tevens CHRIST. VON TAUBENHEIM, dien zij overgehaald hebben 
„sich eine zceitlanng inn unnsern Frieslannden zu gebrauchen lassen, nach-
dem er auch zuvor dorinnen gewest und dieser lanndtarth weiss mit bevehel 
eine Ordenung, wie es inn solchen unnsern lannden gehaltenn solle werden, 
unnd ein gut Begiment helften machen unnd aufrichtenn". De moeielijk-
heclen met Groningen, voor welke stad de nieuw gekomenen zich met den 
Stadhouder een tijdlang ophielden (BEHNS, no. 168), hebben de regeling, 
boven bedoeld, in Oostergoo en Westergoo ook nu nog weer wat vertraagd 
(BERNS, nos. 157, 168); pas van 1 Sept. een schrijven van VON IJEISNKÏ aan 

hertog G-EORGE, waarin hij belooft de door CHR. VON TAUBENHEIM medege
brachte „Ordnùnge disserlande" op te volgen (BEKNS, no. 182), „dan haben alleyne 
in dem das wier das haus zcu Lewardenn innehabenn sollen beschwerunge". 
Daar de bovengenoemde „wesentliche Käthe" ook in de hier bedoelde „Frie
sische Ordenung" als zoodanig voorkomen en hun zending, in Mei, dus ge
volg dezer „Ordenung" zal zijn, moet deze m.i. van dien tijd ongeveer 
dateeren; dat zij het is , waarop het schrijven van den Stadhouder van 1 
Sept. doelt, is waarschijnlijk, omdat juist in deze „Ordenung" Leeuwarden 
to t residentie wordt aangewezen. 

2) BEKNS, no. 127 . . . „Szo nur die Ordnung disser lande gessetzt weren". 
3) ld. no. 210. 
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En zóó bleef het tot op de komst van hertog GTEORGE 
zelf in Friesland. Hij had het land van zijn broeder over
genomen *). „Freitach nach Oculi (i.e. 15 Maart) 1504" ver
liet hij Dresden om naar Nederland, ook naar Friesland, 
te trekken2); en „anno 1504 in die Mey omtrent den 12den 
dach"s) kwam hij in Harlingen aan. Om de vruchten,, 
die het heeft afgeworpen, is zijn verblijf daar voor het Friesehe 
land van groote beteekenis geweest. Wat betreft de regeling 
van het bestuur: er is een neiging tot decentralisatie merk
baar, m.i. zeer wel verklaarbaar. Vooreerst toch, hoeveel 
ook buiten het gewest vroeg de aandacht van Stadhouder, 
Kanseher en Raden á). Hoe dikwijls was nog in regeerings-
zaken, naast een drukke correspondentie, persoonlijke be
spreking met de Hertogen of hunne gevolmachtigden ge-
wenscht5)! En hoe licht kon zoo de afdoening van rechts
zaken vertraging ondervinden om bestuurszaken, die voor 
moesten gaan6). Ook zou het mogelijk voor een snellere af
doening der voorkomende aangelegenheden bevorderlijk zijn, 
als méérderen op eigen gezag konden handelen, onder eigen 
verantwoordelijkheid. Daar komt dan nog bij dat de tijd, 
waarin zóó sterke centralisatie bepaald noodzakelijk was, tot 
het verleden behoorde. Na het verblijf van hertog GEORGE 
in Friesland kon men veilig een proef nemen met een 

1) De bewering zóó, die voorkomt ia ANDREAE'S: „HEINRICH, Graf zu 
Stolberg—Wernigerode, Stadhouder van Friesland van 1506—1509", pag. 10, 
is feitelijk niet te sterk. In naam zijn nog steeds de beide broeders gouver
neurs van Friesland; inderdaad regeerde, volgens een voorloopige overeen
komst uitloopende op de eindelijke regeling van 30 Mei 1505 (BERNS, no. 
300), GEORGE alleen. Vgl. SCHWABE, pag. 5. 

2) BEKNS, no. 258. 
s) WORP V. THABOR V, pag. 53. 

4) Zie boven pag. 21 vlg. 
5) Zie beneden, in dit Hoofdstuk. 
6) Zie b.v. den brief van TRTICHSESS van 4 Oet. 1501, BEKNS , no. 198 

. . . . „von noten waer, das E. f. g. den Canzler ilentz wider in Eriessland 
ververgtent, anderst all sachen t angen bleybent, dar uss in gantzen land 
ain ruff unde E. f. g. sohad erwachst". Vgl. hiermee wat PETROS VAN 
THABOR I I , pag. 148 zegt: „mer leyder! dese rechters vertoghent recht langhe, 
also dat ment eynde niet licMelic vercryghen konde, daer sie die meente-
mede terchden ende vertoernden." 
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regeling als de toen ingevoerde ' ) , die meer plaats, op gebied 
van rechtspraak althans, vrijliet voor invloed van Friezen. 
Waarschijnlijk is verder de inrichting, zooais die in de pro
vinciën van Saksen bestond, niet zonder invloed geweest2). 
En eindelijk nog dit: weinig stabiliteit is op te merken in 
het in Friesland gebruikte personeel; de raadslieden en 
dienaren der Hertogen worden tot telkens andere doeleinden, 
in onderling telkens verschillende verhoudingen, gebruikt3). 
Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat het hun 
vaak moeielijk zal geweest zijn zich in een min of meer toe
vallige en tijdelijke ondergeschiktheid te voegen 4). 

Bij de regeling dus van 1504 werd de rechtspraak meer 
losgemaakt van de overige administratie. Voor de laatste 
werd een college van 6 Regenten in de plaats gesteld van 
den Stadhouder en de hem ondergeschikte Raden5); voor 
de eerste werd naast dit college een „overste recht" inge
steld. Eén der Regenten, trait-d'-union tusschen beide insti
tuten, zou er als „Overste Rechter" zitting in hebben6). 

Er is in de regeling van 1504 een ernstig streven merk
baar, om door verdeeling tegelijk toezicht van buiten af 
mogelijk te maken; om eenzijdigheid te voorkomen. Doch 
in de praktijk schijnt het weer spoedig •—• door gebrek aan 

!) Zie de regeling zelf beneden, in dit Hoofdstuk. 
2) VON LANGENN, pag. J313 vlgg. 

3) JOHAN RATAILEK b.v. komt eerst herhaaldelijk voor als „Cammermeister" 
van den Hertog; met hem is ALBEEOHT over allerlei aangelegenheden regel
recht in correspondentie (BERNS, no. 60, samenvatting van verscheidene 
brieven; ook BERNS, no. 78). Later, na de „Ordenung" van 1501, is hij een
voudig Rentmeester van Friesland, als zoodanig den Stadhouder gehoorzaam
heid verschuldigd. — Eindelijk, als de Regenten raden hem, na den dood 
van ISTYKAMER (zie beneden pag. 36), weer als zoodanig te benoemen, schrijft de 
Hertog o.a.: . . . . „so gedencken wir Ine auch mit einen andern officio in 
ISfyderiandt zu beladen" . . . ., terwijl hij ten slotte toch weer als Bent -
meester van Friesland voorkomt. 

*) Vgl. de onaangenaamheden, gerezen tusschen den Stadhouder VON 
LEISNIÖ en den Kanseher DIETRICH VON WITZLEBEN, BERNS, no. 252 en no. 

435; vooral het laatste, zeer uitvoerige stuk, waarin VON LEISNIÖ o.a. spreekt 
van zijn rechten als Stadhouder tegenover den Kanseher VON "WITZUSBEN. 

6) Zie beneden, pag. 32 vlg. 
6) ld. pag. 35. 
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krachten — *) tot een ~ samensmelting2) in hoofdzaak der 
beide college's gekomen te zijn. Daardoor deed zich de 
oude grief van traagheid, door formeele bezwaren8) soms 
nog in de hand gewerkt, toch weer voor. 

Door de nieuwe regeling, een college van Regenten ge
substitueerd voor Stadhouder en Raden, was het volgende 
bereikt: op verschillende plaatsen konden nu mannen met ge
lijke autoriteit bekleed, onafhankelijk van elkaar, terzelfder 
tijd optreden4). Maar ook dit licht bleek een schaduw af 
te werpen: de noodige samenwerking, de noodige eenheid 
ontbrak nu6). Ware b.v. tegen Groningen in deze jaren 
met iets meer energie opgetreden, mogelijk zou er voor de 
stad geen tijd zijn geweest om met EDZABD van Oost-Fries
land afzonderlijk te onderhandelen; misschien zou zij voor 
den Saks hebben gebukt vóór de samenzwering met EDZABD 
tot rijpheid was gekomen. Het zal wel zijn mee om deze 

!) BERNS, rto. 267: ,,Uff den irsten artigkel, das die verordenten Eegenten 
nicht alle in Frisland sein, ist unser meynung, und haben verordent, das 
kortzlich noch etzliche meher sich sollen hmein fugen, die wir gedengken 
neben den andein vor Eegenten zu gebruchen, und wollen uns vorsehen es 
werde her WILHELM TRUGKSESS und der Kanezler in abwesen der andern Iren 
bestin Yleis nicht sparen". 

2) Ibid. • „alleyn dweyl dierzceit keyn Kegent vorhanden gewesen, der 
nicht in G-eiicht gesessenn" . . . . 

8) Ibid: . . . . „der nicht in Gericht gesessenn, vor dem die Justification 
der Appellacion ingebracht und f order Ewer ff. g. zcugesandt, seind Apostel 
gegebenn und nicht weyters dariirne gehandelt; vormeynen nu villeicht die 
Appellanten die Sachen in die Lenge und sunderlichen in die jhaersfrist zen 
voiczihenn, das dan dem Geïieht, aueh den Parten, nicht wol leydeKchen, 
dan zy allenthalben wal erleydenn mochen, das uffs erste zcu Recht uss-
fundig wurde". 

i) BEKNS , no. 285 . . . „Unss ist auch gefellig das VEIT DRACHSDORÏT sich 
neben dem Graf en in Krieg auss euch, Regenten, begebet, nachdem Her 
SEII-ABT LUTTICH, als wir vormergken, mit Schwaehheit beladen, Hern W I L 
HELM TRUQ-KSESS alss bekanter der lande von regirung derselbigen nicht woll 
sein magk." 

5) ld. no. 308: „Oick gnediger mogen E. ff. g. den Eegenten wael 
scriven, dat zy sich mit desen handel wulde oick annemen, den zy sich 
vernemen laten, der krigh en gaet zy nicht aen, en horen nicht bevolen: 
des moet ick in desen last alleyn staen", (VEIT V. DBACHSDORF, één der 
Eegenten, over de anderen). 
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ervaringen, dat den 14 April 1506 opnieuw een Stadhouder 
werd aangesteld1), die op den landdag, tegen 6 Juli door 
de Regenten uitgeschreven, den Staten zijne commissie 
toonde 2). Gedeeltelijk 3) keerde men dus weer tot de „Orde-
nung" van 1501 terug: Stadhouder en Raden zijn nu weer 
de regenten. Overigens blijft gelden de ordonnantie van 
1504, waaraan de Friezen als aan een voor altijd gegeven 
onveranderlijke grondwet, steeds vasthouden. 

E. HET SAKSISCH BESTTJUB IN FRIESLAND. 

I. A l g e m e e n b e s t u u r . 

1. P E K S O N E E L . 

Met uitzondering van twee tijdperken — van de komst 
van hertog GEORQE af tot in het voorjaar van 1506 en van 
Dec. 1508 tot December 1509 — staat aan de spits van het 
centraal bestuur over Friesland een Stadhouder. De eerste, 
wiens commissie wij ongeveer kennen uit de regeling van 
1501, is graaf HTJGO VAN LEISNIG

 4). Hij wordt aangesteld op 
een salaris van 200 goudguldens per maand, waarvoor hij 

!) AHDREAE: HEINKICH, Graf zu Stolberg—Wernigerode, pag. 16. 

2) ld. pag. 18. 
3) In hoeverre precies is moeielijk na te gaan. De copieën uit Dresden 

laten, zoo goed als de kronykschrijvers, ons Her in den steek. Dat de 
naam „Regenten" voor de vreemde. Baden blijft voorkomen is begrijpelijk, nu 
zij den titel eenmaal gedragen hebben; te meer, daar na den dood van den 
tweeden Stadhouder nog eens een interregnum volgde, waarin zij weer feite
lijk de regenten waren. Zie hierover ook: J . M. VAK BEIJMA: Dissertatio 
juridica inauguralis, oontinens Hïstoriam Curiae Frisiacae ab ejus ortu usque 
ad seculi XVI exitum. — Dat de scheiding Ltusschen Regenten en Raden 
niet zoo absoluut was als dáár, pag. 44 vlgg., wordt betoogd, blijkt vooreerst 
uit de plaats, aangehaald boven, pag, 28 noot 2; verder konden toch ook de 
twee geleerden onder de Raden niét-Friezen zijn; en eindelijk, als het „quod 
Frisii non tulissent" van pag. 47 bij VAN BEIJMA toen waar was, zouden 
dezelfde Friezen toch wel krachtiger opgetreden zijn tegen den Raad door 
KAKEL V voor Friesland aangesteld, voor rechtspraak en administratie beide, 
waarin toch ook vreemdelingen en Friezen naast elkaar zitting hadden. 

4) Zie over hem boven pag. 21 vlgg. En voor de regeling van 1501 BERNS, 
ïio. 210. 
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tevens dienaren, paarden en voetknechten ten dienste van 
zich en zijne vrouw zal hebben te onderhouden. Tot resi
dentie wordt hem het slot te Leeuwarden aangewezen, in 
plaats van Franeker {). Volgens den eed2), door hem af te 
leggen, heeft hij armen en rijken „zu seinem rechten vleissig 
zu helffen und schutzen"; toe te zien dat Raden en wie 
overigens in ambten zijn, trouw hun plicht doen; er voor te 
zorgen, dat geen kwaad ongestraft blijft, 't zij aan lijf,'t zij 
aan goed; eerlijk aangifte te doen van elke kans op voor
deel en voor schade te waken. 

Als plaatsvervanger der Hertogen staat de Stadhouder met 
hen allereerst in voortdurende relatie. Een drukke corres
pondentie wordt gevoerd 3) en een enkele maal is persoonlijke 
bespreking der zaken gewenscht; dan verlaat de Stadhouder 
voor een tijdje Friesland4) en keert met gedetailleerde in-
structie's terug5). Ook wel komen Raden met instructie's 6) 
uit Saksen tot hem waarvan een min of meer scheeve ver
houding soms het gevolg is 7). 

¾ Hiertegen teekent de Stadhouder protest aan; de stad is hem voor-
loopig te onveilig. Franeker, (niet Harlingen, zie BLOK: G-esch. van het 
îfed. Vol t I I , pag. 363) bleef dan ook nog een tijdlang residentie; van uit 
deze plaats zijn de brieven van VON IÆISKIG gedateerd tot nog 23 Juni 1502; 
later — de eerste van 16 Oet van dat jaar — komen ze voor, gedagteekend 
uit Harlingen. In 1504 eindelijk werd de residentie naar Leeuwarden verlegd. 

2) Zie voor dit alles: BERNS, no. 210. 
8) Zie BERNS passim. 

4) BERNS, no. 216 b.v.: . . . . „dem stathalder rnn Frieslanden der itzundt 
zn seinem g. alher kommen" . . . . BERNS, no. 250. 

5) Zoo die van 4 Mei 1502, BEBNS no. 218 met opschrift: „Abefertiunge 
des stathelters in frieslant, uff mitwoche vigilia Asoentionis doroini anno 
1502, hem lastgevende scherper toe te zien op het behoorlijk inkomen van 
den accijns; op de rechtspraak in de grietenijen; er voor te zorgen, dat zoo 
mogelijk de inkomsten vermeerderen, de uitgaven verminderen; vlijtig de 
knechten te monsteren „dan uns were fast unleidlich ane lewt unser geit 
auszugeben"; af te rekenen met TRUCHSES ; HESSEL MARTENA te bevestigen in 

de goederen, die hij gekregen heeft, en die hem beloofd zijn; en eindelijk 
Franeker te antwoorden omtrent de gevraagde privilegiën. 

6) BERNS, no. 206. 

' ) Het eigenmachtig optreden van TATJBENHEIM b.v. b¾ een dergelijke ge
legenheid, geeft Vos LEISNIG reden tot klagen. Zie BERNS, no. 189, en 
beneden in dit Hoofdstuk, onder: de jaartax. 
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Maar nog met anderen ook heeft de Friesche Stadhouder 
te rekenen. Onder de Regenten, bij oorkonde van 24 Sept, 
1498x) door ALBEECHT vóór zijn komst in Friesland daar 
aangesteld, komt voor: „SIGMONT PELUCH, doctor, und onse 
averste eancelier." In verschillende onderhandelingen had 
deze daarna ALBEBCHT gediend3). Later vinden we hèm bij 
voorkeur gebruikt in de zaken, met F ILIPS te regelen8). 
Door zijn verblijf in Friesland niet vreemd aan wat er daar 
omging, diep ingedrongen in het vertrouwen van zijn meester, 
blijft hij ook zóó in vele gevallen de tusschenpersoon tus-
schen de Hertogen en hun Stadhouder in de Friesche landen. 
Aan hem en zijn medegezant bij F ILIPS wordt opgedragen 
om, zoo de verkoop niet mocht willen vlotten, orde op de 
zaken dáár te stellen *), wegen te zoeken „wie die landt ane 
unser ferner darlegen mogen erhalden und bestalt werden" 5). 
Aan hen wordt medegedeeld waarom Vow LEISNIG den Her
togen geschikter voorkomt als Stadhouder dan EDZAED, de 
Graaf van Oost-Friesland; dat D I E I R I C H VON WITZLEBEN 

„sich an stad eines Cantzlers in Friesland gedenckt zu ge-
brauchen lasen" 6). Hun worden inlichtingen gevraagd om
trent den toestand in Friesland: of de „Ordenung" aange
nomen is; of de Stadhouder den knechten oorlof heeft 
gegeven; of alle onkosten behoorlijk vermeden worden7) . 
Tot hen richt zich bijwijlen de Stadhouder, als hij geld 
noodig heeft8); naar hen wordt hij naar aanleiding van een 
verzoek om geld, dit maal tot de Hertogen zelven gericht, 

!) Oorkonde op parkament ILO. 9264, Staats-Archief te Dresden, waarvan 
een copie aanwezig is op het Bijks-Archief te Leeuwarden. 

s) Vgl. bericht aan EDZAED van Oost-Friesland van 23 Sept. 1498, bij 
BERNS, no. 42. — Ook het bericht van den Bisschop van Utrecht aan be
doelde ¾egenten over onderhandelingen, door zijn tusschenkomst met Gro
ningen te voeren, BEENS , no. 46; verder, naar aanleiding van dit schrijven, 
BERHS, no. 50. 

3) Zie boven pag. 22. 
4) BEENS, no. 82. 

5) ld. no. 87. 
6) ld. no. 82. 
?) ld. no. 85. 

«) ld. nos. 98, 203. 
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verwezen *); bij hen eindelijk beklaagt zich VON LEISNIÖ over 
de dubbelzinnige houding van P ILIPS in zake Groningen2). 

In gevallen als de genoemde nu is het optreden van zulke 
tusschenpersonen natuurlijk, en niet ongewenscht. Maar 
somtijds ook grijpen zij meer direkt en niet altijd meer over
eenkomstig het goedvinden van den Stadhouder in den gang 
der Friesche zaken in 3). Over de eerste jaren van de Sak
sische heerschappij zijn de in Leeuwarden bewaarde Dres-
dener copieën heel wat uitvoeriger dan over de latere. 
Al vinden we dus dergelijke bijzonderheden over de be
trekking tusschen Vorst en Stadhouder niet voor de volgende 
jaren, de veronderstelling zal wel niet te gewaagd zijn, dat ook 
de opvolgers van VON LEISNIG

 4) met zulke tusschenpersonen 
uit de omgeving van de Hertogen, in dergelijke gevallen, 
rekening hebben moeten houden. 

Van den zomer van 1504 af, toen hertog GEOBGE Friesland 
verliet, tot April 1506, was de Stadhouder, zooais boven 
reeds werd opgemerkt, vervangen door een college van 
Regenten. Twee van hen „waren Duitschen, twe Vriesche heer
schappen, ende twe geleerde"5). Eén uit het getal, een vreemde
ling natuurlijk, was ,,dye overste ende principaelste". Hij was 

1) BERNS, no. 163. 

2) ld. no. 173. 
3) ld. no. 126: Van SIGMDND PFLUG krijgt Magister BERNARD Bucno de 

opdracht met den Erieschen adel te spreken over een som gelds, te betalen 
voor net behoud der oude vrijheid; Vost LEISNIG raadt die handeling af; 
verzoekt van de Hertogen nadere instructie. 

4) Den 14en April 1506 werd benoemd HENDRIK, graaf van Stolberg— 
Wernigerode; op een landdag, tegen 6 Juli door de Regenten uitgeschreven, 
toonde hij den Staten zijne commissie. Eenstemmig wordt hij door alle 
schrijvers geprezen, zijn heengaan door allen betreurd. 15 Dec. 1509 volgde 
op hem EVERWIJN, graaf van Bentheim—Steinfurt, die Stadhouder bleef tot 
aan het einde der Saksische heerschappij in Friesland. — Vgl. ANDREAEI 
HEINRICH, Graf zu Stolberg—Wernigerode, en de Kronyken. 

5) Vgl. WORP VAN THABOR V, pag. ' 6 3 ; JANCKO DODWAMA, Boeck der 

Partijen, pag. 131. — BERNS, no. 333 Ikomt in een schrijven van MAXI-
MILIAAN aan GTEORGE voor: „durch deine Statthalter unnd Bet in Priessland"; 
„auch deinen Statthaltern unnd Beten in Erieslannd"; „deine Statthalter 
unnd Bete". Dit stuk is uit den tijd der Begenten. Zij, Baden van G-EORGE, 
worden hier blijkbaar als ieder zijn plaats houdende, als zijn Stadhouders, 
gequahfieeerd. 
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intusschen hoogstens de voorzitter van het College en tee-
kende eenvoudig als „Bitter und" — als de anderen — 
„Regent" *). Eén ook voerde den titel van Kanselier2). 

Nog eens, van December 1508 tot December 1509, was Fries
land zonder Stadhouder 3). De achtergebleven Raden, vooral 
de buitenlandsche, moeten toen weer — al is er niets bepaalds 
over de regeling van het bestuur in dien tijd te vinden — 
met de leiding der administratie belast zijn geweest. De 
titel „Regenten" komt weer bp en handhaaft zich ook als er 
weer een Stadhouder is, maar, nu verbonden met „overland-
sche".4) Trouwens, de algemeen-politieke leiding zal wel 
steeds vooral in handen van het vreemde element zijn ge
weest en de Friezen, die geraadpleegd werden, zullen wel 
in hoofdzaak — ook al mochten ze zich noemen „Regent" — 
met de rol van „Raden", letterlijk, zich hebben moeten 
tevreden stellen. 

Naast den Stadhouder was vooral in den eersten tijd de 
Kanselier5) een persoon van groote beteekenis. In de „Orde-
nung" van 1501 wordt hij den Stadhouder toegevoegd op 
een salaris van 80 fl. per maand. Behalve voor eigen onder
houd en dat van knechten en paarden moet dit geld dienen 
tot bezoldiging van zooveel „Cantzley- und Grerichtsschrei-
ber", als hij noodig zal hebben. Hij staat aan het hoofd 
dus der kanselarij, voor rechts- en bestuurszaken tevens. In 
overeenstemming hiermede moet hij aan den eenen kant — 
maar op aanwijzing van Stadhouder en Raden — „gericht 
und recht bestellen, auch einem Idermann uf seinansuchen 
Justiciam pflegen"; wordt hem verboden in rechtszaken 
sportula te nemen; heeft hij in zijn eed te zweren, dat hij 
„einem itzlichen sein Recht geschehen lassen, keiner parthey 
inn urteil annders dann mit rechte zufalle, suchen, auch 

1) BEKHS, no. 263. 
2) WOHP VAN THABOK V, pag. 63. 

3) Zie boven, pag. 29, 32. 
i) Chbk van Vriesl. I I , pag. 73 en 77 
5) In de „Oidenung" wordt genoemd CKISTOEFEKUS KOPPENEK, die ook 

voorkomt- BERNS, nos. 192 en 213, waar hij genoemd wordt de „friesische 
Canntzler". 

3 
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die sachen aus böser meyntmg nicht uf halten oder vorzeiehen" 
zal; eindelijk, dat hij van niemand geschenken zal aan
nemen. Aan den anderen kant moet hij Stadhouder en 
Eaden bijstaan; in gereedheid brengen wat er in de regee
ring van Friesland aan brieven en anderszins te schrijven 
zal zijn; registers honden van missiven, die uitgaan, opdat 
hij desverlangd inlichtingen wete te verschaffen. Bij het 
uitschrijven van „lehenbriven, remission, confixmacion unnd 
allerley anndern briven unnd missiven, so er Prelaten, Her-
schafften, Communen unnd annderen geben wirdt", moet hij 
zich stipt houden aan wat Stadhouder en „wesenliche" Raden 
daaromtrent zullen bepalen en van de opbrengst zal hij 
jaarlijks rekenschap hebben af te leggen. De geheimen dei-
kanselarij — zoo zal hij zweren — zullen trouw door hem 
bewaard worden; den Stadhouder zal hij gehoorzaam zijn. 

Meer dan iemand anders van het in Friesland gebruikte 
personeel moet de Kanselier de bezwaren gevoeld hebben 
van den geest van sterke centralisatie, die uit de regeling 
van 1501 spreekt1). Bij de „ordonnantie" van 1504 wordt 
dan ook zijn werkkring aanmerkelijk beperkt. WORP VAN 
THABOE rangschikt hem uitdrukkelijk onder de Regenten2) 
en de veronderstelling, daarop gebaseerd, dat hij dus voor
taan in hoofdzaak met de administratie van bestuursaange-
legenheden in engeren zin zal zijn belast geweest, wordt be
vestigd door het feit. dat een ,,voerstandich ende gelovieh 
schrijver" nu afzonderlijk „totten gerechte geordineert" 
wordt3). Deze zal staan onder toezicht van een der geleerde 
rechters. Ware dit de Kanselier, hij zou als zoodanig ge
noemd zijn. 

Eindelijk was nog aan den Kanselier opgedragen het be
waren der stukken van blijvende beteekenis4); hij was de 
Archivaris. ^ 

\ 
1) PETKUS VAK THABOE I I , pag. 148: „Dese (de Kanselier) vertoech dat 

recht mede". 
2) WOKP VAN THABOK V, pag. 63. 

3) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 37. 
4) BEKHS, no. 436: „Es sein aiich, gnedichster Herre , alle alte Hendel 

¾eym Staàtnalter gescheen und in eynei laden Yan Harlingen gen Le-waxden 
gebracht, mit vleys durchsucht und eygentlichenn in die Kistenn, die 
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Drie vreemde Baden zal de Stadhouder, volgens de „Orde-
nung" van 1501, steeds bij zich hebben; behalve den Kanse
lier nog twee1), beiden tegen 40 Bijnsche goudguldens per 
maand. Daarnaast drie Friesche Raden, die hun het meest 
geschikt daartoe voorkomen; deze zullen per jaar 130 R. gg. 
hebben. Zonder deze zes zal de Stadhouder in niets „ennt-
lichs bejliessenn"; zij zijn mi . de „wesenliche", de ordinaris-
Raden, waarvan boven sprake was. In hunnen eed beloven 
zij in alles het nut van hunnen heer in 't oog te zullen 
houden; den Stadhouder te zullen gehoorzamen; geen ge
schenken met verkeerde bedoelingen te zullen aannemen en 
aan te geven waar iemand, al ware het de Stadhouder zelf, 
zoo iets mocht doen. Zijn de voorkomende gevallen bijzon
der moeielijk, dan hebben zij ook andere vreemde Raden 
met Friesche prelaten, heerschappen en wie hun verder 
daartoe bekwaam lijken, te ontbieden en met hen te beraad
slagen. 

De zóó ingerichte Raad nu — zooals uit het bovenstaande 
blijkt besturend en rechtsprekend tevens — werd in 1504 
gesplitst en in 2 lichamen omgeschapen: hefc college van 
Regenten, waarover reeds is gesproken en een „Overste 
Recht" van 7 personen2^, onder presidium van één der 
Regenten als „Overste Rechter". Verder zouden er minstens 
twee geleerden en vier uit de heerschappen, als bijzitters, 
deel van uitmaken. Een afzonderlijk schrijver werd toege
voegd aan dit Hof; ook twee gezworen boden, deurwaarders. 
Nog in een stuk van Januari 1510 is sprake van „onseHoeff-
rechter met één oft twe Bisitteren" 3). Het komt mij dus 
waarschijnlijk voor dat de samenstelling van het „Overste 
Recht" en zijn verhouding tot het besturend college zijn 
gebleven, zooals die bij de ordonnantie van 1504 werden 
vastgesteld. Met dien verstande echter, dat de scheiding 
tusschen regeerders en rechters niet zóó scherp moet ge-

yetzundt m E. ff. g. Canzley zcu Lewarden vorschlossen gemacht, wy sich 
geburt, durch den Canczler gelegt "worden". 

*) G-enoemd worden: OTTO PFLUG, die ook voorkomt: BERHS, no. 192; en 

G-uNTER voN BtaAw; vgl. BEENS, nos. 67 en 100. 
2) WORP VAST THABOR V, pag. 63. — Chbk. van Vriesl. H , pag. 35, 
3) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 76. 
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trokken worden, als b.v. VAN BEIJMA dat doet in zijn 
„Historia Curiae Frisiacae". De twee geleerden konden 
överlanders zijn en de Friesehe Raden zullen ook wel in 
bestuurskwestie's vaak raadgevers zijn geweest. 

Eindelijk wordt voor het bekeer der finantiën bij de rege
ling van 1501 een Rentmeester-Generaal aangesteld, op 30 
R. gg. per maand, waarvan hij zich zelf en twee schrijvers, 
of zooveel hij er noodig acht, zal hebben te onderhouden. 
Hij zal ,,Güldt-Rennte, Accisen unnd alle anndere gefelle 
unnd Einkommen" innen, een register daarvan aanleggen 
en, desgevraagd, rekenschap doen over zijn beheer. Stad
houder en Raden moeten hem bij voorkomende moeielijk-
heden ijverig bijstaan. Hij zweert dat alles trouw te zullen 
nakomen, geheim te houden wat inkomt en den Stadhouder 
gehoorzaam te zijn *). 

Elders worden dan nog genoemd, als behoorende tot het 
personeel der Saksische Hertogen in de Friesehe landen: 

l) De in de regeling genoemde JOHAN BATALLER komt als zoodanig voor 
BERNS, no. 227; ook nog no. 256, van 23 October 1503. In 1504, toen tijdens 
G-EORGE'S aanwezigheid in Friesland zooveel afgedaan of opnieuw geregeld werd, 
schijnt ook BATALLER vervangen te zijn, en wel door MATHIAS ISTIJKAMER. Deze, 
die van elders komen zou, bleef echter ui t , waarover de Begenten den Hertog 
hunne verwondering te kennen geven. Ook de vorst begrijpt niet de reden 
van dat wegblijven (BERNS, no. 267). Was ziekte de oorzaak? In elk geval, 
spoedig daarna (BERNS , no. 269) vinden we het bericht van zijn dood. (Vgl. 
ook, over zijn nalatenschap, BERNS, nos. 272, 273, 277, 278, 280 en 334). 
De Begenten raden nu om in zijn plaats BATALLER weer aan te stellen on
danks het bezwaar, dat deze bij een zoo moeielijk te controleeren admini
stratie niet altijd in Friesland tegenwoordig zou kunnen zijn (BERNS, no. 270); 
reden zeker van zijne vervanging door Ï¾JKAMER? Voor den Hertog is echter 
dat bezwaar overwegend. 

FRANS MINNEMA is Baad in Friesland; omtrent zijne benoeming tot Bent-
meester wordt het advies der Kegenten gevraagd (BBKNS, no. 280). En 
ofschoon MJNNEMA, gepolst, heeft gezegd „er sey diesses thuns nicht geubet 
and erkenne sich ungeschickt darezu, und daeromb mochte es ym, woe 
vorsewmenisse darinne geschee, zcu grossem schadenn --und spot reichenn," 
werd hij toch overgehaald. Twee schrijvers zou hij noodig hebben en hij 
eisehte 400 gld. salaris (BERNS, no. 290). Later komt weer BATALLER voor, 
door KAKEL V als zoodanig overgenomen 
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ambtmannen *) in enkele steden; accijnsmeesters'en contro
leurs2); een muntmeester en een waardijn in de munt3); 
een Raad, die „paumeister" is tegelijk4). Over den werk
kring van sommige dezer beambten volgt ter bestemder 
plaatse iets meer. 

2. O M V A N G . 

X. ADMINISTRATIE. 

De Stadhouder dus met zijn Raden, of Regenten staan aan 
het hoofd van het algemeen bestuur. Zij handhaven de 
rechten van den landsheer en dragen zorg voor zijn inkom
sten en domeinen5). Zij staan aan de spits van het militair
wezen en benoemen de bevelhebbers 6). Zij letten op de goede 
handhaving van justitie en politie7). Zij leiden de diplomatieke 
onderhandelingen, in deze streken te voeren. Tot zelfs hooge 
ambtenaren toe ontvangen van hen hunne benoemings); voor 
andere stellen zij de instructie op 9). Zij geven consent in 
zaken, waarin dat den vorst is voorbehouden10). Namens 
den vorst vergeven zij vaceerende prebenden 11). Grietmannen 
en stedelijke besturen doen zij hun orders toekomen12). 
Verder oefenen zij het oppertoezicht op het dijkwezen en op 

1) B.v. BERNS, HOS. 233, 248, 256. 

2) Zie beneden, in dit Hoofdstuk, ondei: accijnsen. 
3) Zie beneden, in dit Hoofdstuk. 
*) BEKNS, no. 425. 
5) Zie den boven pag. 35 aangehaalden eed. 
6) Gnbk. van Vriesl. I I , pag. 215. 
') Zie den eed, boven pag. 30, 35. 
8) Cnbk. van Vriesl. I I , pag. 258. (3 Friezen om te zitten in alle bloed-

gerichten); pag. 296 (een Eaad). 
9) ld. pag. 247, instructie voor een muntmeester; pag. 248, voor een 

waardijn in de munt. 
10) ld. pag. 247. 
U) ld. pag. 260 en 302. 
12) ld. pag. 272 en 298. 
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de verkeerswegenx). Ook wetgevers zijn zij namens den 
Hertog van Saksen: verschillende ordonnantiën gaan van 
hen uit2). Alleen het vergeven van privilegiën 3), van ver
beurd verklaarde goederen4), soms ook het schenken van 
een prebende5), zaken, die zoo regelrecht de inkomsten of 
de hoogheid van den vorst raken, schijnen bij preferentie 
dezen zelf voorbehouden te worden. 

Stadhouder of Regenten eindelijk roepen de vergadering 
der Staten samen in de gevallen, waarin zij zulks noodig 
oordeelen. — 

Zulke landdagen komen in den Saksischen tijd voor: 
tot huldiging van den Gubernator 6); 
tot besprekingen over bescherming tegen vijanden en 

rebellen7); 
tot inwilliging van belastingen of domeinen8); 
tot het nemen van maatregelen, betrekking hebbende op 

een betere organisatie van het dijkwezen9). 
Eens ook nog om aan te hooren de bekentenis van een 

paar heerschappen, die verraad pleegden en daarom geëxe
cuteerd zouden worden 10). 

Een dergelijke vergadering is voor de centrale regeering 
eenvoudig een middel om in gevallen, waarin bijzonder veel 
afhangt van de houding der onderdanen, zich door eigen 
toestemming van hun dienstvaardigheid te verzekeren. Van
daar dat worden samengeroepen, wie in een bepaald geval 
van dienst kunnen zijn: „Gremeine Praelaten, Edelen ind 
andere wethouders" u ) ; „Prelaeten, Eedelinghen, Grietsluyden 

1) CM*, van Vriesl. I I , pag. 216, 225, 227, 259, 260. 
2) ld. pag. 255, 257, 267. 
3) ld. pag. 214, 224, 252, 267. 
i) ld. pag. 229. 
5) ld. pag. 234. 
6) BEBÏTS, HOS. 41 , 45, 51. 

7) ld. nos. 117, 121, 127. — Cnbk. van Vriesl. I I , pag. 82. 
8) ld. nos. 151, 189. — Chbk. van Vriesl. I I , pag. 67. 
9) Ghbt. van Vriesl. I I , pag. 30, 297. 
W) ld. pag. 77. 
u ) BERNS , no. 41. Bij de voorlezing van het „Instrumentaal", bedoeld in 

BERNS, no. 45, waren aanwezig: 
o. „Eeverendi patres praelati, abbates, priores et eorundera looa tenentes; 
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ende gemeene Meente, ofte huere Volmaehtyghen" a); „Pre-
laeten, Heerschaepen, Grietmannen, ende uyt een yegelyck 
Dorp twe Huyshryden" 2); Grietmannen, Pastoor en Gemeente 
uit ieder dorp s). Ook wel worden heerschappen 4), prelaten5), 
of deelen en steden6) afzonderlijk ontboden, maar in dat 
geval kan kwalijk van een landdag sprake zijn. Van een 
vaste organisatie en een geregelde medewerking van de Staten 
aan het algemeen bestuur is dus nog weinig te bespeuren. 
Alleen dit nog valt op te merken: op een algemeenen land
dag beschouwen zich Oostergo, Westergo en de Zevenwolden 
elk als één geheel "'); en de volmachten — 't zij heerschap
pen, voor zich zelf of voor de gemeente, 't zij prelaten, 
't zij huisluiden — treden gezamenlijk op, niet naar standen 
gescheiden. Maar al is de invloed der Staten in het alge
meen nog klein, gevaarlijk was het ook toen al ze te pas
seeren bij de uitschrijving van een nieuwe belasting. Ook 
in Friesland werd het beschouwd als een onvervreemdbaar 
recht van allen, zelf te beschikken over eigen bezit 8), 

(S. JUSTITIE. 

Hoogste rechterlijk college in Friesland was dus het boven
beschreven „Overste Recht", gevormd uit Regent(en?) en 

6. Nobiles strenues, magnifices, spectabiles et circumspecti; etiam 
c. Capitanei et G-rietmanni districtuum, oppidorum et villarum Oistergaw 

et Westergaw, terraram Frisie; 
d. ceterique alii honestes viri ad infrascripta audienda et facienda speciali-

ter demandati." 
1) Chbk. van Viiesl. I I , pag. 30. 
2) ld. pag. 67. 
s) BEENS, no. 189. 

4) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 31. 
5) Ibid. 
6) BEENS, nos. 51. en 117. 

') Vgl. BEENS, no. 349. 

8) Men denke aan den opstand van 1500; en aan het verzet, tegen het 
einde der Saksische heerschappij, tegen telkens weer nieuwe eigenmachtig 
opgelegde belastingen. 
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Raden. "V oorzitter was in elk geval een Regent. Vier maal 
per jaar, gedurende minstens 14 dagen, moet deze rechtbank 
te Leeuwarden zitting houden*). Bij meerderheid van stem
men moet, na rijp beraad, besloten worden2). 

Voor heerschappen en voor prelaten in civiele zaken is het 
Hof rechtbank in eerste instantie; maar geen burger of huis
man zal er voor geciteerd worden dan nadat hij in het 
stads- of grietenij-gerecht, waaronder hij ressorteert, is ge
hoord; tenzij recht geweigerd of te lang uitgesteld wordt. 
Ook zoo de zaak voor meerdere grietenij-gerechten behandeld 
zou moeten worden, kan zij — maar op advies van de Re
genten — in eens voor het „Overste Recht" gebracht worden. 
Verder zal ook in dezen tijd al wel het Hof in eersten aanleg 
geoordeeld hebben in zaken, door partijen uit eigen bewe
ging aan zijn oordeel onderworpen en in zulke, waarvoor 
geen andere rechtbank mogelijk was, als b.v. in kwestie's 
tusschen grietenijen onderling, grietenijen en steden etc.8). 
Dan is appel van de nedergerechten op dit „Overste Recht" 
ten allen tijde mogelijk op apostillen, door den Grietman of 
den onderrechter te geven4). Eindelijk hooren hier thuis 
„saken dye den Grietman doer swaricheit der excessen niet 
mochten uutrechten, als crimenale saken of dye dat lyff an 
gaen" 5). 

Intusschen is dit „Overste Gerecht" — wat men uit den 
naam licht zou kunnen concludeeren — nog niet de hoogst 
mogelijke instantie6). Appel is toegestaan op den Hertog 
zelf, mits de noodzakelijkheid der justificatie ingebracht 
worde voor de Regenten, die niet in het recht gezeten hebben. 
Door hen zullen de desbetreffende stukken „nach dem be-

1) WORP VAN THABOR V , pag. 63. — Chbk. van Vriesl. I I , pag. 40. 

2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 40. 
3) Vgl. voor een en ander: VAN BETMA: Historia Curiae Frisiacae, pag. 

28 vlgg. 
4) Cfrbk. van Vriesl. I I , pag. 40. 
5) W O B P VAN THABOB V, pag. 63. 
6) Oorspronkelijk is ook appel op 't „Caromergericat" mogelijk geweest; 

vgl. VAN BBYMA, pag. 31 en BERNS, no. 39, waar de karakteristieke toevoe
ging voorkomt: „sover sich die aus den gemelden Friesland datrin zu tima 
gebüren". 
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schlies der parten" opgezonden worden, om het oordeel 
te vernemen1). 

y. DB KERK. 

Den Landvorsten was het "gelukt in den loop der middel
eeuwen zich op te werken tot hoog boven den gewonen adel. 
De Kerk, de geestelijkheid, die een plaats innam even aan
zienlijk of gewichtiger nog dan die van de edelen, bleef te 
bestrijden over. Bovendien kon de beschikking over hare 
tijdelijke goederen den vorsten een voor verschillende doel
einden zeer bruikbaar fonds verschaffen. Green wonder dus 
dat zich, in de 14e en 15e eeuw vooral, een streven in die 
richting openbaart. Geen wonder ook dat het den Sak-
sischen Hertogen eigen is met betrekking tot hunne Priesche 
bezitting, waar de geestelijkheid, voor een groot gedeelte 
door de gemeentenaren zelven gekozen, landslieden voor het 
meerendeel, een groot vertrouwen — bron van grooten in
vloed — genoot. In het algemeen wordt uit de souvereini-
teitsreehten op vaak geheel onvoldoende en sterk bestreden 
gronden een soort patronaatsrecht, een recht van mede-

l) BBKNS , no. 436: „Es haben Ewer fürstlichen gnaden eynen punot in 
der Ordnung der Eegenten gestalt, die Appellation vom Obern G-ericht an 
Bwer ff. g. zcuzculassen, und das die Noturfft der Justificacion vor den 
Kegenten ingepracht und nach dem beschlies der parten E. ff. g., darauff 
das urteyl zou horen, zcugesandt". . . . 

Dit ongedateerde stuk moet geschreven zijn niet lang na het vertrek van 
den Hertog. Het begint: „Zcu dem Ersten haben wier aus ganczer gier 
unsers Herczenn gern vornomen, das Ewer furstliche gnad sunder beschwe-
rung widder anheym komen". En blijkens den inhoud is het , onder meer, 
het antwoord op het schrijven van G¾ORGE dd. 30 Aug. 1504 (BERHS, no. 266). 

Dezelfde instantiën komen voor: BERNS, no. 455, in een eventuëele regeling 
van de rechtspraak in de Ommelanden. Wie zich bezwaard voelt, „das der 
macht haben soll nach Eecht zu Appelliren vor sein fürstlich gnaden Hoff-
gerichte, so in den Umblannden bestalt soll werden, unnd darvon, wenn des 
Not thete, an unnsern Gnedigen Herren, als einen Gubernator des Heiligen 
Beichs zu Appelliren". 
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werking bij het bezetten van geestelijke ambten, afgeleid l). 
In Friesland had de Hertog eenvoudig dit recht zijner onder
danen te confisqueeren; de opstand in den zomer van 1500 
schijnt daartoe de aanleiding gegeven te hebben2). Wel 
treffen we onder de door ÂLBKECHT gestelde eischen ook deze 
aan: „Item, alle priesters leenen toe vergheven"3); maar 
heftig is daar tegen geprotesteerd 4) en wat ten slotte gecon
senteerd werd: „oock die leenen, geestelick ende waerlick, 
die den heiligen rycke toe staen, te verleenen, in alle ma
nieren, gelyck andere forsten des rycks doen ende plegen 
te gebruicken"5), komt mij niet als een volledig toegeven 
voor. De onderdrukking van den opstand schijnt de zaak 
beslist te hebben. De regeling, voortaan, was als volgt. 
Wanneer een geestelijke „prove" vaceerde moest binnen 
veertien dagen aangifte daarvan gedaan worden in de kan
selarij 6). De daartoe rechthebbenden — klooster, heerschap 
of gemeente, de laatsten ook te zamen7) — konden intusschen 
tot de nominatie, het opmaken van hun voordracht, over
gaan. Met den keurbrief van bepaalden vorm8) en een 
voorbede ten zijnen gunste gewapend, kon zich dan de ge
kozene aandienen in Zijner Vorstelijke Genade Kanselarij om 
de presentatie aan zijn geestelijken institutor te halen9). Op 
deze wijze heeft de Hertog zich voorbehouden goed- of af-

1) Ygl. voor dit alles: HIHSOHIUS : Das Kirchenrecht der Katholiken und 
Protestanten in Deutschland I I I , pag. 100, 101, 176 en 177. Voor Saksen 
speciaal pag. 177, noot 1. 

2) Vgl. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 737: . . . „ende al waert zoe dat die 
Vriesen voortijts nominatie gehadt hadden, die selve is geconfisqueert ge
weest bij den ï¾rst van Sassen, overmidts de rebellie omtrent den jaere 
vijftyen hondert gebuert" . . . Waarop de Staten antwoorden: . . . „dat wel 
moegelyck is dat de î¾rs t van Sassen gebmyckt hadde, in zynen tyde, van 
der collatie van den beneficiën, maer dede tselve tegens danck ende wille 
van den gemeene Landen, ende zonder luiere consent, waeromme op tselve 
feytelyck gebruyck nyet en staet toe letten" . . . . 

3) WORP VAN THABOK IV, pag. 286. 

4) Ibid. 
5) WORP VAN THABOB IV, pag. 292. 

6) Cbbk. van Vriesl. I I , pag. 256. 
7) Zie beneden, Hoofdstuk IX. 
8) ld. pag. 257. 
9) ld. pag. 260. 
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keuring van de gedane keuze l) en ziet feitelijk, doordat hij 
presenteert, zijn gepretendeerd collatie-recht erkend. Buiten
dien eischt hij die erkenning uitdrukkelijk in den keurbrief. 
Maar regel was natuurlijk bevestiging van de voordracht, 
Het toelaten van de medewerking der inwoners zou geen 
zin gehad hebben, als zonder gewichtige redenen van hunne 
keuze werd afgeweken. 

Anders was het sedert 1504 uiterlijk met een zestal geeste
lijke leenen, waarvan de vorst zich de begeving had voorbe
houden zonder eenigen invloed van vroegere patronen. Echter 
had (XEORGE er zich met opzet van onthouden ze te noemen, 
„auss ursach, so sich ein gut lehen vorfellet, haben die re
genten zu sagen, das sulch lehen villeicht vor der 6 ein ge
acht werde; darumb mussen sie unsern willen in dem irlernen; 
damit magk die vorleihung in vortzug gefurt, in bedacht 
genomen, und so viel bass das lehen vorsehen, auch durch 
unss mit einem, dem wir es gonnen, bestelt werden"2). 

Evenals krachtens devolutierechts) de beleening met een 
kerkelijk ambt door een hoogere kerkelijke autoriteit plaats 
had voor het geval dat de eigenlijk berechtigde kerkelijke 
ambtenaar zijne plichten niet nakwam, zóó eigenden zich 
„iure devoluto, ex superioritate" de landsvorsten het recht 
van nominatie toe, als de betrekkelijke patroon m dezen te 
kort schoot, voorkomende op die wijze de vrije bestelling 
door den geestelijken institutor. Licht kwam een nalatigheid 
voor, was een fout te vinden, en het devolutierecht toe te 
passen. Een weg voor veel willekeur werd hiermee open
gesteld. Misschien is de aansporing tot talmen, boven, ook 
een vingerwijzing in deze richting. In een brief van JACOB 

VAN STA VELEN, toenmaals president van het Hof van Fries
land, aan VAN HOOGSTBATEN dd. 26 Juni 15394), zegt de 
schrijver dat er een 40 à 50-tal beneficiën jaarlijks in Fries
land vaceeren „dont Ie Duc de Saxe en disposait à sa volunté 

!) Chbk. van "Vriesl. I I , pag. 73. 
2) BEENS, no. 267. 
3) HINSCHIUS I I I , pag. 167. 

*) BAjks-ATchief te Brussel, Carton 7. Dáár ook het in den tekst ge
noemde „Extract-register". 
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quant bon luy sembloit, comme se veriffye par les extraits 
des registres en estans icy enclos". Uit bedoeld „extract uyt 
zekere rekenynge bij tijden des furst van Sassen geholden, 
in den jaere 1512, nopende trecht der cancelrijen van den 
beneficien" blijkt, dat de vorst de vergeving aan zich getrok
ken had, omdat de daartoe gerechtigden „discordabant" of 
„minime concordarunt" of omdat er geen keuze geschied 
was. Soms echter ook zonder opgave van redenen. Het 
komt mij voor, dat we hier te doen hebben met een lang
zaam usurpeeren in dezen van de zijde van den landsheer, 
een algemeen verschijnsel, en behalve om het materiëele 
voordeel ook met het oog op de tijdsomstandigheden, vooral 
wat later, zeer begrijpelijk1). 

Al bij de Saksische Hertogen is de idee opgekomen een 
register te doen aanleggen van alle geestelijke goederen, om 
gemakkelijker een overzicht te verkrijgen en te behouden 
over de administratie dier kerkelijke bezittingen. Een paar 
maal vinden we een aanwijzing in deze richting 2). Maar tot 
een eenigszins afdoende uitvoering is het blijkbaar toen niet 
gekomen. 

Op de verkiezing van de prelaten hebben de Saksers geen 
ot weinig invloed geoefend. Dat was een stap verder, door 
KABEL V straks te beproeven3). 

S. INKOMSTEN EN DOMEINEN. 

aa. Jaartax. 

Een zeer moeielijke zaak, waarvan de regeling tijdens 
GEORGE'S verblijf in Friesland toch ook in hoofdzaak haar 
beslag schijnt gekregen te hebben4), is de kwestie van de 

1) HINSCHIUS I I I , pag. 176. 

2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 73, 256. 
3) ld. pag. 579. 
4) In het Landboek van KEMFO VAN MABTENA wordt op den tijd, waarop 

de onderhandelingen om tot een definitieve regeling te komen geopend 
werden, November ongeveer 1500, in eens het resultaat dier onderhande-
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inkomsten, welke de Hertog uit het land zal trekken, van 
de domeinen, die hij er bezitten zal. Aan ALBKECHT was 
toegestaan de 100ste penning van alle renten, voor hen, die 
zelf htm land gebruikten, te bepalen naar de huur, die de 
naastbijgelegenen betaalden1). Buitendien van elk huis „3 
zware stuivers", van alle beesten, ook paarden, één Vlaam-
sche. Wat hem deze belasting, vermeerderd met de toege
stane accijnsen, te weinig opbracht, had hij trachten aan te 
vullen door extra-schattingen. Een propijn, neerkomende op 
den 20en penning, was hem geschonken als blijde-inkomste 2). 
Later was de 12e penning geëischt3). Daarna nog eens een 
opbrengst, willekeurig naar de gunst van hen, die bij de 
Heeren waren, over de grietenijen omgeslagen4). Het was 
den Friezen te machtig geworden. Ze hadden geweigerd en 
waren tot opstand overgegaan. 

Toen zóó de zomer van 1500 had te niet gedaan, wat door 
de Saksers reeds was tot stand gebracht, kon men ook met 
de bovenbedoelde regeling weer van meet af aan beginnen, 
tegelijk trachtende naar vermeerdering van inkomsten. In 
het najaar van 1500 reeds schijnen de onderhandelingen 
daaromtrent geopend te zijn met een raming en een omslag s) 

lingen meegedeeld. Door WORP VAN THABOK wordt dit genoemd onder het 
jaar 1504 (V, pag. 65 en 66) en daar, evenals bij JANCKO DOUWAMA in liet 
„Boeck der Par tyen", pag. 130, en in den „Proeliarius", pag. 54, voorge
steld als vracht van GEORGE'S verblijf in Friesland. Uit de Dresdener stukken, 
in copie aanwezig op het ¾¾ks-Archief te Leeuwarden, blijkt ten duidelijkste, 
dat men pas langzamerhand en na heel wat onderhandelen tusschen de jaren 
1500 en 1504 tot dit resultaat is gekomen. 

!) WOKP VAN THABOR IV, pag. 285 vlg. voor wat gevraagd werd; dan 
pag. 290 en 291. — Vgl. hiermee Chbk. van Vriesl. I , pag. 785; het : . . . 
„te verstaan van die geene, die heur land zelve gebruikken; op d'andere 
worde agt genoomen naa de naastleggers'' . . ., dáár voorkomende, heeft 
geen zin en is te verbeteren naar WORP VAN THABOR. 

2) WOKP VAN THABOR V, pag. 4. 
3) ld. pag. 4. 
4) ld. pag. 7. 
6) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 13 (Landboek van KEMPO VAN MARTENA) 

wordt gezegd: „in Novembri Anno vyftynhonderfc". In de brieven van 
omstreeks dezen tijd is voortdurend sprake van weer een „Ordenung", in 
verband een enkele maal met het innen van geld (BERNS , no. 98: „naeh 
nnnser zugeschickten Ordnung zu haltenn, und von unnser wege das geit 
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op „lant, huysen ende huere beesten" x). Deze regeling was 
mogelijk wat te veel naar het „ghuedtbeduncken van de 
Heeren";2) althans met de aanneming en de opbrengst ging 
het niet vlot8). TATJBENHEIM , die mee den eersten opzet had 
bijgewoond en de „vorezeigunc" medenam, moet — vraagt 
de Stadhouder — terugkomen „pisse die renten an worden 
genommen, den es iste czu pesorgen das es nich so ssheinich 
(= schön) von state get, als wir es haben angeslagen und 

einzumanen") en. met den naam van WILWOLT VON SCHAUMBURG-, ook in het 

Landboek verbonden aan de nitvaardiging van deze ordonnantie. Zeer waar
schijnlijk komt het mij dus voor, dat de bovenbedoelde telkens genoemde 
„Ordennng" althans óók betrekking had op de op te brengen schatting. 
Dan moet de toedracht der zaak als volgt geweest zijn. Dadelijk na HEN
DRIKS vertrek, mêe uit angst voor verdere onderhandelingen met FILIPS, 
(WORP VAN THABOR V, pag. 37) zetten zich de in Friesland achtergeblevenen 
tot het maken van een plan, dat den Hertog werd toegezonden. 

Van uit 's-Hertogenbosch (BERNS, no. 96) schrijft deze, dat hij dit concept 
in Mechelen, samen met Kaden van G-EORGE , zal inzien en zijn goedvinden 
daarop zal doen weten. Dat is zoo gebeurd; maar 6 December 1500 weten 
de te Mechelen achtergelaten Baden nog niet „ab die Ordennng angenom-
men ist, ader nicht . . ." (BERNS, no. 85); 24 December wordt dezen Kaden 
geschreven, er op toe te zien „das regirnng der land nach jnngster Ordnung 
gehalden und unkost erspart werden". (BERNS, no. 87). Nov. 1500 vooreen 
eerste afkondiging is dus zeer wel mogelijk. Dat SCHAUMBURG (de „WILLI- , 
BROUD" van het Landboek) in dezen een groote rol speelde wordt duidelijk 
uit het schrijven van G-EORGE aan HENDRIK, BERNS, no. 98: de achtergelaten 

Kaden hebben hem bericht, dat in Brussel „WYLWOLDEN VON SCHWAWENBURGK" 
is overgehaald met „TAWBENHEYM" naar Friesland te rijden, „daselbist die 
Ordenung auss lassen zcu gehen, dessgleichen die knechte zcu uiiawben unnd 
zou bezcalen". Hij is daarbij „ewer gnoden seher provitlich gewest". Als 
WORP VAN THABOR (V, pag. 37) zegt: „Dese jaerlixe tax is eerst gepubliceert 
ende uutgeseyt den 4en dach Septemberis Anno 1500 ende een" vergist hij 
zich zeker als hij „heer WILLEBRORDT" dat dán laat doen. Omstreeks dien 
tijd komt deze in Friesland in zulke onderhandelingen, die dan wel druk 
gevoerd worden — voor zoover ik kan nagaan — niet voor. Ook zal in 
het najaar van 1501 zeker niet de eerste publicatie aangaande jaartax hebben 
plaats gehad. Is 1500 bedoeld, dan kan de datum niet juist zijn; immers 
pas 12 September stierf ALBRECHT en het verband bij WORP wijst op een tijd 
na diens dood. 

¾ WORP VAN, THABOR V, pag. 37. 

2) Chbk. v. Vriesl. I I , pag. 13. 
3) BERNS, no. 100: „ . . . Auch die Jhenen, so sich unnser Kennte und 

-Zcinse überzureichen ^dde r se t z ig machen mit Straffe dorzcu pringen" . . . 
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gerne segen, den her ist dopeie gebeist und weisse der grite-
laute verdrostung" '). In een schrijven van 9 Februar i 1501 2) 
wordt daarop weer met klem aangedrongen; nog eens in een 
brief, gedateerd 6 Mei3). Den 23ea Mei wordt aan TAUBENHEIM 

last gegeven, zich naar Friesland op weg te begeven 4); 17 Juni 
schrijft deze dat hij het niet geraden acht „uff disse Zeit 
einige renten zu seczen"; hij is bang voor oproer 5). Ook 
nog 3 Juli 6) „muss (er) uff dismal dey . . . renten in Oster-
gaw und Westergaw zu seczen enthalten". In de boven 
besproken „Ordenung" van 1501 wordt de eindelijke vast
stelling Stadhouder en Raden in overweging gegeven 7). Des
ondanks schijnt TAUBENHEIM:, toen hij eindelijk de zaak ter 
hand nam, zeer eigenmachtig te zijn opgetreden. Zonder 
Prelaten, Raden en Heerschappen te raadplegen riep hij een 
landdag samen van grietmannen, pastoor en gemeente uit 
ieder dorp 8). Mogelijk handelde hij daarbij in den geest 

!) BERNS, no. 102. — Op het meenemen van deze „vorzeigunc" schijnt ook 
te duiden een passage in het schrijven van Vos" LEISNIG- van Jan. 1501, 
BERNS , no. 427: „ . . . es hat auch gemelter Daubenheim mit im einen 
anslachke jerliches einkommen genommen, wue her aver g. auffe ein solge 
meinunge gefille, wer von noten das her er und pesser furder gehandelt 
wurde". 

2) BERHS, no. 107. Die „satzung", door TAUBENHEIM meegenomen, moet 
hij terugbrengen „uff das sulche angefangen Ordnung uff forderlichste e. g. 
zcu gute mochte eynen vorganck ge-winnen, dan berurter TATJBEHHETM aller-
zeit dorbey gewest, und meiste gelegenheit derselbtigen wissen hat. E. g. 
wolten, was nucz B. g. daraus kommen mag, bedencken, und sulchs uffs 
forderlichste zcu. geseheen verschaffen, dan E. g., das die gxoste macht an 
eyner guten Ordnung disser lande gelegen ist, selbst zcuermessenn habenn. 

3) BEKHS, no. 127: . . . „Szo nur die Ordnung dissser lande gessetzt 
weren, dan wier bey uns nit finden mogen, das dissse lande noch zeur Zceit 
ssunder zcubues ssein zcu underhalden. E. g. machen dan meher eynkom-
mens und ssetzen die Jherlichen Kenten; woe ssulchs geschiet vorssehen wier 
uns es ssolle zcu E. g. meher fride und nucz dissser lande fallenn, dan die 
leute allenthalben ye gerne was ssie E. g. zcu Eenten geben ssullen wisssen 
weiten." 

1) BERNS, no. 135. 

5) ld. no. 157. 
6) ld. no. 168. 
'0 ld. no. 210. 
8) ld. no. 189. 
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der Hertogen, die misschien zóó tot een billijker en minder 
onder den invloed van partijschappen staande verdeeling 
der lasten hoopten te komen. Door de ontbodenen werd 
echter geantwoord x), dat het hun onmogelijk was de voor
gestelde schatting te betalen. Die zou, naar zij zeiden, op 
V5,

 1U °f 1/s v a n al hunne inkomsten neerkomen. Bovendien 
schijnt het streven der Hertogen naar een uniformen en vasten 
maatstaf, welken zij meenden te vinden in de pachtwaarde 
der landerijen, in botsing te zijn gekomen met de begeerte 
der Friezen, die onroerend en roerend goed als basis wilden 
genomen hebben, en door den Stadhouder blijkbaar gesteund 
werden, omdat de boeren „ire lande, die sie bearbeiten, auff 
das hechste denn prelatenn, burgern, und herschafften vor-
pachtenn unnd renthen mussen", zoodat men ,,in solche 
hoger zcu vorrenten nicht sezcenn mag". Het op den land
dag voorgestelde dreigde dan ook tot een opstand te zullen 
leiden; Stadhouder en Raden zweefden in dagelijksch gevaar 
„alle unser leyb und leben". Toen TAUBENHBIM dit alles be
merkte, gelastte hij dat op Martini de helft der voorgestelde 
rente betaald zou worden; Stadhouder en Raden zouden in 
een en ander voorzien, als dan geconstateerd werd, dat er 
waren voor wie de opbrengst werkelijk onmogelijk was. Het 
volk weigerde ook hierin toe te stemmen en de landdag 
ging uiteen zonder dat die iets „entlichs mit aussazungen 
jherlicher Renthen beschlossenn hat(te)". Daar TAUBENHEIM, 
die de zaak op het getouw had gezet, was weggetrokken, 
Stadhouder en Raden in last en moeite achterlatende, zou 
het zeer gewenscht zijn dat een paar geschikte Raden kwa
men om hen bij te staan. In afwachting werd den landen 
gevraagd, wat zij geven wilden; deze opgaven zouden met 
de eerst „taxirten summa" den Hertogen verstrekt kunnen 
worden, opdat zij zouden beslissen. Op een dergelijke wijze, 
met medewerking der gezamenlijke Grietmannen om voor de 
juiste onderlinge verhouding te zorgen, is men werkelijk tot 
een resultaat gekomen. Het stuk, in BERNS' Verslag voor
komende onder no. 432, met het opschrift „Ordenunge vonn 
den jarlichenn Renten, szo die lannde von Frieslandt jher-

i) BEESS, no 189. 
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lichen uxinsern Gr. H. von Saehssen geben sullenn . . ." geeft 
die sommen voor de verschillende grietenijen aldus: „Lewar-
der teyl sein erstmals gestelt uff lOlOfi. jherlich zcugebenn; 
habenn es darauff willigklichen angenomen 700 fl. zcu 
bezealen, unnd sein bey gutduncken von den gemeynen 
Gritlewtenn gestelt uff 800 fl. . . . Tizarteyll etc.". . . . r) 
Uiterlijk is dit stuk van 1504; het resultaat, hier verkregen, 
wordt door WORP VAN THABOB en door JANCKE DOTJWAMA in 
dat jaar gesteld2). De zaak trouwens moet toen, onderzoo
veel, wel ter sprake gekomen zijn8). Immers, ook de som, 
die heerschappen en geestelijkheid zouden hebben op te 
brengen, werd in dezen tijd in onderhandeling met den 
Hertog zelf vastgesteld á). 

In 1504 is ook blijkbaar reeds van de ongelijkheid, waarmee 
de lasten drukten op de bevolking, sprake geweest6). Wel 
moeten ook vóór dien tijd plaatselijke registers, met opgave van 

!) Bedoeld s tu t is ongedateerd. Wa t de opbrengst der jaarrente "betreft, 
12752 fl., komt liet overeen met wat WORP VAN THABOR daarvoor opgeeft als 
na 1504 gebruikelijk, nl. „van een ytlicke golden gulden renthen des jaers 
3 st. toe schattmge, die 28 een goldtgulden maken." 6000 gg. (Chbk. van 
Vnesl. I I , pag. 8) is de 20e penning van alle renten, volgens de toen be
staande taxatie (WORP VAN THABOE V, pag. 4 , waar 600 in 8000 verbeterd 
moet worden); voor 3 st. op de 28 wordt dat plm. 12850 gg. Ook de 
opgave van JANCKO DOÜWAMA van 1504 komt ten naaste bij Mermêe overeen. 
Deze stelt de totale opbrengst van dat jaar af („Boeck der Partijen", pag. 130) 
op den 20en penning van elk, pachter en verpachter; dat is dus de 10e pen
ning van alle renten of waar 6000 gg. de 20e penning is ^> 12000 gg. 
Ook dit stuk ^al dus wel weer bevatten het resultaat van al het verhandelde 
tusschen de jaren 1500—1504, in het laatste jaar eindelijk vastgesteld. Dat 
men niet met volkomen instemming der Staten tot een beslissing is geko
men, blijkt wel uit het in het Chbk. van Vïiesl. I I , pag. 737 afgedrukte. 

2) Zie hier boven noot 1. 
3) Een der eerste vragen, die G-EORGE na zijn terugkomst in Dresden tot 

zijn Begenten in Friesland richt, is deze: „. . . ob unser rent uif nest vor-
gangen termin einbracht, ader ab einich gebrech derhalben eingefallen . . ." 
(BERNS, no. 266). 

4) Zie beneden, m dit Hoofdstuk. 
5) Zie het schrijven van 22 Sept. 1504: (BERNS, no. 267): „. . . so die 

rent gesatzt und geordent, auch vortzeichniss wird gemacht was Itzlicher 
geben sall" . . . . 

4 
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landen en renten, bestaan hebben1). Wel is er ook in dezen tijd 
al sprake van een „gemeyn lant Register der Renthe" 2). Maar 
dit zal ttitteraard — al ware het alleen om den chaos, die aan 
het Saksische bestuur voorafging — zeer onvolledig en onnauw
keurig zijn geweest. Bovendien, noch Friesland's bodem 
noch de pachtwaarde ervan waren, in dien tijd vooral, 
constante grootheden. Vernieuwing van opgave nu en dan 
was dus zeker niet overbodig. In dien zin werden nu maat
regelen beraamd en den Regenten werd last gegeven aan 
het werk te gaan3). Telkens als zij den Grietmannen aan
schrijving doen om de opgebrachte rente den Rentmeester 
over te geven, hebben zij — meldden ze wat later den 
Hertog —- een omschreven opgave geëischt omtrent wat ieder 
'afzonderlijk cijnsplichtig was. Gedeeltelijk is aan hun last 
voldaan, de nalatigen zullen alsnog hun bevel opvolgen. 
Dan zullen zij door vergelijking tot gelijkmatigheid zien te 
komen. Den Rentmeester is bevolen zich daartoe in de ver
schillende grietenijen te begeven; maar door ziekte werd hij 
vooralsnog verhinderd4). Echter, met een opgave omtrent 
de wijze waarop de Grietmannen hun rente binnen krijgen, 
is de Hertog niet tevreden. Om tot een juiste verdeeling 
der lasten naar den eenmaal aangenomen maatstaf te komen 
en om er zeker van te zijn, dat niets werd achtergehouden, 
was noodig een nauwkeurige opgave van alle grondbezit 
met de pachtwaarde ervan. Het middel om daartoe te ge
raken wordt door den Hertog zelf aangegeven in een schrijven 
van 22 September 15045). ledere Grietman moet telkens op 
één dag de inwoners van één kerspel uit zijne grietenij ver
zamelen en ieder, hij zij „eerbaar of oneerbaar", afvragen, 
hoeveel land hij heeft, hoeveel pacht het doet en aan wien 
die pacht betaald moet worden. Opgeteekend kan worden, 
wie niet tegenwoordig zijn; hun moet een andere dag gesteld 

1) In het Ie deel van het Cïtbk. van Vriesl. komt men telkens heffingen 
tegen, tot tegemoetkoming b.v. in dijklasten, naai de grootte dei landerijen. 

2) Zie beneden pag. 55. 
3) BERNS, no. 266 wordt gevraagd: „. . . ab die rentt gleieh zu setzen 

Yorgenomen vind v?as daiitme geschen . . .'' 
4) BBRNS, no. 436. 
5) BEENS, no. 267. 
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worden. Zóó zal het mogelijk zijn een register te maken. 
Maar opdat dit nauwgezet gebeure, zon het goed zijn iederen 
Grietman een collega toe te voegen; bedrog zou dan voor
komen worden, en de „gunst der heeren" geen factor meer 
zijn ter bepaling van wat iemand aan lasten zou hebben op 
te brengen. Er moet wat haast met de zaak worden ge
maakt; de Hertog zou willen, dat vóór Martini 1505 naast-
komende de renteverdeeling was vastgesteld. Tegen deze 
plannen worden echter heel wat bezwaren aangevoerd. 
Vooral dit: de grootere bezitters weten niet juist, hoe groot 
hunne bezittingen zijn; dus zou een nieuwe meting nood
zakelijk worden en dat zou zijn als een bedreiging met ver
meerdering van lasten. Een opstand ware als gevolg daar
van te vreezen. De Regenten raden dan ook voorloopig 
zulke maatregelen af1), en naar de opgave van het Friesche 
Charterboek2) kwam men pas in 1510 met de boven
bedoelde lijsten gereed. Om fouten in de aangifte werd een 
correctie noodig geacht8), en zóó kwam men eindelijk in 1511 

-1) „Aber, gnedichster Herre , von wege der pondsmaten landes, das die 
in ithchen grieteneyen eygentlichen auffgezeichent und die uns zcuzeu-
schicken, mogen uns Ewer ff. g. glauben, das wier fleys darinne nicht ge
sp ardt, den grieUeuten in der gemeyn darumb uffs vleyssigiste geschrieben, 
und zo wier mangel gespurdt, mit vil Hofflingenn in sunderheit auch aus 
den geistlichen und ander davon gereth, die sagenn, das zy das nicht zcu 
thun -wissen, dan zy selbest niet wissenn, wy vil pondesmaten yre lande 
habenn, den zy das nicht geniessenn, und zo yhe E. f. g. die maess der 
lande haben wolde, so -were yres bedunckens von nodten, eyn maess zcu 
machen lassenn, damit das lant gemessenn worde, und zo das gescheen zolt, 
beforchtenn wier, das iczunt zeur zceyt bey dem geraeynen man vil davon 
gereth, auch sich besorgenn warde, hoger zcu beschwerdt werdenn, daraus 
murmelung, ungedult und villeicht ungehorsam entstehenn mochten, dan zy 
vormeynen, das zy mit den ¾enthen und accys f ast beschwerdt seyn. Szo 
dan Ewer furstlichen G-naden daraus nicht mehr zcuginge und gleichwol 
Ewer f. g. die auffgelegtenn Benthe aus der G-rietenien entpheet, gefiel uns 
nicht ubel woe E. ff. g. noch zeur zceit damit gedult het te , angesehenn das 
nu zcu wintertagenn wenig ader jaer nichts darinn magk ausgericht wer
denn; zcu forder geczeitenxi szo yhe Ewer ff. g. in eygentlicher zcall die 
pontmaten landes zcu haben gedenck, zo vil uns moglichen wollen wier aus 
befehel Ewer ff. g. muhe, arbeit und vleys nicht sparenn. 

2) Ghbk. van Vriesl. I I , pag. 13 en 73. 
3) ld. pag. 13. 
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in het bezit van liet bekende „Register van Aanbreng" *), vol
gens hetwelk nu voortaan alle gelden, door de Friezen op 
te brengen, omgeslagen konden worden. Werkelijk gebeurde 
dit voor alle dijklasten en buitengewone opbrengsten. Juist 
echter de jaartax —• op de boven meegedeelde wijze voor 
de verschillende grietenijen al vóór 't ontstaan van dit regis
ter vastgesteld — wordt later met name uitgezonderd2). 
Hierbij was blijkbaar veel door onderlinge schikking geregeld 
en hield men zich hier en daar mogelijk meer aan gewoonten, 
zich aansluitende misschien nog aan de oude „hûslotha" 3). 

1) Uitgegeven door liet Friesoh Genootschap; zie de lijst van gebruikte 
boeken in de Inleiding. 

2) In een schrijven van SIMON VAN BATJWBTTEN, griffier van hot Hof van 

Friesland, aan MARIA VAN HONGARIJE dd. 18 Febr. 1540, voorkomende in 
Garton 9 , Bijks-Archief te Brussel, wordt van den Saksisehen aanbreng naar 
den gulden rente gezegd: „naeden welcken alle onghelden, uuijtgesondert den 
Jaertaux, versamelt ende opgebracht wordden". 

3) In de rekening van den Bentmeester JOHAN ¾ATALLER van 7 J¾br. 
1517—7 Aug. 1519 (Bijks-Archief te Leeuwarden) heet het van de Jaar tax: 
„. . . welcke Senten zij onder malcanderen vinden ende optie dorpen in 
elcke grietenye gelegen ommeslaen ende smaldeelen . . . " Die „zij" zullen 
zich wel bij dat „onder elkaar vinden" aan van oudsher bestaande gewoonten 
in dezen aangesloten hebben. Bij de inkomsten, aan ALBRECHT toegestaan, 
was er een op de huizen; evenzoo bij de eerste raming na den opstand van 
1500. Als later de verschillende belastingen worden samengesmolten tot de 
ééne jaartax (boven pag. 44 vlgg.; WORP VAN THABOR V, pag- 65) gelijk aan 
zooveel procent (plm. 10) van alle renten, behoeft niet noodzakelijk de oude 
wijze van omslaan en heffen geheel uit het oog verloren te zijn. Vgl. b.v. 
in de doleantiën van 1554, (Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 329 vlgg.) art. 196: 
„Dat eenighe Grietsluyden van dese Landen van de nieuwe huysingen, daer 
op nieuwe plaetsen gebout worden, op ten welcken in tyde van den aen-
brenge geen huysen pleghen te staen . . . ." Ook in de monstercedelen van 
1551 (vgl. boven pag. 5 noot 3 ), is herhaaldelijk sprake van „schotschietende 
huizen". Een herinnering aan vroegere tijdenis dus zeker bewaard; mogelijk 
heeft die invloed geoefend in behoudende richting. Toch zal ook zóó bij 
deze belasting de grootte der bij de huizen behoorende landerijen in aan
merking zijn gekomen. Vgl. b.v. het boven reeds aangehaalde art. 196 der 
klachten van 1554: „. . . . welcke plaetsen nochtans in den aenbrenghe mede 
gecomprehendeert sijn . . . ." 
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66. De 21e penning der Heerschappen. 

Het lag in de bedoeling van de Saksische Hertogen om 
den adel ook nog op een andere wijze l) te treffen. Een der 
eerste daden van (XEORGE , toen hij in 1504 in Friesland was 
gekomen, was het aanknoopen van onderhandelingen dien
aangaande met de heerschappen. Tegen 20 Mei werd een 
landdag naar Franeker samengeroepen 2). Daar werden ver
schillende artikelen voorgelezen, onder welke dit: de heer
schappen zouden hunne onroerende goederen van den Hertog 
in leen ontvangen. Zij waren echter niet van zins daarin 
toe te stemmen. Na veel over en weer praten werd eindelijk 
den 22en Juni vastgesteld, dat de heerschappen in plaats van 
het gevraagde voortaan zouden geven van al hunne renten 
den 21en penning; wat zij zelven gebruikten zou onbelast 
blijven. Op deze voorwaarde, bij brieven wederzijds beves
tigd, werd GTEORGE door den Prieschen adel gehuldigd3). 
De 21e penning, Jacobi (25 Juli) en Martini (11 November) 
evenals de jaartax op te brengen, werd met goedvinden van 
den Hertog weldra voor het geheele jaar in eens op Martini 
ingebracht*). Hij werd echter blijkbaar met grooten tegen
zin voldaan; in een schrijven al van .18 April 1505 rieden de 
Regenten deze belasting om te zetten in andere diensten, 
door den adel te praesteerenB). In antwoord hierop krijgt 

¾ Zie omtrent de argumenten, die pleiten voor een dubbele belasting van 
den adel, beneden Hoofdstuk I X , waar gehandeld wordt over de grieven 
van de geprivilegeerde heerschappen. 

2) Woitf VAH TIIABO» V, pag. 54 vlgg. — Chbk. van Vriesl. I I , pag 30. 
8) WORP VAN THABOB V, pag. 80. — Chbk. van Yriesl. I I , pag. 31. 

•*) BBENS, no. 267: „. . . . der hofflingen rente betreffende wollen wir ge-
dulden das sie Ire rente Jerlich uff Martini zusampne geben." 

5) BEENS, no. 292: „. . . . Uns kumbt auch vor gnediger herre, das der 
Eyn unde czwentzigiste pfennig, so dy hoffling inn diessen Ewer fnrstliohen 
G-naden friesslanden von yren Eenthen Ewer fuistlichen G-naden ierlich geben 
zullenn, inn andern umbüegenden land eyn gros geruchte machet. Dweyl 
dan sollichs des Jhaers niet viel uber eyntawssent aber uffs hochste czwelff-
hundert gulden aussbrenget, were unssei gutbeduncken Eure furstliche gnade 
solliche eynundtzwentzigiste pfennig den hofflingen in ander manirenn zcu 
Eure furstliche gnadenn mitz und provit als mit diensten auffleget; solt vil 
meher Liebe zcu Eure furstliche gnaden und eynickeit under yn geberenn . . ." 
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in dezen tijd een tweetal Raden van den Hertog last omtrent 
den 21en penning de Regenten te hooren, om, bevinden zij 
dat bedoelde diensten opwegen tegen de te betalen rente , 
in die zaak verder te handelen, zonder echter eenig definitief 
besluit te nemen buiten voorkennis van GEOEGB

 1). Tot een 
resultaat hebben deze onderhandelingen niet gevoerd; tot 
1514, toen hij gedeeltelijk werd afgekocht2), hebben de heer
schappen den 21en penning betaald. 

cc. De belasting der geestelijkheid. 

Den 25™ Juni 1504 werden naar Franeker ontboden alle 
„geestelicke Prelaeten" 3) van Friesland. Ook van hen werd 
daar schatting geëischt. Heftig verzetten zij zich, met geeste
lijke en keizerlijke rechten zich verwerende. Ten slotte 
echter hebben zij, hoewel onwillig, toegestemd— „want dat 
den heeren soe beliefde" — in het betalen van den 20en 
penning van al hunne renten; alleen het corpus hunner be
zittingen zelf zou onbelast blijven. Zijn wil in dezen deelt 
GBOBGB zijnen Regenten in een schrijven van 22 Sept. 15044) 
nader mede. Hij schrijft — wel zonderling bij zooveel tegen
stand als hem was geboden •— „das sulchs von der geistlich-
keit alleine gewilliget und nicht verschriben ist, dan wir 
haben nich darnach gestandert, auss ursachen die wir bey 
unss haben". Verder, dat die 20e penning zal betaald wor
den van al hunne renten terwijl met het „corpus" ook nog 
uitgezonderd zullen zijn hunne „accedentia an opper und 
dergleichen". De schatting is gelegd zoowel op de wereldlijke 
priesters als op monniken en nonnen „nachdeme sie alle 
glich guter regirung, frid und rechten in landen woll be-
dorffen5). Niemand worde "iets kwijtgescholden; van „babst-

1) BEBNS, no. 298. 
a) WOKP TAN THABOR V, pag. 108 vlgg. 

3) ld. pag. 58 vlg. — Proeliarius, pag. 55 vlg. — CKbk. van Vriesl. I I , 
pag. 31. 

i) BBKNS, no. 267. 
B) Zie de tegen-argumenten der geestelijkheid: Proeliarius, pag. 56 vlg. 

% 
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licher heiligkeit" hoopt de Hertog bekrachtiging van zijne 
besluiten te verkrijgen. Dan volgt nog iets omtrent de wijze 
van inning: als de rente-kwestie geheel geregeld en het register 
van wat ieder zal moeten geven gereed zal zijn, dan zal 
men den kloosters en gestichten mogen toestaan het hunne 
zelf te innen en den Rentmeester over te geven; van de 
wereldlijke priesters, als van de huisluiden, zullen de Griet
mannen het verschuldigde invorderen. Dit geld „sall ge-
meiner lantschafft an Irer Summa zu hulff komen, wie in 
vorigervortzeichnissgesatztist" x). Tegen deze wijze van innen, 
op eigen gelegenheid, teekenen de Regenten protest aan 2). 
Vroeger heeft de geestelijkheid ook in de algemeene lasten 
gedeeld3). Hare schatting was in het „gemeynelantRegister 
der Renthe" ingeschreven. Verandering zou door wijziging 
der registers moeielijkheden kunnen veroorzaken. Zij stellen 
dus voor, dat de rente der geestelijkheid in haar geheel, als 
vroeger en als die van anderen, ingevorderd zal worden. 
Zóó is gebeurd. In het „Register van Aanbreng" van 1511 
staan weer de niet zelf gebruikte klooster- en andere geeste
lijke goederen onder de overige opgenomen; hunne renten 
helpen de op te brengen schatting vol maken en nergens is 
later van een afzonderlijk innen in de rekeningen der Rent
meesters ook maar een spoor te vinden. 

1) De in BEKHS' Verslag onder no. 432 voorkomende „Ordenunge vonn 
den Jarlichen ¾enten . . . ." zegt in den titel verder' „darinn begriffenn 
sullenn werden alle Geistliche ausgeschlossenn was sy selbs gebrauehen". 
Is misschien eén van de m dit stuk voorkomende aanslagen bedoeld? 

2) BERWS, no. 436. 
8) Nieuw bewijs — als dit betrekking heeft op den Saksischen tijd vóór 

1504 — dat wat in dat jaar gebeurde voor een groot deel was: afsluiting 
van gevoerde onderhandelingen, door protest tegen het eerst opgelegde nood
zakelijk geworden. Ook in den Proeliaiius wordt op pag. 59 gezegd: „ . . en 
gelijk hij de vier voorgaande jaren den 20en penning op eigen gezag ge
heven had, zoo heeft hij dien de volgende tien jaren met geweld gevorderd, 
tot hij verdreven is". Zóó ging het ook met de vaststelling van de jaar
rente en met de opstelling van het te gebruiken recht: van 1500 tot 1504 
was het probeeren; in het laatste jaar werd, doordat men het eindelijk eens 
werd of door het machtwoord van den Hertog in persoon, sanctie verleend 
aan het verhandelde. 
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dd. Accijnzen. 

Van 1438 af waren in de Saksische landen onder de in
komsten der vorsten ook begrepen accijnzen o.a. op bier en 
laken. In een verordening van 1470 was bepaald dat van 
de opbrengst van den bieraecijns, toen voor 6 jaar toege
staan, 3/4 den Hertog, 1ji den steden ten proiîjte zou komen. 
Groote overeenkomst hiermee vertoont, wat voor Friesland 
werd bepaald. Gevraagd was 1 ) : van een ton bier 4 „Kaerels 
stuvers"; van een half laken 4 „Caerls stuvers, daer die 
twintich maecken eenen golden gulden", van „alle andere 
gueden, als suyvel, rogge, soldt etc. nae advenant den gueden 
boven gereeckent". Toegestaan werd 2 ) : van elke ton bier, 
die ingevoerd werd, 4 zware stuivers, 3 ten profijte van den 
Hertog, één van de steden waar het bier gesleten zou worden. 
Dan van alle wijnen de 20e mate, van een Leidsch-of beter 
laken 2 zware stuivers, van mindere soorten één zware 
stuiver. Accijnsmeesters werden benoemd voor de verschil
lende havensteden3) . Later , uiterlijk in 1504 4), zijn die 
accijnzen verzwaard. Acht stuiver iedere ton bier, van buiten 
af ingevoerd en 4 stuiver van het bier, in het land zelf ge
brouwen en verkocht. Onbelast was, wat kloosters, heer
schappen en huisluiden in hun eigen huis brouwden en 
dronken. In Saksen diende tot geleidbrief een soort van 
„Marken oder Zeichen"5) ; in Friesland zou niemand, speciaal 
op de dorpen, brouwen dan nadat hij zich bij den Grietman 
van een „tzeichen" voorzien had , dat hem verlof daartoe 

!) WOBP VAN THABOB IV, pag. 285 vlg. 

2) WOBP VA» THABOE IV, pag. 291. 

3) BEENS, no. 104: „. . . . Auch, Gr. h... haben wir de Exismeister eynein 
Itlichen mit seinem Commissie uff die hafen, die exis lauts der Ordnung 
eynzunekmen, gefertigt" BEENS, no. 430, worden ze genoemd in 
Workum, Dolckum, Franeker, Sloten, de Lemmer, Staveren, in Stellingwerf, 
Hinlopen, Kollum. — Verder wordt daar net bedrag opgegeven, zonder dat 
van accijnsmeesters gesproten wordt, van „Scottersel", Harlingen, „in der 
Leijen'', Makkum, Leeuwarden, Haskervijfga, Menaldumadeel, Smallingerland 
en Opsterland, Barradeel, Bolsward en Sneek. 

*) JANCKO DODWAMA: Boeck der Partijen, pag. 130. — WOBP VAN THABOK 

V, pag. 65 vlg. 
5) VON LANGENN, pag. 345. 
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gaf1). Hiertegen verzette men zieli. Vandaar het voorstel 
van den Stadhouder om andere middelen van controle te 
verzinnen, „die den Lewten leydiich und mehr nutzlich 
weren". Een antwoord op dit schrijven heb ik niet gevon
den ; maar in de rekeningen uit den tijd van KABEL V komen 
geen posten voor dergelijke „zeichen", althans voor het platte 
land, meer voor. Maar ééns trof ik aan een post: voor het 
distribueeren van de teekenen dengenen die wijn of bier uit 
de stad voeren 2 j . Hetzelfde middel om fraude te voorkomen 
dus, maar elders toegepast. 

ee. Het Bïldt. 

Als domein in engeren zin wordt van ALBKECHT'S tijd af 
genoemd: het Bildt, het aan den mond van de oude Middel-
zee aangeslibde nieuwe land, door den arbeid der kloosters 
Mariëngaarde ter eene, Lidlum en Aanjum ter andere zijde 
misschien toen reeds van lagere dijken voorzien, maar nog 
blootgesteld aan het geweld van de zee. Al in 1494 had 
keizer MAXIMILIAAN onderzoek laten doen naar den toestand 
van dit land, dat hem mogelijk een bron van inkomsten kon 
worden8) . Bij giftbrief van 22 Juli 14984) werd het Bildt 
door MAXIMILIAAN aan ALBRECHT van Saksen geschonken, 
die, in Friesland gekomen, den 2™ 5) (3en) Augustus 1499 van 
Leeuwarden uitreed om zijn nieuwe bezitting te zien en 
te doen meten. Een hermeting had plaats in 1504 „in Junio 
of Ju l io" 6 ) , toen hertog G¾ORGE in Friesland was en kort 

1) BERHS, no. 426. 

2) Bentmeestersrekening 1528—1529, fol. 65. 
3) BERHS, no. 18: „Und als dem Friesland ain land, das geheyssen ist 

Bilt, angewachsen sein, sollet Ir Euch aigentlich erkunden an welches ort 
dasselb land angewachsen ist , und ob yemand anders darzn gerechtigkeit 
vermeint zu haben, und wie ir solches findet uns des wederumb berichten. 

4) Zie copie van het stuk in een Portefeuille, bevattende afschriften van 
stukken het Bildt rakende, in de Bibliotheek van het Friesch Genootschap 
te Leeuwarden. Vgl. hiermee den Brief van 20 Juli 1498 (BERNS, no. 40). 

ö) Chbk. van Vriesi. I I , pag. 8. — WOKP VAK THABOR V, pag. 4 geeft 
3 Augustus. 

6) Chbk. van Vriesi. I I , pag. 35. — WORP VAN THABOR V, pag. 64. 
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daarop, gedateerd 22 Februari 1505 x), kwam een overeenkomst 
tot stand tusschen den Hertog eener, —• „THOMAS BOEKBLAEB, 

Her JACOB, Bidder, FLORIS ende DIRICK VAN WINGARDEN 

gebroederenn" anderzijds, waarbij de laatsten aannamen 
„onse landt , dy grote Bilde genamt, inn Frieszlanden leg
gende" te bedijken, „ende datsulfftige landt in desem jaere 
met bedijckinge allenthalffen (te) volbrengen". De Hertog 
zal hun daarvoor geven 16000 Rijnsche goudguldens à 28 st., 
waarvan 6000 contant; 6000 koopmansguldens à 20 st. zullen 
zij tegen 6 a / s % hem voorschieten; en de resteerende 8000 
koopmansguldens zullen zij in 3 jaarlijksche termijnen, te 
beginnen 1507 mogen korten op de verschuldigde pacht. 
Die pacht zal bedragen 5 goudguldens per 4 morgen, waar
van zij intussehen het eerste jaar — voor 11 jaar was die 
pacht aangegaan —• vrij zullen zijn. De sluizen zal de vorst 
zelf doen leggen2) ; ook enkele slooten langs de wegen zouden 
voor diens rekening komen 3). — Zóó hadden de Regenten met 
de Hollandsche heeren geraamd. De Hertog stuurde het 
ontwerp met zijn goedvinden daaromtrent terug, tegelijk 
aansporende om met de zaak voortgang te maken4) . Dat 
werd gedaan. Weldra kon naar Saksen bericht gezonden 

!) BEKNS, no. 282. Dit stuk komt ook voor: Chbk. van Vriesl. pag. 243 
vlgg.; echter met Her en daar afwijkingen en anders gedateerd. Pag. 244, 
2e kolom, regel 35 van boven is tusschen de woorden „guldens" en „luyt" 
uitgelaten: „der wy heur 6000 golt £L", welker invoeging alleen den tekst 
begrijpelijk maakt. In het opstel van WASSENBEEÖH : „Geschiedenis en be
schrijving van de Grietenij het Bildt", voorkomende in de Friesche Volks
almanak voor het jaar 1843 , zijn de voorwaarden der bedijkiiig geheel onjuist 
opgegeven. Ofschoon het bovenbedoelde stuk uit het Chbk. van Vriesl. wordt 
aangehaald, heeft de schrijver, misschien door bedoelde uitlating met het 
daar gezegde geen weg wetende, zich gedeeltelijk gehouden aan wat Chbk. 
van Vriesl. I I , pag. 35 voorkomt, en dwaalt daardoor met den schrijver van 
het Landboek. Eindelijk is ook WORP VAN THAEOK V, pag. 64 minstens zeer 
onvolledig met zijne opgaven. 

2) Hierin is dus ook de opgave, voorkomende Chbk. van Vriesl. I I , pag. 
35, onjuist. 

s) Vgl. BEBNS, no. 433 „wywol dan dy wegeschloten, szo van wegen E.g. 
ztu machen angenomen, vorfertigt seindt." De onkosten, hiervoor gemaakt, 
komen voor in de rekening: BEEHS, no. 335. 

i) BEENS, no. 285, 10 Maart 1505. 
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worden 1 ) , dat men het eindelijk met „THOMAS BOCKELAR" 
eens geworden was; 800 arbeiders waren bezig; tot 1500 zou. 
dit getal worden aangevuld, „tmd vormeynd dy beteichung 
zcwischen Mer und Pfingsten zcubereyten lassen." BEUKELAAR 

verlaat er zich op dat hem de (ubrignn?) 6000 gg., overeen
komstig de belofte, dan ook tegen Pinksteren betaald zullen 
worden. Dan volgt2) van de zijde der Regenten de mede-
deeling, dat zij met den „allerbesten meyster, der in Hollandt 
und Sehelandt seyn sall" omtrent het maken van de sluizen 
een overeenkomst hebben getroffen; verder de aanmaning 
toch vooral de 6000 gg. voor BEUKELAAR te sturen. Maar 
bij het voortdurend geldgebrek, waarmee de Saksische Hertog 
te worstelen had — bijzonder nijpend om den oorlog tegen 
Groningen, in 1505 en 1506 zeer krachtig gevoerd — kan 
het nauwelijks verwonderen, dat alzoo niet gebeurde. De 
Hertog zoekt uitwegen3) ; maar gaat het onmogelijk zonder 
die 6000 gg., dan zijn er maatregelen getroffen, dat zij die 
in Antwerpen zullen kunnen bekomen. Een paar maanden 
later4) klagen de Regenten, dat zij „armots halbenn" het 
maken van de sluizen, die over 2000 gg. zullen kosten, al 
hebben moeten verschuiven tot op Jacobi naastkomende, 
om ze dan van de inkomende jaarrente te betalen; moet die 
voor den oorlog gebruikt worden, dan zal het werk moeten 
blijven liggen. De strijd tegen Groningen verslindt alles wat 
opgebracht wordt; BEUKELAAR wordt met beloften voor de 
toekomst tevreden gesteld; telkens weer dringende beden om 
geld5) „dan wier sunst den Bild Handel . . . mussen liegen 
bleyben lassen". Dat toch ten slotte de Hertog zijne ver
plichtingen ten opzichte der Bildtbedijkers is nagekomen, 
blijkt uit de „Aussgob disser naegeschriben summ uff dye 
bill, lawt diss Registers"6), waarin bij de posten 1505—1506 

1) BBRNS, no. 290, 7 April 1505. 

2) ld. no. 292, 18 April 1505. 
3) ld. , no. 297, 9 Mei 1505: . . . . „uimd haben euck jungst der 6000 

gulden halben mit THOMAS BÚCKLER ZU handeln unser bedencken sckriffthcb. 
eroffent". 

4) ld. no. 303, 2 Juli 1505. 
5) ld. no. 320. 
6) ld. no. 335. 
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ook deze voorkomt: „THOMAS BOEKELER und den von WEYN-

GABTEN zw der bild Teych 6000 fl." Onder de posten van 
net volgend jaar komt voor deze: „Dess ist meyn g.h. THOMASS 

BOEKELAB und den van WEYNGABTEN schuldich 8000 gulden 
eorent drey Jaren ab zw Kurczen von der pacht uff der bild, 
ytlich Jaer den dritten part. Seindt darvon zwey Jaer ytlich 
Jar den dritten part abgekurezt"; en deze: „Idem 6000 gulden 
curent, darvon mein g.h. JOKSS verzinst 400 gl. corrent." 
Dat is dus alles overeenkomstig het aangehaalde contract. 
Trouwens, ook zonder deze bewijzen zou men geneigd zijn 
te gelooven, dat van den kant van den vorst ten slotte vol
daan was aan het overeengekomene. Daarvoor schijnt te 
pleiten de toon, waarop in een paar stukken van later 
datum x) over de tekortkomingen van VAN BETJKELAAB en de 
VAN WIJNGAABDENS gesproken wordt. Deze hebben ,,yr Ztusage 
nach" het Bildt niet doen opmeten 2) , den Bildtdijk niet doen 
opmaken en de pacht , ofschoon dikwijls daartoe aangespoord, 
niet betaald. Nog altijd — we zijn nu in 15083) — moeten 
zij de voorwaarden der bedijking, zooals die in 1505 zijn 
vastgesteld, bezegelen. Het was niet meegevallen met de 
onderneming. De bedijkers zelven zullen moeite gehad heb
ben hun pacht binnen te krijgen. Er wordt geklaagd over 
schade door wormen en menigten van muizen aangericht. 
Ook kunnen de producten van den bodem niet vervoerd 
worden, daar een behoorlijke vaart niet gegraven werd en 
de slooten langs de wegen daartoe onvoldoende waren. Aan 
de onderteekeiiing van het contract worden daarom nieuwe 
conditie's verbonden. 

Van den anderen kant wordt gedreigd met bekommering 
en wordt werkelijk arrest gelegd4) op goederen van VAN 

i) BEBNS, nas. 426 en 433. — Het laatste stuk moet om enkele gedeelten 
van. den inhoud gesteld worden na BEBHS, no. 342, van 21 Oct. 1507; waar
schijnlijk niet lang daarna. Het eerstgenoemde gaat hieraan, om den inhoud 
alweer, vooraf. 

2) In de pag. 59 genoemde rekening komen onder AP 1507 verscheidene 
posten voor met betrekking tot de onkosten, gemaakt om door 3 landmeters 
het Bildt te doen meten; hadden die gerestitueerd moeten worden? 

8) Zie de stukken, bij BERNS samengevat onder no. 440. 
4) Verschillende posten in de in de vorige noot bedoelde rekening wijzen 

er op, dat arrest werd gelegd op goederen der Bildtpachters. 
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BEUKELAAR C.S. Maar hoe dan ook — hierover zwijgen de 
Dresdener copieën — de zaak werd geregeld; de bedijking 
van het Bildt kwam tot stand en een aanmerkelijke domein
grond was hiermede voor de Heeren van Friesland gewonnen. 

Moeielijkheden, die zich hadden voorgedaan met wie al 
gedeelten van het Bildt bezaten vóór met de definitieve 
indijking werd begonnen, waren ter sprake gebracht op een 
in 1B06 gehouden landdag r). M e t dadelijk gingen de groote 
kloosters, die in de eerste plaats in aanmerking kwamen, 
op de voorstellen van den Hertog in. Mariëngaarde bleef 
zelfs weigeren en hield zijn actie aan zich. Daarentegen 
lieten Lidlum en Aanjum zich vinden tot een schikking, 
waarbij zij bun eigendomsrecht den Hertog tegen vergoeding-
overdroegen. Zóó deden niet minder dan 64 particulieren, 
die „sich etlicher lande auff der Bilde angemast und etlick 
pondemate vor 8 golt guldenn meyn Gr. horrnn ubertragen". 
Ook enkelen priesters en kerken werd vergoeding gegeven 
voor landen, die hun ontnomen werden en voor „emolimenten, 
teylen, offer unnd Anders, so hoir durch beteichen affgehet" 2). 

Op denzelfden landdag van 1506 werd ook gevraagd naar 
rechthebbenden op de landen, buitendijks gelegen van Hallum 
tot Groningen, en op het land, dat woest lag tusschen 
Wartena en Oldeboorn, en tusschen de Wolden en Grouw. 
De Hertog was van plan die te bedijken en te ontginnen. Ook 
hierover zijn, wegens de pretentie's van anderen, de onderhan
delingen toen op niets uitgeloopen3). Waarmee intusschen 
niet gezegd is, dat de Hertog zijn aanspraken liet varen. 
KAEEL V toch rekende onder zijne eigendommen in Friesland 
een stuk veengrond, over welks bezit hij met anderen proces 
voerde; ook een later ingedijkt gedeelte van de streken om 
de Lauworzee, waarvan de inkomsten genoteerd staan in de 
rekeningen van zijn Frieschen Rentmeester 4). Mogelijk is 
er verband tusschen de pogingen van Hertog GEORGE en 
deze domeinen van den iateren Landsheer. 

i) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 67. — W O S P VAN THABOK V, pag. 84 vlg. 

2) BEKHS, no. 437. 
8) Vgl. "WORP V. THABOK V, pag. 85. 

4) Zie beneden, Hoofdstuk VI. 
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ff. Het pluimgraaf schap. 

Eindelijk had ALBEEGHT nog gevraagd: „alle die swaenen" *). 
Als tegen het vergeven der priesterleenen had men ook hier
tegen bijzonder heftig protest aangeteekend2). De inwilli
ging van dezen eiseh komt dan ook niet voor onder de 
concessie's, den Hertog gedaan3) . En nergens is verder 
sprake van de zaak; geen commissie voor eenig ambtenaar , 
met het toezicht in dezen belast, treft men aan. Toch komt 
een pluimgraaf ook in den Saksischen tijd voor. In de com
missie voor FBANS JANSZ. als zoodanig, gedateerd 15 Juli 
1529, worden hem de emolumenten toegewezen, die ook 
onder het Saksisch bestuur aan het pluimgraafschap ver
bonden waren, en de artikelen van boeten en breuken, die 
volgen, heeten ook reeds uit den tijd der Saksers te 
dateeren4). 

gg. Zeevond. 

Blijkens BERNS' Verslag, no. 267, behoort ook al in den 
Saksischen tijd de opbrengst van den zeevond onder de in
komsten van den vorst; evenals ten slotte nog: 

AA. de Opbrengst van de Canselarij, 

waarover beneden 5) uitvoeriger. 

II . D e O n d e r d e e l e n . 

De centrale regeering in de Friesche landen, zooals die 
boven in personeel en omvang werd geschetst, was in vele 

1) WOEP VAN THABOE IV, pag. 286. 

2) Ibid. 
3) Vgl. WORP VAN THABOE IV, pag. 288 vlgg. 

*) Vgl. fol. 37 vlg. van no. 24 der perkamentbanden (registers van de 
Kekenkamer) uit een collectie nog ongesorteerde stukken in het Rijks-Archief 
te 's-G-ravenhage. (Kamer no. 11). 

5) Hoofdstuk VI. 
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opzichten een schepping van de Saksische vorsten. Zij ver
schilde in haar voortdurende aanwezigheid aanmerkelijk van 
de pereodiek of zelfs nu en dan slechts voorkomende karika
turen van een zoodanig centrum in een vorige eeuw. On
danks eenig tasten en zoeken tamelijk éénvormig, stak zij 
gunstig af bij de grilligheid van vroeger dagen. Zij wist 
zich — ongekend feit in het oudere Friesland •— door velen, 
soms door allen te doen gehoorzamen. 

Bij de regeling van het bestuur der onderdeelen kon men 
zich nauwer aansluiten bij bestaande toestanden. Van plm. 
1200 af1) kenden de Friezen den Grietman, ook onder dien 
naam2), aan het hoofd van de „Mittelbezirk" 8). Naar buiten 
was hij de politieke vertegenwoordiger van zijn distrikt4). 
Hij stond aan het hoofd der strijdkrachten5), leidde de 
rechtszittingen6), voerde de gevelde vonnissen uit7) , hield 
toezicht op het onderhoud van wegen, wateren, sluizen en 
dijken 8), ook op het gebruik van maten etc. ALBBECHT had 
-de wijze van benoeming veranderd9). Hij had ze gemaakt 
tot zijne officieren, waarvan het althans later te dragen 
„hoffgewant" naar buiten ten bewijze strekte 10). In de rege
ling van 1501 wordt „die OrdenungundRegirungderAm.pt, 
wie die sollen bestalt werden . . . . in obgemelter unser Stat-
halders und der verordente Eete betrachtung gestalt". Vol
gens de Ordonnantie van 1504 u ) eindelijk staat weer aan het 
hoofd van ieder deel een Grietman, die overeenkomstig het 

1) HEOK, pag. 180, noot 3. 

2) ld . pag . 180 v lg . 

3) ld. pag. 181. 
4) ld. pag. 183. 
5) ld. pag. 184. 
8) ld. pag. 185. 
1) Ibid. 
8) I b i d ; ook pag . 364 v lgg . 

9) Z ie b o v e n p a g . 2 1 . 
10) B B B H S , no . 2 6 7 : „. . . Unse r v a r b e bet reffende ge l ib t u n s das u n s e r 

regenten, amptleut und diner, auch unser gritlewt sich der gebruchen und 
halden, und ab wir den gritleuten rmd andern vom adel des Jares 6 ader 7 
ellen lagken vor unser hoffgewant mussen geben, damit sich ein Izlicher 
mit sein knechten darnaeh cleide, soll unss nicht" (verdriessen). 

u ) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 35 vlgg. 

OrdenungundRegirungderAm.pt
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nieuwe in zijn positie in de eerste plaats handhaver is van 
de rechten van den Landsheer. Hij zweert het volk in zijn 
grietenij in gehoorzaamheid te houden aan den vorst en er 
voor te zorgen, dat niets van de jaarlijksche rente, accijns 
en andere inkomsten achterblijve. Hij zal den eed van 
huldiging afnemen allen, die dezen eed nog niet gezworen 
hebben. Maar ook is hij, als vroeger, hoofd van de recht
spraak in zijn deel; in die kwaliteit moet hij uit ieder kwar
tier zijner grietenij één man — of, waar die kwartieren ont
breken, vier — van de verstandigsten en besten Mezen, om 
bijzitters te zijn van hem of zijn substituut; zij zijn de eehera 
van vroeger dagen. Voor de huisluiden is dit grietenijge
recht in civiele zaken de gewone rechtbank in eerste instantie. 
Ook crimineele zaken, mits niet het leven rakende, worden 
hier behandeld. Alle weken, 14 dagen of minstens ééns in 
de 4 weken moet een rechtszitting gehouden worden ter 
plaatse, waar dat van ouds gewoonte was; tenzij de gemeene 
opinie een andere plaats nutter mocht oordeelen. Als uit
voerder der vonnissen wordt den Grietman opgedragen er 
voor te zorgen, dat ongehoorzaamheid en onrecht naar inhoud 
der ordonnantie gestraft worden, dat iemand voor geweld 
beschermd worde. Elders komt hij ook later nog voor als 
militair hoofd van zijn deel1) en als belast met het toezicht 
op dijken, wegen, wateren enz.2). Van de ontvangen com
positie-, boete-, en executiegelden, waarvan hem de helft zal 
toekomen, moet de Grietman eens per jaar rekening en 
verantwoording doen aan de Regenten van den Hertog, aan 
wie ook voorbehouden wordt consent voor verkoop of ruil 
boven 200 gg.; daar beneden zal de Grietman toestemming 
tot de overdracht mogen geven s). 

In de plaats der vroegere Atten4) zal door den Grietman, 
indirect dus door den Hertog, in ieder dorp uit de verstan
digsten een rechter gekozen werden, „opdat gheen mensche 
in zyn recht gebreck hebbe". Hij zal vrede kunnen gebieden 

1) Zie "beneden, Hoofdstuk II en III . 
2) Chbk. van Vriesl. I I , pag 73. 
3) Ygl. voor werkkring en positie van den G-rietman Oh¾k. vanYr ies l I I , 

pag. 35 vlgg., 70 vlgg. en 255 vlg. 
4) HECK, pag. 344 vlgg. 
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in bijwezen van 2 of 3 buren; wonden en veldschade heeft 
hij te bezien; in kleinere zaken de twistenden te scheiden x), 
maar de boete den Grietman af te dragen. Op den naasten 
Rechtsdag zal hij dezen kennis geven van alle misdaad in 
zijn dorp geschied2). 

De steden eindelijk zullen evenzeer hare oude bestuurs
inrichting 3) blijven behouden. Alleen zullen zij nu jaarlijks 
een dubbeltal van gewenschte overheidspersonen opmaken, 
waaruit de Regenten zullen kiezen. Deze bestuurders zweren 
in hun eed ook gehoorzaamheid aan den vorst, en zijn van 
alle inkomsten en uitgaven eerst hun opvolgers, dan ook 
den Regenten verantwoording schuldig 4). 

F. VRUCHTEN. 

In de Friesche streken was dus nu een centrum van gezag 
gevestigd, geldende voor het geheele land tusschen Lauwers 
en Vlie en waarvan alle hoogheid in deel, stad of dorp uit
vloeisel was. Er kon, bij vroeger vergeleken, kracht uitgaan 
van de nieuwe regeling. En voor flink aanpakken was 
plaats in een gewest, waar door een op anarchie uitgeloopen 
partijstrijd elk spoor van éénheid verloren was gegaan; waar 
ruwheid van zeden vroege, betrekkelijk hooge beschaving 
had verdrongen, waar een bloeiende handel was gaan kwijnen 
en drukke scheepvaart tot kustvaart in hoofdzaak was ge
worden 6). De nieuwe regeering vond veel te doen en zij 
dééd veel. 

Een menigte van rechten en „costumen", verschillend voor 
verschillende deelen, hield Friezen van Friezen gescheiden 

!) Zie voor het maximum, waartoe t i j mag gaan: Chbk. van Vriesl. I I , 
pag. 60; dáár ook, wat men hem voor zijne diensten zal moeten geven. 

2) Voor den overgang der Atten. in dorpsreehters, zie HECK, pag. 346 
en 351. 

3) Vgl. voor den regeeringsvorm in de Friesche steden gebruikelijk: 
TELITWG: Het Oud-Friesche Stadreeht. 
MIEDBMA: Sneek en net Sneeker Stadreeht. 
á) Vgl. de Saksische Ordonnantie (Chbk. van Vriesl. n , pag. 35 vlgg.) 
6) Zie BLOK: Friesche toestanden. 

5 
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in de streken, die nu onder één Heer waren gebracht *)» Een 
,.Overste gerecht" kon met die alle geen rekening houden; 
in dit opzicht allereerst moest voor eenheid gezorgd worden. 
Al in 1501 is er sprake van. Den Hertogen wordt gevraagd 
een paar ervaren Raden te zenden met den Kanselier, daar 
„ouch gemain landrecht, frevel und ander ordnungen gestelt 
werden soltent, nach dem der gemain haussman taglichs 
ruffett." In 1504 gaf daarop GEOEGB zelf den Friezen de keus 
tusschen Saksisch recht en keizerlijke rechten; en toen zij 
zich voor de laatste verklaarden, werden „geleerde experte 
mannen" geordineerd, „dye wt dye keysers rechten solden 
trecken ende maken statuten oft lantrecht". Zelf, „als een 
geleerdt man", zag hij het werk der commissie na, waarop 
de ontworpen statuten als wet werden gepubliceerd2). 
Echter, niet in eens was met het oude geheel gebroken; 
men hield zich ondanks ordonnanties en wetten hier en 
daar aan de vroegere vormen en gewoonten 3). Een afdoende 
regeling in dezen is een van die zaken, die voor later be
waard blijven 4). 

Éénheid trachtte men ook te brengen in de bonte massa 
van maten en gewichten, in Friesland in gebruik. „Wy 
ordonneren ende willen oeck, dat men van nu voertaen in 
desse onszen Vrieschlande één maeth van coern ende ander 
saet, één elle, één maethe van wijn ende beer holden zall... 
Desgelyckx zal men oeck van nu voertaen . . . gheen ghe-
wichte, dan Colsch wichte ghebruycken . . .B)". En als ook 
hier niet in eens alles zich voegt naar het gegeven bevel, 
wordt later nog eens met klem op dit voorschrift gewezen 6). 

Het muntwezen werd geregeld. ALBBECHT had gemunt in 
Friesland en in zijn tijd al is er sprake van een muntmees-
ter, tegelijk ontvanger der domeinen'). Toch schijnt niet 

1) Zie Vos BIOHTHOFEN'S Friesische Kechtsquellen en de bij HBOK aange
haalde bronnen van zijn Altfriesische Gerichtsverfassung. 

2) WOKP VAN THABOE V, pag. 62. — Chbk. van Vriesl. I I , pag. 35 vlgg. 
3) Cnbk. van Vriesl. I I , pag. 71. 
*) Zie ook beneden, Hoofdstuk IV. 
5) Cnbk. van Vriesl. I I , pag. 44. — WORP VAN THABOE V, pag. 64. 

6) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 73. 
') Zie boven pag. 21. 



67 

voldoende munt geslagen te zijn; er wordt over geklaagd, 
dat zooveel vreemd geld Friesland binnenstroomt1). De 
pas overleden Rentmeester NIJKAMEB — schrijven de Regen
ten in 't laatst van 15042) — had in Franeker een huis ge
kocht, om er „die muntze ufzurichten". Men ga nu voort 
in die richting! De Hertog belooft in den loop van den eerst-
volgenden zomer zijne Raden te zenden om ook in dit opzicht 
tot een schikking te komen3). Uit een later schrijven blijkt, 
dat hij zijn Regenten last gegeven heeft een regeling van 
de munt te ontwerpen en hem te zenden. Ofschoon er over 
klagende, dat er in Friesland niemand was, die daar ver
stand van had, hebben zij toch met den muntmeester een 
ordening gemaakt. Ter vergelijking zenden zij ook die van 
den Koning van Kastilië en vragen om spoedige afdoening 
van de zaak 4). Van niet lang daarna, September 1505, vinden 
we als gevolg hiervan een instructie voor den muntmeester 
HEBA VOIJDES, voor de afzonderlijke penningen uitgewerkt 
door de Regenten; de zilveren munt wordt gebracht op den 
voet van de in FILIPS' landen gangbare5). Van even later 
komt ook de commissie voor van een waardijn in de munt 6). 

Ten gevolge van de ontrouw van genoemden VOIJDES •*) moest 
in 1507 de door hem leeggelaten plaats opnieuw bezet worden. 
Van Friesland uit is toen, blijkens schrijven van den Hertog, 
een voorstel gedaan tot een andere regeling, voordeeliger voor 
den vorst. Maar aan den Keizer had GEOBGE beloofd de Friesche 
munt op den voet van de Brabantsche te slaan; dan zouden 
de stukken door geheel „Nyderlandt" gebruikt mogen worden 
en dat zou ook Friesland ten goede komen. Wel zou zoo 
het voordeel voor de schatkist niet groot zijn, maar in het 
belang van het land wilde de Hertog zich dat wel getroos
ten8). Het Friesch bestuur had weldra den man gevonden, 

!) BBRNS, uo. 278. 
2) l d . n o . 270. — Vlg. ook n o . 280. 

3) ld. no. 278. 
4) l d . n o . 310. 

5) ld. no. 321. — Clibk. van Yriesl. I I , pag. 247 vlg. 
6) Chbk. van. Vriesl. I I , pag. 248. 
?) B E M S , HOS. 341 en 342. 

8) BEKNS, no. 342. 
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die op Brabantschen voet munten wilde. De commissie 
van THOMAS GTHAMAIJ, „Muntzmeister in Brabant" , was op
gevraagd. Naar haar voorbeeld zou voor RATALLEB een 
instructie gemaakt worden1) . Zóó werd dus naar een munt
unie heengestuurd, die den Friezen niet dan nuttig kon zijn. 
In dezen althans hadden zij den Hertog dank te wijten voor 
zijn streven. 

Zeker ook voor zijn pogen om tot een betere regeling van 
het dijkwezen te geraken. Nog in dezen tijd kon naar Saksen 
bericht worden, dat de dijken in Friesland overal, slechts 
in een enkel deel uitgezonderd, merkelijke schade leden door 
een storm en daarmee gepaard gaanden hoogen vloed2). 
Maatregelen ter voorkoming van zulke rampen moesten 
dus noodwendig genomen worden. Oude dijkbrieven, con
tracten van kloosters en deelen en steden onderling en met 
elkaar, welker uitlegging gemakkelijk tot twisten aanleiding 
kon geven, regelden de verplichtingen tot onderhoud der 
zeeweringen3). De Grietmannen oefenden toezicht op de 
naleving4). Zoo ergens, dan was hier samenwerking noodig. 
In 1503 werd een landdag gehouden5) ; vier volmachten, 
telkens uit Oostergo, Westergo en de Zevenwolden, zouden 
de schade bezien en een voorloopige ordonnantie maken. 
Deze zou later door een definitieve regeling vervangen wor
den 6). Zoo komt van 1500 eindelijk een algemeene uitdee
ling voor7). Om te waken tegen overtreding van het be
paalde werden dijkgraven benoemd, die het centraal gezag 
representeerden; één voor Westergo 8) en één voor Oostergo 9) 
vindt men in het Charterboek genoemd. Met twee gedepu
teerden1 0) van de dijkplichtigen, tegelijk rechters bij ver-

1) BEKNS, no. 433. 

2) ld. no. 433. 
3) Zie de bewijzen in net Ie deel van 't Ch.bk. van Vriesl. passim. — 

Vgl. ook Chbk. van Vriesl. II , pag, 241. — BEKNS, no. 426. 
*) Zie boven pag. 2 en 64. 
5) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 30. 
6) ld. pag. 225 vlgg. en 227 vlg. 
') ld. pag. 74 vlgg. 
8) ld. pag. 240 vlg. 
s) ld. pag. 239. 

10) ld. pag. 241. 
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grijpen, zullen zij de noodige schouwingen houden en bij 
niet naleving der verplichtingen de bepaalde straf opleggen. 
Bovendien schijnen commissarissen van het Hof jaarlijks een 
paar maal voor rekening van den Hertog zich op de dijken 
begeven te hebben om zich er van te overtuigen, dat ieder 
in dezen zijn plicht deed J). Niet afdoende is deze regeling 
geweest; nog telkens rezen moeilijkheden2), maar een eerste 
stap was gedaan in de goede richting. 

Met minder groot was de zorg der regeering voor de 
verbetering der verkeerswegen, die door de twisten van den 
pas verleden tijd zeer in verval waren geraakt. De Ee, van 
Leeuwarden naar Dokkum, werd weer bevaarbaar gemaakt 8). 
Van Leeuwarden werd een vaart gegraven naar Franeker *). 
Het diep van Kollum naar Gerkesklooster, en vandaar naar 
het Bergumermeer werd op initiatief van het centraal bestuur 
door dit klooster en de betrokken grietenijen verbeterd5); 
zoo ook het vaarwater dat Bolsward met de hoofdstad ver
bond6). Verder wordt nog melding gemaakt van een plan, 
om van Leeuwarden uit een kanaal naar het Zuiden te graven, 
Maar door te groote terreinmoeielijkheden, die zich voor
deden, bleef het hierin bij een voornemen''). Van zorg in 
het algemeen getuigt eindelijk het bevel van den Frieschen 
Stadhouder aan de verschillende Grietmannen: „want oeck 
weeghen, brugghen ende deepen in onszen Landen to 
maecken zyn, daer aen veel gebreck is, bevelen wy, dat 
elck Grietman in zynre Grietenye met zyne luyden overeen 
coemmen zall, op wat manieren die to maecken zijn, alzo 
dat zie tot proffyte der Landen ghemaect worden 8/ ' . 

Het moet wel een heel ding zijn geweest voor de Griet
mannen der deelen om te leeren begrijpen, dat er ook nu 

1) Ghbk. van Vriesl. I I , pag. 732. 
2) Zie b.v. Ghbk. van Vriesl. I I , pag. 237 vlg.; ook BEENS, no. 349. 
3) CKbk. van Vriesl. I I , pag. 67, 253, 261. 
*) ld. pag. 73, 259. 
5) ld. pag. 260. 
6) ld. pag. 73. 
7) Vgl. voor dit en het voorgaande, wat betreft verbetering der verkeers

wegen, ANDKEAE: HMNKICH, Q-raf zu Stolberg-Wernigerode, pag. 19 en 20. 
8) Ckbk. van Vriesl. I I , pag. 73. 
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nog grenzen waren voor hun macht. De twisten van vroeger 
dagen, die hun positie wankel maakten, behoorden tot het 
verleden. Gfeen voorgeschreven wisseling stelde hen telkens 
voor de keus om òf afstand te doen van het zoo begeerde 
gezag òf zich met geweld daarin te handhaven. De mannen 
der parti j , door welker toedoen de Hertog van Saksen zich 
Heer van Friesland kon noemen, moesten wel meenen, dat 
nu voor hen een gulden tijd was aangebroken. Eindelijk 
was bereikt, waarvoor men zoo lang had gestreden. Het is 
niet dan natuurlijk dat men nu ook vruchten van zijn werk 
wilde zien. E n bovendien, het „overlandsch" bestuur had 
te veel vijanden nog dan dat het oude of later gewonnen 
vrienden van zich zou durven stooten! En toch, wie zoo 
dachten hadden buiten den waard gerekend. Het getuigt 
van een juist opvatten harer plichten, als we de Saksische 
regeering desondanks den overmoed harer ambtenaren zien 
beteugelen, hare onderdanen tegen willekeur van die zijde 
in bescherming zien nemen. In het begin van 1501 al is 
het gerucht doorgedrongen tot Hertog HENDEIK, dat de arme 
lieden worden geschat door enkele Kaden, Hovetlingen en 
Grietmannen *). Hij gelast zijn Stadhouder, dat streng tegen 
te gaan. Als later ook tot Hertog GEOBGE de klacht komt, 
dat sommige grietenijen „fast übel bestellt" zijn2), krijgen 
enkele Raden, door hem naar Friesland gezonden, bevel een 
onderzoek daaromtrent in te stellen. Waar zij bevinden, dat 
Grietmannen tegen zijn ordonnantie gehandeld en zijne 
onderdanen meer dan geoorloofd was belast hebben, moeten 
zij die Grietmannen afzetten en door andere, die hun ge
schikter voorkomen, vervangen3) . Bovendien moeten zij hun 
een passende straf opleggen. Ook de Graaf VAN STOLBEBG 

ontbiedt, als Stadhouder, de hoofden der deelen voor zich 
en drukt hun zorg voor hun gemeente en de juiste naleving 
van de Saksische ordonnantiën op het har t 4 ) . Dan dringt 
de Hertog zelf er op aan, dat elk kwartaal zorgvuldig reke-

1) BEENS, no. 100. 

2) ld. no. 292. 
3) ld. iios. 297 en 298. 
4) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 70 vlgg. en 255 vlg. 



71 

ning en verantwoording gedaan worde, „uff das unss unser 
nucz in dem nicht entzogen, auch unser stadthelder und wir 
nachvolgende wie gegen unsern underthan gehandelt wirdt 
in kunde komen mogen" *). Ook is er sprake van om het 
aandeel in de boeten, dat een deel vormt van het inkomen 
van den Grietman, te vervangen door een vaste bezoldiging; 
men zou op die wijze tot grootere onpartijdigheid in de 
rechtspraak kunnen geraken 2). 

Ook tegen de overmatige boeten, door geestelijke rechters 
soms geëischt, neemt de centrale regeering hare onderdanen 
in bescherming3). In de tijden van verwarring, die aan 
Albrecht's bestuur voorafgingen, waarin de voorgeschreven 
rechtbanken soms geheel ontbraken, zullen de geestelijke 
rechters dikwijls geoordeeld hebben in zaken, die eigenlijk 
niet tot hunne competentie behoorden. De aangewezen 
grenzen zullen zóó vaak overschreden zijn, dat het noodig 
was ze op nieuw af te bakenen. Bepalingen, daartoe strek
kende, komen dan ook in de ordonnantie van 1504 voor. 
Art. 112 4) luidt: „als een Wardtlyck Persoen . . . . een ander 
Wardlyck om Wardlycke zaecken voort gheestelycke Recht 
citeerde, die zal den Landt Pursten in theen G/houdt ghulden 
vervallen syn." En art. 113 5): „alle saecken, die mixti fori 
zyn, die zall ten eerstmael voer dat Waerlycke Gferecht, bij 
pene tyn Grholt ghulden, gherechtfaerdighet worden, die den 
Landts Purste zullen verfallen zijn." De scheiding schijnt 
nu werkelijk definitief geweest te zijn; het Hof verklaart 
later uitdrukkelijk, dat van de Saksische tijden af alleen 
geestelijke zaken voor de geestelijke rechtbanken behandeld 
werden 6). 

Om het der geestelijkheid onmogelijk te maken het niet 
nakomen harer plichten te verontschuldigen met een beroep 

1) BEENS, no. 218. 

2) l d . nos . 218 en 247. 
3) Chbk van Vriesl. I I , pag. 70 vlg. 
i) ld. pag. 49. — Zie echter voor de hoofdbedoeling der Saks. Oxd. pag. 

65 vlg. 
5) ld. pag. 49. 
e) Zie: De lieformatie-voorstellen van LETMATIDS en SONNIDS, door mij 

uitgegeven in het 30e deel van het Archief van het Aartsbisdom Utrecht, pag. 382. 
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op de omstandigheden, wordt den Regenten verboden voortaan 
ooit twee leenen aan één priester te vergeven*). En eindelijk, 
om niet nog in de hand te werken het groot-bezit der 
kloosters, waardoor zooveel land onder bijzondere omstan
digheden werd gebracht, bepaalt de Hertog, dat voortaan 
wel aan geestelijke instellingen gelegateerd zal mogen worden, 
maar niet in den vorm van vaste goederen; de waarde van 
een dergelijk legaat kan aan het klooster worden afgedragen 2). 

G. AFVAL EN OVERGANG. 

Wat ondanks de goede en soms dankbaar erkende zorgen 
der Regeering3) Friesland voor de Saksische vorsten deed 
verloren gaan, was in de eerste plaats het hardnekkige ver
zet van Groningen. Den eisch van den Hertog, dat de stad 
hare gepretendeerde rechten op de Ommelanden zou laten 
varen4), beantwoordden de Groningers met een vierkante 
weigering5). Verzekeringen als „eher solt man ihn die helse 
abstechen" en: eerder zou de hoogste toren van Groningen 
met de spits naar den grond gekeerd worden8), waren wel 
geëigend om de Saksische Regenten er van te overtuigen, 
dat zij „zuleczt den Teuffel zu hulff nemen" zouden; „denn 
es were recht ader unrecht, gehort dem heyligen reych zu 
ader nicht, so woltenn sie der umblandt nicht emperen" 7). 
Begrijpelijk is de verzuchting, dat die van Groningen „stoltze 
unde grobe leuth"8) zijn, die bewilligen wat hun aanstaat 

¾ BEKNS, IXO. 267. — Met liet oog o.a. hierop zeker ook de pogingen om 
een register der geestelijke goederen aan te leggen; vgl. Chbk. van Vriesl. 
I I , pag. 73 en 256. 

2) BEKNS, no. 267. — Vgl. Ckbk. van VriesL I I , pag. 43, art. 55. 
3) Vgl. voor den lof, STOLBBEG'S bewind algemeen toegezwaaid: Chbk. van 

Vriesl. I I , pag. 67. — WOKP VAN THABOK V, pag. 86. — JANCKO DOTJWEMA: 

Boeek der Partijen, pag. 135, 136, 139. Zie boven pag. 32. 
*) BEBHS, no. 290. 
5) Vgl. SCHWABE, pag. 11 vlgg. 

6) BERNS, no. 290. 

') ld. no. 314. 
8) ld. no. 275. 
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en houden wat zij willen. Zóó bleef dus in de Friesche 
streken, ook nadat de stad feitelijk graaf EDZAKD van Oost-
Friesland in handen was gevallen, een middelpunt van ver
zet, van mogelijk gevaarlijke samenzwering bestaan. Aan 
den eenen kant lokte het al wat ook maar even ontevreden 
was tot overkomst en meê optreden; aan den anderen kant 
prikkelde het tot overdreven voorzorgen en te groote streng
heid misschien *). Gevaarlijker nog dan onder gewone om
standigheden was dit hier, waar de kwestie van Grroningen's 
suprematie samengesmolten was met die der partijschappen 
in Friesland, terwijl het Saksisch bewind zich nooit volkomen 
heeft kunnen losmaken van het standpunt eener partijregee-
ring. Met de Vetkoopers had de stad één lijn getrokken en 
op den invloed der machtige Schieringer Heerschappen be
rustte het gezag der Saksersa). Wel werd gestreefd naar 
onpartijdigheid tegenover allen, maar men kon niet steeds 
met een weigering beantwoorden de vraag van oude of 
nieuwe invloedrijke vrienden om àl rijkelijker belooning. 
Hun verwachting was natuurlijk; zij voelden zich als de colla-
toren van het jonge bestuur. Tegenover hun klacht, dat 
de goeden geen voordeelen genieten boven de boozen, staat 
de verzekering van den Hertog, dat niemand zich tegenover 
hem verdienstelijk heeft gedragen, of hij werd ruim beloond. 
Maar zij, die 't meest ontvingen, zijn het meest ontevreden; 
zij zijn niet te verzadigen; en het liefst zouden zij zien, dat 
hij verdierf, mits zij zelven gedijden3). En als er nu nog 
meer komen met eischen op grond van verdiensten, zegt 
hun — schrijft GEOBGE zijn Regenten — dat het niet aan
gaat, iemand, die niet dan zijn plicht doet, extra te be-
loonen waar ieder om niet dat behoorde te doen; als plichts
betrachting gekocht moest worden, het benoodigde geld zou 
spoedig ontbreken! Waanden zich, en waren misschien ten 
deele ook zij, die pas door latere compositie zich verzoenden 
met de Saksische regeering, steeds de minderen, de helpers 
van ouds achtten zich nooit voldoende beloond. Tot illu-

!) Chbk. van Vnesl. I I , pag. 77. — WOKP VAN THABOR V, pag. 89 vlgg. 
2) Zie boven pag. 15. 
3) BERNS, no. 267. 



74 

stratie kunnen dienen de eischen, door HESSEL VAN MARTENA 
gesteld. Dat hij vraagt om terugbetaling van voorgeschoten 
sommen en aandringt op uitkeering van zijn jaargeld *) is 
niet dan natuurlijk. Evenzeer, dat hij aflossing vordert van 
de goederen, door hem ten behoeve van den Hertog tot 
onderpand gegeven2), en dat hij afgedaan wil hebben wat 
men hem nog schuldig is in ruil voor de Bildtlanden, die 
hij er bij inschoot8). Maar als hij, buitendien nog met 
goederen beleend 4), den Stadhouder vraagt zijn voorspraak 
te willen zijn ter verkrijging van het grietmansambt van 
„int erst Mynaldemadeel, dar ie nu gretman ben, ende 
Barderadeel, deer myn broder gretman is, ende Berredeel, 
dar DECKA HETTES gretman is, mit samt de koren van de pres
teren in de delen vorscreven" 5), dan gaat het toch wel wat 
al te ver. Hij heeft nog even zelfkennis genoeg om dat vaag 
te vermoeden en dus een andere mogelijkheid open te laten 
om hem tevreden te stellen. — Er wordt te veel of te weinig 
gegeven. Te veel, om niet ontevreden te maken wie niet 
ontvingen; te weinig, om geheel tevreden te stellen wie be
gunstigd werden. Er is ook hier iets merkbaar van die 
halfheid, dat hinken op twee gedachten, dat we vroeger 
aantroffen in de onderhandelingen over den verkoop van het 
gewest gevoerd. Vrijdom van accijns werd geschonken aan 
enkelen van de Ridderschap, met name den Stadhouder ge
noemd, voor wat „vor Ire selbs behawsing zu Irer notdorfft 
gebrucht wirdt" 6). Later komt van de zijde van enkelen 
uit den adel de vraag om vrijdom van accijns voor wat op 
hunne bruiloften gebruikt wordt. GTEOBGE wil niet openlijk 
toegeven, wil niet weigeren ook; hij wil hun, die zich loyaal 
gehouden hebben en houden, voor zooverre dat zonder 
merkelijke schade gebeuren kan, ter wille zijn. Maar uit
zonderingen bij de heffing van den accijns zouden mogelijk 
onder het gemeene volk groote ontevredenheid verwekken. 

1) BBRNS, nos. 214, 215, 269. 

2) ld. no. 218. 
3) ld. nos. 279, 280. 
i) ld. no. 218. 
5) ld. no. 428. 
6) BEBNS, no. 218. 
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Daarom dunkt hem goed, dat wien de Regenten den ge
vraagden vrijdom toestaan, betalen als anderen, maar on
gemerkt het bedrag dier vrijlating uit des Rentmeesters 
Kamer terug ontvangen !). Aan de kloostergeestelijkheid 
werd toegestaan, dat onbelast zou zijn alle wijn, voor den 
kerkdienst benoodigd2). De Hertog nam haar in bescherming 
tegen pretensies van Paus en Bisschop 8). Dan klimmen de 
eischen; men gaat verlangen naar vrijstelling van alle lasten 
en de weigering zal ontevredenheid gekweekt hebben 4). 

Zeker ook wel om een tegenwicht te krijgen tegen de altijd 
meer eischende adel en geestelijkheid worden de steden bij
zonder in bescherming genomen. Franeker wordt met privi
leges rijkelijk begiftigd, krijgt vrijheid van accijns voor eigen 
gebruik, tweehonderd morgen land op het Bildt, één week-
en twee jaarmarkten B). Het mag het diep naar Harlingen 
gebruiken; het gericht der vijf-deelen zal steeds in de stad 
gehouden moeten worden; overigens mag in die vijf-deelen 
geen „margkt ader schwer gewicht" gehouden worden6). 
Franeker trouwens had zich steeds met bijzondere toewij
ding aan de zijde van den vorst gehouden. Maar ook IJlst 
ziet zich bevoorrecht en zijne stadsrechten erkend 7), en ten 
behoeve en op klacht van Sneek wordt den dorpen in den 
omtrek verboden zich bezig te houden met wat in de stad 
thuis behoort en wordt den Regenten op het hart gedrukt, 
niet toe te laten „Kauffmans handel mit tuchen" en uit
oefening van handwerken op de dorpen, waar dat niet abso
luut noodzakelijk is8). Ik geloof niet dat het alleen de 
invloed van enkele hoofdelingen was, waaraan steden als 
de bovengenoemde dit alles te danken hadden. Het zou 
kunnen zijn: Franeker en Sneek ten minste stonden als „guet 
heerschips" bekend en hadden het met de Schiermgers ge-

1) BEENS, iio. 342. 
2) WORP VAS THABOR V, pag. 66. 

3) CM>k. van Vriesl. I I , pag. 77 en 79. 
i) Chbk. van Vnesl I I , pag. 78 vlg. 
5) ld. pag. 214 vlg., 236 vlg. 
6) BERNS, nos. 105, 107, 118, 218. 
7) ScHOTAïjus: Bescririjvinge van de Heerlij ckheijdt van Ifrieslandt, pag. 273. 
8) Ch¾k. van Vriesl. I I , pag. 236. 
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houden. Maar op deze wijze konden ze hun heeren ont
groeien, en ik meen aan een enkel gegeven op te merken, 
dat deze dit tamelijk wel inzagen en uitbreiding van handel 
en wat daarmee verbonden was niet al te zeer in de hand 
werkten1). Is dit zoo, dan zal die bescherming der steden 
tegenover het platte land, d. i. het meerendeel der groote 
heerschappen, er ook niet toe hebben bijgedragen om de 
banden tusschen vorst en adel nauwer aan te halen. 

Er was dus nog wankels genoeg in de positie van de 
Saksische regeering in de Friesche streken, dan dat niet een 
flinke stoot van buiten af een einde aan haar bestaan zou 
kunnen maken. Wilde men haar voor langen tijd bevestigen, 
dan zou allereerst Groningen niet langer een veilige verblijf
plaats voor alle tegenwerkende krachten moeten zijn. Vóór 
alles zon deze stad bedwongen moeten worden. In 1514 wordt 
een nieuwe poging daartoe gedaan. Maar de onderneming kost 
geld en de uitgeputte Saksische schatkist biedt geen fondsen 
meer. Friesland moet bijspringen. Als het niet goedschiks 
wil zal het gedwongen worden. Terwijl de bevolking diep 
overtuigd is van haar recht om in dezen meê te spreken, 
en door de regeering nu en dan in die overtuiging is ver
sterkt, worden belastingen ook zonder consent der ingezete
nen opgelegd 3). En als de druk het grootst is en de onte
vredenheid op het hoogst, komen onder de oude, nog niet 
vergeten leuze van „vrij en Friesch", door landgenooten 
geleid, de redders opdagen, die belangeloos de Friezen zullen 
helpen het juk afwerpen 3). Geen wonder, dat ze luisteren 
en zich laten overhalen. Het ééne deel voor, het andere 
na valt den Gelderschen in handen. Niets rest weldra den 
Saksischen Hertog dan de drie steden Leeuwarden, Franeker 
en Harlingen, in haar onderlinge verbindingslijn zelfs nog 

1) WORP VAN THABOK V, pag. 345: „Dat Heeren GTODTSCHALCK als een 

Bidder van trouwen die stadt Bolzwaert om diepen ende veeren hierby vaeren 
(hier bevoren) aangeheven naar byll naer der list sal bystaen, ende ander 
behulpelyck zyn op te graven ende die aerme stede mit neringen te voirzien 
naer zijn beste vermogen"; wanneer dit artikel althans iets als een heenwij
zing naar vroeger verzuim, in zich sluit. 

2) Zie Chbk. van Vriesl. I I , pag. 82, 83. 
3) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 85. — Vgl. WOKP VAN THABOE V, pag. 129 vlgg. 
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bedreigd1). „Quod ob gentis inatam perfidiam infinitis opus 
foret impensis ad compescendum et domandum ejus feroci-
tatem et defectionem, et colla debitae obedientiae jugo 
subdendum", vindt (XEORGB het beter bet land over te geven 
in handen „alicujus potentis principis vicini qui et potentiae 
magnitudine et auctoritatis pondere gentem coëreere posset" 2). 
Van 19 Mei 1515 is de acte van afstand van den Hertog 
van Saksen 2). KAEEL VAN BOTJRGONDIE wordt eigenaar van 
de ruïnen der Saksische heerschappij in Friesland. Maar 
al lag dit werk in puin , de fundamenten waren gebleven; 
de nieuwe vorst had ze slechts bloot te leggen en op de oude 
grondslagen een ander gebouw, maar hechter dan het vorige, 
te doen herrijzen. 

1) Zie hiervoor naast de I¾esche kronieken ook de rekening van Hessel 
van Martena: BEBHS, no. 399. 

2) Chbk. van Vnesl. I I , pag. 302 vlgg. 



T W E E D E HOOFDSTUK. 

ONDERWERPING EN BEVESTIGING. 

A. DB AANVANG. 

Voordat intusschen met herstel en verbetering van het oude 
naar haar inzicht kon begonnen worden, moest de nieuwe 
regeering zich de algemeen erkende eigenaresse weten van 
het terrein, waarop haar reconstructie zou verrijzen. Van 
zulk een algemeene erkenning echter was voorloopig nog 
geen sprake. 

„Nochtans hadden die Friesen dat voor een sekere regel, 
wanneer eenige landtsheeren tlandt van Frieslandtaenfochten, 
om huer vryheit toe becrencken ende onder zynen subiectie 
te brengen, terstont worde alle partye ende inwendige oorloch 
neder gelecht", zegt WOEP VAN THABOB in zijn kroniek1). 
Het schijnt in 1515, nadat de Friezen van hun eed aan de 
Saksische regeering ontslagen waren, voor een oogenblik 
weer zoo geweest te zijn2). En tegenover de „aanvechting" 
der Oostenrijksche vorsten wordt het later de blijvende toestand. 

Hierover waren in Friesland zoo goed als allen het eens: 
de Saksische regeling, slechts gedeeltelijk gebaseerd op over
eenkomst, gedeeltelijk ook vrucht van de gewelddadige 
onderwerping na de rebellie van 1500, was de traditie der 
Friesche vrijheid contrarie geweests). Ontstemming wekte 

1) 4e boe t , pag. 4 vlg. 
2) Zie WORP VAK TnABOR V, pag. 150. — Chbk. van Vriesl. I I , pag. 88, 

waar ook van. eenige aarzeling om zich onder den vorst van Bourgondië te 
begeven sprake is. — JANCKO DOUWAMA: Boeok der partijen, pag. 311. 

3) Vgl. WORP VAN THABOP, V, pag. 150. Het t i e r gezegde wordt gestaafd 
door het gemak, waarmee JAWKS DOUWEMA zich, eens overgegaan, een aan
hang onder de Bourgondische partij wist te verschaffen. — Ygl. ook Chbk. 
van Vriesl. I I , pag. 737. 
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ook het beschikken over Friesland, zonder de Friezen te 
hooren ^. Zoo zij, die tot het einde toe trouw gebleven 
waren, zich ten slotte voegden — meest voor de hand lig
gend besluit, wilden ze van de eersten niet weer de laatsten 
worden — het was alleen onder waarborgen voor de toekomst. 
Over de moeielijkheden, die rezen bij de onderhandelingen, 
hielp het uitzicht op nieuwe gewelddadigheden hen spoedig 
heen 2) . Een overeenkomst werd gesloten8), die voorloopig 
de verhouding regelde. Zij kon echter onder de gegeven 
omstandigheden in het oog der regeering kwalijk meer zijn 
dan het uitgangspunt tot een later definitief te sluiten t ractaat , 
dat volgen moest als Friesland weer geheel één zou zijn, 
onder één bestuur. Strekking en inhoud van dit eindstuk 
zouden dan in hoofdzaak afhangen van de wijze, waarop 
men tot die eenheid geraakt was. Voorloopig kon de nieuwe 
regeering alleen door zoo min mogelijk te eischen en zoo 
veel mogelijk toe te geven zich een eersten aanhang vormen. 
Vandaar bepalingen, die men van haar niet zou verwachten 
of die, voor verschillenden uitleg vatbaar, den Friezen 
althans meer schenen te beloven dan zij dacht te geven4). 
Ze zijn: 

FLOBIS VAN EGMOND, Stadhouder, zal de commissie toonen 
van den Keizer voor KAREL, als Erf heer en Ghibernator der 
Keizerlijke Majesteit. 

Friesland zal geregeerd worden op de wijze als, en in 
dezelfde, zoo mogelijk in meerder vrijheden, dan tijdens 
't Saksisch bewind. De heerschappen, die trouw bleven, 
nu bereid zijn tot de huldiging en hunne jaarlijksche 
lasten afgekocht en afgediend hebben, zullen voor hunne 
goederen en meiers vrij zijn „ende van allen lasten nu ende 
tot euwyghen daeghen weesen ende blijven". 

De Friezen zullen om geen redenen buiten de grenzen 
hunner landen ontboden worden. 

Mocht twist uitbreken tusschen den Gubernator en zijne 

1) Chbk. van Vrïesl. I I , pag. 88. 
2) WORP VAN THABOK V, pag. 150. 
3) Chbk. van Vnesl. I I , pag. 88; confirmatie aldaar pag. 90. — WORP 

VAN THABOK V, pag. 151 vlg. 
4) Zie beneden, Hoofdstuk IX. 



80 

onderdanen, dan zal een scheidsgerecht, bestaande uit 2 
leden van wege den vorst en 2 van wege de Friezen het 
geschil beslissen. 

Ongeveer niets van dit alles kon van de zijde der regeering 
ernstig gemeend zijn dan dit voorloopig, dat Friesland zou 
geregeerd worden als in de tijden der Saksers. 

Aan het hoofd van de geheele administratie werd weer 
geplaatst een Stadhouder1). FLORIS VAN EGMOND, Graaf van 
Buren, was de eerste2). In zijne commissie3) wordt hem 
opgedragen sloten en sterkten te voorzien van krijgsvolk en 
wat verder tot beveiliging ervan noodig zal zijn. Hij moet 
den onderdanen den eed van trouw afnemen en hun namens 
den vorst eed doen. Bij provisie zal hij officieren en 
ambtluiden aanstellen, zoowel kapiteins en hoofdluiden als 
anderen „van justicien ende ontfange." Hij zweert den 
Friezen 4 ) , dat hij het land zal houden in justitie en goed 
regiment; hij belooft hun Kerk, geestelijkheid, r idderschap, 
steden en landen te beschermen, en bij hun deugdelijk ver
kregen privilegiën te laten blijven; voor weduwen en weezen 
een toevlucht te zullen zijn. Op graaf FLORIS volgden, vóór 
1524, nog WILLEM VAST ROGGENDOBEE 5) en GTEORGE SCHENK 

VAN TAUTENBTJBG 6). Als vertegenwoordigers van den Guber-
nator hadden zij de hoogheidsrechten van hun meester te 
bewaren. Wilden zij met vrucht zich kwijten van hun taak , 
dan moesten zij allereerst den strijd tegen de Gelderschen 
en wat dezen was toegevallen tot een goed einde brengen. 

Den 4en Juli 1515 werden enkelen uit de getrouwen be
noemd tot Raden1). Hun ook werd dus, met den Stadhou-

1) Zie over hem nader beneden, Hoofdstuk III. 
2) Vgl. voor zijn komst Chbk. van "Vriesl. I I , pag. 87. — WOKP VAN 

THABOR V, pag. 149. 
3) Deze commissie komt voor op fol. 3 en 4 van no. 23 der perkament

banden (registers van de Eekenkamer) van Kamer no. 11 der z.g. „Ver
spreide colleotie's" in het Kijks-Archief te 's-Grravenhage. 

*) Zie den eed, afgelegd door Ï¾OKIS VAK EGMOND bij de aanvaarding van 
zijn ambt, Chbk. van Vriesl. I I , pag. 89. 

5) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 100. — WOKP VAN THABOE V, pag. 210, 214. 

6) Chbk. van Vriesl. II , pag. 113. — WOKP VAN THABOK V, pag. 236 vlg. 

') Chbk. van Vriesl. I I , pag. 90. 
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der, regiment èn justitie van 's vorsten wege gecommitteerd. 
Weldra werden enkele vreemdelingen toegevoegd aan de 
Priesche Raadsheeren, één als President1). 

Ook wat de domeinen betreft is de bedoeling der regee
ring het nieuwe op te trekken op den ouden grondslag2). 
Van 8 Augustus 1515 dateert de commissie8) voor „JOHAN 

ROTALDEK" — den RATALLEB uit den Saksischen tijd — als 
„Eaedt ende Rentmeester-g ener ael van Oestvrieslandt". Op 
500 Rijnsche gg. per jaar wordt hij als zoodanig aangesteld. 
In zijn rekening, loopende van 7 Februar i 1517 tot 7 Augustus 
1519 4), komen onder de inkomsten een serie posten voor, 
die melding maken van de opbrengst aan jaartax, „staende 
renten", in de grietenijen onder KABEL's gezag 5). Elders6) 
wordt daar gesproken van den accijns „van acht stuvers op 
't vat biers, die men pleech te geven bij tijden van den 
Heere van Sassen". Dien ; ;en heeft dese Rentmeester niet 
ontfangen terwijlen dat het landt in handen vanden coninck 
gestaen heeft". Niet omdat men er over dacht de Friezen 
van het betalen van accijnzen verder vrij te stellen, maar 
„overmits d 'oorloge, die gerengneert heeft". Ook over de 
inkomsten van het Bildt wordt gesproken7) ; TJAAED BUB-
MANNIA, die er het beheer over heeft, zal er rekening en 
verantwoording van doen. 

*) Ylg. hiervoor de. „Informacie piaecedente begonnen te doen bynnen 
Leeuwarden den 12en Novembris anno 1522", no. 1 der „Affaires des Etats" 
in Garton 170, Rijks-Archief te Brussel. 

2) Vgl WORP VAS THABOR V, pag. 150. 

S) fol. 1 vlg. van no. 24 der perkamentbanden (Registers van de Reken
kamer) van kamer no. 11 der z.g. „Verspreide collectie's" in liet Rijks-Archief 
te 's-G-ravenhage. 

4) Rijks-Archief te Leeuwarden. 
5) fol. 2 vlg. 
6) fol. 5. 

1) fol. 5. 

6 
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B. DB AANHANG VAN DEN LANDSHEEB. 

Een klein, gedeelte slechts van de bevolking van Friesland 
had zich bij de overdracht van het gewest aan KABEL VAN 

OOSTENRIJK tot gehoorzaamheid aan de nieuwe regeering laten 
vinden; Leeuwarden, Franeker en Harlingen alleen, in hunne 
privilege's bevestigd of met nieuwe begiftigd1), waren over
gegaan 2). Verder hadden naast enkele kloosteroversten een 
zestig-tal heerschappen haar den eed van trouw gezworen ?). 
Deze laatsten zullen meerendeels mannen geweest zijn, voor 
wie afval na niet wel meer mogelijk was, omdat zij zich te 
zeer één hadden gemaakt met het Saksisch bewind4); die 
misschien ook, op den uitslag het wagende, van een goeden 
afloop van den strijd niet weinig voordeel verwachtten. 
Zonder twijfel was — met mogelijk enkele uitzonderingen — 
de drijfveer van hun handelen niet zoo zeer toewijding aan 
de zaak van den vorst als wel de overtuiging, dat de weg 
zóó het zekerst voerde naar het gewenschte doel: eigen 
hoogheid, al zou die dan ook voorloopig beperkt zijn, en 
vrijdom van lasten voor eigen persoon5). Blijkt een andere 
dan de nu ingeslagen baan korter en meer betrouwbaar, 
men is bereid af te slaan en zich te voegen bij wie haar 
reeds gingen. 

Aanleidende oorzaken voor velen om uit te zien naar een 
anderen weg deden niet lang op zich wachten. Men maakte 
maar al te spoedig kennis met de richting, die de regeering 
en hare dienaren in Friesland uit wilden. „Omtrent Mei" 
1522 6), toen „die K. W. was op zijn reyse nae Spaengien", 

*) Tig. voor Leeuwarden Clibk. van Triesl. I I , pag. 310 vlgg., 315 vlg., 
329 vlg. — Toor Franeker id. pag. 316 vlg., 319 vlg. — Voor Harlingen id. 
pag. 465 vlg. 

2) Tig. boven, pag. 76. 
3) Tig. WOKP VAN THABOK T , pag. 132, 151, 153. — Chbk. van Triesl. 

II , pag. 88, vlg. 
4) Tgl. b.v. WORP VA» THABOR T, pag, 132. 
B) Tgl. het contract van overgang, Chbk. van Triesl. I I , pag. 88. — Zie 

ook JANCKO DOUWAMA: Boeck der Partijen, pag. 371. 

6) Zie WORP VAN THABOK T , pag. 298. — Tgl. voor het nu volgende de 

Informatie der commissarissen van 1522, boven pag. 81 noot 1 reeds aan
gehaald. De citaten in den tekst zijn aan dit stuk ontleend. 
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had de Raad van Friesland een generalen landdag beschre
ven te Leeuwarden. Men zou er concipiëeren eenige artikelen 
„tot welvaert vande lande ende die van syner MX te vercrigen 
eer hij vertrock". Een, die er tegenwoordig was, vertelt dat 
men hem en eenige anderen had geordonneerd om met den 
Raad samen de artikelen op te stellen. Toen zij nu daartoe 
bij het Hof gekomen waren en nog' andere mede-gedepu
teerden wachtten, is „bynnen middelen tijden die deurwaer-
der ende daer nae tot twe stonden JAN ROTALDER, Rent
meester, aen hem tweën gecomen, seggende, dat die 
articulen geconcipieert waeren ende sij mochten mne comen 
om die te hoeren lesen. Ende naer excusatie dat die geenen, 
die mit hemluyden geordonneert waeren noch nyet gecomen 
en waeren, sijn die derde reyse inden Raidt gecomen, daer 
sij boven vier off vijff van den heeren nyet en vonden. 
Ende waeren eenige articulen voor hemluyden gelesen bij 
Mr. TYAEKT, Officiael ende Raidt, ende bij hem geinven-
teert, naer twelck die vanden Rade hemluyden vraichde off 
sijluyden daer mede te vreden waren, datmen die soe aenden 
Keizer senden soude. Daer op sij twe, hem excuserende, 
seyden, dat noch andere mit hemluyden gedeputeert waren 
ende begeerden mitten selven die te communiceren. Daer 
op Mr. TYAEBT seyde, dat die articulen zeer goet waren, 
ende men mochse nyet verbeteren, mit meer andere woerden, 
die te lanck waren hyer te bescrijven. Daer op hij, getuyge, 
seyde, datter 3 articulen waren, die hem dochten nyet rede-
lick te sijn voorden landen van Vrieslant te begeren. Eynte-
lick was daer gesloten, datmen die articulen uuyte minute 
int net stellen soude ende die den burgemeester ende hem, 
getuyge, senden, die deselven mitten anderen gedeputeerden 
inden Raidt van Leeuwarden doersien soude mogen. Ende 
naer sij twe off drie dagen gewacht hadden, datmen hem 
die articulen soude laten sien, ende heeft geen van beyden 
yet vernomen, soo dat zij eenige vanden Rade int particulier 
gesproicken hebben, ende hebben vernomen voor die waer-
heyt, dat die voorn, articulen aen de K. M*. gesonden waren 
bijden Raidt ende uuyten naem vanden Staten vanden 
Landen, hoewel nochtans die gedeputeerden vanden Staten 
die nyet gesien noch gevisiteert en hadden". De spreker is 
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van oordeel, „dat mit dusdanige saicken die Staten vanden 
Lande luttel eere gesciet, want si], geroupen sijnde ten lang-
dach om hoer advys te geven, comen in grooten getale. . . , 
ende als sij gecomen sijn, soe en hoertmen hoer advys nyet, 
mer den Eaidt doen sonder heur advys dat hemluyden be
lieft; twelck den Raidt ook somwijlen doet sonder den Staten 
te bescrijven, gelijck off sij des Keysers macht hadden". 
De bovengenoemde burgemeester bevestigt in zijn getui
genis dit verhaal. Toen hem bleek dat de artikelen ver 
stuurd waren, rnede uit naam van de Staten, had hij den 
Raad toegevoegd: „wye heeft U last gegeven om dat te 
doen? Hebt ghij dat nu gedaan, ghij moechtet wel meer 
gedaen hebben!" 

Een ander voorproefje van wat de regeering en haar 
ijverigste dienaren te smaken zouden geven, volgde weldra1). 
"Wat zoovelen zich met walging van de Saksische regeering 
had doen afwenden en haast allen had tegengestaan, werd 
weer — en natuurlijk, daar het sproot uit een zelfde wortel — 
beproefd. Zonder de toestemming van een landdag2), met 
goedvinden alleen van enkele aanzienlijken, werd om den 
nood der tijden een belasting van enkele stuivers op den 
noreen rente gelegd. Dat zoo vele Friezen zich verzetten 
was minder om den druk dier schatting, dan wel om het 
feit, dat in hun oog het recht geschonden werd. Zij vonden 
het „ya groet gewalt ende unrecht, een sijn go et to,nemen, 

!) Vlg. voor wat nu volgt: Chbk. van Vriesl. I I , pag. 116 vlg. — WORP 
VAN THABOK V, pag. 260 vlg. — Verder de Informatie van 1522, aangehaald 
pag. 81 noot 1. 

2) In zijn Landboek zegt KEMPO VAST MAKTENA, dat alles „nyet zoe for-
melyck by ghemeenen aecordt toegheghaen was". Er schijnen, volgens de 
getuigenissen in de meergemelde Informatie, wel pogingen gedaan te zijn, 
om consent der Staten te verkrijgen. Maar toen de vraag tot veel onder
handelen aanleiding scheen te zullen geven, heeft de Baad doorgetast en 
werden brieven om het opgelegde te innen uitgeschreven, vóór men het over 
al of niet toestemmen geheel eens was. Het uitvoerigst zijn in dezen de 
Burgemeesters van Leeuwarden in hun getuigenis. Zij vooral schijnen te 
hebben willen bemiddelen, evenals later in dergelijke gevallen. Mogelijk 
hadden de steden, op weg om zich te emancipeeren uit de macht van den 
adel, in KAKEL een natuurlijken bondgenoot begroet. 
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sunder daer umme to bidden offcen fraghen"*); en „quod 
omnes tangit , ab omnibus debet approbari" 2 ) , meenden zij. 
Den 27en Mei 1522 werd bij den Raad een verzoekschrift 
ingediend om afdoening van dien dubbelen stuiver op den 
gulden pacht 3 ) . Zoo iets is — schreven de supplianten — 
„bij tijden der Vurst van Sassen Stadholders noch Regenten, 
en Key. Mat. Stadholders tot noch nyet ghedaen, hoe veel 
te meer mach ons alle sulcks van U verdrieten!" Had een 
ander het den Friezen willen toevoegen, „ghij solden mit 
allen uwen vermoghen belet ende teghen gheweest hebben". 
Van Gods wegen en om den eed, Z. M. gezworen, was de 
Raad verplicht het beste voor den Keizer te doen; daaraan 
moest hij zich. dan ook houden en nalaten tumult in het 
land te verwekken. De Stadhouder bevond zich toen in het 
veld. In een brief, den 29en Mei door den Raad hem toe
gezonden4) , wordt hem mededeeling van de ingekomen sup-
plicatie gedaan. Het stuk beroerde „sekere beswairingen 
angaende die dubbel stuver bij U. Gr., ons ende andere treffe-
licke deser Landen nae rijpe deliberacie geordineert ende 
gesloten opte gulde renten te stellen totter onderholt vanden 
knechten in dienst van Heer TJAERT VAN BOTJRMANNIA, Ridder, 
Raidt ende Hooftman, voor een maent angenomen". De 
supplianten zeiden niet alleen macht te hebben voor de in 
de supplicatie genoemden, „maer oick voir veel meer andere 
huere consoerte wegen, die hemluyden tot huerder conspi
ratie geadvoceert hadden". De conspirateurs waren dikwijls 
in kloosters, huizen, steden en plaatsen vergaderd geweest 
en hadden „conspiratiën aldaer gehalden". Meerderen nog 
trachtten zij over te halen. Men had beproefd hen tot andere 
gedachten te brengen: 't was immers om best wil geschied 
en na rijp beraad van Stadhouder, vollen Raad „ende meer 
andere vanden treffelicxten deser landen"; en 't was toch 
ook maar om een maand te doen! Dit maal moesten zij de 
penningen nu maar opbrengen; zij konden dan van den 

1) JANCKO DOÜWAMA: Boeck der Partyen, pag. 420. 

2) Ibid. 
3) Gemeente-Archief van Leeuwarden, no. 151 van SINGELS' Inventaris. 
4) Ibid. — Een copie van dit schrijven komt eveneens voor in de Infor

matie van 1522. 
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Stadhouder andere provisie vragen. Schold Z. Gr. ze hun 
kwijt, „solden alsdan maer geleende penningen wesen, die 
hem ongetwijffelt . . . vanden eerste betalinge ofte andere 
incompsten gerestitueert ende betailt solden worden". Ook 
was van hen gevraagd „dat sij daer te neven hoer meyers 
ende andere onderdanen, die sij verboden ende wederspan-
nicx gemaict hadden deselve dubbel stuver te betalen, anders 
informeren ende sulcke penningen ter stont betalen wolden 
laten". Maar dat alles had niet gebaat. Zij hadden geant
woord, dat „dat neven hemluyden een eleyne saickewaere; 
maer over den armen huysman, angesien den jegenwaer-
digen quaden ende dieren tijt een zware ende onverdragelicke 
lasten, ende dat diewijlen sulcx contrarie die gewoonte bijden 
Furste van Sassen geobserveert ende geholden, sonderlang-
dagen te holden ende buyten heuren weete ende consent 
ofte deliberatie gesciet was, en gedachten sij nyet mit wille 
daer inne te contribueeren ofte te geven". Even verder 
meldt de Raad nog: „wij hebben oick voor ons besceyden 
JELGER FRITSMA van Huysen, die bekent heeft, dat hij van 
RYTJERDT JELGEES zijnen broeder die voors. supplicatie ont-
fangen, ende die deur ansoicken ende begeren vanden voorn, 
conspiratoers over die gemeente van Huysen, daertoe ge-
convoceert, gepubliceert ende dieselve MENNO EMIGA to G-oltum 
voert gesciet heeft, om aldaer ende elders gepubliceert te 
worden, meer andere tot hoeren conspiratie te induceren 
ende trecken". Ingesloten in den brief lag een lijst van 19 
heerschappen x ) , die zich verzet hadden tegen de inning 
van de uitgeschreven belasting, terwijl het schrijven zelf 
eindigde: „nyetmin laten wij voerts varen ende procederen 
totter executie van den voorn, dobbel stuver twelck wij van 
noodtswegen moeten laten doen ons in groote pericule stel
lende". Het laatste moge wat overdreven zijn, dit is zeker, 
het verzet was sterk en de tweedracht groot onder KAREL'S 

aanhang 2) . Het proces-verbaal der commissarissen, op 't einde 

1) Ook deze lijst komt voor in de Informatie van 1522. 
2) Sneek was, toen liet begon te wankelen in zijn trouw aan Gelre, door 

de G-elderschen vaak gewaarschuwd toch. niet over te gaan, om de tweedracht 
onder de heerschappen naar aanleiding van de 2 stuvers op den gulden rente, 
door den ¾aad omgeslagen. Zóó maakten die G-elderschen gebruik van het 
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nog van hetzelfde jaar naar Friesland gezonden om onder
zoek te doen omtrent enkele misstanden, toont dit duidelijk 
aan. De dubbele stuiver had verdeeldheid veroorzaakt, ver
zekert één der opgeroepen getuigen; in dezelfde grietenij 
vond men betalenden en niet-betalenden; 't was „tegens die 
prevelegiën, de sijiuyden voor tgemeen lant vercregen had
den". Heerschappen en grietenijen waren kwalijk te vreden, 
zegt een ander; zij zouden komen „in gelijcke state als zij 
waren ten tijde van den Hertoeh van Sassen, want goet te 
verstaen was, dat als die knechten een maent onderhouden 
waren, men soude moeten comen in die twede maent, ende 
daernae inde derde maent, waer toe die voorscr. dubbel 
stuver nyet en soude mogen hulpen, soe dat die Raden 
alsdan souden ordonneeren te betalen vier stuvers ende daer 
nae zess stuvers, gelijck gedaen was in tijden vanden Hertoeh 
van Sassen, daer hemluyden voor groyelden". Zelfs niet 
alle Raden schijnen even ijverig in dezen geweest te zijn. 
Aan (XROMBACH moesten tot vijf maal toe brieven geschreven 
worden om hem aan te sporen tot executie van den dubbelen 
stuiver in zijn grietenij. Hij verontschuldigde zich en zond 
brieven aan den Raad, die hij van eenige heerschappen, in 
dat Deel wonende, had ontvangen. Daarin lieten deze hem 
weten dat zij, zoo hij tot executie mocht overgaan, zich te 
behoorlijker plaatse over hem zouden beklagen. Maar al 
dreigender werd de toon, door het Hof aangeslagen. „Seer 
ernstelicken" — heet het al gauw — bevelen wij U „van 
Sijner Ma4, wegen, achtervolgende die scriften ende bevelen 
ons nu bij Onss. G. H. Stadthouder daerop gedaen, dat ghij 

incident, terwijl zij tegelijk alles deden wat zij konden, om de bedoelde twee
dracht nog grooter te maken. Tijdens het beleg van G-enemuiden was hun 
de brief, waarvan boven sprake is , in handen gevallen; „welck brieven . . . 
om meerder twedracht in Vrieslant te maicken, gesonden zijn aen eenige 
heerscappen van Vrieslant, die inden selven brief f als conspirateurs genoempt 
waren". Maar al te goed slaagden zij in hun toeleg. — Nog een ander 
middel werd aan deze zijde gebruikt om wantrouwen te zaaien in het kamp 
van den vijand. De daden der regeering herinnerden sterk aan den laatsten 
tijd der Saksische heerschappij. Ook op namen als TAUTENBUKG- e. a. werd 
mi de aandacht gevestigd en men deed verluiden, dat het alles geen keizers-
werk was, maar van de Saksers uitging, „welcke naem van Sassen hyer in 
Vrieslant nyet gaerne gehoert en wordt, emmers hoorden liever vanden Turek!" 
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uyt elcke dorp der voern. grietenije twe off drie vanden sol-
vensten personen halen ende bij U inder herberge to gijselt 
liggen, verzekert blijven, ende holden doet soe lange sulck 
dobbel stuver nyet betailt en wordt!" Eindelijk, nog krasser: 
„soe dan alhier ende overal die murmuracie over U gaet, 
dat ghij K. Ml Eaidt sijt ende een vanden eersten ende 
principaelsten wesen solden, die voertgaen, andere tot be-
talynge informeren, onderwijsen, het contrarie bij U geseiet 
ende ghij alsnoch hemluyden inder versamelinge oft executie 
vanden voorn, penningen geen exempel, maer des te doene 
meer dan andere gebreecklick sijt, seggen opentlick, dat sij 
nyet vermercken en connen dattet K. M'. wille ofte meenynge 
sij, ende dat sij tijts genouch aen tgeven comen, wanneer 
sij vermercken, dat bij U onsse bevelen daer inne nagegaen 
worden. Ende want ons bij Ons Gr. H. Stadtholder dagelyck 
scriften ende geboden deshalve gedaen worden, ghij oick 
sulcx dicmail voergeslagen ende tot enen advys uytgeleyt 
hebt, es daerom noch van wegen K. W. ons alder Gen. H. 
onsse ernstelicke bevel, eens voor al, dat ghij terstont ende 
sonder vertreck alsulcke penningen executeert ende in handen 
van den Rentmeester-Generael overantwoerdt ende betailt". 

Bij de redenen tot ontevredenheid, hier boven uitvoerig 
medegedeeld, komen dan nog andere vooral betrekking heb
bende op het algemeene beleid van den oorlog. Hieromtrent 
heeft natuurlijk ieder zijn eigen opinie. Maar het optreden 
van de regeering wordt, om het weinige resultaat er van, 
algemeen veroordeeldl). 

!) Zie het geheel der klachten over Stadhouder en Baad bij WOEF VAN 
THABOE V, pag. 289 en vlgg. — Chbk. van Vriesl. II , pag. 130 vlgg. — Men 
leze, alvorens men zich in dezen een oordeel vorme, het deel: „Correspon-
dance dn gouverneur de ï¾ise" uit de Papiers d'Etat et de 1'Audience op 
het Kijks-Archief te Brussel. Pas dan kan men zich een denkbeeld vormen 
van de ontzettende moeilijkheden, waarin zich SCHENK VAN TAUTENBURG, wat 
betreft de betaling zijner troepen, dikwijls bevond, en van den wexkelijken 
onwil vaak van deze benden. JANCKO DOUWAMA telt dezen factor beslist te 
weinig meê, en schuift te veel van den onwil dex knechten op de meesters. 
Ten onrechte m. i., althans wat den Stadhouder betreft. Dat anderen voor
deel zagen in nog wat rekken van den strijd is zeer wel mogelijk. In de 
getuigenissen der Informatie van 1522 wijst BERNARD BTJCHO met nadruk op 
het geldgebrek, waarmee men ook toen al in Friesland te worstelen had. 
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Aan deze zijde dus groote verdeeldheid en velen op het 
punt om zich af te wenden. Duidelijk treedt al dadelijk aan 
het licht de moeielijkheid van samenwerking tusschen een 
regeering, die streeft naar alleenheerschappij en een volk 
met herinneringen aan een republikeinsch verleden. De Stad
houder en de vreemde Raden, de „overlandsehe Regenten" 
uit den Saksischen tijd, worden meer en meer alleen de 
absolute dienaren van het centraal bewind. 

G. DE TEGENPARTIJ. 

Veel sterker, numeriek en in éénheid van richting, was 
de tegenpartij. „Vrij, Vriesck, zonder schattinge ende excijs!"x) 
was de leuze, waaronder de Grelderschen kwamen. En al 
wat huisman was 2), op geen Raadsheeren-plaats of exemptie 
van lasten kon hopen, viel den bevrijders toe. Dan enkele 
prelaten, en vele der heerschappen, die partijgenooten waren 
van JANCKO DOUWAMA, den tolk voor Friesland van de Gel-

Men zie hiervoor verder de instructie voor G-HEERT MTJLERT van 25 Mei 
1522. De som, noodig voor de hierin bedoelde onderneming in. Friesland, 
moet gevonden worden in Holland, „bij anticipatie"; en renten en landen op 
't Bildt moeten verkocht worden, om de knechten, ook in de garnizoenen, 
te betalen. — Het antwoord van TAUTENBUKÖ op een andere, volgende 
instructie voor denzeh¾en G-ERIJT MULAERT, nu van 23 Aug. 1522, zegt uit
drukkelijk dat het weinige succes van de vorige onderneming moet geweten 
worden vooral aan den onwil der soldaten, gevolg van slechte betaling. Dat 
onder de knechten een geest van ontevredenheid heerschte, blijkt ook uit een 
schrijven van den ¾aad van Friesland aan den Stadhouder, toen ten Hove 
vertoevende, gedateerd 6 April 1522. De knechten hebben gevolmachtigden 
gezonden aan den Keizer. De Kaden vragen op hun klachten haastig remedie 
te geven en verzoeken dat den soldaten „goede bescheidt gegeven ende beta-
linghe sonder vertooch geschiet ende gedaen worde". — Alle drie de laatst 
genoemde stukken bevinden zich in het Kijks-Archief te Leeuwarden, Losse 
stukken, nos. 61 , 62, 63. 

!) WORP VAN THABOR V, pag. 129. 
2) WORP VAK THABOR V, pag. 129 vlgg., 135. — JANCKO DOUWAMA: Boeck 

der Partijen, pag. 301. 
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dersche bedoelingen. Eindelijk ook enkele Schieringers *). 
Maar het was met Gelre korte vreugde2)! En nu er van 

overtuigd, dat op de oude republikeinsche vrijheid toch niet 
meer viel te hopen, verzoende men zich, door den nood 
gedwongen, ook dezerzijds met het denkbeeld eener 
monarchie. 

Echter , als een natuurlijk gevolg van de nog versche 
herinnering aan de traditioneele leus, streefde men daarbij 
naar zoo gering mogelijken afstand van hoogheidsrechten en 
van het speciaal-Friesche. Wat men zou kunnen noemen 
een „nationaal-Friesche-Statenpartij" plaatst zich tegenover 
KAEEL'S eersten aanhang. Straks zal deze groep in haar 
streven naar een àl grooter meêzeggenschap in regeerings-
zaken geheel Friesland omvatten en daarmee haar partij
karakter afleggen. Maar langzamerhand zien we haar pro
gramma zich ontwikkelen, in aansluiting gedeeltelijk aan het 
verleden, trouw bewaard in de herinnering der Friezen en 
in de gegeven omstandigheden zoo bijzonder gewaardeerd 3). 

De richting, waarin men zich hier beweegt, wordt al 
dadelijk duidelijk door wat JANCKO DOUWAMA zegt naar aan
leiding van de pogingen van den Hertog van Gelre om hem 

!) Vlg. voor den aanhang van beide zijden: WOKP VA» THABOK V, pag. 
130. — Van de prelaten schijnen er vele Friesland om de troebelen, die er 
heerschten, verlaten te hebben; vlg. SCHOBNGEH: Akten en bescheiden betref
fende de Cistercienser-abdij Bloemkamp of Oldeklooster bij Bolsward, pag. 61 
en 63, noot 1. — Dat sommige prelaten den G-elderschen toevielen blijkt uit 
een der stukken, samengevat onder no. 194 der AYTTA-Porteîeuiïle, aange-
gehaald boven pag. 22 noot 4. Daar beloven de oversten van Gerkesklooster, 
Veenklooster, Klaarkamp en Vrouwenklooster den Q-elderschen schatting te 
betalen. 

2) Vgi. voor dit en het nu volgende: JANCKO DODWAMA : Boeck der Par tyen, 
pag. 211 vlgg. 

3) Vgl. voor deze aansluiting bij het verleden de vorderingen, weldra aan 
den Hertog van G-elre gesteld, met die, welke in 1470 ten grondslag verstrekten 
voor de onderhandelingen met KAKEL den Stoute gevoerd; Chbk. van Vriesl. 
I , pag. 637 vlgg. naast WOKP VAN THABOK V, pag. 220 vlgg. — Ook toen 
schijnen in hoofdzaak de Vetkoopers de voormannen te zijn geweest, JANCKO 
stelt de geheele ontwerp-overeenkomst voor als het werk van die partij , des 
ondanks allen Friezen aangenaam, omdat er in bereikt was het minimum 
van prijsgeven der oude vrijheidsidee. Vgl. JANCKO DOTJWAMA: Boeck der 
Partyen, pag. 492; ook WORP VAN THABOK IV, pag. 115 vlgg. 
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tot zijn Raad te maken. Hij weigert van die zijde zijn be
noeming te ontvangen; de Friezen zelven moeten hem als 
zoodanig willen en verkiezen*). Het gedwongen drukke 
overleg van de Gelderschen met de Staten2) is eveneens 
niet zonder beteekenis in dezen. Het meer op den voorgrond 
treden van den stand der huisluiden bij zulke gelegenheden3) 
duidt op een zoeken naar samenwerking van al wat Friesch 
is tegenover het vreemde. De volksbewapening, waarvan 
telkens sprake is4), wijst op een onderling vertrouwen en 
een nationaal streven tegelijk, en de bestraffing der onge-
hoorzamen door dit volksleger zelf4) op handhaving zoovee] 
mogelijk van eigen souvereiniteit. 

Duidelijk geformuleerd komt dit alles beter nog uit in de 
eischen, den Hertog van Grelre gesteld, van welker inwilli
ging de bevestiging van zijn regiment in Friesland afhanke
lijk gemaakt zal worden. Deze vorderingen zijn5): 

Alleen Stadhouder en Kanselier (president) zullen door 
den Hertog benoemd worden; „dye lantschappen van Vries-
landt", de Staten, zullen hun zes leden toevoegen voor 
regeering èn recht. 

Zonder consent der Staten zal de Hertog geen bevelheb
bers aanstellen in steden en vesten. 

Zonder goedvinden der Staten zal geen belasting uitge
schreven mogen worden; geen last van schatting of accijns 
mag worden opgelegd, dan met inwilliging der Landen. 

Eindelijk — wat ook de anderen bij hun „overkomst" 
hadden bedongen en verkregen —: 

!) Boeck der Partyen, pag. 205 vlgg. 
2) Zie de landdagen, door de Gelderschen in dezen tijd gehouden, in 

het 2e deel van het Chbk. van Vriesl., in het 5e deel van WORP VAN THABOR 
en bij JANCKO DOUWAMA in het Boeck der Partyen. 

3) Vgl. WORP VAN THABOR V, pag. 165 vlg., waaronder de naar den Her
tog van G-elre gezonden gedeputeerden voor ieder district ook een huismaii 
voorkomt; ook pag. 264, waar twee priesters, twee heerschappen en twee 
huisluiden een kwestie, tussclien den Graaf van Meurs en de Sneekers ont
staan, zullen beslissen. 

4) WORP VAN THABOR V, pag. 163. Vgl. ook de Informatie van 1522, 

boven, pag. 81 noot 1 aangehaald, waarin verschillende getuigen liever 
hadden gezien dat men Priesche dan vreemde knechten had aangenomen. 

6) WORP VAN THABOR V, pag. 220 vlgg. 
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het behoud van alle oude privilegiën, „gerechticheit ende 
heerlickheit" zal worden verzekerd. En : 

om geen reden zullen de Friezen buiten de Friesehe palen 
kunnen ontboden worden. 

Als het met Gfelre intusschen zoo niet gaat , beproeft 
DOUWAMA het met KAKEL V. De vraag is dus nu, welke 
houding zal diens regeering aannemen tegenover voorstellen 
van deze zijde. Tweeërlei was de weg, dien zij kon inslaan 
tot bereiking van haar doel. Zij kon het uitgeputte Fries
land door een laatste krachtsinspanning machteloos doen 
neerzinken aan haar voeten en het haar wil dicteeren. Zij 
kon ook door overleg tot een oplossing zoeken te komen. 
Tot het eerste middel, waardoor zij voor het oogenblik, en 
mogelijk ook voor de toekomst meer volkomen zou slagen 
en dat haar dus het meest moest toelachen, rieden haar 
enkelen van haar eigen aanhang 1 ) , die, nu zij eenmaal den 
voet in den beugel hadden, van geen transigeeren met de 
tegenstanders meer wilden weten. Misschien vertrouwden 
zij de bedoelingen van JANCKO DOUWAMA ten opzichte van 
den Keizer niet recht; hij had er immers aanleiding te over 
toe gegeven om te twijfelen aan zijn goede trouw, ais hij 
heette te ijveren voor iemand, die zich Heer van Friesland 
wilde noemen. Ware het nu te denken, dat een dergelijk 
wantrouwen de hoofdreden van hun advies was, de regee
ring zou alle aanleiding hebben gehad om er onmiddellijk 
een luisterend oor aan te leenen. Maar ook zij waren Friezen 
en hadden eens dezelfde vrijheidsidealen gekoesterd als de 
tegenpartij. De drijfveer van hun handelen kon dus zeer 
wel ook een andere zijn. En geen scherpe blik was er voor 
noodig om te ontdekken, wat minstens evenzeer als de 
bovenbedoelde overweging hun de richting aanwees, waarin 
zij de regeering rieden te gaan. Immers, altijd nog maar 
door bleef in den strijd bewaard de herinnering aan de oude 
partijschap, met de persoonlijke antipathie over en weer, 

l) Zie beneden liet advies van den Stadhouder SCHENK VAH TATTTESBTJRIJ 
op de voorstellen van JAISKO DOUWAMA, waarvan deze den Audencier doet 
zeggen: „dit adwijs is gescrewen uth de mont van Here TIAERT BÜKMANNIE" 
(Boeck der Partyen, pag. 308). Zie ook den beneden genoemden brief van 
TJAABD ELGERSMA. 
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daaraan verbonden. De Schieringers, met maar enkele Vefc-
koopers, vormden KABEL'S aanhang; in het andere kamp was 
de verhouding omgekeerd1). De hoofdmannen aan beide 
zijden: de MAKTENA'S, een GOSLIGK JONGEMA, een TJAABD 

BUBMANIA, een SYDTS TJAEBDA tegenover een JANCKO DOTJ-

WAMA en een Juw JONGBMA waren vijanden van ouds. En 
dat de Stadhouder met zijn meening aan de zijde der eerste 
groep stond, kon evenmin bij de regeering onmiddellijk den 
doorslag geven. Wel was hij niet blind voor het persoonlijke 
element in den strijd; ook schijnt de verhouding tusschen 
hem en zijn machtigste en daarom meest intieme raads-
vrienden niet altijd even schitterend te zijn geweest; maar 
uitteraard kon hij niet met volkomen onbevangen blik den 
toestand overzien. Van ééne zijde meest wordt hij ingelicht; 
van den steun van wat nog meegaat hangt hij af, en de 
beslissing omtrent dat meegaan wortelde in den bodem van 
den partijstrijd van vroeger dagen. 

Juister inzicht dus in wat te doen was en te laten kon 
door overleg ook met de tegenpartij verkregen worden. 
Buitendien was nog een ander voordeel aan dit middel ver
bonden. Leidde het overleg tot een oplossing, deze zou zoo 
ten koste van minder zware geldelijke offers verkregen 
worden dan langs den anderen weg. 

D. HET OVEBLEG EN DE KEUZE DEE EEGEEBING. 

Op grond van het bovenstaande is het dus alleszins be
grijpelijk, dat de regeering zich liet overhalen tot besprekin
gen met JANCKO 2) , hopende door hem de tegenstanders te 
bereiken; ook begrijpelijk, dat men, bekend met zijne denk
wijze, met de uiterste voorzichtigheid te werk ging. Een 
voorloopige conventie8), nog maar weinig — toch al iets — 

*) Vgl. WOKP VAN THABOK V, pag. 130. 
2) Vgl. JANCKO DOUWAMA: Boeck der Partyen, pag. 289 vlgg. 
3) Deze conventie komt ten naaste bij overeen met die, voorkomende in 

WOKP VAH THABOR V, pag. 272 vlg. en Chbk. van Vriesl. I I , pag. 119 vlg.; 

begin en slot moeten, blijkens het aangehaalde advies van TATJTENBURG, bij 
WOKP zijn weggebleven. 
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kleur bekennende, wordt met verzoek om advies den 
Stadhouder toegezonden. Hoe dat advies zou uitvallen kon, 
liet zoo even gezegde in aanmerking genomen, niet twijfel
achtig zijn. SCHENCK VAN TAUTENBUEG'S raad x) in dezen 
luidde, niet verder in te gaan op de begonnen onderhande
lingen. Op prineipiëele gronden, die door de regeering niet 
dan gewaardeerd konden worden, deed hij dien raad bij de 
kritiek op de verschillende artikelen afzonderlijk steunen. 

Dat de ongehoorzame Friezen K. M1. als Heer van Fries
land ontvangen zouden was goed; „nochtans zijluyden hebben 
een ander meninge, daer inne zij vermeynen K. M*. als haren 
Heer als Keyser te zweren, ende niet als grave van Hollant." 

Dat de Keizer „sich verscrijven soude tegens zijn onder
danen gheen bede, subvencie noch ander behulp te begeren", 
dan tot een vastgestelde som, buitendien lager nog dan 
tijdens den Vorst van Saksen, het komt hem voor „dat men 
K. M'. eere noch profijt in dezen artikel niet gesocht heeft. 
Alsoe is mijn advys ende goet beduncken dat K. M. hair 
heerlicheyt ende demeynen niet overgeven zal ende hair M. 
sullen an hem houden die excijsen ende thollen, die te ordi
neren nae hair K. M. wille en believen''. 

Aan de voorstellers, om onkosten te sparen, vrijheid van 
handelen te geven, wordt met het oog op den waarschijn
lijk dieperen ondergrond van hun streven sterk afgeraden. 
„Indien hem K. M†. alle dese punten ende articulen consen
teerde, is te besorgen, dat zij int lant souden comen ende 
maecken een oploep ende gescrey. „wij sijn Keyser vrij , wij 
sullen niet meer dan 22.000 gouden gulden sjaers den Keyser 
geven; die excijs ende thollen zijn al off, ende men sal ons 
niet meer bezwaren" "! . . . „Dan die vrydom leyt hemluyden 
zeer inde zinne", heet het iets verder. 

Als eigen raad om de zaken tot een goed einde te brengen 
geeft de Stadhouder het volgende plan in overweging: profi-
teeren van de moeielijkheden, door den oorlog in het Sticht 

*) Het schrijven van den Frieschen Stadhouder, waarin deze raad vervat 
is, komt voor in Carbon 1 en lWsj Bijks-Archief te Brussel. Het is geda
teerd van het Blokhuis te Leeuwarden, den 24en Qct. 1521, en behelst het 
advies, dat bedoeld wordt door JANCKO DOUWAMA op pag. 308 van zijn Boeck 
der Partyen. 
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van Utrecht voor de Geldersche Friezen, gerezen om zich. van 
levensmiddelen te voorzien; den Hollandschen steden allen 
uitvoer van proviand naar den vijand verbieden; en knech
ten sturen vooral, want „dair moet eernsticheyt toe gebruyct 
worden!" 

Dit alles, geheel in de lijn van de bedoelingen der Bour-
gondisch-Oostenrijksche vorsten kon — het zij nog eens ge
zegd — niet dan gewaardeerd worden. Maar de kosten, zal 
TAUTENBTJRG'S raad worden opgevolgd! En de bijsmaak, die 
zijn schrijven krijgt, als hij in den aanvang zegt, dat het 
daarin vervatte gebaseerd is op informatie van „enige secrete 
vrunden, dien Frieslant wel bekent is, ende deselve luyden 
als JANNCKE DOUWEMA etc. . . . zeer wel kennen"; als hij, ten
gevolge dier informatie, genoemde personen schetst als 
„eerloes, trouloes ende meynedich bevonden", en er aan 
toevoegt „ende is zeer periculeux met sulcken luyden te 
handelen"; als telkens en telkens weer wordt aangedrongen 
op sparen van en vertrouwen op hen, die tot nu toe — maar 
met weinig resultaat, kan de regeering tegenwerpen — ijver
den voor K. M1. En tot weerzinwekkens toe sterk wordt die 
bijsmaak door een slot als dit: men ga niet in op het voor
gestelde, want . . . . „die ghene, die van den Edelen dus 
lange K. M4. partije gehouden hebben, willen vanden voersz. 
luyden niet gehandeld noch geregniert zijn". 

De vrienden zelven laten zich ook niet onbetuigd. Een 
Vrief van TJAARD ELGERSMA , Raad in Friesland aan PBTLIPPUS 

HANNETON, Audencier van den Keizer *), strekke ten bewijze. 
Uit Leeuwarden meldde de schrijver, den 24en October 1521, 
dat hij, eertijds aan het Hof vertoevende om er zijne en 
Friesland's zaken te «.behartigen, beloofde mededeeling te 
zullen doen als er iets gebeurde in prejudicie van den Koning. 
Nu gaat het gerucht, dat JANCKO DOUWAMA, JANCKO OENEMA 

en Jow JOWSMA ten hove zijn, groote beloften doende. Zij 
kunnen die niet volbrengen; zij zijn niet van „sonderlinghe 
macht und groet van frunden"; weinige „angeborene frunden" 
zelfs zijn hun genegen. Vooral JANCKO DOUWAMA is een be-

1) Kijks-Arcnief te Brussel, Carton 170, no. 10 der stukken aangaande 
de Seigneurie, en daarvan weer no. 1. 
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ginner van al het kwaad, meineedig en trouweloos; hij zou 
zijn leven zelfs niet zeker zijn in Friesland. JANCKO OENEMA 

bleef den Saks trouw tot op het laatst ; op hem is men 
minder gebeten. Aan Jtrw JUWSMA eindelijk is weinig ge
legen. Het drietal zou Geldersch zijn gebleven, hadden ze 
meer kunnen krijgen, maar de Gelderschen vertrouwden hen 
ook niet. Allerlei aanslagen zoeken ze; de arme onderdanen 
zijn voortdurend in jammer en ellende gedompeld. De Keizer 
vindt altijd wel beter menschen onder hen , die nu zijne partij 
houden. Ook hebben zij om den Graaf van Oost-Friesland 
als Stadhouder gevraagd; die is evenmin gewild; edel en 
onedel zou zich verzetten. 

Het kan nauwelijks verwonderen, dat bij zóó sterken aan
drang het Brabantsche Hof juist de voorzichtigheid bijzonder 
betracht te , de gegeven adviezen nog eens aan een bijzonder 
onderzoek onderwierp. 

„Also ons 1 ) , EVEÏLT DE V E E B ende GHEBT MTJLEBT, op 
huyden, den 5ea dach Novembris Anno '21 belast is van 
wegen der K. M. onse advys ende guetbeduncken toe setten 
bij gescrifte op sekere articulen ofte concepte ons scrifteliken 
overgegeven, berorende 't lant van Vrieslant, om tselve alle 
toe reduceren ende toe gecrijgen tot obediënciën ende onder-
danicheit van K. M*. voirsz., ende oick op zekere advys dair 
op gegeven bij mijnen Heeren den Stadtholder van Vrieslant 
Heeren GEOBGE SCHENCK, Frijheeren toe TAUTENBUROH, soe 
dunckt ons beyden op correctie der voirsz. K. M'. geraden 
toe wesen sulcx als hyer nae volgt": 

Men ga in op den voorgestelden eed; aan een Erf heer 
wordt die gezworen; wat mogelijk bijbedoelingen zijn doet 
er niet toe; zóó staat het er, en een principale moeielijkheid 
is er mee opgelost. 

Wat het artikel der inkomsten betreft: men neme voor-
loopig aan ; de kosten zullen zeer hoog loopen, als men 
wat nog ongehoorzaam is „myt oirloge ende chrafte soude 
brengen tot obeissance"! Accijnzen, die nergens anders 
geheven worden, en die ook in den Saksischen tijd reden tot 
veel ontevredenheid waren, zullen steeds een oorzaak tot 

!) Kijks-Archief te Brussel, Carton 1 en Ibis. 
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rebellie blijven, vooral voor de Friezen, die „hem fonde-
rende" zijn „altoes op haerluder valsche vrijheit, die hem
luyden inden harten bestorven is". Buitendien, door EGMOND 

werd in 1515 aan vele heerschappen vrijheid van jaarrente 
toegestaan; andere pretendeeren recht op die vrijheid; ook 
de stad Leeuwarden; de inkomsten zullen dus, al blijft de 
oude regeling bestaan, minder bedragen dan vroeger. En 
verlicht men hen, die zich nog zullen overgeven, niet ook in 
hunne lasten, steeds zal een reden tot gevaarlijke afgunst 
en tweedracht blijven bestaan „alsoe de Vriesen gemeenlik 
ende natuurlik boven andere natiën deen dander benijden 
ende nyet lijden en mogen, dat deen badt vaert dan dander". 

Eindelijk, wat aangaat JASCKO DOUWAMA'S voorstel tot zelf 
optreden ten gunste van den Keizer, men sla ook dat niet 
af, bij gebreke aan een beter middel om te komen tot het 
doel; „welverstaende altoes, dat men hemluyden geen bevel 
van steden, sloten ofte andersins en geve, in welke gevalle 
de K. M1. bij hemluyden nyet bedrogen sal mogen worden". 

Voorzichtigheid dus hier, politiek beleid, geschipper tus-
schen de klippen door, met toch hetzelfde einddoel; een 
voorloopig zich er bij neerleggen, een probeeren, „versoe
ken", omdat men er niet op behoort te letten „duer wyen 
de K. W. gevordert wort , zoo veer Z. Ml. dair goetliken 
mede profiteren ende sware costen verboden mach". Die 
beide laatste moeten klemmende argumenten geweest zijn. 
Het s tandpunt boven de partijen was het natuurlijke voor 
een regeering, krachtig als die van KABEL V, en geld sparen 
de noodzakelijke leuze van den dag. TAUTENBUBG , D E V E E B , 
MULEBT en JANOKO DOTJWAMA confereeren weldra *) en stellen 

!) G-evolg van deze conferenties, geaoemd fo¾ ÏM«m¾ DOTJWAMA: Boeefc 
der Partijen, pag. 307, was de boven (pag. 88 noot 1) aangehaalde Ie com
missie getiteld: 

Memorie ende Instructie aen meester GEEBIT MULAERT, Hooft ende eersten 
Kaidt der Key. Ma. in zijnen Baide van Vrieslant van tgene des hij van 
wegen den voirsz. K. M. ende mijnen genadte vrouwen te zeggen ende ver
elaren heeft den Stadthelder Q-enerael van Vrieslandt Heere JORIS SCHINOK 
Vrijheere tot Tautenburg bij den welcken mijn voirsz. G-. V. hem schickt. 

MULEKT trof TATJTENBÜRG in Alkmaar, de Stadhouder beloofde alles te 
zullen doen voor den Keizer, wat hem mogelijk was. 

T 



98 

samen het beloop vast der naaste poging om Friesland in 
zijn geheel keizersch te doen worden. Deze samenwerking 
echter was van te kunstmatigen aard, dan dat een slagen 
verwacht zou kunnen worden. 

Dit bleek al heel spoedig. Na de landing en enkele weinig 
beteekenende krijgsbedrijven, werd een landdag van de aan
hangers der Bourgondische partij te Harlingen gehouden; 
ook eenigen van de tegenpartij werden gevraagdx). JANCKO'S 

voorloopige voorwaarden van overgave, boven bedoeld, wer
den er den landen getoond en verschillend, niet onvoor
waardelijk slecht, ontvangen. Na wat in den boezem der 
eigen partij was voorgevallen, lijkt mij dat zeer wel begrij
pelijk. Ook van het zenden van gedeputeerden, die de 
Kegentes de nadere wenschen der Friezen zouden te kennen 
geven, kwam om verschil van die wenschen en tweedracht 
over de keuze der volmachten niets. JANCKO gaat met Jxrw 
JUWSMA alleen en wijst voorzichtig, in den vorm van een 
raad nog maar, weer verder in de richting, waarin weldra 
onder zijn leiding de eischen van hen, die wij samenvatten 
als de nationaal-Friesche-Statenpartij, zich zullen ontwikke
len2). De Keizer sta toe, dat geen edelen of officianten in 
Friesland aan lijf of goed gestraft worden, tenzij „dye saeek 
waer ende openbaer is, ende tgene hem opgelecht wort, 
opentlick voerden Staeten van Vrieslant overbracht wort". 
Ook willige hij in, dat de Friezen zullen hebben en houden 
haar lus Patronatus, recht van hoogheid en middel tot ge
hoorzaamheid van groote beteekenis in handen van wie het 
bezaten. 

Na hun terugkomst met den last der Regentesse om alsnog 
bedoelde gedeputeerden te zenden, werd weer een landdag 
tegen 20 September 1522 naar Leeuwarden uitgeschreven3). 
Duidelijk komt wat men aan deze zijde wil aan het licht in 
de artikelen, nu door het meerendeel van de vergaderden 

!) WORP VAN THABOR V, pag. 270 vlgg. — JANCKO DOUWAMA: Boeck der 

Partyen, pag. 337. — Chbk. van Vriesl. I I , pag, 118 vlgg. 
2) W O R P VAN THABOR V , p a g . 275 v lg . — Chbk . v a n Vriesl . I I , p a g . 120. 
3) W O E P VAN THABOR V , p a g . 276 v lgg : — Chbk. v a n Vriesl . I I , p a g . 

121 v lgg . 
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als de formuleering hunner wenschen beaamd, en opgesteld 
onder directen invloed van JANCKO DOUWAMA

 1). 
Als Erfgubernatoren vanwege Keizer en Rijk alleen zullen 

de Graven van Holland over Friesland ook heersenen. De 
Friezen zullen in naam dus de „Vrije Friezen" blijven, — 
Ook zal de Keizer beloven, dat hij Friesland „niet sall 
alieneren van den graefsehip van Hollant ende dat heylige 
Roemsche riek". 

Een potestaat , als Stadhouder, Raden en Ambtluiden 
zullen de Friesehe Staten zelve zich kiezen. 

Green Edelman of „naemafftich" persoen zal aan lijf of 
goed om misdaad gestraft worden „sonder die Landen daer-
toe requireert te syn". 

De Friezen zelven zullen de inkomsten vaststellen, door 
den Gnbernator uit hun land te trekken. 

De Staten van Friesland, de „Landen", zullen mogen 
ordonneeren op de politie van dijken, dammen, sluizen, 
diepen en wateringen. 

ledere daarop recht hebbende zal zijn lus Patronatus 
behouden. 

Dat wil dus alles met elkaar zeggen: zooveel van de 
landsheerlijke hoogheid als maar even mogelijk is, zoowel 
van uitvoering als wetgeving, zal in de handen der Staten 
van Friesland gelegd worden. Dan: 

Het Jus de non evoeando wil men verzekerd weten; ook 
zullen geen Friezen, om zaken van krijg, buiten de palen 
van hun gewest gevoerd worden. 

De Keizer zal met den Graaf van Oost-Friesland alliantie 
maken. Zelfs is er een streven, dien Graaf tot Stadhouder 
benoemd te krijgen 2). 

!) WORP VAN THABOE V, pag. 279 vlgg. — Chbk. van Vriesl. I I , pag. 122 
vlg. — JANCKO's medewerking blijkt uit liet feit, dat hij een der gedeputeer
den is , met de overbrenging der artikelen, belast (WORP VAN THABOE V, pag. 
277). Zij, wier taak het wellicht zal zijn, het daarin gevraagde door mon
deling betoog te steunen, kunnen wel niet anders dan mede-opstellers ge
weest zijn. De heerschappen, hier als gedeputeerden genoemd, zijn juist dezelfde, 
die door JANCKO (Boeok der Partyen, pag. 252) worden vermeld als onder de 
Bourgondischen meest geneigd tot samenwerking met hem, en die voor schik
king meer dan voor doortasten met geweld gevoelden. 

2) WORP VAN THABOK V, pag. 299. — Van zijn zending naar den Graaf 
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Alles samen genomen dus : de Friezen zullen uitsluitend 
voor Friesland en Friesland zal voor Friezen alleen zijn. In 
den persoon van den Oostfrieschen Graaf aan de spits van 
liet bestuur ziet men den Friesehen Potestaat ; in den wensch 
hem als Stadhouder te hebben vertolkt zich het nationale 
streven der part i j , dat misschien aanknoopt bij de herinne
ring aan den tijd, toen hij het middelpunt was van het ver
zet tegen de Saksers. 

Dan volgen nog enkele vorderingen, minder uitvloeisel 
van een bepaalde politieke richting, dan van begeerte naar 
onder alle omstandigheden even wenschelijke zaken: remissie 
voor vroeger verzet; behoud van privilegiën; de eisch, dat 
geen priester meer dan één beneficie zal hebben en in loco 
zal moeten resideeren, dat niemand meer dan één ambt 
tegelijkertijd bekleede, dat men elders binnen KABELS landen 
in tollen niet zwaarder belast worde dan „die ghemeene 
Hollanders." 

Karakteristiek weer is in het geheele samenstel der vor
deringen dezerzijds dit , dat bij nauwe aansluiting aan een 
vroeger verleden zoo -geheel gebroken wordt met wat in 
onmiddellijk voorafgaanden tijd in Friesland tot stand was 
gekomen. Er is in dit alles weinig over van de Saksische 
regeling. De centrale regeering, opperste rechterlijk college 
tevens, zal, als zuivere creatie van Friezen, nu van karakter 
veranderd zijn, haar macht besnoeid vinden, haar uitspraken 

van Oost-Friesland maakt JAÏJCKO DOUWAMA zelf melding in het „Boeok der 
Partyen", pag. 380 vlgg. — Een kort verslag, naar het mij voorkomt gedeel
telijk van JANOKO zelf, van wat in de jaren 1522 en 1523 hem ten Hove 
wedervoer, vond ik in het Archief-Eysinga, bewaard in de Bibliotheek van 
het Friesch-Genootschap te Leeuwarden. Het is getiteld: „Diversche hande
lingen, doleanciën en beantwoordingen tusschen den Keyzer en de landen 
van Vriesland, 1522 en 1523". Onder de bijgevoegde stukken komt er een. 
voor, waarin de voorwaarden genoemd worden, waarop de Graaf van Oost-
Friesland zich tot helpen bereid verklaarde. De Graaf eischt o. m. een 
„generael commissie op hem van Key. Ma. omme de lande ende lude, 
geestelick ende werltlyck to enicheit und vreden und ther subiectien te stel
len, alles to Key. Ma. eere ende profijt ende des gemene best und walfaert". 
Dat de regeering huiverde een dergelijke volmacht te geven na de wijze, 
waarop de G-raaf den Hertog van Saksen ten opzichte van Groningen had 
behandeld, is niet dan natuurlijk. Vlg. WORP VAN THABOR V, pag. 299. 
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op anderen grondslag baseeren. De Statenvergadering daaren
tegen, adviseerend hoogstens en naar goedvinden bijeenge
roepen of niet in den Saksischen tijd, zal integreerend deel van 
de administratie worden. De bestelling der lagere ambten 
zal eene andere zijn. De regeling der domeinen is een nieuwe 
gedeeltelijk. E n niet uitsluitend is dit alles gevolg van 
richting; als met opzet is vermeden elke herinnering aan 
Saksen; is ook wat wel bruikbaar was voor de partij door 
iets anders vervangen of met anderen naam genoemd x). 

Zóó waren dus de bedoelingen duidelijk geworden, de 
grenzen scherp getrokken. Eenerzijds wilde men aansluiting 
aan het dadelijk voorafgaande; groote, liefst absolute macht 
der centrale regeering; „eernstigheid". Anderzijds was het 
streven gericht op aansluiting aan een vroeger verleden; 
meêzeggenschap, liefst oppermacht van de Staten; overleg. 
De regeering moest kiezen, werd weldra voor de nood
zakelijkheid eener keuze geplaatst door de klachten, die 
haar van den kant van JANCKO'S aanhang bereikten over 
Stadhouder en Raad 2 ) . Een aanwijzing omtrent den uitslag 
dezer keuze wordt reeds gegeven in de antwoorden 3) op de 
artikelen, zoo even genoemd. Alleen die der derde groep 
worden ten naaste bij onvoorwaardelijk ingewilligd; die der 
tweede gedeeltelijk; die der eerste alleen met zoodanige 
veranderingen, dat de hoogheid van den Landsheer ongerept 
blijft en het geheel den stempel draagt van concessies als 
gevolg van omstandigheden. 

Bij gelegenheid van denzelfden landdag, waarop deze 
antwoorden den Friezen werden medegedeeld, werden ook 
de zooeven genoemde klachten tegen Stadhouder en Raad 

!) Dit laatste doelt op den eisch: „ende in dye landen te gebrucken Key. 
reenten". Waarom niet de Saksische ordonnantie? En wordt deze, uit „Key. 
rechten" voornamelijk geëxtraheerd, bedoeld, waarom haar dan niet genoemd? 
Dat zij gemeend kan zijn bewijst de conventie van 1524, waar dezelfde vor
dering ingewilligd wordt, terwijl toch de Saksische ordonnantiën grondslag 
bleven voor de rechtspraak. Mogelijk is hier, waar wel van een opbouw op 
Saksischen basis gesproken wordt, alleen een aanvulling bedoeld. 

2) Zie WOEP VAN THABOR V, pag. 291 vlgg. — Chbk. van Vriesl. I I , pag. 
130 vlgg. 

3) WORP VAN THABOR V, pag. 282 vlgg. — Chbk. van Vriesl. I I , pag. 
123 vlgg. 
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geformuleerd1) en den commissarissen, tot onderzoek van 
een en ander medegekomen2) , overgeleverd. Een uitvoerige 
enquête heeft p laats , waaraan boven reeds iets werd ont
leend 3 ) ; maar al zijn de getuigenissen, die worden afgelegd, 
niet juist vleiend voor de betrokkenen, de regeering kon 
kwalijk anders dan rehabiliteeren *). Te veel was gedaan 
volgens haar eigen instructies en het overige in een richting, 
waaruit zij zich alleen uit voorzichtigheid nu en dan ver
wijderde. Waar werkelijk, op grond van eigen belang of 
oude partijschap, verkeerd mocht zijn gehandeld, wordt 
tegemoetkoming beloofd. TATJTENBUBG bleef Stadhouder; cle 
Raad werd gehandhaafd, totdat in tijden van rust in de 
toekomst enkele, toch wel noodig gebleken, veranderingen 
aangebracht zouden kunnen worden. Met lang daarna 
werd, als gevolg van de nu met beslistheid gedane keuze, 
JANCKO DOUWAMA gevangen genomen. 

E. HET EINDACCQORD. 

Nu kwam dus de „eernstigheid*' aan het woord. Met dit 
gevolg, dat na verloop van nog maar ruim een half jaar 
geheel Friesland „over een" was gebracht5) en men kon 
gaan denken over de eindschikking, die voor goed de ver
houding tusschen KAKEL V en zijne Friesche onderdanen 

1) Boven, pag. 101, noot 2. 
2) W O R P VAN THABOR V , p a g . 290. — C h b k . v a n Vries l . I I , p a g . 127. 

3) Bedoeld is de Informatie van 1522, nader genoemd boven, pag. 81 
noot 1. 

4) Om Stadhouder en Raad te verdedigen tegen het hun ten laste gelegde, 
trokken TAUTENBDKG zelf en KEHPO VAN MARTENA ten hove. Hoe goed zij 
slaagden leze men bij WOBP VAN THABOK V, pag. 306 vlgg. — Chbk. van 
Vriesl. I I , pag. 134 vlgg. 

5) Zie voor dezen strijd behalve de verschillende Friesche Kronieken, ook 
de boven, pag. 89, genoemde instructie's voor G-HEERT MULERT en het archiefje 
van MR. BÜCHO Aytta , berustende in het Algemeene Bijks- Archief te 's-G-ra-
venhage. (Vlg. boven pag. 22 noot 4). Het is vooral van belang voor de 
reductie van enkele steden, waarvoor BUCHO'S invloed werd gebruikt. Vgl. 
de Bijlagen achter het 5e deel van WORP VAN THABOR'S kroniek. 



103 

zou regelen. Reeds werd opgemerkt, dat de inhoud van 
deze overeenkomst zou afhangen van de wijze, waarop men 
tot de onderwerping zou zijn gekomen. Doortasten van hen, 
die aansluiting wilden bij wat de Saksers hadden gewrocht, 
van hen, die voorstanders waren van een sterk centraal 
gezag, was de inhoud van de laatste periode van den strijd. 
Maar daarnaast had men getracht te slagen door overleg. 
Dit proces spiegelt zich af in de onderhandelingen, gevoerd 
bij het tot standkomen van de conventie van 1524. 

In 1524, „omtrent in den hervest", werden commissarissen 
gezonden1), die in last hadden in Friesland te onderzoeken 
wat gedaan moest worden om uit den warboel, door en 
tijdens den oorlog ontstaan, een geordende regeering en 
justitie te scheppen. Tegelijk moesten zij, wijzende op 
de kosten, die de Keizer gemaakt had en nog zou te maken 
hebben tot bescherming der Landen, een permanente belas
ting voorslaan op den voet als in den Saksischen tijd ge
woonte was geweest. Zulk eene belasting te heffen was, met 
uitzondering van de korte tusschenpooze toen men het met 
JANOKO DOUWAMA beproefde, aldoor het pogen der regee
ring geweest. Maar het was met de opbrengst, door de tijds
omstandigheden, niet vlot gegaan! Toestemming en mede
werking van den kant der Friezen kon daarin verbetering 
brengen. Niet zóó maar echter laten dezen zich daartoe 
vinden; ze komen met een reeks van vorderingen2) voor 

!) Clbk. van Vriesl. I I , pag. 143. 
2) Duidelijker dan door wat voorkomt hieromtrent in. het Chbk. van 

Vriesl. I I , pag. 143 vlgg., wordt de gang der onderhandelingen door een 
stuk in het G-abbema-Archief, bewaard door de voogden van het Old-Bur-
gerweeshuis te Leeuwarden. Hier zijn de antwoorden der commissarissen 
telkens aan den kant toegevoegd, onder het hoofd: „prima-, seeunda-, en 
tertia respontio". Bovendien komen in dit stuk twee artikelen voor, die men 
in het Charterboek niet aantreft; het bijschrift maakt duidelijk, hoe dit komt. 

Artikel 11 luidt hier: „Datt die wartlike presterenn in Vrislant bij alle 
haer privilegiën ende vriheiden van paweselike Hilüchheit ende K.M. Hocheit 
gegunt ende gegeven moegen blijven, oppdatt nochtans nemant vercort wordt 
inn zijn Hecht ende datt bynnen Lewarden een erlick, geistlick, gelert officiaell 
offt commissarms, dewelcke zijn jurisdictie offt macht van den Bisschop van 
Utrecht offt proesten pro tempore ad legalem eomputum ontvangen worden 
zaell moegen verordineren ende constitueren, onder welcken alle decani 
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den dag, over welke druk wordt onderhandeld, zoodat op 
sommige punten tot drie maal toe door de commissarissen 
antwoord wordt gegeven. 

Op de meest fundamenteele zaken, boven1) tot een eerste 
groep vereenigd, hebben òf de Friezen hun eischen gewij
zigd, òf getuigt het antwoord — meestal reeds dat van de 
commissarissen, een enkele maal pas dat van de regeering 
zelve — van veel meer beslistheid dan een paar jaar geleden, 
toen die regeering nog op den tweesprong stond. Nu wordt, 
ook op deze meest gewichtige punten, de toestand in den 
Saksischen tijd als norm aangenomen. 

Weer hadden de Friezen gevraagd, dat KABEL zou ver
klaren de landen te regeeren „ut name ende tytele als Erf-
heere ende Ghibernatoer des Heyllyghen Roemschen Ryck". — 
„Fiat", was het antwoord der commissarissen. Maar in de 
confirmatie-brief is van deze kwestie geen sprake. Het komt 

rurales mett hoer geistlicheit staen, ennde toer Jurisdictie sonder seker tax, 
meer oeck ad legalem computum van denselfften ontfaen sonder enige ver-
pachtinge". ' 

Onder „prima respontio" staat dan aangeteekend: „Angande de presterenn 
de keyser zall deselve holdenn in alsulcke vrijheit als zij warenn ten tijden 
des vurst van Saxenn". 

Angande den offioiaell de keyser zall gerne de hant daran nolden. Alzo 
Mester FOCKE dese artioul alleen liadde dar irni doen setten, seende dee 
antwordt, hef ft begert denselvigen wedder uththedonde werden". 

Secimda Respontio: „Oppten l l t e n , Salmen uytten articulen laeten". 
Om dit laatste antwoord zeker is dan i e t geheel doorgeslagen. 
Artikel 16 van dit stuk ontbreekt in het Charterboek evenzoo: 
„Datt die Keyser dee landen, steden ende onderdanen hoer privilegiën 

vrijheiden, olden hercoemen, gewonten ende ordonnantien onderhouden, ende 
vorts die regeren ende in regimente onderhouden ende doen onderhouden 
in alle maneren ende ordùiantien ende vryeheiden, so hye vormals de durch-
luchtige ende hochgeborne vurste van Saxen den gegunt ende togelaeten 
hef ft des en boven eyn ider syn privelegien onschadelick". 

Natuurlijk dat de Friezen hier den klemtoon leggen op de vrijheden en 
privilegiën. Daarop slaat dan ook het antwoord: „Dee landenn zullen den 
commissarissen overgeven, watt privelegien zij begeren geconfirmeert te 
hebben; die geseen,' de K. M. sall hun accorderen all dat lidelick ende rede-
lick zall wesen". 

In den reversaalbrief zijn de artikelen 10 en 13 het antwoord op het H e i 
geëischte, in den zin der apostille van de commissarissen gedeeltelijk gegeven. 

!) Pag. 99. 
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mij voor, dat dit niet zonder opzet is; of, hebben de Friezen 
naar aanleiding van de antwoorden der keizerlijke gezanten 
zelven den vorm van dit stuk vastgesteld, dat dan de uit
lating in de definitieve overeenkomst der regeering zeer 
zeker niet onwelkom zal zijn geweest. Wij zullen later op 
de zaak terug komen; maar bier zij vast opgemerkt, dat 
van bet begin af aan van die zijde een andere bedoeling 
voorzat. Het bezit van Friesland moest worden losgemaakt 
van de grilligheid der keizerskeuze in Duitschland. De 
Oostenrijksche vorsten wilden hunne rechten gebaseerd zien 
op de aanspraken, die de Graven van Holland meenden te 
kunnen maken, aanspraken, waarvan immers ook ALBSECHT 

van Saksen zich verzekerd had toen hij het quasi-gouver-
neurschap over Friesland aanvaardde. 

In den Raad zal verder niet „die meeste part Vriesen 
ghestelt worden", „van die Staeten verordent". Zelfs wordt 
niet ingewilligd een vordering, copie van het eigen goed
vinden der Regeering van een twee-tal jaren geleden; maar 
de Keizer zal, achtervolgende de ordonnantie van den Hertog 
van Saksen, althans vier Friezen in dit College benoemen. 
Over invloed op de keuze van een Stadhouder wordt , ook 
door de Friezen, niet eens meer gerept, en wat betreft de 
benoeming der Grietmannen, ook daarin blijven de com
missarissen bij de Saksische ordonnantie, „by den lannden 
besworen ende aengenoemen ende so menichwerff by den 
landen begert ennde versocht". In den reversaalbrief is dan 
ook van deze dingen, als zijnde de vorderingen van de 
Friezen hierin ten eenenmale afgeslagen, geen sprake meer. 
Dit laatste is ook het geval met den eisch aangaande het 
Jus Pat ronatus , door de commissarissen beantwoord met 
een: „fiat, beholden den Keyser zyne Hoeehheyt ende 
Preëminentie, als wylen die Furst van Sassen ghebruycte, 
to weten van sesse beneficiën tsyaers te confereren". W a t 
de regeling der inkomsten en domeinen betreft, dit maal gaat 
het voorstel van KABEL uit en het is weer een ordening op 
den voet van voorheen, die de Friezen goedkeurden na 
ontvangst van bedoelden reversaalbrief. Over een „ordon-
neeren" der Staten, op welk gebied ook, vinden we niets 
meer. En ook in het artikel, waarin wordt toegestaan dat 
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geen „Edel oft naemhaftich man buyten 's Landts doer 
enyghe crimiaell saeeken ofte mesbruyck ghetoeghen, noch 
gesonden zall worden", wordt niet meer gesproken over de 
„Landen", die er toe „requireert" moeten zijn, en wordt de 
crimen lesae Majestatis nog uitgezonderd. Teekenend is 
eindelijk het bescheid op een wenk omtrent de wijze van verge
ven der ambten, dien men zich veroorloofd had: „die Landen 
behoeren Keyserlycke Majesteyt te laeten beghaen met zynen 
officiën!" 

Gunstiger luidt uitteraard het antwoord op die tweede 
soort van artikelen, die niet direkt hoogheidsrechten raken, 
die meer het nationale, het particularistische streven ver
tolken. Op verzoek zullen geen appellation buiten het land 
toegelaten worden. Maar als ook hier weer de Friezen advies 
meen en te moeten geven omtrent een nadere regeling van 
deze zaak, wordt dit door commissarissen kortweg op zij 
gezet met een: „ . . . de Keyser zall die Landen daerinne 
verseen"; en wel, in tegenstelling toch met hun particula
risme „. . . . zulcks als in andere Landen en Raeden". 
Eenigszins milder wordt in den reversaalbrief verzekerd, dat 
dit zal zijn „op alzuike ordonnantie, als wy by adviese van 
onsen Stedehouder ende Raede van Vrieslandt, daer op 
ghehoert die van denselven Lande, als dat nae recht ende 
redenen, consideratie hebbende op die maniere ende oude 
ghewoenten van den Lande, behoeren zal". 

Buiten de palen van Friesland krijgsdienst te verrichten, 
zal volgens toezegging van commissarissen, zonder consent 
althans niet geëischt worden. 

Maar, terwijl van een Graaf van Oost-Friesland als Stad
houder van zelf geen sprake meer kan zijn, wordt hier zelfs 
de idee van een Unie met andere gewesten, ter gemeen
schappelijke verdediging tegen mogelijke overvallen van den 
Hertog van Gelre, geopperd en den Staten in bedenking 
gegeven. Ook hier dus merkbaar contrast met wat was begeerd. 

Het meest inschikkelijk toont zich de regeering op punten, 
die niet een der beide boven bedoelde kwesties raken. Dan 
is het geregeld, soms alleen met een kleine correctie: „fiat". 
De Landen zullen niet gealiëneerd worden. Geen twee 
officiën zullen door één persoon bediend worden, geen twee 
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beneficiën in één hand zijn en de beneficiant zal in loco 
resideeren. Men zal voor elkaar niet boeten en de onder
zaten in Friesland zullen door KAREL, als door een goed 
vorst, voor eiken overval beschermd worden. In tollen, 
elders, zullen de Friezen niet meer dan de gemeene Hol
landers worden bezwaard. Eindelijk zal de Stadhouder 
beloven dit alles te onderhouden. 

M e t onduidelijk dus drukt het geheele accoord van 1524 
het s tandpunt uit , dat de regeering denkt in te nemen. Zij 
zal ordonneeren, zij zal benoemen, zij zal in het uitsluitend 
bezit der hoogheidsrechten zijn. 

Maar in het feit reeds op zich zelf, dat zij een contract 
sloot met haar onderdanen, zien de Friezen later een 
mondigheidsverklaring, die' hun ook verder recht tot een 
zeker meêzeggenschap moest geven. 

Het is natuurlijk en begrijpelijk dat de regeering, toen 
zij eenmaal den weg van overleg was ingeslagen, na de 
toezegging der gevraagde vaste inkomsten en domeinen haar 
onderdanen beloofde, hen verder niet zonder hun toe
stemming te zullen belasten. De toekomst echter heeft 
geleerd, dat het voorzichtiger zou zijn geweest, dat „belasten'' 
nader te omschrijven. De Friezen hebben uit de belofte 
in dezen vorm een wapen gesmeed, waarmede zij de erken
ning van een recht van sanctie hunnerzijds van bijna elke 
ordonnantie meenden te mòèten veroveren. 

Een artikel, dat eveneens een wondbare plek is voor 
de regeering, is het 10e van den reversaalbrief. „Wij 
zullen" —• wordt daar verklaard — „voerts onsen voer-
schreven Landen ende Onderdaenen onderhouden 
in allen manieren, ordonnantie ende vryheeden, so hyer 
voermaels die voersz. Ffurst van Sassen die deughdelycke 
onderhouden ende toeghelaeten heeft, sonder daer en 
boeven te doen, oft yemandt te beswaeren". Min of 
meer als een contradictio in terminis klinken die woor
den. Wij zullen regeeren in „allen manieren" als de Saksi
sche Hertogen; d.w.z. wij zullen het land besturen als 
een absoluut heerschend vorst. Maar tegelijk binden wij 
ons aan h u n instellingen en ordonnantiën, waarin echter 
weer dat absolutisme, als grondslag van hun landsheerlijke 
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positie, duidelijk aan het licht komt. Zelf wekt dus de 
regeering de idee van gebondenheid en toch kan zij be
weren dat zij zich, als de Saksers, steeds vrij heeft gehouden. 
De zaden van strijd in de toekomst heeft zij, misschien 
onbewust, reeds hier gestrooid. 

Ook de erkenning van oude herkomsten en privilegiën 
zal licht moeielijkheden baren, waar zulke vrijheden aan 
het centraliseerend streven der regeering in den weg staan. 
Het „deughdelyck verereeghen", dat als voorwaarde wordt 
gesteld, maakt het haar echter mogelijk in dezen niet al te 
scrupuleus te zijn. Niet altijd zijn autentieke en klare be
wijzen gemakkelijk bij te brengen geweest. 

Zeer groote moeielijkheden eindelijk heeft zich de regeering 
op den hals gehaald, door het beloofde in het 13e artikel 
van den reversaalbrief. Hierin toch werd verklaard, dat al 
het overeengekomene zou zijn „onvermindert den contract, 
voertyds met onsen Neve, die Grave van Bueren, Heere tot 
IJselsteyn, ghemaect, ende by ons geconfirmeert in den 
jaere vyftyn hondert vyfthyne". Mogelijk is men, om tot 
een resultaat te komen, niet kunnen ontsnappen aan de 
inwilliging van den eisch, door de Friezen ook in dezen ge
steld. l) Maar jammer blijft het, dat men aan het stevige, 
kleur bekennende stuk van 1524 het noodhulpje van 1515 nog 
weer ging vasthechten. Algeheele vrijdom van lasten 
voor enkelen zal, naarmate KAEBL"S regeering verder gaat 
op den nu ingeslagen weg, àl minder in hare bedoelingen 
liggen. En mogelijke geschillen te doen uitmaken door een 
arbitrage-college, waarin van beide zijden evenveel gemach
tigden zitting zullen hebben, ligt toch nu allerminst in haar 
lijn. Van deze zijde zal men zijn best doen op den duur 
alleen de conventie van 1524 tot grondslag van het regeerings-
gezag te doen worden, als zijnde de eind-redactie van de 
voorloopige overeenkomst van 1515, naar omstandigheden ge
wijzigd. De Friezen daarentegen zullen aan beide zich 
vasthouden, ze met elkaar aanvullen. 

Boven reeds werd gewezen op de groote desertie uit het 
keizerlijk kamp, toen de opvatting der regeering omtrent 

*) Vgl. de redactie boven, pag. 103 noot 2, aangehaald. 
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haar standpunt voor het eerst duidelijk in het licht trad. 
In de kwestie, die het toen gold, heeft zij blijkbaar toege
geven; het aecoord van 1524 is op zich zelf een erkenning 
van het recht der onderdanen, om ook tegenover den vorst 
vrijelijk te beschikken over hun eigendom. Maar de kloof, 
die ontstaan was, werd door deze houding der regeering niet 
weer volkomen gedempt. Toen toenadering van wat onder 
de Friezen een tijd lang gescheiden was geweest eenmaal 
weer begon, kwam men ras tot de ontdekking, dat er een 
strijd te voeren viel, gewichtiger dan alle partijgekibbel. 
Meer en meer sloot men zich aaneen tegenover de regeering 
met haar absolute en centraliseerende neigingen. Het aecoord 
van 1524 werd wapenkamer, de Statenvergadering oefen-
school, en de voormannen hier, de gedeputeerden der 
gedeputeerden, vormden zich tot leiders van het gevecht. 
De invloedrijksten der heerschappen, die onder de oude 
vrijheidsbedeeling zoo heftig met elkaar om den voorrang 
gestreden hadden, kwamen tot het besef, dat van samen
werking ook voor ieder van hen afzonderlijk op meer vrucht 
te hopen viel dan van onderling getwist. In wat zij als de 
verdrukking beschouwden vonden zij elkaar, en hand in 
hand, geschraagd straks door den machtigen bijstand van heel 
het volk, maakten zij zich op tot herovering van de verloren 
gegane „libertas Frisonum". De regeering der Saksers, van 
KABEL V en FILIPS II is in de Friesche geschiedenis niet 
dan een tusschenspel, waarin de draad, die het volgende 
bindt aan het voorafgaande, zoo goed als niet verloren gaat. 
En toch is zij een noodzakelijk gebleken tusschenspel, waar
door alleen mogelijk werd, wat later komen zou. 

E. BEVESTIGING EN BESGHEEMING. 

Dus hadden de Friezen zich ten slotte gevoegd; de regeering 
had nog slechts het verworven gezag te bevestigen en zich 
in haar bezit te handhaven. 

Reeds de Saksische Hertogen hadden, naarmate zij Fries
land aan hun gezag onderwierpen, hier en daar blokhuizen 
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gebouwd, of bestaande woningen daartoe ingericht. Franeker1), 
Sloten2), Leeuwarden8) en Harlingen 4) worden genoemd. 
Later, in den tijd van de worsteling tusschen Bourgondischen 
en Geldersen en, volgden Dokkum5) en de Lemmer6); ook 
is er dan sprake van „dat huys ende sterekt te Worekum" 7). 
Voor reparatie- en onderhoudskosten van de „huizen" te 
Leeuwarden en te Franeker zijn op de eerste Rentmeesters-
rekeningen8) posten uitgetrokken. 

De zuinigheid, waartoe de regeering van KABEL V zich 
gedwongen zag, spoorde aan tot beperking in dezen. Al in 
1525 krijgt Mr. COENELIS ANTHONISZ. , commissaris in Fries
land voor de Landvoogdes en den Raad van Finantiën, in 
last om na te gaan of de „huizen" te Workum en te Dokkum, 
die bijna alleen dienden tot heffing van den accijns, niet 
zouden kunnen vervallen, als kleine blokhuizen gebouwd 
werden aan de zijlen 9). Den lOen Augustus 1530 ver
trokken gecommitteerden uit Mechelen naar Den Haag om 
uit de Rekenkamer de laatste inventaris van artillerie in 
Friesland, meest overgenomen van de Saksers, te lichten en 
dan verder te reizen naar dat gewest. De Stadhouder 
gaf gaarne toegang tot de versterkte plaatsen „soy demon
strant joieulx de ce que on y envoyait gens a ce entendus 
et non de la longue robe". De commissarissen brachten 

!) SPERLING, pag. 11. — WOKP VAN THABOK IV, pag. 297 vlg. 
2) SPEKLING, pag. 11. — WORP VAN THABOK IV, pag. 297 vlg., en 303. 

3) SPEBLING, pag. 13, 24, 25, 41. — WOKP VAN THABOK IV, pag. 323 vlg. 

*) SPBKLING, pag. 40. — WORP VAX THABOK V, pag. 7. 
5) WOKP VAN THABOK V, pag. 185 vlg. 

6) ld. pag. 270. 
?) ld. pag. 310 vlg. 
8) Bijks-Archief te Leeuwarden. 
9) Bijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats, no. 5 der 

42 stukken onder no. 16 samengevat: Instructie voer Meester COKNELIS 
AHTONISZ., Secretaris etc. van tghene hij van wegen mijn G-en. Vrouwe te 
doen sal hebben in Vrieslant, daei zij hem seyndt tegenwoerdich". Brussel, 
6 Maart 1524 ( = stilo comrauni 1525). — Nu de aanhalingen dezer Brussel-
sche Cartons talrijker beginnen te worden zij nog eens gewezen op wat m de 
inleiding, onder de bespreking der gebruikte Archivalia, reeds werd gezegd, 
dat n.1. de hier gebruikte alle behooren tot het fonds: „Papiers d'Etat et de 
l'Audience" en bevatten, volgens den Inventaris: „Lettres missives." 
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over huime bevindingen rapport 1) uit en zeer zeker in ver
band daarmee verscheen, van den 12en September 1531, een 
order van den Keizer2) tot het slechten van de sterkten te 
Dokkum en te Sloten, en tot overdracht van die te Franeker 
aan de vroegere bezitters. De Stadhouder, de Rentmeester 
en KEMPO VAN MAKTBNA , Raadsheer in het Hof, werden met 
de uitvoering van dit bevel belast, en met een uitvoerige in
structie 8) daaromtrent werd weldra (XEBBYT VAN Loo , de 
tweede der genoemde executeurs, naar Friesland afgevaar
digd. Van nu af komen in de Rentmeestersrekeningen 4) 
alleen nog geregeld voor de „huizen" te Leeuwarden, te 
Harlingen en te Staveren. Van buiten de Friesche grenzen 
fungeerden er in de eerste jaren een enkele maal Steenwijk, 
Workum en Medemblik; la ter , van 1542 af, geregeld Gene-
muiden. 

Nog op een andere wijze zocht de regeering te bezuinigen. 
Reeds in 1525 kreeg de bovengenoemde Mr. COENELIS ANTHO-

NISZ. de opdracht5) den Stadhouder voor te stellen om ge
durende den zomer, als men gemakkelijk uit Holland zou 
kunnen aanvullen, de garnizoenen te verminderen, om ze in 
den winter weer te verzwaren. Ondanks het protest van Stad
houder en Raad werd in dat jaar het getal knechten in 
Friesland verminderd6). In 1529 wilde men daarmede nog 
verder gaan. De Stadhouder schrijft dan aan de Land-

1) Rijks-Archief te Brussel, Garton 171, Touchant les villes de la Prise, 
no. 2: Rapport van „TOHAN DE LTJSY , lieutenant de lartillerie de lempereur, 
notre seigneur, G AESPART VAN BAYEKSTOREFEK , Capitaine de Medemblyck, maistre 
GTHEKTÏ VAH Loo, premier secretaire en la chambre des comptes a la Haye 
et JEHAN DE HOGHBS, commis en ceste partie". over de versterkingen in 
Friesland en Overijsel, en over wat daaraan verbeterd moet worden. 

2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 584 vlg. 
3) Rijks-Archief te Brussel, Garton 171, Villes, no. 1: „Instructie voor 

GrEBRYT VAK Loo, Raet ende Rentmeester van Vrieslant van tguent dat 
hij van wegen de Kon. Mat. te doen sal hebben in Vrieslant ende Over
ijssel". 

*) Rijks-Archief te Leeuwarden. 
5) Zie de Instructie, boven, pag. 110 noot 9 aangehaald. 
6) Archief-Herbell, bewaard in de Bibliotheek van het Frieseh Grenòot-

schap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden: Recessen ge
geven op voerbescheyden 1525—1528, 6 April 1525. 
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voogden *•), dat hij met de ambtluiden op de „huizen" onder
handeld had over het wegzenden van een deel der knechten. 
Die rieden het sterk af; zij zouden eer versterking willen 
„aenmerckende die vriessche nation ende oick deur de heyme-
licke Luterye, die thans . . . . inde lande onder denbueren 
dat verleden jaer gewassen es". Ook de vreemde Raden 
waren tegen vermindering; alleen de Friesolie leden van het 
Hof verklaarden zich er voor; die „mochten wel lijden datter 
nyet een blockhuys inden lande en were". Even later2) 
deelt VAN TAUTENBUBG mede, dat hij nog eens met de ambt-
luiden heeft geraadpleegd, maar met hetzelfde gevolg. Of 
er ook toen toch weer doorgetast is, bleek mij nergens. 

Zooveel intusschen is zeker, dat de garnizoenen op de 
Friesche „huizen" onvoldoende waren om het land bij moge-
lijken overval van vreemde knechten, zelfs bij ernstige bin-
nenlandsche troebelen, te beschermen en te beveiligen. Dan 
moest een beroep gedaan worden op de onderdanen, die — 
onder protest3) — òf gelden toestaan tot het in dienst nemen 
van een aantal krijgers4), òf verklaren zelven den derden 
of den tweeden man te zullen stellen of desnoods allen onder 
de wapenen te zullen verschijnen 6). Het Friesche volk was 
in zijn geheel weerbaar. Tot zijn 60e jaar6) was elke man 
verplicht de hem ongeveer voorgeschreven bewapening te 
bezitten en te onderhouden. Monsteringen komen nu en dan 
voor7), op last der regeering gehouden door plaatselijke 
officieren8). Een bont tafereel, het geheel dier bevolking 
onder de wapenen! „Stormhoed", „harnasch", „rincraegh" t 

„staelen kraeg", „ringcoller", „backeneel", „bardesaen", 

1) Rijks-Archief te Brussel, Papiers d'Etat et de 1'Audienoe, Itegistre no. 94: 
„Conespondance du gouverneur de Frise", fol. 179, Vollenliove 12 I¾br. 1529. 

2) 21 Maart 1529, uit Vollenhove; [zie Correspondance du gouverneur de 
Frise, fol. 186. 

3) Zie beneden, Hoofdstuk IX. 
4) OMA. van Vriesl. I I , pag. 449, 452, 458; I I I , pag. 25. 
5) Cnbk. van Vriesl. I I , pag. 672, en 673; i n pag. 110. 
6) Ik meen dat te mogen afleiden uit liet feit, dat op sommige monster-

oedelen „sexagenarius" staat opgegeven als excuus voor het ontbreken van 
de vereiscnle uitrusting. 

') Zie CHbk. van Vriesl. I I , pag. 180, 499, 862; I I I , pag. 5, 24 ,111 , 291, 292. 
8) Vgl. beneden, Hoofdstuk V. 
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,.slaelisweert", „glavelijn", „helbaert", „degen", „speets", 
„haeck", „gaffel" en „roer", in ongeveer alle denkbare com
binaties, vormen de uitrusting1). Enkelen zijn aangewezen, 
om voor rekening der gemeente als de z.g. „derde man" bij 
een eerste oproeping gereed te zijn2). In 1528 werd „by 't Regi
ment alhier (= in Friesland) een scherringhe ofte ordonnantie 
ghemaect over 't heell Landt van Grietenyen ende Dorpen, 
die gheset zyn op zekere anthaell van ffolek, die hem alle-
tydt ffeerdich zullen holden, wall gheweerdt mede te Lands 
noet, defensie ende beschermynge te reysen, ende nyet anders 
oeck dan binnens Landts, het zie dat de clocken slaen, oft 
dat zie anders daer to vermaent worden"s). Het totaal 
dezer macht beliep 2246 man, zonder de steden en het Bildt. 
In 1535 werd een nader reglement op het corps van den 
derden man ontworpen4), waarin bepalingen omtrent soldij, 
tucht en monstering; omtrent het aantal „harnaschen" en 
gravers, dat in ieder „venle" zal moeten aanwezig zijn; om
trent de wijze eindelijk, waarop in het benoodigde geld en 
in wagens en paarden voor geschut en artillerie zal worden 
voorzien. Tweemaal is er sprake van de opkomst dezer 
legermacht, zoo dat noodig mocht worden geoordeeld: in 
genoemd jaar 1535 om op te treden tegen de Wederdoopers, 
en in 1546 bij het uitbreken van den Smalkaldischen 
oorlog B). 

De bewapening en de organisatie van het Friesche volk 
op deze wijze had ongetwijfeld haar voordeelen bij moeilijk
heden , waarin de regeering en de meerderheid harer onder
danen één lijn trokken; zij kòn ook haar schaduwkant hebben. 
Voorloopig echter was er niet veel kans op dat deze zijde 
het meest merkbaar zou worden. Door het uitgeputte en 
pas tot rust gebrachte land moet de emdelijke vrede wel als 
een groote weldaad gevoeld zijn; en naarmate het gezag 

!) Zie de monstercedelen, boven, pag. 5 noot 8, aangehaald 
2) In bedoelde cedelen staan zij somtijds afzonderlijk gemerkt, of het getal 

is aangegeven, en komt dan, voor zooverre dat is na te gaan, overeen met 
dat der aanstonds te noemen ordonnanties en reglementen. 

3) Chbk. van Vxiesl. I I , pag. 180 vlg 
4) ld pag 674 vlgg. 
6) Vlg. boven, pag. 112 noot 5 

8 
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van KABEL V zich verder uitbreidt over de Noord-Neder-
landsche gewesten wordt de kans op steun over de grenzen 
en daardoor op welslagen bij mogelijk verzet steeds geringer. 
De regeering kon zich tamelijk zeker achten van haar Priesch 
bezit en zich wijden aan het werk der regeling, dat haar 
aandacht vroeg. In de eerstvolgende hoofdstukken zal de 
wijze waarop onder, en gedeeltelijk door haar, de administratie 
van het gewest was ingericht, nader worden beschouwd. 



DERDE HOOFDSTUK. 

DE STADHOUDER. 

A. PEBSONEN EN FUNCTIES. 

In 1524 was dus, al bleef hier en daar een zwakke plaats 
in het stelsel, de uitsluitende hoogheid van den vorst tot grond
beginsel verklaard van de instellingen der nieuwe regeering, 
evenals onbeperkte landsheerlijke macht het fundament van de 
oude geweest was. Namens den Landsheer hebben Stadhouder 
en Raad dan verder in Friesland het hoogste gezag in handen. 
Met dien verstande echter, dat eigenlijk de Stadhouder den 
Vorst vervangt en binnen zekere grenzen diens rechten van 
uitvoering en wetgeving uitoefent. Het Hof is hier, evenals 
in de belangrijker zaken, die de centrale regeering zich zelf 
voorbehoudtx), raadgevend lichaam; met advies van Presi
dent en Raad wordt gewoonlijk besloten. Maar in welke 
gevallen dat advies wel, in welke het niet bindend was voor 
den Stadhouder, zelfs of er in dezen een vaste regel bestond, 
is mij niet duidelijk geworden. Dus is het mij ook moeielijk 
een scherpe grenslijn voor beider afzonderlijke bevoegdheid 
te trekken. De Stadhouder brengt, als hij aanwezig is in 
den Raad, de te behandelen zaken ter tafel en geeft op die 
wijze de richting aan waarin hij wenscht, dat besloten zal 
worden. Bovendien spreekt door hem de vorst, aan wien, 
zoo men het niet eens wordt, toch het laatste woord blijft. 
Des Stadhouders invloed in den Raad moet dus groot zijn 
geweest. Omgekeerd zal de Gouverneur2) geneigd zijn tot 
eendrachtig samen gaan; ter uitvoering toch van het be
slotene is nuttig medewerking van de zijde van het Hof. 
Bij goede harmonie zal dus zelden de vraag rijzen naar de 
rechten van ieder afzonderlijk; de scheiding, die wij trachten 

¾ Zie beneden pag. 125 vlgg. en Hoofdstak IV. 
2) Titel van den Stadhouder in de Fransche stukken en bij JANCKO DOUWAMA. 
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te maken, zal zeer betrekkelijk blijven. Waar in hoofdzaak 
de Stadhouder handelt , is advies van den Raad niet uitge
sloten; waar meer het Hof op den voorgrond treedt kan 
desondanks zeer wel medewerking, zelfs leiding van den 
Gouverneur bestaan hebben. 

Als Stadhouders van Friesland komen in den tijd van 
KABEL V achtereenvolgens voor: FLOBIS VAN EGMOND1) , 

WILLEM VAN ROGGENDOBE 2 ) , GEOBGE SCHENK VAN TAUTEN-

BTJBG 3 ) , M A X I M I L I A A N VAN EGMOND 4) e n JOHAN VAN LlGNE, 

GBAAE VAN AEEMBEEG
 5). Gedurende de afwezigheid van MAXI-

MILIAAN VAN EGMOND, bekleed met een commando in den 
Smalkaldischen oorlog, trad gedurende een korten tijd als 
Luitenant-Stadhouder op: WIJNAND VAN BEEIJDEL, Land
commandeur der Duitsche Orde van Biessen6); nog eens 
tijdens de afwezigheid van AEEMBEEG in 1552 en 15537). 

De Stadhouder is vóór alles de vertolker van het vorstelijk 
welbehagen in zaken rakende de streek, hem toevertrouwd. 
Met de centrale regeering staat hij middeUijk en onmiddellijk in 
voortdurende betrekking. Onmiddellijk door drukke correspon
dentie en mondeling onderhoud nu en dan 8 ) ; middellijk door 
de tusschenkomst van regeeringscommissarissen, die voor 
iedere maar even gewichtige zaak gezonden worden 9). Ook 

1) 1515—1517. Vgl. boven, pag. 80. 

2) 1517—1521. Vgl. boven, pag. 80. 

3) 1521—1540. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 113; TAÜTENBURG stierf den 
4-den Februari 1540; zie „Correspondance du gouverneur de Frise", Bijks-
Archief te Brussel, Papiers d'Etat et de 1'Audience, Eégistre no. 94, fol. 393. 

4) 1540—1548. Zijn instructie is gedateerd: G-hent, 22 Maart 1539 vóór 
Paschen ( = 1540 stilo communi); die voor zijn opvolger 1 Januari 1548 
stilo curiae ( = 1549 stilo communi). Vgl. beneden pag. 117. 

5) 1549—1567. Zie noot 4 ; bij sneuvelde in den slag bij Heiligerlee. 
6) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 108. 
7) Rijks-Archief te Brussel, Garton 59 en 60: Brussel, 9 Oct. 1552, de 

Landvoogdes aan den Landcommandeur. — Carton 61 en 62: Brussel, 28 Dec. 
1552, dezelfde aan denzelfde; aan hem, tijdens Arembergs afwezigheid Stad-
nouder in die gewesten, worden brieven, voor Friesland, G-roningen en 
Overijsel bestemd, toegezonden. 

8) Zie de Correspondance du gouverneur de Frise, en de verschillende 
Cartous passim. 

9) Kijks-Archief te Brussel, Papiers d'Etat et de TAudience, Eégistre 
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wel treft men den Stadhouder zelf na een tijdelijk verblijf ten 
Hove als Commissaris aan x). Tot in details wordt hem dan 
voorgeschreven tot welke groepen of enkelingen der Friesche 
bevolking hij zich heeft te wenden; van welke woorden en 
argumenten hij gebruik heeft te maken om de baan te 
effenen voor het landsheerlijk verzoek, dat komen zal2). 

Verder geven de instructies voor den tweeden EGMOND
 8) en 

voor AKEMBERG
 4), in hoofdzaak eensluidend, met de commis

sies voor den laatste 5) en voor den Land-Commandeur 6) een 

no, 741: Pièces relatives aux aides et subsides. — Ook Eegistre no. 795: 
Instructions pour différents personnages en mission à l'intérieur. — Carton 
171, Villes; 170, Affaires des Etats. 

!) Bijks-Archief te Brussel, Papiers d' Etat et de 1'Audience, Eegistre 
no. 784: Commissions et instruotions pour des gouverneurs de province". 

2) Men zie b.v. Eijks-Archief te Brussel, Garton 171, Aides, no. 1: In-
struction pour Mons. de MOEEMBAIS , Chevalier de 1'Ordre, Chief des Finances 
de 1'Empereur et Grand-Maistre d'Hostel de la Eoyne, Mons. GEOKGE SCHENCK , 
aussi chevalier de 1'ordre, gouverneur et lieutenant en Fryze, Overijssel, et 
Groeningen; Mons. LoYS VAN SOHOEE , conseillier d'Estat dud. Sr. Empereur, 
Mons. VINCENT CORNELISZ. , commis desd. Ehiances de sa Mt. et GEKYT VAN 
Loo, Keceveur de Fryze, de ce quils, les quatre, trois ou deulx dentre eulx 
auront à faire tant en Fryze, à Groeningen avec les Ommelandes, à Wedde, 
à Coevorden avec la Drenthe et en Overyssel de par 1'Empereur par charge 
de la Eoyne Begente et Gouvernante; 12 Jul i 1537. — Ook: Papiers d'Etat 
et de 1'Audiènce, Eegistre no. 784, Commissions et instructions pour des 
Gouverneurs de province, fol. 213: Memoire et instruction de ce que Messire 
JEHAN DE LIGNE, Conté Dareraberghe e t c , Chevalier de lordre de Lempereur 
et son Gouverneur et capitame general de Erise, Overijssel et Groeningen 
aura a faire et besoingnyer audict pays de Erise pour Ie fait de layde que 
Sa Majeste y a fait demander au commeneement de ceste annee; Fait à 
Bruxelles Ie 9me de décembre 1553. — Dan: id. fol. 218: Memoire de ce 
que Messire JEHAN DE LIGNE, Conté Daremberghe, chevalier de lordre de 
Lempereur et gouverneur de Frise, Overijssel, Groeningen et Lyngen, aura 
a faire et besoingner a son retour en susdicts gouvernements; Fait a 
Bruxelles Ie 18e jour de Mars 1553. 

3) Bijks-Archief te Brussel, Papiers d'Etat et de rAudience, Eegistre no. 
784: Commissions et instructions pour des gouverneurs de province, fol. 4 8 : 
Instructions pour Ie gouvernement de Frise, d'Overyssel et Groeningen. — 
Chbk. van Vriesl. I I , pag. 805 vlgg. 

4) Het Eegister van de vorige noot, fol. 200. 
5) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 130. 
6) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 108. 
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overzicht van de functies van den Stadhouder. De correspon
dentie van TATJTENBTJRG , bewaard in de „Correspondan.ce du 
gouverneur de Frise" *) geeft verder een kijk op zijn verhou
ding tot de centrale regeering. 

De Stadhouder resideert, zoo hij in Friesland aanwezig is2) , 
op het blokhuis te Leeuwarden. Hij zal dat blokhuis ge
trouwelijk bewaren of doen bewaren door een Maarschalk, 
wien daartoe een wacht van 60 man wordt toegevoegd3). 
Die knechten moeten echter voortdurend op liet huis te 
Leeuwarden blijven. Daarom krijgt de Gouverneur, buiten 
zijn gage, vergoeding voor een 12-tal „Halbairdiers oft Trou-
wanten", die zijn lijfwacht vormen 4). Een cedel, opgemaakt 
bij den dood van TATTTENBUBG , doet ons diens geheele „hof-
gezin" kennen. Behalve de genoemde 12 komen daarin voor: 
één kapelaan, één secretaris „oft scrijver", één trompetter, 
één „overste stalknecht", één „stalknecht-ruyter"; één 
„snijder ende kamerlynck", één brouwer en nog 11 man 
zonder nadere beroepsaanwijzing5). 

De Stadhouder representeert den Landsheer. Namens den 
Vorst neemt hij den eed van trouw af en belooft omgekeerd 
onder eede wat de Vorst zijn onderdanen te zweren heefte). 
Hij onderhoudt 's Keizers „hoogheid, heerlijkheid, inkomen, 
vervallen en domeinen"7) . Zoo kon hij toezicht oefenen 
op het sluiten van de rekeningen der Grietmannen 8) 

!) Bijks-archief te Brussel, Papiers d'Etat et de 1'Audience, Begistre no. 94. 
2) Sedert ook Overijsel en G-roningen onder zijn Stadhouderschap gesteld 

waren was de gewone residentie Vollenhove. 
3) Artikels 24, 25 en 26 der Instructie, Chbk. van Vriesl. I I , pag. 805 vlgg. 
i) Artikel 10 der Instructie. 
6) Bijks-Archief te Brussel, Carton no. 8, in een bundeltje brieven, 

samengebonden, met op den omslag: Lettres du conseil de Frise de 1'an 1539. 
6) Chbk. van Vriesl. I I , pag 89; H l , pag. 178. 
') Artikel 3 der Instructie. 
8) Bijks-Archief te Brussel, Carton no. 170, Affaires desEta ts , no. 6 van 

de 42 stukken samengevat onder no. 16: „Item soe Michaelis naestcomende 
den grietmannen in Vrieslant huere jaer ommecomen sal, om van hueren 
ampte ende administratie te rekenen, zijn Doctor Kempo ende meester 
Comelis daertoe geschiet om de voixscr. Bekeninge in bijwesen van den 
Bentmeester van Vrieslant te hoiren, ende oft zij enige zwaricheyt daer in 
vonden den Stadtholder daervan Beport te doen." 

�Correspondan.ce
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en de verantwoording van accijnsmeesters, van het JBildt, 
de jaartax en alle andere inkomsten bijwonen*). Munt-
meester 2), waardijn in de munt3), essayeur 4) en ijzersnijder B) 
leggen in zijn handen hun ambtseed af. Hij geeft last, de 
jaartax in de cancelarij te brengen6), en den accijns in te 
vorderen"). Hij heeft er voor te zorgen dat nieuwe aan
wassen voor den Keizer geëxploiteerd worden 8 j ; dat de 
zwanerij opbrengt, wat ze opbrengen kan 8). Over mogelijke 
nieuwe bronnen van inkomsten wordt ook zijn advies inge
wonnen 9). 

Als handhaver van de hoogheid van den Keizer en als 
beschermer tevens — volgens artikel 4 zijner instructie — 
van diens onderdanen tegen alle „fortsen, violen ciën, cracht 
ende gewalt", staat de Gouverneur van Friesland aan het 
hoofd van het defensie-wezen in dat gewest10). Hem wordt 
herhaaldelijk opgedragen de inspectie der „huizen" n ) ; boeren 
worden door hem opontboden tot onderhoud en reparatie12); 
ik reis, zegt hij in een van zijn brieven, „van steden te 
steden ende huysen ende besie alle gebreken ende gelegent-
heit, ende oft ick wes befinde gebrekelick te zijne, tselve te 
laeten remedieren" 1S). Zijn advies wordt gevraagd over het 

1) ld. no. 12 der 42 stukken. 
2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 522 vlg. 
3) ld. pag. 524 vlg. 
4) ld. pag. 525 vlg. 
5) ld. pag. 526 vlg. 
6) Archief Herbell, Reeessen gegeven op voerbescheyden 1525—1528, 

16 Maait 1525: Artikelen door den Stadhouder aan de G-rietsluiden voor
gelezen. 

') Chbk. van Vriesl. I I , pag. 472. 
8) Artikel 41 der Instructie. 
9) Zie de instructies voor commissarissen, in de noten ter plaatse nader 

aangegeven. 
1°) Chbk van Vriesl. I I I , pag. 3. — ld. pag. 17. — Men wendde zich 

tot President en Raden, omdat de Stadhouder „doen ter tyd in Vrieslandt 
nyet en was". 

H) No. 12 der 42 stukken, boven, pag. 118 noot 8, bedoeld. 
12) Correspoudance du gouverneur de IMse, fol. 273. 
l s) Correspondance du gouverneur de Frise, fol. 288. 
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afbreken van sterkten1), en hij ook is onder de gecommit
teerden, belast met de uitvoering van het in dat opzicht 
beslotene2). Ook in zake het getal manschappen, op de 
verschillende blokhuizen te onderhouden, wordt hij gehoord8). 
De Stadhouder beveelt een wapenschouwing te houden*); 
zorgt ervoor, dat het voorgeschreven getal troepen op de 
sterkten aanwezig is B); vraagt om burgers van Leeuwarden 
tot hulp in het leger, dat hy aanvoert6); noemt zich een 
paar maal in een schrijven van zijn hand, „Stathalder 
ende Overster Feltheer" •*). Hij beschouwt zich als verant
woordelijk voor de daden der ambtluiden op de huizen8). 
Hij wordt door de centrale regeering uitdrukkelijk aange
wezen als de man, die in last heeft — maar alleen bij zeer 
dreigend gevaar — op eigen gelegenheid de noodige maat
regelen tot afwering te nemen en bij afwezigheid iemand aan 
te wijzen, die in dezen bij provisie handelend kan optreden ¾). 

De Stadhouder is de handhaver van justitie en politie, 
voorzitter van het Hof, ook als rechtbank. Hij waakt er 
voor, dat goed recht gedaan wordt10). Tijdelijk afwezig ge
weest, krijgt hij in last bij zijn terugkeer alles na te gaan, 
ook het werken van den Raad en de administratie der 
justitie u ) . Hij geeft bevel 's Keizers plakaten te publicee-
ren12), waarbij hem somtijds eenige vrijheid wordt gelaten 

!) No. 12 van de 42 stukken, samengevat onder no. 16 dei Affaires des 
Etats , Garton 170, Kijks-Archief te Brussel. — Chbk. van Vriesl. I I , pag. 584. 

2) Rijks-Archief te Brussel, Garton no. 171, Villes, no. 1. — Chbk. van 
Vriesl. I I , pag. 585. 

8) Correspondanoe du gouverneur de Frise, fol. 179 en 186. — Archief 
Herbell, Beoessen gegeven op voerbescheyden 1525—1528, 6 April 1525. 

*) Cnbk. van Vriesl. I I , pag. 499 b.v. 
5) Artikel 9 der Instructie. 
¾ Cnbk. van Vriesl. I I , pag. 685 vlg. 
') ld. pag. 685 en 686. 
8) Correspondance du gouverneur de Frise, fol. 287. 
9) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 18. 
10) Artikels 1 en 32 der Instructie. 
l r) ïfo. 12 van de 42 stukken, bedoeld boven, noot 1. — Correspondance 

du gouverneur de Frise, fol. 179. 
12) Zie net Chbk. van Vriesl. passim. 
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in het kiezen van den tijd1); hij zorgt voor de uitvoering 
ervan en dringt er meê op aan overtreders uit te leveren 
aan het Hof opdat ze gestraft worden. Hij beschermt's Kei
zers onderdanen2); heeft bedacht te zijn op vermeerdering 
van welvaart3); waakt voor veiligheid in de steden en ten 
platten lande 4) en mag dus geen vergaderingen van knechten 
dulden zonder last van den landsheer 5), noch den bouw van 
sterkten, van waaruit de zwakkere onderdrukt zou kunnen 
worden6). Evenmin mag hij toestaan, dat edelen zich op
werpen tot beschermers van kloosters of dorpen en zoo de 
oude veeten van haast vergeten dagen weer doen opleven7). 
Integendeel, meê door zijn zorgen moet alle partijschap ge-
bluscht worden8). Ten allen tijde mag hij „Drossaten, 

*) Kijks-Archief te Brussel, Papiers d'Etat et de 1'Audience, Registre no. 
795: Instruetions pour différents personnages en mission à 1'intérieur, fol. 
26 vlgg.: De landvoogdes zal een plakaat sturen, dat de Stadhouder t a n 
publieeeren wanneer het hem raadzaam dunkt. 

2) Artikel 4 der Instructie. 
8) Zie beneden zijne bemoeiingen, samen met den Raad, op gebied van 

dijkwezen, vaarten en wegen; verder in zake verordeningen in het belang 
van handel of industrie, beneden, in het Besluit. 

4) Chbk. v a n Vriesl. I I , pag . 499 b .v . , verbod o m bal l ingen t e huisves
t e n ; gebod om doodslagen t e weren ; pag. 699 vlg . : gebod aan l¾aneker om 
goede dag- en nachtwacht te houden. Den grietmannen, daartoe mêe bij 
hem ontboden, drukt hij op het hart er voor te zorgen, dat de onderdanen 
niet door bedelaars en landloopers lastig gevallen worden. (Chbk. van Vriesl. 
I I , pag. 491). 

5) Artikel 5 der Instructie. 
6) Artikel 17 der Instructie. 
') Artikel 18 der Instructie. 
8) De herinnering zelfs aan den achterliggenden strijd moet zoo mogelijk 

verdwijnen; „Item", heet het in een Instructie voor mr. Cornelis. Anthonis 
(Rijks-Archief te Brussel, Carton 170, no. 6 der 42 stukken, nader aange
geven boven pag. 120 noot 1), „soe te Staveren op 't Kerckhof eenen 
grooten hoop gebeents light, die men seght vanden Hollanders te wesen, 
die in verleden tijden, mitten Grrave van Hollant te Staveren voirsor. ver
siegen zijn geweest, es geordonneert, dat men bij advise vanden Stadthalder 
eenen put graven sal, daer men de voirscr. beenderen inne delven moge, 
omme de voirscr. memorie te breken ende in een vergeten te brengen". 

„Item, soe men seyt aen thuys te Sloten de wapen van mijn heer van 
Grelre mit de Geldersche blomme, oic de wapen van Vranckerijcke te staen 
ende gegraven ende geschildert te zijn, salmen deselve, by advise vanden 
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Amptluyden, Officiers, Rentmeesters, Bedelen ende andere 
Ondersaten" afzonderlijk of te zamen bij zich ontbieden, om 
hen van 's Keizers wege voor te houden wat hij goedvindt, 
hun plicht hun onder het oog te brengen of hun hulp in 
te roepen *). 

De Stadhouder moet er voor waken, dat geen onroerende 
goederen overgaan in de doode hand 2 ) , dat geen gemeenten 
de hare verkoopen of belasten 8). 

Handhaving van de hoogheid van den Keizer is in het 
oog van KABEL V niet mogelijk zonder handhaving van het 
gezag van de katholieke Kerk. Zijn Stadhouder heeft de 
opdracht te waken tegen ketterij in welken vorm ook, te 
zorgen voor de uitvoering der plakaten met betrekking hierop 
uitgevaardigd *). Echter was door KABEL aan TAUTENBUBG 

toegestaan in deze materie, zoo de omstandigheden dat wen-
schelijk maakten, eenige mildheid bij het vellen van het 
vonnis door het Hof te dulden. In 1556 werd geklaagd, dat 
in de „straffinge ende correctie vanden gebreken voorsz. 
daegelicx bij die vanden Raede in Vrieslandt vele twijffelen 
ende zwaricheden bevonden worden, bysonder op de rigo-
reusheyt vanden peynen in denselven placcaten begrepen, 
spruytende deselve zwaricheden vele uuyt dien dat wijlen 
Heer GEOBGIB SCHENK, Heer e van Tautenborch, in zijn leven 
gouverneur van denselven lande, mondelinge hier voortijds 
denselven vanden Raide verclaert soude hebben dat K. M. 
daerop bij hem geconsulteert zijnde, verclaert hadde, tevre
den te zijne, om sekere consideratiën, dat die, vanden Raide 
voircz. inden peynen van deselve placcaten nyet preciselick 

Stadthalder alsvoren afbreken ende daeruuyt doen. ende inde stede van dien 
setten de wapen vanden keysei". 

Als een proces gevoerd wordt, als gevolg van een kwestie nog uit den tijd 
van Schieringer- en Vetkooperstwisten dateerende, „dont est apparant souldre 
plus grande discension et meotre les grietenyes et nobles 1'un oontre 1'autre", 
zegt TAUTENBURG dan ook: „il semble quil vauldroict mieulx les appoinetier 
et mectre en oubly on non renonvellex telles querelles". (Bijks-Arcbief te 
Brussel, Carton 17, Aides, no. 1). 

1) Artikel 7 der Instructie. 
2) Artikel 15 der Instructie. 
3) Artikel 16 der Instructie. 
4) Artikel 2 der Instructie. 
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en souden volgen de rigeur derselver, maer nae gelegenheyt 
der persoenen ende saken deselve mochten modereren zoe 
zij nae de redelieheyt bevinden souden te benoeren" r). Dat 
gerucht nu was niet uit de lucht gegrepen. In een memorie 
van 15312) trof ik het volgende aan : „Roerende tplaccaet 
vanden Lutheriaenen salmen den voirsz. Stadthouder bij 
monde seggen, zonder dat te leveren bij gescrifte, dat die 
gecommitteerden op tstuck vanden Lutheriaenen, te weeten 
Heer KEMPO VAN MAKTENA ende Mr. MAEBTEN VAN NAEBDEN , 
als de zaicken sul ex eysschen, wel sullen mogen imponeren 
penam arbitraelem, zonder altijt strickte te volgen tplaccaet , 
bysonder alst delict uuyt eenige circonstancie geallenieert 
wordt, ende dair andere zaicken zijn, dair deur den Rechter 
gemoveerd wordt de peyne van tplaccaet te mitigeren ende 
te verantwoirden; ende sulex wordt in gelijcke saicken ge-
useerd inden grooten raede ende oick in Hollandt". 

De Stadhouder heeft het recht sommige officiën en bene-
ficiën, staande te zijner dispositie, te vergeven3). Hij be
noemt , met advies van President en Raad , de Grietmannen 4); 
kan hij het met zijne adviseurs niet eens worden, of vindt 
hij om andere redenen het beter iemand te benoemen zonder 
advies van het Hof, dan heeft hij den Keizer kennis te geven 
van zijne meening; deze zal dan naar eigen goedvinden 
disponeeren. Ook als de Stadhouder afwezig is , wordt de
zelfde weg gevolgd; de Raad heeft hem dan zijn advies toe 
te zenden B). De Stadhouder mag „de wetten vanden steden 
vermaeken ende vernyeuwen" 6 ) ; de steden zijn gewoon daar
toe jaarlijks, omtrent Kerstmis, „die nominatie van heure 
gecooren wetten" besloten over te zenden aan Stadhouder 
of Raad , „om bijden Stadthouder daeruuyt tot regimente 

1) Rijks-Archief te Brussel, Oarton 171, Aifaiies ecclésiastiques, no. 19 
van no. 18. — Schotanus: De Geschiedenissen Kerckelyek ende Wereldtlyck 
van ÏMesland, pag. 701. 

2) B¾ks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats , no. 13 der 
42 stukken, samengevat onder no. 16. 

3) Artikel 11 der Instructie. 
i) Artikel 36 der Instructie. 
5) Zie de Instructie voor AREMBERG (boven pag. 117 noot 4 ). 
6) Artikel 39 der Instructie. 
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der Steeden voer het lopende jaer die bequaemste gecom-
mitteert te worden"1). Ook de Oldermannen worden, waar 
zij voorkomen, door hem aangewezen2). En wat betreft de 
beneficiën: door den Keizer worden er eerst vele vergeven; 
later alleen het eerst vaceerende telken jare in elk der 
kwartieren; verder de drie op het Bildt en die, welke door 
verzuim der rechthebbende patronen onbezet blijven . Maar 
namens den Keizer schijnt de begeving in de meeste gevallen 
door Stadhouder en Raad te zijn geschied. Voor de overige ver-
leenen deze den door gemeente of patroon gekozene het keizer
lijk placet8). Ook verbiedt hij den Grietmannen geestelijke 
rechters toe te laten zonder zijn verlof4). Uitdrukkelijk 
echter wordt hem verboden voor het vergeven van officiën 
of beneficiën eenige gift aan te nemen B). 

Met den Rentmeester-generaal van Friesland hoort de 
Gouverneur de rekening der steden Leeuwarden, Sneek en 
Bolsward, en sluit die af, zoo ze in orde bevonden worden6). 

De Stadhouder heeft het recht de Staten van het gewest 
te beschrijven7). „Ende alsoe", schrijft AEEMBEEG aan de 
regeering van Leeuwarden, „ende alsoe die Mayesteyt van 
de Coeninginne my Stadthouder van nyeuws belast heeft, 
den Staeten van desen Lande te verschryven, ende heure 
Mayesteyts meeninge voer te houden, soe versoucken, ende 
van zyne Mayesteyts wegen ordonneeren u, mitten Volmach
ten uwer Jurisdictiën, zoe wel van den Geestelycken als 
Waerlycken Persoenen, hebbende goede ende volcoemen 
procuratie, alhier binnen Leeuwaerden op ten XXen deser 
maent tsavonts in de Herbergen te erschynen, omme tsan-
deren daeghs van ons te aenhoeren ende verstaen, tgheene 
wy hen van heure Mayesteyts wegen voorhouden ende te 

!) Zie beneden, in dit Hoofdstuk. 
2) ld. 
5) Zie beneden, m dit Hoofdstuk en vooral Hoofdstuk IX. 
*) Archief Hexbeïl, îteeessen gegeven op voerbeseheyden 1525—1528, 16 

Maart 1525. — Chbk. van Vriesl. H , pag. 491. 
6) Artikel 11 der Instructie. 
6) Artikel 39 der Instructie. 
7) Artikel 8 der Instructie. 
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kennen geven zullen"1). Niet dan met des Stadhouders 
consent mogen afgevaardigden van de deelen tot een generalen 
landdag samenkomen2). En tenzij commissarissen daartoe 
zijn overgekomen, doet hij, bij monde gewoonlijk van den 
President van den Baad, de propositie waarover beraad
slaagd zal worden8). 

De Gouverneur van Friesland eindelijk leidt soms, als 
representant van den Landsheer, de diplomatieke onder
handelingen met of voor dit gewest. Tijdens den strijd 
tegen de Gelderschen nog krijgt b.v. de Stadhouder verlof 
met den Gfraaf van Oost-Friesland te onderhandelen, ten 
einde Groningen stil te doen blijven4). Door hem wordt 
na de onderwerping van Steenwijk een voorîoopig tractaat 
met die stad afgesloten B). Door zijne bemoeiingen wordt de 
twist beslecht, tusschen de Friesche steden en de stad 
Kampen uitgebroken over de betaling van tol, die deKam-
penaars van voorbijvarende schepen op den IJsel hieven6). 
Hem wordt opgedragen pogingen te doen om de Friezen te 
bewegen een alliantie aan te gaan met de omliggende ge
westen 7). 

Bij de opsomming van al deze rechten lijkt de macht van 
den Frieschen Stadhouder een niet geringe. Inderdaad echter 
zijn er zoovele beperkingen van de zelfstandigheid der uit
oefening, dat de werkelijkheid maar heel weinig met wat 
dus een schijn blijkt overeenkomt. 

B. BEPERKING VAN MACHT. 

De Stadhouder is in de eerste plaats representant van den 
Landsheer; dat wil zeggen hij is de vertolker van het vorste
lijk welbehagen en meestal niet meer dan dat. De correspon-

1) Cnbk. van Vriesl. I I I , pag. 365. 
2) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 19. 
3) Vgl. b.v. Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 181 vlg., 232. 
4) Losse stukken in het Bijks-Aichief te Leeuwarden, no. 62. 
5) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 528 vlgg., 8 Jun i 1527. 
6) ld. pag. 615 vlgg., 12 Aug. 1532. 
7) Zie beneden, Hoofdstuk VII. 



126 

dentie, die hij soms van dag tot dag voert met de centrale 
regeering, is vol van vragen, afdalende tot in betrekkelijk 
geringe aangelegenheden. De daden, waarvan melding wordt 
gemaakt als van een reeds voldongen feit, zijn weinige; 
meestal zijn ze slechts bij provisie geschied. De antwoorden 
der regeering laten aan bepaaldheid en duidelijkheid gewoon
lijk niets te wenschen over; hoogstens wordt een enkele maal 
een kleine speelruimte gelaten in keuze van tijd en omstan
digheden. Naast de briefwisseling met de Landvoogdes zelve 
staat dan nog in TAUTENBU¾G'S „Correspondance" die met 
„ANTHONYS VAN LALAING, graven te Hoichstraten, Heren to 
Montingis, Culenborch ende Borsselen, Stadhalder-generaal 
der Keys. Ma*, van Hollant, Zeelant ende Vrieslant." Deze 
wordt van niets onkundig gelaten. Door zijn handen gaat het 
àl. Hij wordt , hetzij in genoemde kwaliteit hetzij als Hoofd 
der „Finantiën" *), door TATJTENBURG als zijn meer onmiddel
lijke superieur beschouwd, of om familierelatie eenvoudig als 
zijn pleitbezorger aangezien. Met klem draagt de Stadhouder 
aan VAN HOOGSTRATEN op de behartiging van Frieslands be
langen. Wan t , zegt hij , als het hier goed gaat zal het er 
ook in Holland, Utrecht en Brabant des te beter om gesteld 
zijn2). Ook deze beiden komen bijeen en houden nu en dan 
samensprekingen 3). 

En waar de schriftelijke aanwijzingen en orders uitteraard 
nog iets globaals houden, daar komen als aanvulling, vooral 
in den eersten tijd, de boodschappen per commissaris. Zij 
zijn regelrecht gericht aan het adres van allerlei ambtenaren 
in het gewest, den Stadhouder incluis, en schrijven hun voor, 
nu eens in het algemeen, dan weer voor bijzondere gevallen, 
wat zij te doen en te laten hebben4) . Van den commissaris 

!) Iii het Brusselsche stuk, boven, pag. 120 noot 1 aangenaaid, geda
teerd: Mechelen, 23 Deo. 1528, komt voor: „ende VAN HOICHSTBATEN ende 
andere vander finantiën". — In Carton 171, Bijks-Arohief te Brussel, Villes, 
no. 2 komt VAN HOOGSTRATEN voor als: „Chief des finances", (1530). 

2) Correspondance du gouverneur de Frise, fol. 304. 
3) ld. fol. 106 b.v. 
*) Zie vooral de instructie's voor den aanstonds te noemen mr. CORNELIS 

ANTHONISZ.: nos. 5, 6 en 7 der 42 stukken, boven pag. 120 noot 1 genoemd, 
resp. van 6 Maar* 1524, 25 Aug. 1526 en 5 Deo. 1526. 
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voor Friesland is in dien tijd sprake l). Enkele malen komt 
als zoodanig voor: „Mr. COKNELIS ANTHONISZ. , secretaris in 
den Hove van Holland, commissaris van Mijn Genedige 
Vrouwe ende van mijnen Heeren van de Finantien" 2). Voor 
hem trof ik uit de jaren 1524—1527, jaren van wording van 
geregelde administratie, enkele instructies aan 3 ) . In tal van 
kwesties, rakende vooral 's Keizers finantien en domeinen, 
wordt in dien tijd zijn naam genoemd 4). 

De Stadhouder heeft te onderhouden 's Keizers „hoogheid, 
heerlijkheid, inkomen, vervallen en domeinen". Te onder
houden; zelfstandig te beschikken heeft hij in dezen over 
niets. Zijn privilege's gegeven tot last van den Keizer en 
mindering van het domein, dan heeft COENBLIS ÂNTHONISZ.

 5) 
daarover met Stadhouder en Baad te communiceer en, en 
hun voorts te zeggen geen „graciën, remissiën van dootslagen, 
abolitiën, pardoenen, brieven van privilegiën, octroien, 
respijten" of andere zaken, de hoogheid van Z. M. rakende, 
meer te geven; maar partijen of verzoekers te verwijzen naar 
den Keizer en diens Baad, zooals gebeurt in Holland, Vlaan
deren, Brabant en elders. In de latere instructies voor de 
Stadhouders wordt dit verbod mede uitdrukkelijk gesteld. 
De Stadhouder, heet het in artikel 31 van die voor MAXI-

MILIAAN VAN EGMOND
 6 ) , de Stadhouder zal geen privile

giën, vrijheden van markten, of andere liberteiten mogen 
geven aan eenige landen, steden, vlekken, kerspelen, ge
meenten of particuliere personen 7 ) , noch ook eenige legiti-

Zoo ook b.v. die voor „GERRYT VAN LOO, Baet ende Bentmeester van Vries-
lant van tguent dat hij van wegen de E . Mt. te doen sal nebben in Yries-
lant ende Oveiyssel": Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Villes, ao. 1. 

1) No. 12 der 42 stokken, boven pag. 120 noot 1 genoemd. 
2) Archief Herbell, Becessen gegeven op Voerbescheyden 1525—1528, 

6 April 1525. 
3) Boven pag. 126 noot 4. 
•*) Archief Herbell, Beoessen gegeven op voerbescheyden 1525—1523. 
5) Zijn instructie, boven, pag. 126 noot 4 , no. 5. 
6) Boven pag. 117 noot 3. 
7) Vgl. wat betreft dit verbod: voor remis en abolitie: Chbk. van Vriesl. 

I I , pag. 427. — voor priviliges: Chbk. van Vriesl. I I , pag. 433, 464, 465, 
466, 478, 482, 624, 658, 663, 683, 778 en Ohbk. van Vriesl. I I I , pag. 145 
en 366. 
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matie van bastaarden, of remissiën anders dan van simpele 
doodslagen en van mindere zaken. In de instructie voor 
AEEMBEEG !) wordt daar nog aan toegevoegd: „behoudelyek 
oiek, dat de Stadhouder int geven van deselve remissiën 
inden lande van Vrieslant gebruyeken sal vande forme, 
diemen useert inde remissiën, die van skeysers wegen gege
ven worden, committerende het interinement den President 
ende Raidt aldaer ende den impetranten belastende mit 
civile beteringe naer gelegentheyt vander zaken ende 
faculteyt van hueren goeden, mitsgaders oick de costen van 
Justicie, al tot taxatie vanden selven President ende Eaedt , 
zonder den delinquanten, fugitiven oft ballingen anders 
eenich geleyde te mogen geven om inden lande te commen 
oft converseren, dan uuyt bewegelijcken oirzaken den tijt 
van sesse weken ende nyet langer, zonder die oick te mogen 
continueren oft vernyeuwen dan bij wille ende weten van 
ons oft de Coninginne-regente; ende ofter eenige duer den 
stadhouder-overleden gegeven waeren, sal de Stadhouder-
tegenwoordich tselve geleyde van stonden aen opscrijven, 
ende tselve gedaen zijnde, zal de Pro cureur-Grenerael mogen 
ende gehouden zijn tegens zulcken delinquanten, nyet 
tegenstaende huer voorgaende geley te procederen bij 
apprehensie van hueren persoenen ende anders naer exigencie 
vander zaken." — En wat de domeinen betreft, den Stad
houder wordt verboden iets van 's Keizers inkomsten in 
ontvangst te nemen 2); hij zal in geen enkel opzicht — tenzij dan 
in den hoogsten nood — afwijken van den staat van den 
Rentmeester8); boeten, den Keizer vervallen, mag hij niet kwijt
scheld en zonder advies en consent van den Raad van Financiën4). 

De Stadhouder staat aan het hoofd van het defensie-wezen. 
Maar herhaaldelijk wordt aan commissarissen opgedragen de 
nauwgezette inspectie der „huizen", van de artillerie en alles 
wat daarmede annex is : kruit , salpeter, etc5). Hun wordt, als 
elders aan den Stadhouder, gelast een inventaris te doen 

1) Zie boven pag. 117 noot 4. 
2) Artikel 12 der Instructie. 
3) Artikel 13 der Instructie. 
4) Artikel 22 der Instructie. 
6) Rijks-Archief te Brussel, Papiers d'Etat de 1'Audience, Eegistre no. 795: 
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maken van wat er in iedere plaats aan strijdmateriaal is , 
en die te laten teekenen telkens door den bevelhebber. Zij 
hebben na te gaan waar reparatie noodig is , welke huizen 
mogelijk kunnen gemist worden. Natuurlijk wordt in zulke 
zaken de Gouverneur gehoord; maar niet altijd bepaalt zijn 
advies het besluit der regeeringx). — TATJTENBURG had gelden 
voorgeschoten voor den bouw van het huis te Leeuwarden. 
Die mochten hem op verzoek gerestitueerd worden; „wel-
verstaende dat de Stadtholder hem wachten zal gelijcken 
bouw meer te doen zonder ordonnantie van mijn Genedste 

Vrouwe ofte van dien van den Financiën, in dese oft enige 
andere plaetsen" 2). En geen nieuwe werken — herhaalden 
de instructies voor EQMOND en AEEMBEUG — zal de Stadhouder 
mogen doen maken zonder van te voren te adverteeren „die 
van der Financiën oft van der Reckencamer in Hollant, om 
daerup geordonneert te wordenen soe behoeren sal; welcke 
ordonnantie hij schuldich sal wesen nae te volgen" s). Voor 
iedere reparatie zelfs is een dergelijke ordonnantie noodig. 
Om den voortdurenden oorlogstoestand had men in het eerst 
den Stadhouder in dit opzicht wat vrijheid van beweging 
gelaten. Maar toen de vrede gesloten was kwam ras de 
boodschap, dat die regel voortaan ook voor Friesland 
stipt zou worden toegepast. Tot troost werd er aan toe
gevoegd, dat dit alleen gebeurde om „regel ende oorden 
daer int lant te brengen als in anderen 's Keysers landen; 
niet dat mijn Genadiche Vrouwe den Stadthouder oft yemant 
anders auctoriteyt nemen wil"4). Echter, tot in kleinigheden 

Instructions pour différents personages en mission à 1'intérieur, fol. 24 vlgg., 
11 Aug. 1530. — Meerdere instractie's in hetzelfde deel. 

1) Zoo wordt b.v. tot vermindering der garnizoenen besloten tegen net advies 
van den Stadhouder in. Zie: Archief Herbell, Recessen gegeven op voerbe-
scheyden 1525—1528, 6 April 1526. 

2) Bijks-Archief te Brussel, Carton 1 en Ibis, 1528: Artikelen van Memo-
rién voor mijn Heeren den Q-rave VAK HOOÖSTEATEH betreffende mijn Heere 
die Stathalder van Vrieslandt, overgegeven te Dordrecht den 8eti Februari 
A°. 28. 

s) Artikel 14 der Instructie. 
*) Instructie voor Meester COENELIS ANTHONISZ., boven pag. 110 noot 9 

aangehaald. 

9 
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vraagt TAUTENBURG instructie; zelf b.v. durft hij niet beslissen 
of het huis te Genemuiden met een leien-, dan wel met een 
pannen-dak gedekt zal worden1). 

Evenzoo is het gesteld met de aanwerving van krijgsluiden. 
Als in een tijd van gevaar de Friezen zich wenden tot 
Stadhouder en Raad om bescherming opgrond der t rac ta ten , 
wordt hun geantwoord, dat Stadhouder en Raad geen bevel 
hebben „zulcken troep knechten aen te nemen, daer mede 
men zulcken gheweldyghen hoep knechten zoude moeghen 
wederstaen". Daartoe was noodig expresse last van de Land
voogdes 2). TAUTENBURG schrijft hierover aan HOOGSTRATEN 
en de Landvoogdes. Mag ik — is zijn vraag — met advies 
van de Raden zoo noodig knechten aannemen, om de te 
zwak voorziene vlekken te versterken3)? Hij aarzelt, hij wil 
het niet doen zonder bevel der Regentes en van HOOGSTRATEN, 

„gelijck mijne voorschriften vermelden" 4). Even later meldt 
h i j , dat hij het toch heeft moeten doen; maar alleen — voegt 
hij er aan toe — met advies van de Raden en van den com
missaris , Mr. CQRNELIS ANTHONISZ. ; een gedeelte er van had 
hi j , toen hij schreef, al weer ontslagen5). Hij is blijkbaar 
wèl bang in dezen iets te doen op eigen initiatief. 

In de verschillende oorlogen, ter verovering van de nog 
niet onderworpen Nederlandsche gewesten door KABEL V 
gevoerd, treedt de Friesche Stadhouder op als „Overste Velt-
heere" 6). Nergens zou althans eenige vrijheid van handelen 
meer op haar plaats zijn geweest. Toch bemerken we ook 
hier dezelfde gebondenheid, soms in ergerlijke mate. Niet 
alleen worden voortdurend uitvoerige rapporten van wat 
gedaan is naar Vlaanderen gezonden, maar ook wordt geen 
nieuwe onderneming op het getouw gezet zonder dat zich 

1) Correspondanee du gouverneur de Frise, fol. 270, TAUTENBURG- aan 
HOOGSTRATEN, 14 Aug. 1533. 

2) Chbk van Vriesl. I I , pag. 162. — Vgl. ook I I I , pag. 8. 
3) Correspondanee du gouverneur de ï r i s e , fol. 47 , TAUTENBURG aan 

HOOGSTRATEN, 15 Maart 1526. 

i) ld. fol. 49, Dez. aan denz., 21 Maart 1526. 
5) ld. fol. 54, Dez. aan MARG. van OOSTENE., 22 April 1526. 
6) Zie voor den Utrechtsehen oorlog Chbk. van Yriesl. I I , pag. 178; voor 

den G-roningschen boven pag. 120; verder de Correspondanee du gouverneur 
de Frise. 
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de Stadhouder eerst van het goedvinden der centrale regee
ring vergewist heeft. „Int over ende weder overschriven" 
verloopt de tijd4); ieder oogenblik moeten boodschappen, 
tijdens den krijg, naar het Zuiden worden gezonden2). 
TATJTBNBTJKG stelt daarom voor posten te leggen langs den 
weg, opdat de dépêches sneller haar bestemming bereiken3). 
Daar komt dan nog bij het uitblijven telkens van het be-
noodigde geld4) en als gevolg daarvan een andere en ge
vaarlijker afhankelijkheid: de onwil der soldaten. Die is 
bijwijlen zóó groot, dat hij ze geen voet meer verder kan 
krijgen6). Dan nog is de Stadhouder precies gebonden aan 
een van te voren vastgestelden staat Doch het is hem 
niet mogelijk zich daaraan steeds te houden. Dan treffen 
hem verwijten. Maar ik kan niet anders •— klaagt hij ergens — 
ik zou verslagen zijn; daarentegen verslagen hebben, hadde 
men mij wat meer gesteund6). En eindelijk nog, zijn ad
viezen, hoe ook met argumenten gestaafd7), worden vaak 
niet opgevolgd. Als hij raadt b.v., na de inneming van 
Hasselt, in 1528, op Coevorden los te gaan, wordt hij 
ondanks zijn voortdurend protesteeren heel naar Tiel weg
gedreven8). Het is geen wonder, dat hij bitter wordt: wil 
men dan zijne vingerwijzingen niet volgen en gebeuren er 
verkeerde dingen, men houde hem voor verontschuldigd8). 
Het is geen wonder ook dat hij moedeloos uitroept: „et is 
al verdriet, waer men zich wendt ende kert!"10). Als een 
verwijt klinkt zijn schrijven aan HOOGSTRATEN

 n ) : „dan had 
men mij in veel dingen geloven gegevenen, als die im velde 

3) ld. 
*) ld. 
5) ld 

1) Correspondance du gouverneur de ï¾ge, fol. 318, TAUTENBTJRG aan 
HOOGSTRATEN 27 April 1536. 

2) ld. fol. 313 b v , Dez aan denz., 12 April 1536. 
fol. 313, en 319, Dez aan MARIA V. HONG., 27 Apxü 1536. 

de brieven passim 
fol 168, TATTTENB aan FLOKIS VAN EGMOND en HOOGSTRATEN, 16 

Sept 1528. 
6) ld. fol. 149, Dez. aan MARS. VAN OOSTENE., 23 Mei 1528. 

7) ld. fol. 151, Dez. aan dez , 29 Mei 1528. 
8) ld. fol. 157, 162, Dez. aan dez , 6 Juli en 8 Aug. 1528. 
9) ld. fol. 137, Dez. aan HOOGSTRATEN, 24 April 1528. 

M) ld. fol. 362, Dez. aan ELORIS VAN EGMOND, 25 Deo. 1537. 

" ) ld. fol. 338, 27 Juni 1536. 
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byn ende alle gelegentheit durch kontscap ende goede lude 
genoieli vernomen ende berichtet was, ick twijffele nyet de 
d i n g e n . . . . solden liier lange anders gestelt ende ten eynde 
gebracht sijn geweest". 

De Stadhouder is de handhaver van justitie en politie; 
ook weer niet meer dan dat *). Hem is verboden zonder 
advies van President en Raad eenige provisie van justitie 
te geven 2). Meer dan op één ander gebied is hem hier de 
Raad een beperking van eigen willen; het recht moet zijn 
loop hebben. Toch, zij het in mindere mate , is het Hof 
dit ook in andere zaken. Als de Stadhouder binnen Leeu
warden is , heeft hij dien Raad te frequenteeren als hem dat 
doenlijk zal wezen. Hij zal dan het college presideeren, de 
opiniën vragen, zijn eigen opinie geven, sluiten, en conclusie 
nemen naar de meeste stemmen s). Er blijft echter, wat 
regeeringszaken betreft, de mogelijkheid het een en ander 
te doen buiten den Raad om. Daarentegen mag de Raad 
van Friesland, als de Stadhouder aanwezig is , geen zaak 
van eenige beteekenis onder handen nemen zonder hem te 
waarschuwen en te vernemen, of hij bij de behandeling 
tegenwoordig wenscht te zijn 4). Ook is het voor den Stad
houder gemakkelijker dan voor den Raad in gevallen, waar
over men het niet eens kan worden, zich te richten tot den 
Keizer, die krachtens het beginsel van heel zijn regeerings-
systeem het recht van te beslissen aan zich houdt. Veel 
hangt in dit alles af van de persoon van den Gouverneur. 
TAUT¾NBBKG; en ¾&MOND schijnen het gewoonlijk met den 
Raad te hebben kunnen vinden; ABEMBEBG niet altijd. Dan 
rijzen dus twisten over de door langdurige, vreedzame samen
werking vervaagde grenzen der wederzijdsche bevoegdheidB). 

De Stadhouder vergeeft officiën en beneficiën; maar ver
schillende ambten worden in zijne instructie met name 
uitgezonderd. Het drostambt en het kasteleinschap op de 

!) Artikel 32 der Instructie. 
2) Artikel 34 der Instructie. 
3) Artikel 31 der Instructie. 
4) Artikel 33 der Instructie. 
£) Beneden, pag. 134 vlgg. 
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huizen te Harlingen en te Staveren zullen blijven ter dispo
sitie van den Keizer; alleen bij provisie zal de Gouverneur 
daarin mogen voorzien1). Evenzoo is het gesteld wat betreft 
de accijnsmeesters en de controleurs van de accijnzen; hunne 
ambten blijven ter beschikking van den Keizer en de Reken
kamer in Holland, om ze te vergeven na ingewonnen advies 
van den Rentmeester-Generaal van Friesland2) . Ook mag 
de Stadhouder niemand nomineeren tot „eenige Abdyen oft 
Prelatenen"; ook dat blijft den Keizer of de Landvoogdes 
voorbehouden 3). 

De Staten van Friesland worden, naar mate ze met meer 
ernst den strijd tegen het absolutisme aanbinden, langza
merhand een factor, waarmee de Stadhouder te rekenen 
heeft. De tractaten van 1515 en 1524, benevens het octrooi 
van 1539, worden door de Friezen beschouwd als hun grond
wet, waarvan ze ook in 't minst geen afwijking dulden. Den 
Gouverneur wordt gelast die overeenkomsten te respecteeren, 
met de overige deugdelijk verkregen privilegiën4). 

Ten slotte staat nog op een andere wijze althans TATJTEIN-

BUEG niet vrij ten opzichte van zijn vorstelijken meester. 
Dikwijls is deze Stadhouder des Keizers schuldeischer, en 
veilig den vorst te borgen brengt van zelf den plicht van 
voorzichtige volgzaamheid meê. Telkens, bij de groote geld
verlegenheid waarin het Hof zich bijna voortdurend bevindt, 
wordt ook TAUTENBUBG aangespoord tot het zoeken van 
middelen om zich uit de finantieele moeielijkheden te redden. 
Zoo wordt hem in een schrijven van 26 Juni 1529 5) door 
de Landvoogdes op het hart gedrukt zijn best te doen om 
koopers te vinden voor domeingronden, die weer geofferd 
zullen worden, en geld op te brengen; want alles kan dan 
toch ook niet uit Vlaanderen komen! Dat de Keizer hem zoo 
genadiglijk geschreven heeft, komt zonder twijfel door hare 
recommandatie en onderrichting van verleden diensten; 

i) Artikel 37 der Instructie. 
2) Artikel 38 der Instructie — Vgl beneden, Hoofdstuk VI. 
3) Artikel 19 der Instructie. 
4) Artikel 35 der Instructie. — Vgl. boven, pag. 79 vlg. en 102 vlgg. en 

beneden Hoofdstuk IX. 
5) Gorrespondance du gouverneur de Frise, fol. 197. 
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„doch. solden wij de dingen tot Uwer meninge voertstuyren 
soe moest ghij ons oic bij effecte wederomme daertoe ver
wecken ende bewijsen U wat vlijtiger tot executie onser 
intentie, U geproponeert als boven, want daer de saken 
zwaer endc lastich sijn, daer moeten diversche middelen 
toe gesocht ende gevonden werden". E n later heet het : 
„offc emmers uuyterlicken van noode ware een deel vanden 
voirscreven hoop knechten aen te nemen . . . soe behoirt 
de Stadthouder te overleggen die eere ende duecht, die hem 
de Key. Ma1, voer ende na gedaen heeft, ende noch dagelicx 
doet, soe dat wel te presumeren is dattet hem soe scerp 
niet en staet, hij en sal wel raet ofte wegen vinden der 
voirscreven K. M. f 3000 à 4000 in leeninge te mogen ver-
strecken tot sulcken nootlicken ende eerlicken saken, daer 
Z. M4. ende h e m , Stadthouder, soe merckelicken aen gelegen 
es , soe deselve Zijne Ma*, hem doch niet verlaten en heeft 
solider hem van allen geleenden ofte geloofden penningen 
gereddet oft anders versekert te hebben, daer hij mede ver
weert zij" *). Het was dus niet de eerste maal dat een der
gelijke verhouding als van schuldenaar tot schuldeischer 
tusschen den Vorst en zijn Stadhouder bestond. Ook dezen 
keer werd die weer in het leven geroepen; bij Antwerpsche 
kooplieden bLeef TATJTENBEBG borg voor den Keizer; bij zijn 
dood was de schuld nog niet afgedaan; zijn weduwe werd 
door genoemde geldschieters aangesproken voor een som 
van 33031 Karolusgulden en 10 stuiver 2). 

C. WEIJVING. 

Zoo aan alle kanten omringd van wachters aan de grenzen, 
is het geen wonder dat de Stadhouder nu en dan met een 
enkele of met meerdere van hen in minder vriendschappelijke 
aanraking komt. Naar alle zijden botst het wel eens. 

1) Correspondance du gouverneur de Frise, fol. 364, Instructie voor Mr. 
JOOEIS DESPLEGEN etc. , 27 Dec. 1537. 

2) Correspondance du gouverneur de Frise, fol. 393, JOHANNA VAN EGMONT, 
weduwe van TAUTENBURG aan HOOGSTRATEN, (1540). 
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TATJTENBTJBG b.v. had landen op het Bildt van den Keizer 
in pacht. Een nieuwe verpachting wordt gelast. De Stad
houder aarzelt wat zijn deel betreft; het zou hem niet voor-
deelig zijn. De Landvoogdes schrijft hem, dat zijne houding 
haar zeer bevreemdt, „ende connens van U niet verstaen, 
nademael ghij thooft aldaer sijt van der lusticièn ende 
skeysers gerechticheyt billicx daer in hoiren voer te staen, 
sonder anderen mit soedane manieren oirsake te geven van 
gelijcken voer te nemen. Begeren daerom ghij sulckes af 
stellen, ende de Biltlanden tot skeysers meesten oirboire 
tsamen verpachten laten" *). 

HOOGSTRATEN verzekert aan Heer SCHENCK, stellig ook niet 
zonder aanleiding, dat hij hem de Eriesche zaken volkomen 
toevertrouwt. Hij zal de macht , die den Stadhouder van 
's Keizers wege toestaat, in geenen deele verminderen, eer 
vermeerderen. En hij vervolgt: „Als van Mr. COBNELIS, ie 
en weet niet hem enich bevel duslange gedaen zij daer 
U.E. auctoriteit als stadholder of oic van den Rade duer 
vercleynt ofte vercort mach zijn; sal oic mijns wetens noch 
niet geschien, noch bij instructiën, missiven, noch anders-
sins; ende daerbenevens wil ie soe veel doen bij mijn Gen. 
Vrouwe dat yemant van den Raide in Vrieslant mede ge-
committeert sal werden omme de Rekeningen vanden excijs-
meesters ende grietsluden voertan mitten anderen daertoe 
geschicten te hoiren".2) Ook hier dus wrijving, niet bevor
derlijk voor een lichten gang der regeeringsmachine. 

Zoo ontstonden bij de inrichting, in 1527, van den nieuwen 
Raad moeielijkheden als gevolg van jaloezie van den Stad
houder op de macht van den pas benoemden President. De 
afgunst week pas , toen aan TATJTENBUBG de verzekering werd 
gegeven dat hij de éérste zou blijven, presideerende als hij 
aanwezig was, en dat in zijne handen zou blijven berusten 
het groot-zegel, in Friesland gebruikelijk 8). 

Ook de verstandhouding tusschen Stadhouder en Raad 
kon licht te wenschen over laten. Nog tijdens de regeering 

!) Correspondan.ee du gouverneur de Frise, fol. 113, 11 Deo. 1527. 
2) ld. fol. 106, 18 Oct. 1527. 
3) Beneden, Hoofdstuk IV. 

Correspondan.ee
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Tan KABEL V, onder het gouverneurschap van ÂREMBEBG, 

is dat werkelijk het geval geweest. Het eerst rees kwestie 
over het vergeven van beneficiën tijdens de afwezigheid van 
den Stadhouder. Een „Instructie voir mijnen Heeren Mr. 
LUDOLPH VAN HATTUM ende SICKE VAN DEKEMA, Ridder, 
Raeden vanden Hove van Vrieslant van tgunt wes zij mijnen 
Heere den Grave VAN ABEMBEBÖHE als Stadthouder-generael 
vanden voirsz. Lande van Vrieslant te zeggen zullen hebben"1), 
licht ons ampel over de zaak in. Bij het tractaat van '39 
had de keizer aan zich gehouden de collatie van de eerste 
drie kerken, prebenden of vicarieën, vaceerende na den 
len Januari . Ook van de drie kerken op het Bildt. Dan had 
de Keizer „gereserveerd te vergeven ende confereren alle 
beneficiën, die in desen lande deur negligentie zoe van 
geestelijcke als weerlijcke patroenen oft anderssins aen die 
selve Ma', sullen mogen devolveren". Over deze devolutie 
werden vele processen gevoerd. E n in „die voirsz. drie 
beneficiën ende kerken opt Bilt", èn in andere „gedevolveerde 
proeven" was het Hof gewoon uitspraak te doen, zonder 
dat de Friezen elders behoefden te pleiten. Van de opbrengst 
deed de griffier den Rentmeester rekening en verantwoording. 
Gevaceerd hadden nu sedert Januar i één vicarie, hebbende 
cura animarum, in Oostergoo, één parochie-kerk in Westergoo 
en de drie op het Bildt. Op rekesten zou het Hof gaarne 
daarin hebben voorzien, had niet de Stadhouder mondeling 
en schriftelijk te kennen gegeven, dat hij het recht der ver
geving, krachtens zijn instructie, aan zich wilde houden. Ook 
had hij aan den Grietman van Stellingwerf-westeinde of aan 
de gemeente van Nijeholtpade geschreven, dat hij „die presen
tatie bij den Hove inden naem alsbovén iure devoluto gedaen 
den pastoir van Nijeholtpade hielt van geender waerde, inter-
diceerende denselven, dat zij nyet en souden gehengen, dat die 
pastoir dairvan possessie soude nemen". Talrijk zijn de klach
ten der Friezen, dat zij nu geen priesters kunnen krijgen, een 
feit, dat toch gevaarlijk was in een tijd van zooveel ketterij! 
Vandaar deze gezanten. "Wil de Stadhouder deze beneficiën 

1) Bijks-Archief te Brussel, Carton 171, Bénéfices et offices, no. 1, 25 
Maart 1550. 
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per se aan zich houden, dat dan toch enkele, als hij buitens
lands is, zijne toestemming niet zouden behoeven, vooral die 
van weinig inkomsten waren! Het buitenslands solliciteeren 
zou verdrieten! De landen zouden zich beklagen, dat zij om 
een kleine zaak van hun gewoonten zouden moeten afwijken 
door „buyten die paelen van Vrieslandt alsulcke provisie te ver-
soucken". Buitendien, sommige vaceerende kerken of bene-
ficiën zijn zóó klein, dat niemand er om vraagt en leeken 
de inkomsten opstrijken. Het Hof haalt dan wel priesters 
tot bezetting over. Bij beneficiën, door negligentie aan den 
Keizer gedevolveerd, zou proces gevoerd kunnen worden 
tusschen Stadhouder en gerechtigden, waarbij mogelijk de 
Stadhouder in het ongelijk zou moeten worden gesteld. 
Ten tijde van den Graaf van Buren geschiedde de vergeving 
toch altijd door Stadhouder, President en Raden; niet door 
den Stadhouder alleen. Den Raad echter is het zóó goed, 
mits hij niet verantwoordelijk zij voor de gevolgen. Maar in 
elk geval gelieve de Stadhouder eerst aan het Hof te schrij
ven, dat het verkeerd gedaan heeft, vóór dat dit aan privaat
personen wordt medegedeeld. 

De Stadhouder antwoordtx) op dit alles, dat hi j , in Fries
land zijnde, volgens zijn instructie alle beneficiën tot Z. M.'s 
collatie staande zal confereeren en presenteeren, als hij er 
om verzocht wordt zooals het behoort. Is hij buitenslands, 
dan zal het Hof bij provisie dat kunnen doen. Daarna zal 
het zijn advies overzenden en de Stadhouder zal zorgen dat 
er, hoe ook zijne meenrfng zij, geen moeielijkheden rijzen. 

De Raad legt zich hier bij neer en meldt even later 2) dat 
hij gedaan heeft als was aangegeven: beschikt bij provisie, 
„op die oude forme, met die clausule van revocatie". Intus-
schen komen rekesten van gekozenen, waarin verzocht wordt 
om placet niet bij provisie; hoe moet in zulke gevallen 
gehandeld worden? 

Kort daarop rijzen onaangenaamheden over de benoeming 

1) Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Bénéfices et offices, no. 2. Het 
antwoord van den Stadhouder „overgebracht bij Heer Sicke van Dekema, 
Bidder ende Baidt, uyt saicke van seker brieven van credentie in dato den 
30" Marcii Ao 50", actum den 4" Aprilis A° 50. 

2) ld. no. 3 , Leeuwarden, 23 April 1550. 
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van den eersten deurwaarder. ABEMBERG schrijft uit Vol-
lenhove aan President en R a d e n 1 ) : dat door den dood 
van JACOB VAN ESPEN het eerste-deurwaarderschap in Fries
land vacant was geraakt; dat hij daarmee voorzien had zijn 
secretaris; maar dat hij , daar hij dezen niet wilde ontberen, 
hem toeliet het ambt te resigneeren in handen van JOHAN 

VAN BEBTHEM. De Raad aarzelt. — Tweemaal al heeft hij 
geschreven VAN BEBTHEM toe te laten tot het eerste-deur
waarderschap, heet het dan in een lateren brief van den 
Stadhouder aan dit college 2 ) ; dat is intusschen alleen bij 
provisie gebeurd, en slechts voor executiën en exploiten 
binnen Leeuwarden. President en Raadsheeren hebben daar
toe het recht niet! Dus ten derden male: JAN VAN BEBTHEM 

doe men in vollen omvang zijn ambt van eersten-deurwaarder 
genieten! 

% Enkele weken later trekken weer gecommitteerden van 
den Raad naar den Gouverneur 3). Zij moeten hem te kennen 
geven, dat de Raad niet wil usurpeeren op „Zijn E. staet, 
gerechticheyt ofte preëminentie van dien", zooals de Stad
houder blijkens zijn laatste schrijven schijnt te meenen. Dat 
het anders was kon hem toch blijken uit de kwestie over 
de beneiiciën ter collatie van Z. M. staande; niettegenstaande 
hun recht hebben zij den Stadhouder daarin laten begaan. 
Maar nu het deurwaarderschap. Daarvoor is noodig een 
eerlijk man , beschaafd, bekwaam in praktijk van recht. 
Hierover kan het Hof oordeelen; daarom heeft ook het Hof 
de voorafgaande twee eerste-deurwaarders gesteld, evenals 
dien aan het comptoir van den Rentmeester, met goedvinden 
van vorige Stadhouders. Op de Raadsheeren toch rust de 
verantwoordelijkheid voor dien dienaar. De vorige deurwaar
ders zijn door het Hof alleen aangesteld; hebben van het 
Hof alleen commissie gehad; men had gehoopt dat het zóó 

1) ld. no. 5, Vollenhove, 24 September, 1550. 
2) Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Bénéfices et offices, no. S¾, 

Deventer, 11 December 1550. 
8) ld. no. 6: „Instructie voir meester Dudolph van Hat tum ende Here 

Sicke van Dekema, Bidder, Baeden der Key. Mat. inden hove van Vrieslandt 
van tgundt zij te verthoonen zullen nebben den grave van ABEMBEBGHE , 
Stadthouder van denselven lande". Leeuwarden, in de Canselarij, 5 Januari 1551. 
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zou blijven! Toen de vacature ontstaan was, werd de Raad 
overstroomd met rekesten. Hij stuurde die op naar den 
Stadhouder, hoorde, dat deze zijn secretaris had benoemd 
en vond dat goed, omdat die niet ongeschikt leek. Maar 
nu dezen JAN VAN BBBTHBM „wesende een jonckman ende 
houdende kinderschoole om walsche taele, donaeten ende 
andere elementen den jongers te leeren!" Hij heeft binnen 
Leeuwarden laten verluiden dat het officie van deurwaarder 
te koop was voor den meest-biedende, en dat hij daarom 
meende kooper te worden. Ontevredenheid heerscht nu in 
het land, onder de edelen; ambten voor geld te koop was 
tegen de privilegiën en van kwade consequentie! JAN heeft 
anderen de condities medegedeeld, waarop hij het ambt ge
kregen had , de som genoemd, door hem er voor geboden; 
dat is geen bewijs van groote discretie! Meer gebreken 
trouwens zijn gebleken: hij is absoluut vreemd aan al wat 
met de justitie te maken heeft, en hij behoort niet onder 
de „cloucksten", blijkens het door hem overgegeven rekest. 
Ondanks dit alles is hij bij provisie toegelaten en voor kleine 
exploiten binnen Leeuwarden gebruikt bij wijze van proef, 
tot de Stadhouder zou komen. Nu die nog niet kwam, zou
den zij, Raadsheeren, lang tot hem gezonden hebben, maar 
zij waren in den winter nooit voltallig en wilden niet zonder 
elkaar beslissen. De Stadhouder sta dan nu den Raad toe 
in dezen naar eigen goedvinden te beschikken. Wil hij dat 
niet, dan zullen zij dit maal berusten, mits hij een bekwa
mere kieze, maar zij wenschen in het vervolg minstens ge
hoord te worden. 

AREMBEKQ schijnt echter op zijn stuk te zijn blijven staan. 
Een kleine maand hierna schrijft hem de Raad a) dat men 
zijn brief met ingesloten artikel uit zijn instructie *A) ontvan
gen heeft. In dat artikel worden toch duidelijk uitgezonderd 
die beneficiën, die de Raad gewoon was te vergeven; de 
Keizer doet geen oude gewoonten van dienaren te niet! 
Zij, Raadsheeren, hadden een paar der hunnen willen zenden 
om hierover te spreken; maar zij kunnen die niet missen en 

1) Rijks-Archief te Brussel, Oarfcon 171, Bénéfices et offices, no. 7, 3 
Februari 1551. — Vgl. artikel 11 der Instructie: Oribk. Tan Vriesl. I I , pag. 807. 
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wachten dus op zijn komst; „ende des nyetteniin laeten toe 
JAN VAN BEEBTHEM den staet van eerste deurwaerder te be
dienen naer zijne commissie, zulcx als wij Uwe E. bij onse 
voorsz. medebroeders hebben gedaen zeggen". 

Nog een geschil komt in dezen tijd voor, over het kiezen 
nl. van een olderman. „Alsoe die steeden van desen lande", 
schrijft het Hof aan AREMBEBG, *) „omtrent kersmisse ge-
woentlijcken zijn jaerlijcx die nominatie van heure gecooren 
wetten, beslooten, alhier te zeynden, om bijden Stadhouder 
daer uuyt tot regimente der steeden voer het lopende jaer, 
die bequaemste gecommitteert te worden, zoe hebben wij 
Uwe E. opten 25ea Novembris iestleeden daer van geadver-
teert, waer op Uwe E. ons gescreven heeft, dat wij die 
voersz. nominatiën met ons advys overseynden zouden, 
twelck zulcx gedaen is geweest van dengenen, die op die 
tijt ons overgesonden waeren' ' . Den 26ea December schreef 
de Stadhouder, dat de Raad maar moest doen naar ouder ge
woonte en zooals hij goed zou vinden. Naar oude „hercommen" 
stellen de steden onder hun genomineerden mede de older-
mans, „wyens officie, ais weesende annael, men gewoentlicken 
es van jaer e tot jaere te continueren ofte met een ander te 
versien". Nu was DOECKO WALTA, laatste olderman van 
Sneek, overleden. Na veel excuses heeft FBANS ROOBDA, 

Grietman van Wimbritseradeel, door het Hof ontboden, voor 
dit jaar het ambt aangenomen. De Stadhouder — hooren de 
Eaadsheeren nu — heeft bij provisie gecommitteerd JAN JANSZ. 

„goudtsmidt ofte tavenier binnen Sneek, die noeyt eenich 
officie bedient heeft, weesende van sobere gesteltenisse, 
naeme ende reputatie". Buitendien, twee officiers op één 
officie gaat toch niet! Dus keken zij vreemd op. Maar het 
gerucht zal wel onjuist zijn. In elk geval, de Stadhouder 
zal in deze zaak wel willen voorzien! 

Bij dit over- en weer geschrijf hebben Stadhouder en Raad 
het blijkbaar niet gelaten. Een „Instructie van tgundt Meester 
DIECK D E T N , Raed ordinarys inden Hove van Vrieslant, 
miyten naem ende van wegen die President ende Raeden 

1) Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Bénéfices et offices, no. 8, 
Leeuwarden den 24en Maart 1551. 
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vanden voirsz. hove zal hebben te communiceren myt mijnen 
Heeren den Hooft-President vanden Secreten Raede des Key-
sers, mytsgaders Meester EVERAEKT NICOLAI, Raedt aldair" *), 
maakt dit duidelijk. De Stadhouder verdacht klaarblijkelijk 
den Raad van inbreuk op zijne hoogheidsrechten te willen 
maken. Daarom dacht hij zich ten Hove te begeven, waar ge
deputeerden van den Raad dan ook zouden verschijnen. Van
daar al vast deze onderrichting. Van 1539 af waren „alle 
jaers die drie eerste beneficiën, vacerende bij versterven", 
door Stadhouder, President en Raden vergeven. Naar aan
leiding van een schrijven van 25 Augustus 1542 was een 
plakaat gepubliceerd, waarin gelast werd dat wereldlijke 
patronen binnen vier, geestelijke binnen zes maanden hun 
keuze zouden doen; anders zou de vergeving weer geschieden 
door den Stadhouder met President en Raden. Bij absentie 
van den Gouverneur deed dat steeds cle Raad , zonder dat 
b.v. ooit VAN BUBEN zich verzette. ABEMBEBG daarentegen 
heeft aan enkele Raden gezegd, dat hij de benoeming aan 
zich wilde houden. Dan volgt de geschiedenis van de 
pastoorskeuze te Nijeholtpade met al wat er aan vast was; 
het verhaal van de benoeming van den eersten deurwaarder; 
dat over de aanstelling van den oiderman te Sneek, waarbij 
nog de opmerking gevoegd is , dat ook de Sneekers onte
vreden zijn „als ontamelijck zijnde alsulcken persoon over 
den gerechte te presideren, dair zij gewoentlijcken zijn van 
eenige heerschappen oft andere notable oft geschickte per
soenen geregiert te worden". Moeten de onderdanen om elk 
rekest naar den Stadhouder, op een landdag zouden licht 
klachten zich doen hooren; beter is —• waarschuwt ten slotte 
de Raad — dat te verhoeden. 

Zoo waren dus de geschilpunten de centrale regeering ter 
beslissing voorgelegd. Te veel moest haar gelegen liggen 
aan een goede verstandhouding tusschen haar Stadhouder 
en zijn Raad, dan dat zij op haar antwoord lang zou laten 
wachten. Den 17en Juni 1551 wordt hare beslissing het Hof 
in Friesland medegedeeld 2). Tot het deurwaarderschap zal 

!) ld. no. 95. Leeuwarden inde Cancelrien, 24 April 1551. 
2) Eijks-Aroliief te Brussel, Carton 51 en 52. 
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voortaan de Raad een viertal candidaten voordragen; uit 
hen zal de Stadhouder, ook als hij afwezig is, een keuze 
doen. Pretendeert de Raad overigens officiön te mogen 
vergeven, dan zal hij bewijzen van zijn goed recht moeten 
bijbrengen. Van vacatie van beneficiën, ter collatie van den 
Keizer staande, zal den Stadhouder onmiddellijk kennis 
worden gegeven; in „simpele" zal hij dan voorzien binnen 
drie maanden; in zulke, die „curam animarum" hebben, 
binnen zes weken. Denzelfden dag werd een missive van 
gelijken inhoud aan den Stadhouder gericht*); in het speci
ale geval van VAN BEBTHEM ZOU hij doen, als hem mondeling 
gezegd was. Deze bleef gehandhaafd blijkens de rekeningen 
van den Rentmeester van Friesland. 

Het scheen mij niet van belang ontbloot van deze ge
schillen hier melding te maken. Elke innerlijke ontwrichting 
toch in het regeeringsgeheel kon gevaarlijk worden in een 
tijd, toen een krachtige houding noodig was tegenover steeds 
toenemende eischen van de zijde der onderdanen. En nu 
treft bovendien het fnuiken van een zelfstandig optreden van 
den Raad in de boven genoemde opzichten samen met het 
stellen van een andere algemeene controle boven zijn plaat
selijk toezicht op een ander gebied. Juist in de jaren, 
waarin dit alles voorvalt, ontstaat gaandeweg ontstemming 
bij den Raad over de wijze van optreden der nu en dan 
gezonden Inquisiteurs. Als naar boven de banden losraken 
zal het inheemsche gedeelte der Raadsheeren des te ijveriger 
contact zoeken naar beneden en met de Staten één lijn gaan 
trekken. En zoo zal een nuttige en noodige schakel gemist 
worden uit de keten, die vorst en onderdanen verbonden 
houdt 2). 

!) Rijks-Archief te Brussel,. Carton 51 en 52. 
2) Vgl. voor het laatste beneden, Hoofdstukken IX en X. 



VIERDE HOOFDSTUK. 

H E T HOF. 

A, GESCHIEDENIS. 

In den eecl, in 1515 door een gedeelte der Friezen aan 
KABEL afgelegd, is nog sprake van „zynre Ghenaeden Stad
houder, Regenten, Cancellier ende Raeden" *); immers, de 
Saksische inrichting was nog de vigeerende. Maar na de 
instelling, op 4 Juli 1515 2 ) , van een Raad van Friezen 
„totten regiment en justitie van dese Landen" komen nog 
slechts Stadhouder en Raden voor, wier titel in den mond 
der Friezen nog een tijd lang afwisselt met dien van „Re
genten". Al heel spoedig werd een enkele8) , weldra werden 
meer vreemdelingen4) toegevoegd. Niet lang daarna ont
moeten we een „President" 5) en in de Rentmeesters-reke
ning van 1525—1526 6) een „Eersten Raad", die na de 
verandering van 1527 naast den President blijft voorkomen, 
maar in de rekening" van 1536—1537 is verdwenen. In de 
rekening van 1517—1519 wordt voor het eerst genoemd een 

1) Chbk. van Yriesl. I I , pag. 89. 
2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 90. 
8) Mr. GEBAEDT MULAEKDT; zie Chbk. van Vriesl. I I , pag. 92 en 336. De 

instructie voor hem, benevens die voor Dr. KEMPO MAETENA en „BENICK 
KEMSTERA", van 3 Jan. 1516, komt voor in het boven, pag. 22 noot 4 aan
gehaalde Archief van BUCHO AB AYTTA, no. 209. 

4) In 1522, in de „Informatie", (hoven pag. 81 noot 1) komen b.v. voor 
Mr. I¾ANS VAN DEE GOUDE en Mr. FRANS DE WAIL. Ook JAN BATTALDEE, 

Bentmeester, maar Baad tevens, overgenomen van de Saksische regeering, 
was geen Fries van afkomst, evenmin als COENELIS CAMEKOUWEK. Procureur-
Generaal en Baad. Verder, Chbk. van Yriesl. I I , pag. 334 en 344: GYSBEBT 
VAN BAECX; pag. 344: SYMON VAN PHIRT. 

B) In de „Informatie" van 1522 wordt MÜLAEET zoo betiteld. 
6) Bijks-Archiei te Leeuwarden. 
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Procureur-Generaal ^. Als gevolg van den strijd, tegen de 
Gelderschen en hun aanhang gevoerd, was de Stadhouder 
vaak afwezig. Dus werd 21 Februari 1517 een regeling 
getroffen, die ook voor dat geval in regeering en rechtsbe-
deeling zou voorzien 2). 

Langzamerhand pas wordt een ordelijke toestand in het 
leven geroepen. Om de omstandigheden moeten voorloopige 
maatregelen den weg bereiden. Het kan niet in de bedoeling 
der regeering liggen een partijdig familie-bewind, zooals zich 
dat door de gebeurtenissen van het naaste verleden van zelf 
had gevormd, te bevestigen en blijvend te handhaven. Een 
zoodanige staat van zaken zou haar voortdurend in moeiehjk-
heden brengen. En toch was het reeds ver dien kant uit
gegaan. Dat bewijzen verscheidene van de getuigenissen, 
in de boven reeds genoemde „Informacie" van 1522 8) samen
gevat. Terwijl „in voertijden geen sibben ofte maichscippen 
tsamen in één gerecht saten", stonden nu tal van Raden, 
hetzij zelf, hetzij door huwelijk in familie-relatie tot elkaar 4). 
Bevestiging van dien toestand kon de tegenpartij niet drilden. 
Het was één dier grieven welker som was de eisch: afzetten 
van den ouden Raad en vorming van een nieuwen op minder 
partijdigen grondslag B). 

Er was echter meer. De chaotische toestand, waarin 
Friesland van 1515 tot 1524 verkeerde, maakte het geregeld 
functionneeren van welk regeeringslichaam ook tamelijk 
wel onmogelijk. Daarentegen werd aan heersch- en baat
zucht ruim gelegenheid gegeven om naar bevrediging te 
trachten. Ook andere ambten werden door de Raadsheeren 
begeerd en verkregen, „ende die voorn. Heer JTJLIUS, Heer 
TZAEELING ende Heer TTAET sijn grietmans, soe datmen 

1) BEBTEL SpETERr In de „Informacie" van 1522 komt als zoodanig vooi 
COSNELIS CAMEROUWEB, , ook genoemd m de Rentmeestersrekenmgen, m die 

van 1523—1524 vooi het eerst 
2) Chbk van Vnesl I I , pag 348 
°) Zie boven pag 81 noot 1. 
4) Zie m genoemde „Informacie" de getuigenissen van GODSCHALK JOHGEMA, 

SIJBKANT BOEKDA en PETER VAN CAMMNGA Voor het antwoord van de Land

voogdes vgl Chbk van Vnesl I I , pag 134 vlg 
5) Chbk van Vnesl I I , pag 133 
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wel can bedeneken wat recht die arme luyden hebben, als 
slj over sulcke ofte andere grietmans in gelijcke saicken 
comen clagen" r). Buitendien, de Raden waren dikwijls af
wezig, „ende desen somer lestleden nyet veel in die eancel-
rije geweest". „Ende Mr. G-EERYT MULEBT is wel zeven off 
acht jaer hyer raidt geweest ende oick een zekeren tijt 
President vanden Raidt, ende gelooft hij, getuige, dat al 
sijn tijt, dat hij hyer te Leeuwarden geweest es, nyet be-
draeeht tot een halff jaer"x). Trouwens ook sommigen 
althans van hen, die de zijde van den Keizer hielden en 
de administratie der Priesche landen voor hem voerden, 
schijnen wel ingezien te hebben, dat de toestand niet ge
zond was. Naar den Rijksdag, in 1521 in Worms te houden, 
wordt ook de Raadsheer KBMPO VAN MABTENA gezonden 
met o.a. de vraag, dat Z.M. „in zyne Mayesteyts Vriesche 
Landen ghuede regieringhe van recht, justitie ende behoef-
tieheyden ordonneren ende beachten willen"2). Wel luidt 
het antwoord, dat de Keizer in een en ander voorzien heeft 
door benoeming van een Stadhouder en van Raden8); maar 
dat antwoord moet gegeven zijn om zich voorloopig niet 
tot een nieuwe regeling te binden. Deze toch zou pas met 
vrucht getroffen kunnen worden, als het lot van Friesland 
voor goed beslist zou zijn. Een zinsnede uit de commissie, 
voor de in 1524 naar Friesland vertrekkende commis
sarissen opgesteld, luidt aldus: „Alzo onse Landen . . . . 
van den rechte train van der justitie, pollitie ende recht-
faerdyghe regele zeere ontstelt zijn" . . .4). Zij getuigt van 
een juister inzicht in den toestand. Van dezen tijd af, waarin 
richting en grondslagen van het toekomstig bestuur vast
gesteld werden5), vinden we een streven naar verbetering, 

1) Zie in de „Informatie" van 1522 i e t getuigenis van SIJBKAHTJT SOBRDA. 

Vgl. verder ook hier Cb-bk. van Vriesl. I I , pag. 135. 
2) Chbt. van Vriesl. I I , pag. 112. 
3) Chbk. van Vxiesl. I I , pag 113 vlg. 
*) Ohbk. van Vriesl. I I , pag. 143. 
5) Zie boven, pag. 102 vlgg. Vgl. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 146: „Dat 

Zyn Maiesteyt in desen Landen gtiede justitie ende politie nn oprichte, 
ende voerts doet onderliolden". . . . 

10 
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dat eindelijk voert tot de ordening van 1527 x), de blijvende 
regeling voor den tijd van KABEL V. Maar deze ordening 
kwam niet tot stand dan na veel heen en weer geschrijf en 
heel wat onderhandelen. 

Het eerst komen we dienaangaande iets tegen in de „In
structie voer Meester COENELIS ANTHONISZ. , Secretaris etc. 
van tghene hij van wegen Mijn Gen. Vrouwe te doen sal 
hebben in Vrieslant, daer sij hem seyndt" 2). Wat de ordon
nantie van den Raad betreft zal Mr. COENELIS den Stadhouder 
en de anderen van den Raad „adverteren van de goede 
affectie, die mijn G. V. heeft om luden van eeren ende van 
reputatie daer te ordonnieren, ende wat inquisitie datter ge-
daen es om die te gecrijgen, soe bij mijn G. V. als bijden 
Grave VÁN HOOGHSTBATEN". Hij zal verder den Stadhouder 
en eenigen van den Raad de namen mededeelen van hen, 
die geordonneerd zijn om President en Raden in Friesland 
te worden, en hun verzoeken om, in afwachting, hun best 
te doen de justitie te administreeren zóó als zij dat tot op 
dien tijd gedaan hadden. Dat moet echter, ook bij den 
besten wil, VAN TAUTENBTJBG wel moeielijk gevallen zijn. 
Herhaaldelijk dringt hij er in zijne brieven3) op aan , de 
gedane belofte gestand te doen4) ; groote murmuratie is er 
door het gansche land; de aanhangige processen komen tot 
geen einde en men klaagt dat de justitie geheel gesloten is. 
Eiken dag wordt hij met supplicatiën lastig gevallen, en hij 
kàn den vragers geen antwoord geven. Men bedenke toch, 
wat inconveniënten daardoor in politie en regiment te be
zorgen s taan b ) ; men houde de hand er aan dat President 
en meer Raden „hier inne geschiet wordden, twelck seer 
grootelyck van node is om tlant in treyn van lusticiën ende 
ontsich te brengen!"6) . Intusschen had de Stadhouder met 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 176. 
2) Rijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats , no. 5 der 

42 stukken onder no. 16 samengevat, Brussel, 6 Maart 1524. 
3) Correspondanoe du gouverneur de Frise. 
4) Aldaar, fol. 16, aan HOOGSTRATEN, 10 Mei 1525; fol. 17, aan denz., 

19 Mei 1525; fol. 45, aan MAKG. VAN OOSTENB., 9 Maart 1526. 
5) ld. fol. 21 , aan HOOGSTRATEN, 2 Jul i 1525. 

6) ld. fol. 65, aan denz., 10 Jun i 1526. 
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Mr. CORNELISZ. geconfereerd over de bezetting van het presi
dentschap *). Ondanks die samenspreking werd, blijkens een 
soortgelijke instructie als boven2) , gedateerd van25Augus tus 
1526, Mr. JASPER LIEVYNSZ daartoe aangewezen. Hij was 
één der commissarissen van 1522 geweest. Boven 8) werd al 
opgemerkt dat de getuigenissen, ook onder zijn leiding toen 
verzameld, niet zeer vleiend waren voor TAUTENBURG noch 
voor de betrokken Raadsheeren. Het is dus te begrijpen, 
dat de Stadhouder niet zóó maar in deze keuze berustte. 
Men wete wel, schrijft hij aan VAN HOOGSTRATEN4), dat 
deze JASPAR „in ander tijden hyr in desen lande wesende 
hem in sinen geschefften so gedragen hefft, datter veel on
willens ende groete twiste tusschen den ondersaeten ende 
ingeseeten van desen lande geresen is". Deze twisten zijn 
nu vergeten, maar bij zijn komst zullen ze mogelijk weer 
uitbreken. Men bedenke verder dat ouder gewoonte Presi
dent en Raad de petities, die de Keizer zal willen richten 
tot de Staten van het land, dezen hebben voor te dragen. 
Dan ook zou de „affgonst ende wedermoet van suleken 
president" voor den Keizer wel eens nadeelig kunnen zijn. 
Men kieze dus een ander, maar zende intusschen al vast de 
Raden, die zoozeer noodig zijn! 

Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat met de keuze 
van JASPER LIEVENSZ. van de zijde der regeering juist be
doeld was een demonstratie tegen elke éénzijdigheid voortaan 
in het bestuur van Friesland. Maar ik kan mij ook voor
stellen, dat alleen het vooruitzicht van een weer opleven der 
pas begraven veeten haar voor de eventueele gevolgen van 
zulk een stap deed terug deinzen. Dus is het niet verwon
derlijk dat later „de conclusie als van denselven Meester 
JASPER president te creëren verandert" is ; „ende es men in 
arbeyde eenen anderen gueden bequamen man daertoe te 

1) Correspondance du gouverneur de Frise, fol. 68, TAUTENBUEG aan HOOG
STRATEN , 3 Juli 1526: „iok heb, nae vele communicatiën met denselven 
Meester CORNELIS daerop gehadt, mijn meyrúnge verclaert als Uwer E. bij 
sijn rapport verstaen sullen". 

2) Als boven, pag. 146 noot 2, nu no. 6 van de daar genoemde 42 stukken. 
3) Pag. 102. 
4) Correspondance du gouverneur de Frise, fol. 77, 7 October 1526. 
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vinden". De Meesters „MAKTEN VAN NAERDEN ende EVEBARD 

NICOLAI" zijn intussehen „bij commissie van der Key. Mat. 
versien vanden Staet van Raedt-Ordinarise in Vrieslant om 
daer voertan te resideren ende te blijven" x). Als commis
saris werd aan Mr. COBNELIS, die weer dit alles naar Fries
land had te berichten, Mr. JOOST SASBOUT toegevoegd *). Hem 
had de Stadhouder tot President begeerd; de Friezen droe
gen, naar luid van TATJTENBUBG'S schrijven2), hem een bij
zondere genegenheid toe. Dit verlangen intusschen werd 
niet ingewilligd, blijkens de „Commissie vanden Raedt in 
Oestvrieslandt ende den officieren van dien", gegeven te 
Gent, den 29en Juli 1527 8). De „Ridder, Raedt ende Camer-
linck, Gouverneur ende Stadthouder van Vrieslant, Heere 
JOBYS SCHETNCK, vrijheere tot Tautemburch", wordt „hoofd 
ende overste". „Meester GBEGORIUS BEBTHOLEF VAN AKEN,, 

licenciaet", wordt aangewezen als President. Verder worden 
benoemd „Heere KEMPO VAN MABTENA, Doctoer, Heere TJAERT 

VAN BOTJRMANIA, Heere TSALNICK VAN BOTENYA, Heere JULIUS 

VAN BOTENYA, Kidderen; RETNICH VAN CAMBUKEN, GEBOLD 

VAN HEBMA, Meester MAEBTYN VAN NAERDEN, JOHAN RATTAL-

JLEB, Rentmeester; Meester FBANS WOTJTEBSZOON VAN ALPHEN, 

Meester EVEBAD NICOLAY; Meester KAEBLE NLITSCHEM, Pro
cureur-Gen erael", allen tot Raden. Eindelijk „COBNELIS CA-

MEBHOUDEB" tot Substituut van den Procureur-Generaal, 
zonder toegang tot den Raad. Al de genoemden zullen de 
hoogheid, heerlijkheid en autoriteit, de domeinen, renten en 
inkomsten van den Keizer in Friesland bewaren. Zij zullen 
justitie doen en administreeren allen, die daarom vragen, en 
verder zich houden, aan wat hun instructie zegt. "Wie con-
tinueel resideeren zullen 12 stuiver à 2 grooten Vlaamsch per 
dag ontvangen; de anderen wedde en pensioen, als hun bij 
afzonderlijke brieven toegewezen zal worden. Den Substituut 

l) Bijks-Arcnief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats , no. 7 van de 
42 stukken, samengevat onder no. 16: instructie voor Mr. COENELIS ANTHONISZ. 
van 5 Dec. 1526. 

s) Correspond. du gouv. de Frise, fol. 77, aan HOOGSTKATEN, 7 Oct. 1526. 
3) Bájks-Arehief te 's-G-ravenhage, no. 24 der perkamentbanden (registers 

van de -Rekenkamer) van Kamer no. 11 der „Verspreide collecties^-fiol. 
25 vlgg. 
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wordt 140 gulden à 40 grooten per jaar toegelegd. Verder 
zullen allen de gewone emolumenten ontvangen en den ge
vorderden eed afleggen in handen van den Stadhouder en 
van JOOST SASBOUT, tot Commissaris daartoe aangewezen. 

Toen nu in Augustus 1527 Mr. GREGOBIUS VAN AKEN in 
Friesland was aangekomen1), kon tot de laatste schikkingen 
worden overgegaan en eindelijk ook de institutie van het 
hervormde regeeringslichaam plaats hebben. Maar om het 
zoover te sturen werd nog heel wat sehipperskunst ver-
eischt2). 

De nieuw-benoemde President is vol goeden moed en vol 
van goede voornemens3); hij klaagt alleen wat over vierde-
daagsche koorts als gevolg van verandering van lucht, en 
over gebrek aan woonruimte4). Maar ernstiger zijn de be
zwaren die elders rijzen. 

De Stadhouder vreest, nu het er op aankomt, van de zijde 
van den President inbreuk op zijn rechten. Hij meent, dat 
het gezag waarmee deze bekleed zal zijn, hem ontnomen zal 
moeten worden. Pas nadat hem de verzekering is gegeven, 
dat hij altijd de eerste zal blijven; dat, wanneer het hem 
behaagde in den Raad te verschijnen, de President noch 
voorstellen zal doen noch de stemmen zal opnemen; dat 
deze buitendien nooit iets van belang verrichten zal zonder 

!) Rijks-Archief te Brussel, Carton 1 en. Ibis, brief van. V i s AKEN aan 
HOOGSTRATEN, 27 Sept. 1527: „Ie lendemain de nostre Damme daugoust (15 
Aug.) cornmunicames maistre Joos et moy noz commissions et instructions 
à monseigneur Ie gouverneur". 

2) Mr. SASBOUT, de keizerlijke commissaris, stond ook in dezen de plaatse
lijke autoriteiten ter zijde". Den 8en Sept. 1527 schrijft hij uit Leeuwarden 
aan HOOGSTRATEN : „Ie ben in meeninge, onder correctie van Uwer E., noch 
een corten tijt hier bij den president te blijven, hem in als bijstandt te doen 
nae mijn vermoegen" . . .; Bijks-Archief te Brussel, Carton 1 en Ibis. 

3) Rijks-Archief te Brussel, Carton 1 en Ibis: „Monsieur, comme de laison 
Ie faict de la Justice m'est du tout recommandé . . . j 'espère Ie dresser de 
sorte que bonne et briefve expédition de Justice s'y faira, à 1'aide de nostre 
Créateur." Brief van YAN AKEN aan HOOGSTBATEN, dd. 15 Jan. 1527 (stilo 
curiae? Het jaartal moet zijn 1528). 

4) ld. brieven aan HOOGSTRATEN, 28 Oct. 1537 (dit zal moeten zijn 1527; 
VAN AKEN overleed 1528), en aan denz., 15 Jan. 1527 (zie noot 3). 
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eerst hem te hooren, pas na die verzekeringen berust hij in 
de schikking en belooft zijn medewerking1). 

De Friesche Raden, die nog in functie zijn en tot nieuwen 
dienst worden aangezocht, zien niet graag hun arbeidstijd 
vergroot en zich genoodzaakt tot geregeld dagelijks ver
schijnen, met uitzondering van enkele vacantietijden. Ook 
achten zij hun gage van 12 stuiver daags veel te gering. 
Bovendien vreezen zij voor een andere dan de Saksische 
ordonnantie in de toekomst en zeker ook staat hun tegen 
de voorgenomen vergrooting van het getal uitheemsche 
collega's. Zóó groot was hunnerzijds de onwil om zich te 
voegen, dat in afwachting van 'een eindelijke schikking 
President en vreemde Raden voorloopig alleen de zaken 
afdeden. Dinsdags en Vrijdags kwamen zij geregeld samen 
om partijen te hooren en rekesten te passeeren. Deze be
richten dateeren van 8 en 27 September2) en pas in Novem
ber vindt de Stadhouder dat de zaak „en bon train" is3). 
Grieven waren in dien tusschentijd in geschrifte gebracht 
en schriftelijk antwoord had men daarop verlangd. Dat 
verzoek was ingewilligd. Maar nog „persisteerden" de 
Friesche Raden, en gaven „breeder" nog „in gescrifte ende 
bij monde hair meeninge tot diversen tijden" over, ja, zij 
kwamen met artikelen van zulk een „importancie", dat de 
Landvoogdes zelve er in gekend moest worden4). Dat alles 

!) Bijks-Archief te Brussel, Carton 1 en l b i s : Brief van JOOST SASBOUT 
aan HOOGSTRATEN dd. 8 Sept. 1527 en van VAN AKEN aan denzelfde dd. 

27 Sept. 1527. Het sterkst staat TATTTENBURG er op, dat het zegel van den 
Keizer in zijne handen zal blijven; op dat punt wil hij niet toegeven en 
„hebben wij dat punct laeten staen opte belyefte van onse Gr. V." — Blijk
baar is de zaak naar zijn zm geregeld. Na zijn sterven werd van wege 
den Baad de Procureur-Generaal gezonden naar TAUTENBURG'S weduwe om 
't zegel, „ende dat te stellen in handen van den President". Het kleine 
zegel, dat in handen was van den griffier, „M. Joos 1'at mis en mes mains", 
deelt VAN AKEN meê in zijn schrijven dd. 27 Sept. 1527, boven, in deze noot 
aangehaald. 

2) Zie hierboven, noot 1. 
3) Rijks-Archief te Brussel, Carton 1 en Ibis: brief van VAN AKEN aan 

HOOGSTRATEN, dd. 9 Nov. 1527. 

*) JOOST SASBOUT aan HOOGSTRATEN, boven, noot 1. 
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kostte tijd. Den 22en November 1527 *) bericht TAUTENBTJEG 

de ontvangst van het antwoord op genoemde doleantiën en 
geeft verslag van zijne eind-besprekingen met de Eriesehe 
Heeren, van wie enkelen, Doctor KEMPO VAN MABTENA en 
Heer TJAEEDT VAN BOUEMANIA, Bidders, „nae vele difficul-
teyten aengenomen ende geaccepteerd hebben de staten van 
Raden, te vreden zijnde buyten den vacantien dagelijcx den 
Raedt te visiteren, vijf uren, ter tijt toe dat de processen 
hier nu hangende ende die langhe gehanghen hebben in 
staete van wijsen, gedecideert, ende daernae voirts anders-
sins soo dikwils ende menichwerff alst van noode ende bij 
mij ende den president hen geordineert ende gelast sal 
werden". Behalve de vastgestelde 12 st. daags zullen zij 
daarvoor nog een extra jaarlijksch pensioen genieten; wat 
de Keizer hun nog schuldig is, wordt Z. M. daarmee kwijt 
gescholden. 

Een ander , „(XEROLD VAN HEEAMA", die is „eenen vanden 
rijcxten ende principaelsten heerschappen vanden lande", 
en dien men daarom graag evenzeer ais Raad-Ordinaris aan 
zich gebonden had , is daartoe niet te krijgen tenzij tegen 
grooter belooning. Wel wil hij , als „Her TSALINGH, Her 
JULIUS ende RIENICK CAMMINGA" tegen 100 gouden gulden 
's jaars zich beschikbaar houden om naar Leeuwarden te 
komen als hij door Stadhouder of President „om saken van 
Importanciën verschreven" zal worden. 

Eindelijk is de fungeerende Procureur-Generaal, Meester 
CoENELis CAMEEOTJWEE, Raad tevens, bestemd tot substituut 
van zijn opvolger zonder tot den Raad nog als lid toegelaten 
te worden. Hij laat er zich echter, tegen behoorlijke ver
goeding", ten slotte toe vinden. 

Bij schrijven van 11 December2) hecht de Landvoogdes 
aan een en ander hare goedkeuring, „begerende seer ern-
stelic, nu den Raet dus geinstitueert es , dat ghij mitten 
presidert ende andere raden de Justitie voertaen soe excer-
ceren ende verwaren wilt tot eere der Keiz. Mat., ende 
waelvaert Sijnre Mat. landen ende ondersaten, als wij U 

1) Correspondance du gouverneur de Prise, fol. 109, aan MARC. VAN OOSTENBIJK. 
2) ld. , fol. 113, aan TAUTENBURGS. 
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dat in stadt Sijnre Key. Mat. volcomelic toebetruwen". Men 
was dus eindelijk aan het slot. KBMPO VAN MABTENA kon 
later in zijn „Landboek" *) onder de rubriek „van den jaere 
XVC ende XXVII" de instelling boeken „van een nyeuwe 
staedt van Raedt". Van groote veranderingen is sedert 
tijdens de regeering van KABEL V geen sprake meer. Raden 
sterven en laten door hun verscheiden leemten na, die vaak 
maar traag weer aangevuld worden; veelvuldig zijn de 
klachten over „zwakheid van Rade", die soms zóó ver gaat, 
dat geen vonnissen gewezen kunnen worden'2). Maar dit 
gaan en komen of uitblijven van personen brengt geen ver
andering in de inrichting mee. De regeling van 1527 was 
de blijvende; alleen aanvulling er van werd noodig geoor
deeld even als van de Saksische ordonnantie, waarop zij 
gebaseerd was. „De Styl van den Hertoge van Sassen .. . 
is geheel sommier" . . . . „wairomme indien U Majesteit ge-
radelyk dochte, men soude mogen formeren eene Ordon-

) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 176. 
2) Bdjks-Archief te Brussel, Carton 8, BADWETTEN aan MARGARETHA VAN 

OOSTENRIJK, dd. 15 Oct. 1528: DOMINICUS TETAMA overleden laatstleden Maandag, 

(12 Oot.) 's nachts. De President, Mr. (XREGORIUS VAN AKEN, ¾ jaar geleden 
ook gestorven. TJAEKD BTJRMANIA , drost te Hattixm, is voortdurend absent, één 
van de ordinarissen; alleen dus KEMPO VAN MARTENA, MAETEN VAN NAARDENI 

ÏSANÇOIS VAN ALPHEN , EVBRART Ï¾COLAI en KABEE VAN NIJTSHEM als ordinarissen 

in Leeuwarden resideerende, „alsoo dat wij in saicken in denweleken de 
voiisz. NijTSHEM als Procureur-Generaal van wegen K. M. ons alxegenedich-
sten Heeren, paxtije i s , als JOHAN KATTAEEER, Uentmeestei-Generaal, die 
extra-ordinaris i s , in den Raedt nyet en kompt (twelck vaeke veimidts 
andere ocoupaciën in zijnen officie van ontfangen gebuert ende gebueren 
mach) ende wij alsdan maer vier in getaele zijn, nyet en nioghen wijsen, 
insgelijcx oick als onser een oft twee siek oft suchtich oft uyt anderen noit-
saicken geoccupeert oft in. noitlicken commissiën getoeghen oft besoing-
nerende sijn, soo moeten alsdan die andere, present sijnde vaceren; is 
daeromme onse seer oitmoedige bidden, Uwe f. G. op alle tgene des voirsz. 
is, willen versien". — Zie dergel¾jke klachten: ld. brief van TAUTENBURG aan 
MARGARETHA VAN OOSTENRIJK dd. 10 Juli 1529; van BAUWETTEN aan MARIA VAN 

HONGARIJE dd. 15 Mei 1538. — Carton no. 7, JACOB VAN STAVELEN aan HOOG

STRATEN, dd. 18 Maart 1539. — Clibk. van Vriesl. I I , pag. 704: „Die Landen 
begeren noch, doir merckelycke reden van bezwaemisse, van letzel, van 
expeditie, van justicie, dat Keyzerlycke Mayesteit die getal van Zyne Kaeden 
vermeren wil in dese Vriesche landen". — Chbk. van Vriesl. HL, pag. 71 vlg. 
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nancie ende Instructie, by denwelken men soude mogen 
uitdrukken, hoe een yegelyck Let ende Suppoost van den 
Raede hem soude moeten reguleren, disponerende van den 
tyden heurer residentie, vacantiën, salarisen, soo wel ter 
plaatse heurer residentie, als daar buiten" . . . l ) . Zulke 
noodzakelijke aanvullingen en uitwerkingen volgen dan ook 
gaandeweg bij afzonderlijke Hofsreglementen2). 

B. PERSONEEL. 

Aan de spits van den Raad staat dus, sedert 1527 ge
regeld3), een President. Hij wordt benoemd door de cen
trale regeering, nadat zeker wel altijd het advies ván den 
Stadhouder is gevraagd4) . Hij heeft5) 's Keizers hoogheid, 
heerlijkheid, domeinen en andere rechten te bewaren. Verder 
moet hij recht en justitie administreeren aan allen, die dat 
van hem begeeren. Bij afwezigheid van den Stadhouder 
roept hij, als hij dit noodig oordeelt, de andere Raden 
samen, legt hun voor alles wat voorkomt, vraagt hun advies, 
colligeert hun meeningen en neemt conclusie naar meerder
heid van stemmen. Dan moet hij interlocutoire en defini
tieve vonnissen uitspreken en de s tukken, die daarop betrek
king hebben, doen zegelen met het zegel in den Raad 
gebruikelijk, waarvan hem de bewaring is toevertrouwd. 
Eindelijk heeft hij zorg te dragen voor de executie der ge
velde vonnissen8). 

Naast den President komt een tijdlang voor „een Eerste 
Raad in Friesland" 7). Titel en ambt zullen ontstaan zijn 

!) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 50 vlg. 
2) Zie "beneden, pag. 1Y2. 
3) Zie "boven, pag. 143 en 147 vlgg. 
*) Een voorbeeld daarvan boven, pag. 147 vlgg. 
5) Tegen een vast salaris van 600 pond ' s jaars , vermeerderd met een 

pensioen van gewoonlijk 200 pond. Zie de Kentmeestersrekeiiingen. 
6) Rijks-Archief te Brussel, Papiers d'Etat et de 1'Audienoe, ¾egistre 

no. 793: Commissions de Hollande, Zelande, Utrecht, Frise et Groningue, 
fol. 314: Commissie voor „Ypolythe Persijn" tot President in Friesland. 

?) Bentmeestersrekeningenl525 —1526; 1527—1528;1528—1529; 1531—1532. 
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in tijden van vacatie van het Presidentschap; de „Eerste 
Baad" nam dan de functies van het Presidentschap tijdelijk 
waar *). Het laatst vond ik den titel in de Rentmeesters-
rekening van 1531—1532 2). 

Ook de Baden worden, sedert in 1524 in dien zin de 
kwestie werd opgelost8), door den Keizer benoemd, op 
advies vaak of op voorspraak van den President4). Hun 

1) In een brief van 8 Aug. 1528, fol. 162 der Correspondance du gouver
neur de î¾se , schrijft TATTTENBURG over KEMPO VAN MARTENA, die naar liet 
Eerste-Baadschap sollioiteerende is, „want hij daer bevoren, eer de voorsz. 
president gestelt was, deselve plaets gehadt ende een president representeert 
hadde". Eigenaardig is , dat in de rekeningen van den Rentmeester alleen 
Mr. MAKTEN VAN NAARDEN telkens als Eerste-Raad genoemd wordt. 

2) Zie boven, pag. 143. In de verzameling Bentmeestersrekeningen, be
rustende in het Rijks-Archief te Leeuwarden, gaat die van 1531—1532 on
middellijk vooraf aan die van 1536—1537. 

3) Zie boven, pag. 105. 
4) Zie de aanbeveling voor DOMINICTJS TETAMA, Bijks-Archief te Brussel, 

Garton 1 en Ibis, schrijven van VAN AKEN aan HOOGSTRATEN dd. 22 Nov. 
1527; deze recommandatie wordt gesteund door den Stadhouder: zie diens 
schrijven aan MARGARETHA VAN OOSTENRIJK dd. 19 Nov. 1527 in de Correspon-

dance dn gouverneur de Frise, fol. 107. — Zie ook, in Garton 65, een-
schrijven van 23 Oct. 1553 aan den President van Friesland. Een nieuwe 
Raadsheer is .daar noodig: „nous vous requeront que Ie plustost que faire 
pourrez ayez à nous denommer quelque personnaige ydoine et qualiffïé pour 
succeder aud. Deyn à 1'estat de conseiller illecq". 

Het salaris der ordinaris-Baden bedraagt sedert 1527 per dag 24 st.. Ge
woonlijk is een jaarlijksch pensioen toegevoegd, dat voor de verschillende 
personen wisselt. Voor de extra-ordinaris Baden schijnt nog al eens 140 
pond uitgetrokken te zijn in de Bentmeestersrekeningen. Verder hebben de 
Baden, althans vóór 1527. aandeel in de sententiegelden (Garton 170, Affaires 
des Etats , no. 25 der 42 stukken onder no. 16 samengevat). Zij betalen 
geen consentgeld bij koop en verkoop (Bentmeestersrekening 1554—1555, 
fol. 13). — In 1551 is geklaagd, dat de Baden ook geschenken aannamen; 
door den President wordt, op last der Landvoogdes, een onderzoek dienaan
gaande ingesteld, dat intusschen maar voor een enkele bezwarende, trouwens 
ook weer tegengesproken, resultaten oplevert. In het algemeen weet men 
van geen geschenken, uitgezonderd „haes, patrijs, lam, schaep ende dier-
gelijcke, offt een calff, dat selden gebuert, ende gemeenlycken geschonken 
worden bij Prelaeten, Heerschippen, Q-rietsluyden oft andere, gelegen ter 
Jacht , die hem alsdan vinden bij den voirsz. Baeden ende van civylheyts-
wegen weder dair op genoot ende die wijn geschoncken wordt". (Garton 63, 
Informatie door Hippolytus Persijn genomen omtrent de giften en gaven, 
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werkkring blijkt in hoofdzaak uit de boven aangehaalde 
commissie; in detail zal die nagegaan worden in een vol
gende afdeeling yan dit hoofdstuk, waarin over de functies 
van den Raad in zijn geheel nader zal worden gehandeld ^. 

De gewone aangelegenheden van rechtspraak en regeering 
worden afgedaan door de „Ordinaris"-Raden, die daartoe 
permanent resideeren. Voor zaken van meer gewicht wordt 
ook het advies der „Extra-ordinaris"-Raden ingewonnen. Zij 
kwamen al voor in den Saksischen tijd2); in de „informacie" 
van 1522 worden er genoemd; de regeling van 1527 kent 
ze3), en men blijft ze den geheelen regeeringstijd van 
KABEL V door in de Rentmeestersrekeningen aantreffen; 
echter in kleinen getale. Het zijn meest aanzienlijke Frie
zen , die niet dagelijks wenschen te resideeren en wier advies 
niet te min op prijs wordt gesteld, omdat men den invloed 
kent dien zij oefenen. 

Nog een andere tegenstelling treffen we aan in den Raad. 
Het gelegenheidscollege van 1515 bestond, merkten we al 
op 4), uit enkel Friezen; maar weldra kwamen de niet-Frie-
sche aanvullingen5). In 1524 vroegen de Friezen6): „dat 
Keyserlycke Majesteyts hoeghe Raedt in Vrieslandt die meeste 
part Vriesen ghestelt worden, ende wt denzelfften één wt 
Oestergho, één wt Westergo, één wten Soevenwolden, ende 
één wt die Steeden, alles van den allerverstandichsten ende 
oenpartyelycksten, van die Staeten verordent, ende by Key
serlycke Maiesteyts Stadholder geeonfirmeert". Een weigering 
was natuurlijk het antwoord. De Keizer zou zich in dezen 
gedragen als de Vorst van Saksen, die immers naar eigen 
believen over de Raadsheerenplaatsen beschikt had; niet ge-

die door de Baden vari Friesland ontvangen zouden worden, en vooral om
trent net gedrag van Doctor Alexius van G-hel, Baad-ordinaris, 28 Jun i 1553). 
In de Bentmeestersrekening 1525—1526 is een post uitgetrokken voor glazen 
met het keizerlijk wapen, geplaatst in de huizen van enkele Baadsheeren. 

!) Zie pag. 161 vlgg. 
2) Boven pag. 35. 
3) Boven pag. 148 en 151. 
*) Boven pag. 80 vlg. 
5) Boven pag. 81 en 143. 
«) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 146. 
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ringer dan elders behoorden in Friesland 's Keizers hoogheids-
rechten te zijn; men moest vertrouwen dat Z. M. bij de 
samenstelling van den Raad 's Lands welvaart in het oog 
zou houden. Bij de institutie van den hervormden Raad in 
1527 bestond deze uit 6 vreemdelingen en 6 Friezen, van 
wie 2 Raden-ordinaris warena). Maar sedert is het getal dei-
vreemde Raadsheeren bijna voortdurend stijgende, dat der 
inheemsche daarentegen neemt af2). Aan het protest der 
Staten van Friesland op de beantwoording der artikelen van 
1527 3), wordt als een nieuw punt van bezwaring het volgende 
toegevoegd: „Ten anderen soe sien die landen dagelicx nier 
(== maar) een off twee van die lantsaeten ordinarys sitten 
inden Raide, boven die ordinantie van mijn Heere van Sacxen, 
die opentliek disponiert, dat dair 7 persoenen saeten, dair aff 
die 5 waeren Heerscappen ende landsaeten bij tijde des Fur-
sten van Sacxen; ymmers is den landen bij accordt van Key. 
Ma1, commissarissen inden jaere '24 int weynicht (= minstens) 
toegeseyt van 4 persoenen. Soe begeren die gemeene stem
men ende Staeten van die landen dat nae die tselve arle van 
7 persoenen opt weyngest 4 vanden bequaemste landsaeten 
daer toe bijden Key. Ma*, geordiniert moghen worden ordi-
naris toe sitten, ofte nae merer antael vanRaiden, soe hyer 
geen appellatie en fait, nae advenant oick des tmeer uytten 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 176. 
2) De getallen zijn, naar de Rentmeesters-rekeningen, de volgende: 

Pres. + vreemde ¾aden. I¾esche Raden. 
1528—1529 5 7 
1531—1532 6 7 
1536—1537 6 8 
1540—1541 6 5 
1542—1543 6 3 
1544—1545 8 4 
1546—1547 8 4 
1547—1548 9 4 
1554—1555 8 5 
1555—1556 8 5 

Bij de vreemde Raden zijn inbegrepen Procureur-Generaal en Rentmeester, 
beiden tevens Raadsheeren; niet de Substituut-Procureur-Generaal. 

3) Arcnief-Eijsinga in de bibliotheek van het Friesch-Genootschap te 
Leeuwarden, Maart 1532. 
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lantsaeten te nemen, die Key. Ma*, binnens lants bequaeme 
noch wal te vinden heft". Het Hof verwees supplianten 
naar den Keizer. Dus begeerden de Friezen in 1531 l), dat 
„achtervolgende den tractaet, van den Raeden vier Heer
schappen gesteldt" zouden worden. Naar waarheid kon men 
toen antwoorden1) : „daer zijn meer dan vier Vriesche Heer
schappen in den Raedt , ende hout aen henluyden, dat zy 
aldaer niet continueel en resideeren". Naar dit antwoord 
werd weer verwezen, toen in 1537 de Friezen denzelfden wensch 
kenbaar maakten, iets duidelijker: van de ordinaris-Jiaden 
gelieve de Keizer 4 Heerschappen te stellen2). In 15453) 
volgt dan het verzoek om den Frieschen Raden, waarvan 
er 4 in den Raad zitting mòèten hebben, te gelasten even
als de vreemde ook dagelijks zitting te nemen. In de apostille 
wordt beloofd, dat „int vermeerderen vanden Raiden" de 
Koningin „toesich" zal „nemen om de Lantsaten te voir-
deren". Daarvan is echter niet heel veel gekomen; de Frie-
sche Raadsheeren blijven een minderheid vormen. En al is 
nu ook hun aantal maar een enkele maal , en misschien door 
omstandigheden, gedaald tot beneden de beloofde vier, het 
komt mij voor dat er toch een streven merkbaar is om het 
getal Friesche Raadsheeren zoo klein te houden als zonder 
ernstig verzet maar even doenlijk zal blijken. En dat is be
grijpelijk. Die Friesche Heerschappen, in welke verhoudin 
gen ook geplaatst, voelen zich Friezen boven al. Scherp is 
nu en dan de tegenstelling tusschen inheemsen en uit-
heemsch. Soms is het alsof er twee verschillende colleges 
naast of tegenover elkaar bestaan: men raadt en bloc ver
schillend4), wordt als groep, afzonderlijk, om advies ge-

!) Chbk. van Vriesl. IT, pag. 581. 
2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 710 en 711. 
3) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 72. 
4) De Stadhouder lieeffc onderzoek te doen naar de mogelijkheid van ver

mindering van troepen. „Heb oiok . . . mit eenige vanden Vriessohen "Raeden 
communiceert, die . . . wel raeden dorsten, dat men die husen verminder
den . . . . ende als mij dochte soe mochten sij wel lijden datter nyet een 
blockhuys inden lande en weere; nyetteminder, ick heb den anderen Kaeden 
die uut Hollandt ende Brabant hier zijn, dieselve saeke gecommuniceert, die 
hem tselve contrarie laeten duncken" . . . . — Correspondance du gouverneur 
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vraagd 3). Een Friesche Raad schijnt nu en dan in onder
handeling met een keizerlijke a). 

Een Procureur-Oeneraal, tevens Raadsheer, is de verdediger 
in het bijzonder van de belangen van den Keizer vóór 
het Hof8). 

Van 1527 af treffen we naast dezen een Substituut-Proeu-
i,pur-G ener aal 4) aan. Zijn commissie 5) typeert uitteraard 
tevens den werkkring van zijn collega-maior. Hem nu wordt 
opgedragen allereerst weer „rechten, hoechheyt, heerlichheyt 
ende justitie" te helpen bewaren. Maar dan ook: „alle 
Delinquanten, misdadige ende criminelle Persoenen, die hem 
bij de voernoemde van onsen Raede van Vrieslandt oft Pro-
cureur-Crenerael aldaer bevoelen zullen worden, an te tasten 
ende apprehenderen, ende te rechte te betrecken; in alle 
onsen saecken ende affairen, geresen ofte te rysene, soe wel 

de Frise, fol. 179, brief van TAUTENBURG- aan MARGAEETHA VAN OOSTENRIJK 

dd. 12 Februari 1529. — Zie ook id. fol. 186, dez. aan dez. 21 Maart 1529. 
i) Rijks-Archief te Brussel, Garton 18 en 19: Er is sprake van een pla-

kaat, rakende de jaartax en den 21en penning. „Une lettre particuliere au 
président afin de communiquer avec¾ les conseillers estrangers, et adviser 
s'il est expediënt de Ie publier" . . . . 

2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 728 b.v.: „ . . . 't welck gedaen wesende, 
zyn die voorsz. Eleere Stadth ouder, President, Commissarys ende Raiden in 
Vrieslandt, geen Ingeboeren van den Lande wesende, vertrocken, ende die 
Raeden, Ingeboeren Vriesen, zyn by den Lande gebleven" . . . — Zie ook nog 
id. pag. 729: „Ende die Vriesche Raeden mytten anderen Raiden ontboeden 
zynde'' . . . 

3) Rijks-Archief te Brussel, Ga,rton 171, Aides, no. 1 (boven, pag. 117), art. 
42: de Proc.-Gen. gevraagd naar 't proces tusschen den Keizer en den Abt van 
Mariëngaarde over landen op ' tBi ldt ; art. 43: idem over de Keizerlijke venen, 
die in proces zijn; art. 45: idem omtrent jaartax en 21en penning. — I n d e 
Rentmeestersrekening van 1554—1555 -wordt den Pluimgraaf gelast, bij even-
tuëele moeilijkheden, hem in de uitoefening van zijn ambt in den weg gelegd, 
in de eerste plaats den Proc.-G-en. tot hulp te nemen. — Men zie ook Chbk. 
van Vriesl. I I , pag. 558: de Procureur-G-eneraal maakt namens den Keizer 
aanspraak op aangeslibde gronden; en Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 123 de 
„Ordonnantie, betreffende hetgeen de Procureur-Generaal in 's Keizers zaaken 
met den Griffier te doen zal hebben". — Correspondance du gouverneur de 
Frise, fol. 81 , TAUTENBURG aan MARG. VAN OOSTENR. , 28 Oct. 1526: de Bildt-

luiden hebben citatie peremptoire gevraagd tegen den Procureur-Generaal. 

*) Zie boven pag. 148, 151. 
5) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 408 vlgg. 
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eyschende als verwerende, te occuperen, ende dzelve te ver
volgen, sustineren ende beschermen; schouwinge ende in
spectie van pîaetzen te versoucken; articlen te affirmeren 
ende der Tegenpartie te verantwoirden; in onsen ziele te 
sweeren, ende alle behoerlicke eeden nae recht te doene; 
Getuygen te beleyden ende produceren, van contradictiën 
ende reprochien tegens Part ie te dienen". 

Tot het vangen der misdadigers beschikken Procureur en 
Substituut over de hulp van een aantal dienarenL) , wier 
„pandrokken," 2) op hun vaak gevaarvolle expedities verwis
seld worden tegen „pantserrokken' ' s) . Voorts is de Substi
tuut , tot wiens taak in het bijzonder het „vangen" schijnt 
te hebben behoord, uitgerust met alles wat hem daartoe 
dienstig kan zijn: „roeyschepen" . . . . opdat men elkaar niet 
waarschuwe4) , handtoor tsen 5 ) , een „grijpstok"6), hamer, 
schroeven, „halve haecken met vlessen(?), vormen, maeten 
ende allen heuren toebehooren" 7), boeien8) en buskruit, 
„voor de dienaars van de justitie om haar tochten meê te 
doen" 9). 

Tot het meer ondergeschikte personeel behoort dan nog 
een Deurwaarder van het Hof, door Stadhouder en Kaad 
benoemd1 0), voor wien een vast salaris in de Rentmeesters
rekeningen jaarlijks staat uitgetrokken. 

Aan het hoofd van het kanselarijpersoneel staat de Griffier. 
Als zoodanig wordt al in de rekening van 1517—1519 ge
noemd: MiCHiEL HOTER. Later gaf de Raad te kennen, dat 
om de veelheid der voorkomende zaken ook hier een Sub
stituut noodig w a s u ) . Zoo werd den 13en Februari 1548 

1) Kentmoesters-rekeningen.. 
2) Bentmeesters-rekemng 1544—1545 , fol. 48 b.v. 
3) ld. 1554—1555, fol. 64. 
i) ld . , fol. 64. 
5) ld., fol. 67. 
6) ld. 1546—1547, fol. 54. 
7) ld. , fol. 56. 
8) ld. 1547—1548, fol. 44. 
3) ld. , fol. 54. 

1°) Zie boven, pag. 137 vlgg. 
11) Commissions de Hollande, Zélande, Utrecht, Frise et Groningue (boven, 

pag. 153 noot 6), fol. 328, 13 Febr. 1549. 
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commissie gegeven op STEVEN NICOLAI als „secretaris, ad-
joinct, oft substituut van den griffier". In een bijgevoegde 
aanteekening werd er op aangedrongen om toch vooral het 
woord „secretaris" dat eerst vergeten was , toe te voege¾, 
omdat bedoelde persoon niet alleen in de griffie gebruikt zou 
worden. 

•% Dan wordt nog melding gemaakt van Klerken van den 
griffier1) en van Klerken der afzonderlijke Raden2) . 

Nog blijft over met een enkel woord te vermelden, wat ik 
vond over het ambt van Visitator. Toen CORNELIS CAMEROU-

WER in 1527 gedegradeerd werd van Procureur-Generaal tot 
Substituut van zijn opvolger in dat ambt, verzocht hij om 
er dan de bedoelde functie bij te mogen waarnemen. In 
het schrijven van TAUTEKBURG 8) waarin dit verzoek aan de 
Landvoogdes wordt overgebracht, wordt er het volgende aan 
toegevoegd. Het was wel noodig — luidt het daar — iemand 
te hebben, die drie of vier maal 's jaars alle steden en 
grietenijen langs zou trekken om onderzoek te doen naar al 
die excessen, waaraan hij bevinden zou dat Grietmannen 
zich jegens hunne onderzaten of heerschappen of huisluiden 
zich jegens elkaar bezondigd hadden en die niet tot kennis 
van het Hof gekomen waren en daarom ongestraft zouden 
blijven. Het ambt zou zich uitstekend met dat van Substi
tuut-Procureur-Generaal laten vereenigen. In de Saksische 
tijden had het bestaan; de „gemeene landen" klaagden er 
over, dat de Keizer tot nu toe geen visitator had benoemd. 
En toch schijnt ook verder van de instelling van een dus
danig ambt niet gekomen te zijn. Wel schrijft de Land
voogdes terug 4) : „als van de visitatie, docht ons guet dat 
ghij ende de President ende Rade tsamen overleden in wat 
maten men hem (d.i. CAMEROUWER) die visitatie bevelen solde 
ende dat ghij ons een guede instructie daervan oversonden, 

!) Bentmeesters-rekening 1536—1537 b.v.; m die van 1547—1548 Klerken 
van de Cancelarij. 

2) Bentmeesters-rekening 1547—1548 en 1554—1555 samen met die van 
de Cancelarij. 

3) Correspondance dn gouverneur de ÏMse, fol. 109, brief van 22 ÏTov. 1527. 
4) ld. fol. 113, schrijven van 11 Dec. 1527. 
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wanneer, waer ende hoemeniehmael tsjaers deselve visitatie 
solde geschien, ende dat daer soe mede ommegegaen werde, 
dat de ondersaeten gheen oersake en nemen te clagen van 
beswariage". Nergens echter ben ik een bewijs tegenge
komen, dat werkelijk van dien tijd af een „visitator" als 
zoodanig in Friesland is voorgekomen. 

G. WBEKKRING. 

Het Hof van Friesland werd door KABEL V bevestigd als 
een „Raad", tot „regiment" en „justitie"'). Dienovereen
komstig vallen zijne bemoeiingen binnen drieërlei gebied. 
Het Hof is met den Stadhouder: 

I. een Consilium principis; 
II. Regeerings-orgaan; 

III. Rechtbank. 

I. H e t Hof a l s a d v i s e e r e n d l i c h a a m . 

De strijd, in 1524 geëindigd, had tevens het pleit tussehen 
absolutisme en beperkt-monarchalen bestuursvorm ten gunste 
van het eerste beslecht2). Toch zou de regeering, als zij 
ook aan het welzijn der onderdanen hare zorgen wilde wijden, 
onmogelijk eiken invloed uit het land zelf kunnen afwijzen. 
Zij toch, die ter plaatse verblijf hielden, konden betèr over 
personen en toestanden oordeelen dan een vorst in de verte. 
Vandaar een voortdurend vragen om advies, dat ook wel 
ongevraagd gegeven wordt. Immers, men mocht veronder
stellen dat het welkom zou zijn. 

De Keizer iaat zich door zijne Raadsheeren voorlichten op 
allerlei punten, waaromtrent een doeltreffende beslissing 
alleen bij volledige kennis van zaken genomen kan worden. 
Enkele voorbeelden mogen dit beweren toelichten. De edelen 

1) Clibk. van Yriesl. I I , pag. 90. 
2) Zie boven, Hoofdstuk II. 

11 
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b.v. van Oostergo zijn. van plan een klooster te stichten voor 
adellijke meisjes, uit het bezit van andere kloosters *). Com
missarissen, die naar Friesland gezonden worden, krijgen in 
last ook met President en Raad te spreken, hun advies op 
schrift te brengen en de Koningin rapport te doen. 

Op voorlichting van den Raad wordt aan iemand, die om 
remissie van een bedreven kwaad gevraagd had, pardon ge
weigerd 2). 

Elders wordt, nadat de Raad gehoord is, last gegeven het 
placet van zekeren pastoor in te trekken 3). 
* Er is kwestie van vermindering van het getal krijgsknech
ten in Friesland; de Stadhouder confereert met de Raden*). 

De stad Sloten vraagt verlof tot het houden van twee 
jaarmarkten 5). Een uitvoerig advies van den Raad moet de 
centrale regeering inlichten omtrent de al of niet wensche-
lijkheid van inwilliging. 

De steden hebben een wensch ten opzichte van de munt. 
Aan haar rekest dienaangaande is een schrijven toegevoegd 
van Stadhouder, President en Raden, tot ondersteuning van 
het verzoek6). 

Ook als het geheele land, als de Staten komen met hunne 
grieven tegen het regime van KAKEL V, wordt niet geant-

i) Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Aides, no. 1, 12 Juli 1537, art. 39. 
2) Rijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats , no. 13 van 

de 42 stukken, samengevat onder no. 16: „Memorie voir mijn Heere den 
Eertsbisschop van Palarmen dienende opte Instructie geexhibeert ende over
gegeven bijden Stadthouder van Vrieslandt uuyten naem van t e m selven 
ende den President ende Baden van Vrieslandt" (1531). 

8) Ibid. 
•*) Zie boven, pag. 120. 
5) Het verzoek van Sloten van 15 Dec. 1535 komt voor: Rijks-Archief te 

Brussel, Carton 5. — De supplianten moesten zich met hun verzoek, dat aan 
Stadhouder, President en Raad gericht was, tot de Koningin wenden. Den 
7en Mei 1537 werd besloten advies te vragen aan President en Raden. — 
Dat advies werd geschreven „te Leeuwarden den 20" dach May anno 1537" 
(Carton 5); het dringt aan op afwijzing van het gevraagde. — In Carton 8 
komt dan nog voor een rekest van de stad, om antwoord op haar eerste 
verzoekschrift. 

6) Rijks-Archief te Brussel, Carton 8. Het schrijven van Stadhouder, 
President en Raden is van 3 Jul i 1539. 
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woord dan nadat op meerdere artikelen het Hof is gehoord. 
Den 21ea Februari 1527 *) b.v. werd overgeleverd een lijst 
van punten waaromtrent men ontevreden was over het regee-
ringsbeleid. De apostillen der Landvoogdes zijn, volgens 
het Gharterboek, van 14 Juli 1530. Maar reeds van 12 Maart 
1527 is er een beantwoording2), waarin op verscheidene 
artikelen de aanteekening voorkomt: „advys vanden gouver
neur ende luyden vanden Eaede in Vrieslandt" s). — Zeer 
natuurlijk is dat, wanneer de klachten direct betrekking 
hebben op inrichting en functionneering van den Raad. Van 
dien aard zijn er verscheidene, onder de ruim 200 punten 
van bezwaar, in 1554 in geschrifte gesteld, en aan Commissa
rissen van den Keizer overgegeven 4). Het spreekt dus van 
zelf, dat die voorkomen onder de „Articulen, geextraheert 
uuyt tgundt wes die gedeputeerde vanden landen van Vries
landt den commissarysen van Keyserlicke Ma*, overgegeven 
hebben ende dairnae den Hove van Vrieslandt overgelevert 
zijn; ende wes bijden selven Hove opt believen vande Co-
ninginne dair op geresolveert is" 5). Maar ook verreweg de 
meeste andere artikelen komen in dit stuk voor en enkele 
malen is het antwoord, zooals dat door de Landvoogdes 
gegeven wordt, nagenoeg de copie van het door den Frie-
schen Raad verstrekte advies 6). 

Zelfs in zaken, die kerkelijke toestanden betreffen, wordt 
op deze wijze het Hof gemengd. Tegen het einde van de 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 173. 
2) ¾ijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Btats, no. 2. 
3) Art. 4, 6, 9. — Dat pas in 1530 definitief geantwoord werd, kan ver

oorzaakt zijn door het feit dat ook de Keizer zelf op een enkel punt moest 
geraadpleegd worden. 

1) Chbk. vau Vriesl. I I I , pag. 329 vlgg. 
5) Rijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats, no. 13. — 

Bijna gelijkluidend hiermee is het stuk voorkomende aldaar onder no. 12 en 
getiteld: „Antwoerde bijden hove van Vrieslandt gestelt op zekere articulen 
getoegen uuyten articulen vanden doleanciën bijde gedeputeerde vande ge-
meene Staeten slandts van Vrieslandt overgegeven in handen van Mrn. 
ADRIAEN VAN DEN BÜEÖH, President inden provinciaelen hove van Utrecht 
ende CAEEL VANDER NUTSZEM, Raedt inden hove van Hollandt, commissarys-
sen bijder Keyserlijcke MX gesonden in Vrieslandt". 

6) Ongeveer b.v. de artikelen 66 en 68. — Dan art. 93, 94 en 95. 
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regeering van KABEL V wordt met kracht naar verbetering
van misstanden op dit gebied gestreefd. Men zoekt naar 
maatregelen om het hier en daar ingeslopen kwaad op te 
sporen en uit te roeien. En op verzoek stelt b.v. het Frie-
sche Hof een uitvoerig rapport op over den toestand van 
het kloosterwezen binnen de Friesche palen J), een rapport, 
vol van raadgevingen tevens om tot beter te geraken. Zoo 
ook schrijft het, evenzeer gevraagd2), een lang advies bij de 
reformatie-voorstellen, die door Litmatius en Sonnius, na 
hun bezoek aan Friesland, gedaan werden3). Beide stukken 
doen hier het Hof kennen als raadgevend lichaam; ze zijn 
tegelijker tijd kostbare bijdragen tot de kennis in het alge
meen van Friesland in den tijd van KAREL V. 

Nog één voorbeeld: op een „mémoire pour monsieur Ie 
président touchant Frize" trof ik de volgende aanteekening 
aan: „Lettres cloises au président de Frise afin qu'il se 
informe ou fasse informer des bénéfices vacans en Frise, 
et à quelle occasion ils demeurent vacans, et si on ne sait 
trouvex gens pour les deservir et après eommunicquer avecq 
tels conseilliers de Frise, pour renvoyer son advis à la Royne. 
Aussy se mformera si les cloistres de Frize n'ont religeulx 
assez pour faire Ie service divin, et pour quelle occasion, et 
quel remede on y pourrait faire et advertera la Royne avec 
son advis" 4). 

Het is duidelijk dat langs dezen weg de Raad, ook daar, 

1) Bijks-Archief te Brussel, Carton 171, Affaires ecclésiastiques, no. 2: 
27 October 1551, ,.Avis du Conseil en Frise touchant la visite des Mona-
stères". 

2) „Ten. lesten, want wij overlangh den President vanden Secreten Baide 
last gegeven hebben te scrijven aen U, President, de handt te lioudene, dat 
ghij vanden Baide uwe advys zoudt willen over scrijven op de puncten ende 
articulen, die de voirscreven inquisiteurs in Uwen handen gelaten hebben, 
dienende tot beter directie vander catholycxsche religie, ende zoe ghij tselve 
alsnoch nyet gedaen en hebt . . . . bevelen wij U . . . wel expresselijcken, dat 
ghij mitten eersten daertoe verstaen, ende zoe geringe alst U mogelijck 
wordt Uwe voirscreven advys ons overseyndt". Kijks-Archief te Brussel, 
Carton 66 en 67, brief van MAKIA VAH HONGARIJE aan den Baad in Friesland, 
d£> 26 Maart 1554 (.= 1555). 

3) Zie: Archief van het Aartsbisdom Utrecht, 30e deel, pag. 321 vlgg. 
*) Bijks-Archief te Brussel, Carton 1 1 ; Brussel, 26 Aug. 1541. 
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waar anders de perken zijner bevoegdheid dat niet zouden 
toelaten, zich invloed kan verwerven op wetgevend gebied. 
Soms zelfs neemt hij het initiatief; dd. 19 Mei 1541 b.v. komt 
een bericht voor van den Raad, dat het met de wederdoo-
perij wel zou gaan, als niet nu en dan MENNO SIMONSZ. zich 
weer eens in het land vertoonde. Daarom stelt het Hof voor 
absolutie te geven aan gegrepenen, als ze MBNNO aanwijzen1). 

Als van zelf wordt de Raad, die dus adviseert in alle zaken. 
het Friesche land betreffende, tegelijk middelaar tusschen 
Vorst en onderdanen. Klachten, die bestemd zijn om tot 
den Keizer door te dringen, worden soms bij dit college 
ingediend2). Ook petities, met verzoek om ze te steunen3). 
De geprivilegieerde heerschappen willen, als zij zich tot den 
Vorst wenden, dat de Raad hun voorspraak zal zijn4); en 
de Prelaten geven aan het Hof te kennen, dat zij met den 
Keizer wel onderhandelen willen 5). 

Eindelijk strekt de Raad ten gids op den weg tot hart en 
beurs der onderdanen. In de eerste plaats — heet het in 
een instructie voor den Stadhouder bij zijn vertrek naar 
Friesland 6) — „il communicquera avecq Ie président et ceulx 
du conseil illecq, pour entendre d'eulx les voluntez et humeurs 
de ceulx du pays". Den Gouverneur wordt gelast7) bij zijn 

!) Kijks-Archief te Brussel, Carton 10. 
2) Boven b.v., pag. 162 vlg. 
3) Bijks-Archief te Brussel, Carton 66 en 67: Brief van HIPPOLTTÜS PERSIJN 

aan de Landvoogdes dd. 7 Maart 1554. 
l) ld. Carton 170, Affaires des Etats , no. 22 van de 42 stukken, samen

gevat onder no 16: Brief van de geprivilegieerde heerschappen aan Stad
houder en Raad, om hun voorspraak bij den Keizer te zijn voor vrijstelling 
van jaartax en accijnzen, erfelijk voor zonen en dochteren. Overgegeven 2 
Mei 1532 

5) ld. no. 29 (1532). 
8) Bijks-Archief te Brussel, Papiers d'Etat et de 1'Audience, Begistre no. 

784: Commissions et instructions pour des Gouverneurs de province, fol. 
213 vlgg.: „Mémoire et mstruction de ce que Messire JEHAN DELIGKE, conté 
Dareniberghe . . . aura a faire et besoingnyer audict pays de Frise pour Ie fait 
de layde que Sa Majeste y a fait demander au commencement de ceste annee". 

7) In dezelfde instructie. — Zie ook Carton 61 et 62, Brief van de Land
voogdes aan den Baad, dd. 18 Maart 1554: AREMBEKG is gezonden om 's Kei
zers meening den Staten kenbaar te maken; de Baad moet hem daarin be
hulpzaam zijn! 



166 

beroep op de Staten gebruik te maken van alle overredings-
middelen, die hem geschikt lijken, „employant à la mesme 
fin là où il trouvera convenir, Ie dict président (et) ceulx 
du conseil". Vóór de keizerlijke Commissarissen overgaan 
tot het bijeenroepen der Staten wordt over den vorm der 
petitie, die zij te doen hebben, met den Raad geconfereerd. 
En vooral de hulp der Friesche Raadsheeren wordt inge
roepen, als het met de inwilliging van het gevraagde niet 
naar wensch gaat. Slagen die niet, dan is het uit, getuige 
de uitroep van Mr. SIJDS TJABRDA, toen weer eens, in op
dracht van commissarissen, de Friesche Raadsheeren zich 
gewend hadden tot de Staten. Als reden van juist hun komst 
gaven zij op, dat de verzamelden misschien hen liever 
zouden hooren dan de anderen. Met de woorden: „Ja, vrij 
hondertmael liever van Uluden dan van henluden", vertolkte 
toen Mr. SIJDS het gevoelen der vergadering *). 

Wel niet altijd zijn daden en antwoorden der Centrale 
Regeering in overeenstemming met het advies van den Raad. 
Ook andere raadslieden nog omringen den troon en spreken 
het laatste woord. Maar stellig is het noodig, wil men den 
invloed van het Hof in zijn ganschen omvang leeren kennen, 
ook met dit optreden als achter de schermen rekening te 
houden. 

II. H e t Hof a l s b e s t u u r s l i c h a a m . 

Stadhouder, President en Raden zijn de representanten 
van den Landsheer in het gewest; met dien verstande 

!) Zie voor dit alles de beide hoogst belangrijke stukken: Rijks-Archief 
te Brussel, Carton 171, Aides, no. 1, van 12 Juli 1537: „Instruction pour 
Mons. D E MOLEMBAIS . . . ., Mons. G-EOKGE SCENCK . . . . , Mons. LOYS VAN 

SCHOKE . . . . , Mons. VINCENT CORNELLSZ et GEKIJT VAN Loo, de ce quils 

les quatre, trois ou deulx dentre eulx auront a faire tant en Fryze . . . . de 
par 1' Empereur par charge de la Boyne Kegente et gouvernante", waaraan 
is toegevoegd, in margine, liet gelieele verslag van hunne zending; en: 
Carton 170, Affaires des États , no. 7: „Informatie gedaen opte manier van 
doen opten Lantdaoh in Vrieslant in October 1537 gehouden. — De infor
matie is gevolg van het bovengenoemde verslag, en had betrekking op „zekere 
rraytmondighe woerden, gesproeken tot achterdeel van K. Mat." 
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echter — zooals reeds boven 1) werd opgemerkt — dat meer 
eigenlijk de Stadhouder den Vorst vertegenwoordigt. Zelden 
echter handelt deze zonder advies van den Raad; ja, ge
houden om, als hij in Leeuwarden vertoeft, dat lichaam te 
frequenteeren2), treedt hij als van zelf in de meeste gevallen 
pas op nadat hij de opinie van het Hof heeft gehoord. Af
gezien echter nog van den invloed dien hij zóó, door initiatief 
en leiding, op den gang der beraadslagingen in de richting 
van de wenschen van den Vorst kan uitoefenen, blijft hij 
ook hier natuurlijk de bewaker van de hoogheidsrechten van 
den Landsheer. Inbreuk hierop zal hij niet dulden, en besluiten 
in strijd met de strekking van het keizerlijk regeeringsbeleid 
niet goedkeuren. Ook wordt door zijn aanwezigheid het 
centrale bestuur op de hoogte gehouden van wat er omgaat 
en de mogelijkheid bewaard tot ingrijpen van den absoluten 
wil van den Landsheer. Zoo maar klakkeloos dus, wat het 
Hof betreft, te spreken van „Jura regiminis politici'", is 
m.i. wat sterk. Als VAN BEYMA in zijn „Historia Curiae 
Frisiacae" dat tóch doet, spreken zijn eigen voorbeelden in 
zooverre hem tegen, dat hij telkens genoodzaakt is „Ouber-
nator et Curia" te noemen, waarbij toch zeker niet toevallig 
de Gouverneur de eerste plaats inneemt. Het is mij niet ge
lukt een instructie van het Hof uit dezen tijd te vinden. 
Zoolang die onbekend is, lijkt het mij ondoenlijk met zeker
heid vast te stellen in hoeverre de Raad van Friesland op zich 
zelf gerechtigd was tot het nemen van bestuursmaatregelen, 
in hoeverre hij slechts adviseerend, en onder voorbehoud 
van goedkeuring van hooger hand, optrad. Pas als een der
gelijk stuk gevonden zal zijn, zal het mogelijk worden de 
machtsverhouding tusschen centrale regeering, Stadhouder 
en Raad tot volkomen klaarheid te brengen. 

Uit het bovenstaande volgt, dat de Raad in tijden als er 
geen Stadhouder is, het meest zelfstandig als regeerings-
lichaam optreedt. Dan gaat tijdelijk diens gezag op het 
Hof over; aan dit college wordt in zulke omstandigheden 
uitdrukkelijk opgedragen om goed toezicht te houden, tot 

i) Pag. 113. 
2) Boven, pag. 132. 
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een nieuwe Gouverneur benoemd zal zijn x). Daarmee heeft 
het dan, trouwens, reeds een begin gemaakt. Zoodra wij 
de tijding van 's Stadhouders afsterven ontvingen, zijn wij 
terstond vergaderd — schrijft de griffier 2), na den dood van 
TAUTENBÜRG, namens President en Raden aan de Landvoog
des. Den Raadsheeren docht toen goed, allereerst den Keizer 
te waarschuwen, opdat hij spoedig een nieuwen Stadhouder 
zou benoemen. Daarna deden zij maarschalk en kastelein 
van het blokhuis te Leeuwarden bij zich komen en „ver-
versehten" hun den eeds). Den knechten gaven zij order 
hun bevelhebbers gehoorzaam te zijn. Eén hunner zonden 
zij naar Harlingen, één naar Staveren om daar desgelijks te 
doen en den Steden gaven zij last bij dag en nacht goede 
wacht te houden. Den Procureur-Generaal eindelijk droegen 
zij op zich naar TAUTBNBÜEG'S weduwe te begeven om het 
zegel te halen en dat te stellen in handen van den President. 
Tegen brieven van recepisse werd dat^ overgedragen; „ende 
ick, President, hebbe dyen nu in bewaringhen" á). Ook de 
correspondentie, anders door of namens den Stadhouder 
gevoerd, wordt in zulke tijden uitteraard door den Raad 
afgedaan. 

Aanleiding tot meer zelfstandig optreden ontstaat evenzeer 
bij tijdelijke afwezigheid van den Stadhouder5), min of meer 

1) Rijks-Archief te Brussel, Carton 7: enkele brieven uit het begin van 1540. 
2) ld. Carton 9, 6 Februari 1540. 
3) In Carton no. 8, in een bundel brieven, samengebonden, met op den 

omslag: „Lettres du eonseü de î r i s e de 1'an 1539" (1540) is nog eens sprake 
van een (naderen?) eed, dien men den maarschalk van Leeuwarden zou af
nemen. Hij zou daarin zweren goed toe te zien en geen gevaarlijke per
sonen in te laten: niets te doen uitvoeren; ten allen tijde het huis over te 
leveren, en den soldaten op nieuw, ten overstaan van gecommitteerden, den 
eed af te nemen. 

4) Kijks-Archief te Brussel, Carton 9 , Brief van BAUWETTKN aan den Keizer 
dd. „den naestlesten dach ï¾bruarii int jaer 1540, stijl van Vrieslant". 

5) Zie de boven pag. 144 aangehaalde schikking voor het geval van 
tijdelijke absentie van den Stadhouder. — Vgl. ook in het Gemeente-Archief 
van Leeuwarden, no. 194 van SINGEL'S Inventaris: Acte, gepasseert bij mijn 
Heeren de Stadtholder deser Lande van Vrieslandt op mijn Heeren de Presi-
dendt ende Eaede van Vrieslandt, om in Zijn E. absentie in alle nootlijcke 
ende haestige saecke, denzelven Lande anconxmende, te moegen versien". 
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zijn dan dezelfde omstandigheden aanwezig. In spoedeischende 
gevallen zal licht „bij provisie" een beslissing genomen wor
den; terugkomen daarop zal pijnlijk zijn; de gewoonte van 
vooruitloopen zal het karakter aannemen van een recht tot 
alléén handelen, en botsingen zullen niet uitblijven1). 

Gfewoon echter is de combinatie Stadhouder, President en 
Raden. 

Met den Stadhouder waakt het Hof over 's Keizers hoog
heid, heerlijkheid en domeinen. Gewoonlijk komen onder de 
gecommitteerden ter auditie van de rekeningen van accijns-
meesters en grietmannen ook een of meer leden van den 
Raad voor2). Commissarissen uit het Hof worden gesteld 
tot het controleeren van de rekening betrekkelijk een den 
Keizer beloofde propijn 3). Het Hof meê geeft last tot betaling 
van achterstallige kanselarijgerechtigheden4); waakt tegen 
fraude in den accijns 5); geeft advies bij de regeling van het 
muntwezen6). Het verleent consent tot het bedijken van 
aangeslibde gronden7) en stelt voor den pluimgraaf artikelen 
van boete samen voor overtredingen op diens gebied 8). 

Met den Stadhouder deelt de Raad verder de zorg voor 
het defensie-wezen. Tot het Hof ook richten zich de Staten 
om bescherming9), als gevaar dreigt van buiten. De Raad 
doet meê een voorstel tot oproeping van den derden man 

Den Stadhouder was toegestaan om bij afwezigheid iemand anders te stellen, 
ten einde, als de Landvoogdes niet kon gewaarschuwd worden zonder meer
der perikel, naar bevind van omstandigheden te handelen. De Gouverneur 
wees nu daartoe aan President en Baad. Deze moesten echter toch, dan 
desnoods achteraf, de Koningin en hemzelf dadelijk waarschuwen. Het stuk 
is gedateerd: 16 Juli 1543. — 

*) Zie boven, pag. 135 vlgg. 

2) Zie boven, pag. 135. Vgl. ook de verschillende Eentmeestersrekenin-
gen, berustende in het Bijks-Archief te Leeuwarden, onder de inkomsten, 
uit accijnzen spruitende. 

3) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 661. 
4) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 671. 
5) ld. pag. 519, 637; H l , pag. 44 vlgg,, 52 vlg. 
6) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 512, 518. 
7) ld. pag. 558. 
8) ld. pag. 560, 756. 
9) Boven pag. 130. Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 8. 
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tot uitroeiing der Anabaptisten1), en één uit zijn midden 
maakt met den Gouverneur en gedeputeerden van de Staten 
een ordonnantie desbetreffende 2). Door Stadhouder èn Raad 
wordt nu en dan bevel gegeven tot het houden van een 
monstering 3) , en over de getalsterkte der garnizoenen, op de 
verschillende blokhuizen te onderhouden, raadpleegt de Gou
verneur de leden van den „Senatus Frisiae" 4). 

Het Hof van Friesland is met den Gouverneur handhaver 
van justitie en politie; het geeft den Procureur-Generaal 
mede last vervolging tegen misdadigers in te stellen5) en 
houdt toezicht op de handelingen van Grietmannen en dorps
rechters 8). Stadhouder èn Raad geven gewoonlijk last de 
plakaten, van den Keizer ontvangen, te publiceeren 7) en 
dragen zorg voor de uitvoering8). Samen maken zij veror
deningen ter bevordering van de welvaart van de Friesche 
landen of om gebrek te voorkomen9); houden toezicht op 
het dijkwezen en zenden uit hun midden commissarissen om 
schouwing te houden10); maken ordonnantiën u ) en beslech
ten twisten, deze en dergelijke zaken betreffende 18); bevelen 
dammen en sluizen na te gaan 1S); bevorderen den aanleg en 
het goede onderhoud van wegen u), het graven of bruikbaar 
houden van vaarten16); zorgen voor de veiligheid ten platten 
lande door boevenjachten nu en dan16); evenzeer voor die in 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 671. 
2) ld . pag . 6 7 3 , 674 vlgg . Vgl. ook p a g . 180. 
3) B.v. Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 5 , 24. 
*) Zie boven, pag. 120, 157 noot 4. 
5) Zie boven, de commissie voor den Subst.-Proc.-Gren. pag. 158. 
6) Archief He rbe l l , Recessen, gegeven op voerbescheyden 1525—1528 , 

pass im. 
7) B.v. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 515, 574, 626, 668; i n , pag. 130. 
8) Zie o.a. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 563, 633, 650; I I I , pag. 293. 
9) B.v. Chbk. van Vriesl. H , pag. 177, 849; I I I , pag. 125. • 

10) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 732; n i , pag. 7 , 1 1 , 14, 20. 
il) ld. , pag. 491, 627, 628, 630, 632 etc. 
12) Zie id. pag . 634 , 635 b.v. 
13) B.v. id. pag . 512. 
14) B.v. id. pag. 519; I I I , pag. 104. 
15) ld. pag. 533; I I I , pag. 98, 314. 
16) B.v. Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 111. 



171 

de steden*); oefenen toezicht op visscherij 2) en jacht3); waken 
tegen de kwade praktijken van waarzeggers4), tegen het 
voortwoekeren van epidemieën5). 

Met den Stadhouder tracht het Hof de verbreiding van de 
ketterij tegen te gaan door te herinneren aan de plakaten, 
dienaangaande uitgevaardigd 6). 

Boven reeds7) bleek de rol, door den Raad gespeeld bij 
het verleenen van officiën, het verzetten der wetten in de 
steden en het vergeven van beneficiën. Stadhouder èn Raad 
bevelen priesters, die dat nog niet deden, alsnog hun placet 
te halen 8). Samen committeeren zij eens gedeputeerden tot 
ontvangst der dijkbelasting 9). Bij afwezigheid van den Stad
houder wijst het Hof, bij provisie, de G-rietmannen aan10). 

De Stadhouder beschrijft, krachtens zijn instructie, de 
Staten. De oproeping gaat echter ook wel uit van hem èn 
den Raad11), of wel hij beveelt, zelf nog afwezig, het Hof 
de Staten de doen samenkomen12). De President doet ge
woonlijk, in opdracht van den Stadhouder, de propositie 1S). 

Het Hof eindelijk geeft consent voor verkoopingen boven 

1) B.v. Chbk. van Viiesl. I I , pag. 132, 373. 
2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 764, 777. 
3) ld. pag. 838. 
4) ld. pag. 561. 
5) ld. pag. 622. 
6) B.v. id. pag. 514. 
7) Pag. 135 vlgg. 
8) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 495. 
9) ld. pag. 556. 

10) Archief-Herbell, Recessen, gegeven op voerbeseheyden 1525—1528; 29 
April 1526 135 vlgg. 

u ) B.v. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 485. 
12) Bijks-Archief te Brussel, Carton 5 , BAUWETTEN namens den Baad aan 

PHS. VAN LANNOT, heer van Molembaix en aan SCHEHCK VAN TATITENBÜKO , 

Beeuwarden den laatsten September 1537. De Baad heeft hun brieven ,.om 
den lantdaeh te verscrijven . . . . desen uaemiddach omtrent vijff uren ont-
fangen, wel verstaen enne, dairomme vergadert, dairop gedelibereert; soo 
dat, vermidts wij inder toecomender weken gheenen heylygendaeh en hebben 
opten weieken mea sulcken lantdaeh verkundighen soude moghen dan op 
Sondach, huyden over acht dagen, soo eyst dat wij denselven lantdaeh ge-
Jeecht hebben opten Woensdach smorgens tacht uren" . . , 

t3) Zie boven, pag. 1.25. 
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de 200 gulden*) en moet zijn toestemming verleenen tot 
het te gelde maken van kerkelijke goederen, alsook tot den 
verkoop van die van minderjarigen boven het genoemde 
bedrag 2). 

De verordeningen, die van Stadhouder en Raad uitgaan, 
raken natuurlijk alleen zuiver locale zaken van weinig ge
wicht; de eigenlijke wetgevende macht zetelt dáár, waar de 
centrale regeering zich bevindt. Besluiten echter, die de 
details regelen van den vorm der procesvoering8), de salaris
sen van deurwaarders en boden4), het optreden van advo-
katen6) enz. gaan „in den naeme ende van wegen K. M." 
van het Hof uit. Boven 6) werd reeds opgemerkt dat klachten 
over het regeeringsbeleid bij Stadhouder en Raad vaak wor
den ingediend; beantwoorden mag dan het Hof eveneens 
alleen die, welke de justitie raken. Wat de hoogheid van 
den Keizer roert, zijn zaken „daer het Hof geen macht en 
heeft in te disponeeren" 7). 

III. H e t H o f a l s r e c h t e r l i j k c o l l e g e . 

Het Hof van Friesland is de opperste rechtbank in dat 
gewest, en in tdie kwaliteit meer dan in de voorgaande 
zelfstandig. Den geregelden gang van het recht mag ook 
de Stadhouder in geen geval belemmeren 8). Wat die juris
dictie zelve betreft, zij is dezelfde als in den Saksischen tijd. 
De Raad is Hof van appel voor de veroordeelden door de 
nedergerechten en oordeelt in eerste instantie in de in het 

1) Zie boven, pag. 64. 
2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 847. 
3) B.v. Chbk. van Vries). I I , pag. 830; III , pag. 58, 105, 161, 181 

189, 226. 
4) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 842, 844 enz. 
5) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 57, 368 enz. 
6) Pag. 165. 
' ) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 13. 
8) Zie boven, pag. 132. 
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eerste hoofdstuk genoemde gevallen. Verder heeft het de 
criniineele rechtspraak uitsluitend in handen1). De Grietman 
kan arresteeren en informatie nemen, maar de misdadigers 
worden allen opgezonden naar het blokhuis te Leeuwarden 
om door het Hof gevonnist te worden 2). Anders dan tijdens 
de Hertogen van Saksen zou echter nu geen beroep van 
vonnissen van het Hof op eenige hoogere autoriteit buiten 
de palen van het gewest meer mogelijk zijn. De Friezen 
hadden dit in 1524 gevraagds) en de Keizer had toen een 
revisie-ordonnantie in uitzicht gesteld, die na ingewonnen 
advies van Stadhouder en Raad, in overleg met de Staten, 
gemaakt zou worden 4). Die belofte werd in 1531 herhaaldB) 
en in 1532 krijgen vier gedeputeerden last van de Staten 
om met Stadhouder en Raden ook hieromtrent te onderhan
delen6). Een concept-reglement nopens de revisiën is geda
teerd van 17 Juli 15337). Genoemde gedeputeerden kunnen 
zich met de meeste artikelen vereenigen; alleen niet met 
dat, waarin wordt voorgesteld alle processtukken, zoo het 
Hof bij zijn eerste opinie mocht blijven of tot geen besluit 
zou kunnen komen, in handen van den Grooten Raad te 
Mechelen te stellen, opdat die de eind-uitspraak zou kunnen 
doen. Dan had men immers ook in appellatie buiten de 
grenzen kunnen berusten! De kwestie bleef slepen. Wanneer 
tegen 1539 sprake is van de vernieuwing van een petitie, in 
1537 door de Staten den Keizer afgeslagen, krijgt de centrale 
regeering van enkele leden van het Friesche Hof den raad, 

!) Vgl. boven, pag. 40. — Zie de vraag naar een apart Hof voor cri-
mineele zaken: Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 162. 

a) Vgl. de Instructie voor AEBMBBEG (boven, pag. 117 noot 4): „Ende 
hoewel den Stadhouder alleene competeert net stellen van den castelleynen 
ende poertiers opten huyse van Leeuwaerden , nochtans, alzoe alle gevangenen 
van criminele saieken van den geheelen lande tot Leeuwaerden onder den 
Hove gebrocht ende opt blochuys aldaer (zoe daer anders geen gevangenisse 
en is) bewaert wordden" . . . . 

3) Chbk. van Vries]. I I , pag. 147. 
4) ld. pag. 151. 
¾ ld. pag. 583. 
8) ld. pag. 613. 
') ld. pag. 642. 
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een einde te maken aan de zaak der revisiënx). Als de 
commissaris tot het hernieuwen der bede in aantocht is en 
TAUTENBUBG in last heeft gekregen met de vrienden en met 
wie hem verder goeddunkt al vast te onderhandelen, schrijft 
hij aan MAEIA VAN HONGARIJE

 2 ) : omdat geschreven is dat 
K. M. geenszins wil afzien van het lus patronatus en er 
toch iets gedaan moest worden „zoo heeft ons goetgedocht, 
dat wij degene, die bij den lande gedeputeert zijn geweest 
om te solliciteren de materie van Revisiën middeler tijt bij 
ons zouden ontbieden, ende myt hen noch eens communi
ceren ende handelen om te sien oft wij van skeysers weghen 
dyen aengaende myt hen zouden konnen accorderen, als wij 
wel hopen dat wij zullen; in welcken gevalle wij oick hoopen, 
dat myts hen accorderende tselve artyckel van de revisiën 
(twelck hen oick inden jaere 24 expresselijck toegeseeght is) 
zij hen villeicht oick goetwillich zullen vinden laeten". Nog 
een paar maal , tijdens de onderhandelingen over bedoelde 
petitie, volgt dan het verzoek van de Staten om eindelijk 
de zoo lang beloofde regeling te ontvangen3) . Na de toe
stemming in hoofdzaak van de gevraagde gratuiteit wordt 
die eindelijk, den 30en Augustus 1539, werkelijk gegeven4). 
Stadhouder en volle Raad zullen revideeren; blijft men echter 
bij de eens gedane uitspraak, dan zullen — toch als in het con
cept — beide processen besloten opgezonden worden aan den 
Hoogen Raad te Mechelen, opdat die definitief vonnis zou wij
zen. Deze regeling moet wèl een teleurstelling geweest zijn. 
Toch blijft het er bij. Alleen werd nog toegevoegd een aanwij
zing van de grens, waarboven alleen revisie aangevraagd zal 
mogen worden 5) ; verder een regeling van den gang van 
zaken bij afwezigheid van den Stadhouder, in welk geval de 
President met 7 Raden tot revideeren zal kunnen overgaan 6); 

1) Ri jks-Arcnief t e B r u s s e l , C a r t o n 6 , brief v a n TAUTENBURG , JACOB VAST 

S T A V E L E , K A R E I . VAN ÜSTIJTSHEM e n Q-EEKYT VAN JJOO dd. 20 Dec . 1538. 

2) l d . C a r t o n 7, TACTTENBTJRG en J A C O B VAN STAVELE a a n M A E I A VAN 

H O N G A R I J E , 17 M a a r t 1539. 

3) Chbk. v a n Vriesl . I I , p ag . 7 3 4 , 761 . 

*) l d . p a g . 765 vlg. 

5) l d . p a g . 767. 

6) Chbk. v a n Vriesl . I I I , p a g . 179 . 
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eindelijk een beantwoording van verschillende vraagpunten, 
die konden rijzen met betrekking tot de behandeling van 
een zaak, in revisie voor den Grooten Raad 1 ) . 

Intusschen kon tot 1539 het Friesche Hof zich beschouwen 
als souverein op gebied van rechtspraak. De Raadsheeren 
althans zijn van die souvereiniteit stellig overtuigd, en niet 
zonder reden na de beloften van 1524. In de AYTTA-porte-
feuille op het Rijks-Archief in Den Haag 2) vond ik een ver
zoek van de Friesche Raden om vrijstelling van betaling der 
accijnzen. Die vrijstelling kwam hun immers meer toe dan 
den Raden in andere gewesten omdat het Friesche Hof sou
verein was en men van een vonnis van dit college niet in 
hooger beroep kon gaan. Ditzelfde beweren komt nog eens 
voor in een brief van TAUTENBURG aan MARIA VAN HONGA

R I J E 3 ) : Mr. WILLEM ZACHARUS, Raad-ordinaris, is gestorven; 
hij was een ervaren en knap man. „Soe ick dan vermoede, 
dat Uwe O . Ma1, om die plaets van Mr. WILLEM vorsz. bij 
anderen angesocht sall werden ende eensdeels vanden Raeden 
alhier noch jonck van older — nochtant geleert ende ver-
faren genoch sijn — ende dat alhier een souverain Sof f is, 
daervan geen appellatie en valt , is van nooden dat Uwe 
C°. Ma', gelieven wille hierup verdachtich te sijn om eenen 
verfaren, geleerden man van redelicken older weder in dese 
plaetse te doen stellen, als Uwer Ma1, befinden sall nutst 
ende best te zijn". 

Over de garnizoenen op de blokhuizen heeft niet de Raad 
recht te spreken; den Stadhouder is dat voorbehouden. De 
desbetreffende bepaling in de Instructie voor AREMBERG4) 

luidt aldus: „over denwelcken" (d. z. de soldaten op het 
blokhuis te Leeuwarden) „ende oick den knechten vanden 
huysen van Haerlinghen ende Staveren de voirsz. Stadhou-
dere oft zijne gecommitteerden, oft drossaeten derselver huy
sen alle bevel ende jurisdictie hebben sullen in allen saicken, 
civile oft criminele, sonder dat den Raedt van Vrieslandt 

J) Cnbk. van Vriesl. I I I , pag. 259. 
2) Zie boven pag. 22 — Het stuk draagt tot nummer 180. 
3) Bijks-Archief te Brussel, Carton 5, 16 Dec 1538. 
*) Zie boven, pag. 117 
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hem daeraff zal onderwinden. Behoudelijck nochtans dat 
hier inne niet gecomprehendeerd en zullen zijn reële actiën, 
die welcke bijden ordinarise rechters', naer ouder coustumen, 
berecht sullen worden. Dat oiek hier uuyt genomen sullen 
zijn alle saicken van heresie oft overtredinghe der placaten 
opt stuck vander heresiën gemaect. daer af de kennisse alleene 
den Stadhoudere, president ende raedt toecomen sal". 

Op gebied van jurisdictie is het Hof meer vrij dan in 
eenig ander opzicht, merkten we boven op. Toch bespeurt 
het ook hier soms iets van een autoriteit boven de zijne. 
Zoo b.v. vond ik eens het bevel van de Landvoogdes aan 
den Raad1), om voortgang te maken met een bepaald proces. 
En zeker ook zal de belangstelling, nu en dan door de cen
trale regeering getoond in den vermoedelijken afloop van 
nog hangende processen, het Hof niet altijd even aangenaam 
zijn geweest2). 

D. DE BECHTSGBONDSLAG. 

Nog blijft over iets te zeggen over den bij de rechtspraak 
van het Hof gebruikelijken grondslag. Overeenkomstig den 
wil der Friezen hield zich de Raad aan de Saksische ordon
nantie van 1504. Even vóór de vernieuwing van het college 
in 1527 werd op een landdag, die den 15en Februari van dat 
jaar begon, namens de regeering het voorstel tot een nieuwe 
ordonnantie gedaan. De Landvoogdes had haar door zekere 
notabele, geleerde personen uit die van den Vorst van Saksen 
en het geschreven keizerlijk recht doen ontwerpen. Men 
begeerde, dat de Staten enkele knappe en verstandige man
nen zouden willen benoemen en aanwijzen om de voorzegde 

!) Bijks-Archief te Brussel, Cartcm 22, MAEIA VAN HONGAKIJK aam den 
Eaad van Friesland, 25 Juli 1544. Proces van REYNOLD VAN BOURMANNIA 
tegen de stad Leeuwarden. 

2) Voorbeelden nier en daar in de Brusselsche Cartons. Zoo o.a. Carton 
18 en 19: „vme lettre au président de Frize de faire visiter secrètement Ie 
proces de Tvo FRISMA et regarder s'il seroit expediënt de Ie faire wyder pour 
la conservation du drait de Tempereur". 
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ordonnantie te visiteeren. Zij zouden, indien er in het ont
werp enkele artikelen waren waardoor de Landen zich be
zwaard mochten achten, die kunnen aangeven, en verder 
onderzoeken of mogelijk eenige artikelen vergeten waren. 
Dan kon de Landvoogdes in kennis worden gesteld van den 
uitslag; zij zou in een en ander kunnen voorzien; en de 
regeling kon daarna, onder 's Keizers groot zegel, zooals dat 
behoorde, geëxpediëerd worden. 

De Staten echter wilden van dit voorstel niets weten; 
hoogstens zou de titel van de Saksische ordonnantie iets 
veranderd mogen worden x). Ook de Friesche leden van den 
Raad waren tegen wijziging; boven2) bleek de vrees hiervoor 
een der bezwaren die zij opperden tegen het zitting nemen 
in het hervormde college. 

Intusschen rijpte bij de centrale regeering het plan om in 
de bonte verscheidenheid van costumen, in de verschillende 
gewesten gebruikelijk, meer éénheid te brengen. Een gebod 
tot verzameling van de oude rechtsregels, die nog in zwang 
waren, ging den 7en October 1531 van haar uit3). 

Mogelijk in verband hiermede bevond zich onder de op
drachten, aan de in 1537 gezonden Commissarissen medege-
geven, ook de last om na te gaan of het Hof van Friesland 
zich nog in alles hield aan de Saksische ordonnantie å). Hun 
antwoord luidde ontkennend: „ceulx du conseil de Frize ne 
se regèlent entièrement selon 1'ordonnance de Sassen"; maar 
de Commissarissen hebben den Raadsheeren order gegeven 
in geschrifte te brengen op welke punten zij zich niet meer 
aan genoemde regeling hielden, alsook de redenen, waarom 
zij dat niet meer deden 4). 

Ingevolge deze opdracht deed de toenmalige President, 
JACOB VAN STAVELE, de ordonnantie in haar geheel copiëeren, 
en in margine bij elk artikel stellen of het onderhouden 
werd of niet, en waarom men in het laatste geval anders 

1) Zie no. 248 van de Aytta-Portefeuille op het Algemeen Rijks-Archief 
in Den Haag (boven pag. 22 noot 4). 

2) Pag. 150. 
3) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 595. 
4) Kijks-Aichief te Brussel, Carton 171, Aides, no. 1. Vgl. pag. 117, noot 2. 

12 
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placht te doen. Het begeleidend schrijven is gedateerd van 
28 Februari 15381). De Friezen — merkt de President op — 
staan „seer vast" op de Saksische ordonnantie. Daarom 
komt het hem voor, dat ze evenmin als vroeger van merke
lijke veranderingen zullen willen weten. Kleine nadere rege
lingen echter zijn, als breedere verklaringen der ordonnantie, 
wel meer gemaakt. Men zon kunnen beginnen met een 
reglement op de manier van procedeeren, want „de stijl van 
den Hertoge van Sassen, bij zijnder ordonnanciën uitgedrukt, 
is geheel sommier, diminut ende defectyff; als men bij in
spectie van dien sien mach, geconfereert an Ordonnanciën 
van anderen Hoven". Men zou dus een regeling moeten 
maken op de wijze van procesvoering, „Citatiën, Executiën, 
ende oiek andere vorderinge van Justiciën", zooals men in 
andere Hoven gedaan heeft2), maar men zou het streven 
naar uniformiteit met het elders gebruikelijke niet te ver 
moeten drijven en de natuur van het land niet uit het oog 
moeten verliezen. Begeert de Koningin nog breeder advies 
of breedere specificatie der afzonderlijke punten, dan is de 
President bereid die „met alle (sijn) cleyn verstand" te geven. 
De Landvoogdes heeft intusschen, vóór zij dit schrijven ont
ving, daar al om gevraagd. Bij missive van 24 Februari 
15383) gelastte zij den Raadsheeren nog eens de Saksische 
ordonnantie „te visiteren ende die articulen vanderselver, 
die bij (hen) nyet onderhouden ende geachtervolght en 
wordden, ende de redenen (hen) daer toe moverende bij 
specificatie gestelt, myt (hun) advys hoe ende in wat manie
ren men daer inne behoirt te versiene (Hare) Ma*, over (te) 
seynden". 

Den 15en Mei daaraanvolgende8) excuseert zich de Raad, 
dat aan dat verzoek nog niet was voldaan. De Stadhouder 
is afwezig; eerst was hij in Overijssel, nu in Emden. De 
Raadsheeren willen ook zijn advies graag weten! —• Ten 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 50 vlg. 
2) Hoezeer de l¾iezen zich. intusschen ook tegen veranderingen in dezen 

verzetten kan Wijken uit de klachten: Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 334, art. 
39; pag. 337 vlgg. — Vgl. beneden, Hoofdstuk IX. 

s) Bijks-Archief te Brussel, Carton 8, BAÜWETTEN voor President en Kaden 
aan de Koningin, 15 Mei 1538. 
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slotte zullen zij hun opinie opgezonden hebben en mogelijk 
staat de ordonnantie van 20 December 1541x) in verband 
met hun schrijven. 

Intusschen vond de Brusselsche regeering goed het gebod 
betrekkelijk de opteekening der plaatselijke costumen, dat 
zij in 1531 voor al hare landen had gedaan, nog eens te 
hernieuwen. Dit geschiedde bij plakaat van 4 October 15402). 
De Staten eischten beschreven te worden om die gebruiken 
meê aan te geven en kenbaar „te maken, welke men er in 
de toekomst van wenschte toe te passen 3). Met goedvinden 
van de Landen wordt aan een drietal advokaten opgedragen 
bedoelde costumen in geschrifte te brengen 4); zij zullen dan 
den Grietmannen en stedelijken besturen toegezonden worden 
tot controleering en mogelijke aanvulling, en voorts dienen 
tot grondslag van de besprekingen, welke men dienaangaande 
met de Staten zal houden. In Januari 1542 was het drietal 
met zijn verzameling gereed5). Zij werd den deelshoofden 
overgestuurd6) en de gevraagde aanvulling werd althans 
door een enkelen Grietman aan het Hof overgeleverd7). 
Maar velen ook schijnen in dezen nalatig te zijn geweest8). 
Althans in 1554 nog gelastten commissarissen van den Kei
zer 8) den Grietmannen, die zij ter conferentie omtrent inge
komen klachten bij zich ontboden, o. a. de costumen in 
hunne grietenijen op te teekenen en aan het Hof over te 
geven. Van het genoemde drietal advokaten komt nog een 
aanvulling van het door hen als „gebruiken" opgegevene 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 830. 
2) ld. pag. 798 vlgg. 
8) ld. pag. 813. 
•») ld. pag. 839. 
6) ld. pag. 840. 
6) ld. pag. 849. 
7) ld. pag. 860 en 862. 
8) Zie het „Proces verbaal van ons ADBIAEN VAN DER BITRCH, president 

shoofs provinciaels van Utrecht, ende CAEEL VAN NIJTDSZEM, Baidt Ordinaris 
in Hollandt, van wegen K. M. gecommitteert, om naer uutwijsen der com-
missiën ons gegeven, daerof die copieën hier naer geinsereert zijn, te besoig-
neren binnen den lande van Vrieslant ende elders, met denghenen wien de 
zaeken aengaen moegen, naer behooren". Rijks-Archief te Brussel, Carton 
170, Affaires des Btats. 
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voor in het Charterboek '); maar tot een nieuwe of gewijzigde 
ordonnantie komt het in Karel's tijd niet. Omstreeks 1561 a) 
nog vragen Friesland's gevolmachtigden, dat het Hof, „ach
tervolgende de beveelen van de Mayesteyt will believen, te 
doen colligeren ende by geschrifte stellen de costumen van 
dese Landen", om daarover te onderhandelen met de inge
zetenen en de Staten, ten einde zeker te weten wat men 
in de toekomst voor costumen zal houden. Het antwoord is 
nog slechts de belofte, dat „myn Genadigen Heer met die 
van den Raade daartoe metten eersten verstaan" zullen8). 
Trouwens de bedoeling van de Regeering is stellig een 
ruimere geweest dan die der Friezen. Niet de schepping-
enkel van een Friesch eenheidsrecht, maar van een rechts
grondslag die voor al hare landen zou gelden, had zij zeker 
toen al op het oog. 

In Friesland bleef dus de Saksische ordonnantie met de 
detail-aanvullingen en veranderingen, boven bedoeld4), de basis 
vormen. Deze laatsten echter vonden heel wat meer tegen
kanting dan JACOB VAN STAVELE vermoed had6)! 

i) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 60. 
2) Vgl. id. pag. 243. Het stuk, waarin het ia den tekst aangehaalde 

voorkomt, kan blijkens den inhoud onmogelijk van 1551 zijn, zooals het 
Chbk. aangeeft. Van een Konmkljjke Majesteit, van de slagen bij St. Qumtin 
en G-revelingen, en van Lindanus is sprake. 1561 voor 1551 lijkt mij de 
waarschijnlijkste verbetering. 

3) ld. pag. 246. 
*) Pag. 172. 
5) Beneden, Hoofdstuk IX. 



VIJFDE HOOFDSTUK. 

HET BESTUUR DER ONDERDEELEN. 

In het vorige hoofdstuk is het orgaan, waarvan de centrale 
regeering zich bediende tot de administratie van Friesland 
in zijn geheel, in zijn geschiedenis, samenstelling en functies 
geschetst. Hier zal in het kort worden aangegeven langs 
welken weg verder de wil van den Landsheer den onderdanen 
kenbaar en zijn macht hun voelbaar wordt gemaakt; hoe 
de zorgen van de algemeene regeering zich door bemiddeling 
der plaatselijke besturen over de enkelingen uitstrekken; 
hoe in engeren kring recht wordt gedaan. 

Van het geheel dalen we dus af tot het „deel", de grietenij, 
het ambtsgebied van den Grietman *). Zijn plaats in het 
regeeringsgeheel en zijn werkkring is door het bovenstaande 
reeds in hoofdzaak bepaald. Hij is de mond, waardoor 
binnen kleineren kring de regeering spreekt, een van die 
officieren, wien in de plakaten in het algemeen de zorg voor 
de naleving van den inhoud binnen weer engere grenzen op 
het hart wordt gedrukt. Wanneer we in het volgende zijn 
functies in groepen trachten samen te vatten, is het alleen 
om een beter overzicht en om nadere aansluiting aan het 
voorafgaande te verkrijgen. 

Eerst iets over de benoeming. De eisch, die de Friezen 
in 1524 stelden, om n.1. drie personen tot een vacante griet-
mansplaats te mogen nomineeren 2), waaruit Keizer of Stad
houder en Raad een keuze zouden doen, werd natuurlijk 
niet ingewilligd 3). De Landsheer behield zich zelf de vrije 
benoeming zijner officieren voor. Maar de Friezen kwamen 

*) Boven, pag. 2 , 62 vlgg., 69 vlgg. 
2) CMok. van Vriesl. I I , pag. 147. 
3) Ib id . 
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op hun vraag terug; zóó in 1537 x) en in 1539 2). Zij wisten 
wel, zoo lieten zij zich hooren, dat zij op de benoeming geen 
recht hadden; maar als door hun keuze mannen aangewezen 
zouden worden, in het land gegoed, en die woonden in het deel, 
dan zou het eigenbelang van zulke Grietmannen hen van 
zelf er toe brengen hun ambt goed waar te nemen, vooral 
wat betrof de zorg voor dijken, wegen enz. Het verzoek 
werd niet gedaan om inbreuk te maken op 's Keizers hoog
heid, maar opdat des te beter in regiment en justitie voorzien 
zou worden. Nù stelde men vaak lieden aan van buiten, die 
vreemd waren aan de grietenij en hare belangen. Bovendien, 
in 1522 had KAEEL immers aan een deel der Friezen een 
dergelijken eiseh ingewilligd3); dan konden toch ook de be
zwaren niet onoverkomelijk zijn. — De regeering geeft van 
haar kant gewonnen, dat aan een nominatie op deze wijze 
enkele voordeelen verbonden waren; maar afgezien van het 
feit, dat de Landsheer afstand zou doen van een deel van 
zijn hoogheidsrechten en dat hij een der voornaamste mid
delen om zich te doen gehoorzamen zou laten varen, staan 
toch ook nadeelen daartegenover. Men zou in zijn keuze 
te zeer beperkt zijn. Het kon immers noodig wezen voor 
een bepaald deel een Grietman te hebben, die b.v. bijzonder 
in oorlogszaken ervaren was, of die over andere talenten of 
kwaliteiten moest kunnen beschikken. In zulk een geval 
zou het toch niet goed zijn zich bij het zoeken naar de ge
schikte persoonlijkheid te binden aan een betrekkelijk klein 
getal. En zoo was dus de conclusie weer een weigering. 
De Friezen leggen zich dan bij de benoeming door Stad
houder, President en Raad neer, maar blijven eischen, dat 
de officiant in Friesland „tot 40 of 50 gouden gulden 's jaars" 
gegoed zij en dat hij kome resideeren binnen de grietenij4). 

1) Chbk. van Viiesl. I I , pag. 709, 711. 
2) ld. pag. 730, 738, 739. 
3) Chbk. van Viiesl. I I , pag. 124; gevraagd was toen kortweg de vrije 

keuze. Zie boven pag. 99, de „Ambthiiden". 
*) Chbk. van Ynesl. I I , pag. 755, 763: „Belofte of Verklaring" . . . boven 

i e t stuk te veranderen in: „Ontwerpbelofte of Verklaring" . . .; zie de aan-
teekening in net exemplaar met manuscript-notatie's in de Bibliotheek der 
provincie Friesland. 
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Met een schikking in dezen zin kan zich de Keizer vereeni-
gen, „behoudelycken ons ende onsen naecoemelingen, Erff-
heeren van den lande van Vrieslant, onse aucthoriteyt ende 
hoocheyt, van deselve Grrietenye te mogen vergeven, myt 
onse opene brieven, onder onsen groote zeghele, nae onse 
beliefte, zonder daer over te moeten hebben advys ofte con
sent van onsen Stadtholdre, President ende Raidt". Ook 
wordt 40 à 50 in 18 à 20 veranderd *), opdat niet bekwame 
maar minder gegoede personen buiten gesloten zouden wor
den. Kan de Stadhouder het met den Baad niet eens worden, 
of vindt hij vrije bezetting nutter, dan kan die dus door den 
Vorst zelf, onder zijn groot-zegel, ten allen tijde plaats 
hebben 2). In de instructie voor AEEMBBEG S) zijn aan deze 
regeling nog bepalingen toegevoegd, voor het geval dat de 
Stadhouder afwezig mocht zijn. Dan zullen President en 
Raad hem naam, toenamen en kwaliteiten van hen, die 
naar het ambt solliciteeren, toezenden. Zij zullen daaraan 
toevoegen hun eigen advies omtrent de bezetting der vacee-
rende grietmansplaats. Indien de Stadhouder zich met dit 
advies vereenigt, kan hij bij brieven, voorzien van het 
groote zegel, dat onder hem berust, den voorgedragene 
commissie verleenen. Heeft hij echter bezwaar tegen de 
voordracht van den Raad, dan zal hij dat college zijn 
meening doen weten, of de zaak uitstellen tot zijn komst in 
het land om dan door gemeenschappelijk overleg tot een 
beslissing te geraken. Mocht men niet tot eensgezindheid 
kunnen komen, dan zal men den Keizer of de Landvoogdes 
waarschuwen, die in dat geval naar eigen goedvinden zullen 
handelen. Opdat intusschen de justitie niet gesloten zij, 
zullen President en Raad, bij afwezigheid van den Stadhou
der, een der naburige Grietmannen het beheer der vacee-
rende grietenij opdragen. Zij zullen daartoe hem kiezen, die 
er naar hun oordeel het meest bekwaam toe is. — De te 
benoemen Grietman zal dus 18 à 20 goudgulden jaarlijksche 

1) Clibk. van Vriesl. I I , pag. 758 en 771. 
2) Zie de Instructie vooi den Stadhouder, Chbk. van Vriesl. I I , pag. 809, 

art. 36 (1540). 
3) Zie boven, pag. 117 noot 4. 
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renten trekken uit goederen, in Friesland gelegen; hij zal 
resideeren binnen het deel, dat hij administreert en zal 
buitendien een borgtocht stellen voor de ontvangsten, die 
hij van wege de Landen heeft. De vergeving der ambten 
zal plaats hebben tegen niet meer dan de gewone tax voor 
de commissiex). 

De zoo benoemde nu is allereerst een schakel in de keten, 
die de onderdanen bindt aan den Vorst. Hij wordt b.v. door 
den Stadhouder of door den Raad ontboden om den wil 
der regeering te vernemen2); hij krijgt de opdracht, met 
„die van zijn grietenij" over bepaalde wenschen van den 
Landsheer te onderhandelen s ) ; hij kan optreden als midde
laar tusschen algemeen bestuur en onderdanen 4). De Griet
man licht verder b.v. Stadhouder en Raad in omtrent de 
eerst-vrijkomende beneficiën 5); hij doet de geestelijke leenen 
opteekenen en levert de lijst over aan de regeering te Leeu
warden6); hij doet onderzoek naar de eostumen, die in zijn 
deel gebruikelijk zijn, en zendt zijne bevindingen dienaan
gaande aan het centraal bestuur op 7). 

Dan is hij, binnen zijn terrein en onder controle van Gou
verneur en Hof, handhaver van 's Keizers hoogheid en 
domeinen8). Hij neemt b.v. den onderdanen, niet Heerschap
pen, die boven 15 jaar oud zijn, den eed af van trouw aan 
den Landsheer9); hij int de jaartax of doet die innen door 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 771. 
2) Zie b.v. id. pag. 491. 
3) Zoo, blijkens de Kentmeestersrekening van 1536—1537, fol. 54, ovei 

het opbrengen van de jaartax bij anticipatie. 
4) Ik vond b.v. in het Archief-ScHWAKTZEMERe (berustende in het Bijks-

Archief te Leeuwarden), onder de papieren van de familie GRUMBACH, no. 28, 
een consent aan LUCIA VAN MAKTENA om te Beetgum een molen te zetten; zij 
had eerst onderhandeld met „regierders en volmachten" van het dorp; de 
Grietman onderhandelt daarna voor haar met het Hof. 

5) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 871. 
6) ld. pag. 865. 
?) Vgl. boven, pag. 179. 
8) Zie de commissie, vóór in de Rekeningen van enkele G-rietmannen, uit 

dezen tijd, berustende in het Bijks-Archief te Leeuwarden. 
9) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 499; I I I , pag. 85. 



185 

zijn Rechtersx) en levert haar over in handen van den 
Rentmeester. Hij houdt toezicht op liet innen der accijn
zen2), doet den dorpsrechters onder eede beloven nauwlet
tend te zullen waken tegen fraude in dezen 3) en krijgt in 
last tegen smokkelaars streng te procedeeren4); hij colli-
geert de propijnen, die den Vorst worden toegestaanB), en 
heeft het toezicht op de zeevonden6). 

De Grietman staat in zijn deel aan het hoofd van de 
militaire zaken. Hij maakt, met de hulp zeker gewoonlijk 
der dorpsrechters binnen zijn grietenij, de monstercedelen 
op7), waarnaar wapen schouwing wordt gehouden; hij con
troleert dan, zoo hem dat gelast wordt, of ieder van de hem 
voorgeschreven rusting of van het vereischte geweer is voor
zien 8) en levert Stadhouder en Raad de resultaten van zijn 
onderzoek over. Hij trekt meê op, aan het hoofd van de 

!) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 491. In het SCHWARTZENBERG-Archief, onder 
de papieren van de familie GERBRANDA, no. 15, vond ik het volgende . . . . „vrij 
te holden van jaertax vanden voorsz. zaate, ende die noch doer mij (grietman), 
noch mijne rechters te laeten eisschen, executeren oft mij voer reste over
geven" . . . . Vgl. ook de commissie in de Bekeningen, bedoeld boven, pag. 
184 noot 8. 

2) Zie de commissie in de Bekeningen, bedoeld boven, pag. 184 noot 8. 
3) Eek. v. d. Grietman van Barderadeel, 1526—1527, Bijks-Archief te Leeu

warden. 
*) Ghbk. van Vriesl. I I I , pag. 31. 
5) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 661; I I I , pag. 77. 
8) Hek. v. d. Grietman van Denneweerstal (Doniawerstal) 1525—1526. Vgl. 

voor een en ander beneden, Hoofdstuk VI. 
') Bijks-Archief' te Brussel, Oarton 170, Seigneurie no. 1 1 : 22 Monster-

rollen. O. a.: „Monstercedulle, beroerende den Wapenschouwinge der 
grietenye van Barradeel, ghecorrigeert bij joncker MARCUS Esmn VILSECHER, 
Olderman te Harlingen, gryetman oever Barradeel, bi advys ADRIAEN MIOHTEL , 
Substituyt der voorschreeven grietenye, sampt die andere meede-rechteren 
ende dorprechters derselver grietenye, naeden welcken die waepenschouwinge 
geholden is opten 3e February anno 1552". En: „Op huyden den 28en 
January 1552 zijn de dorprechters van Hennaarderadeel met ytlycke vol-
machtigen vanden selven dorpen, duert tverscriven vanden grietman SYRCK 
VAK DOHYA tot Oestereyndt vergadert zijnde, gecompareert omden wapeninghe 
te ordonneren . . . . met welcken sij huer voor dese reis om cortheits wille 
van tijde rmmsteren sullen laten". 

8) Zie de ¾ekeningen der Grietmannen (pag. 184 noot 8), de Monster-
cedulen (hierboven, noot 7) en Chbk. van Vriesl. I I , pag. 499 o.a. 
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manschappen van zijn deel1). De onderdanen heeft hij te 
beschermen2); knechten, die het land beschadigen willen, 
zoo mogelijk te wederstaan 8). 

Het Deelshoofd is handhaver van justitie en politie 4). Hij 
is voorzitter van het nedergerecht, gevormd door hem en 
zijne bijzitters. Civiele zaken, huisluiden betreffende, worden 
hier in eerste instantie behandeld5). Bij het verhoor der 
getuigen behoort hij of zijn gecommitteerde aanwezig te 
zijn 6), en het gevelde vonnis wordt door hem geëxecuteerd7). 
Contracten van allerlei aard bekrachtigt hij met zijn zegel8). 
Den Grietman worden ter verdere verspreiding de plakaten 
toegezonden, van Vorst of Raad uitgegaan 9); hij laat om ze 
te hooren lezen, de gemeente samenkomen10) òf doet ze den 
rechters toekomen om ze aan te plakken n ) op de daartoe 
bestemde borden op de kerkdeuren b.v.12). Dan wordt hem 
opgedragen voor de naleving te zorgen, overtreders te vangen 
en aan het Hof uit te leveren13). Bij wijlen worden daartoe 
heele vangtochten georganiseerd14), waarbij dorpsreehters, 
secretaris en huisluiden te zijner assistentie meê opgeroepen 
worden. Ook neemt hij wel informatie ter plaatse, waar 

i) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 676. 
2) Zie de commissie vóór in de Bek. der Grietmannen. 
3) Eek. van den G-rietman van Barderadeel 1525—1526. 
*) Zie de commissie vóór in de Rek. der Grietmannen. 
5) Vgl . h i e r m e e b o v e n , p a g . 64. 

6) öhbk. van Vriesl. I I I , pag, 346, art. 103. 
V) ld. pag. 347. 
8) Archief-Herbell, Eecessen gegeven op voorbescheiden 1525—1528; 

Chbk. van Vriesl., passim. — Meer en meer tracht de Grietman het recht 
van zegelen aan zich alleen te brengen, Chbt. van Vriesl. I I I , pag. 345. 

9) Chbk. van Vriesl. passim. 
10) E e k . v. d. G r i e t m a n v a n B a r d e r a d e e l 1526—1527 

11) Ibid. 
12) Eek. v. d. Grietman van Doniawerstal 1527—]528. 
IS) Zie de plakaten, die voorkomen in het Chbk. van Vriesl., en aan

schrijvingen, als op pag. 644 van het 2e deel b.v. 
M) Eentmeestersrekening b.v. van 1546—1547, fol. 50: Grietman en Secre

taris, ieder met huisluiden ni t de grietenij. — Fol. 55: Grietman met 50 man 
om een moordenaar te grijpen. — Zie verder de klachten dienaangaande in 
het Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 336. 
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liet kwaad bedreven werd 3). De crimineele rechtspraak zelf 
echter in zaken van eenige beteekenis is aan het Hof voor
behouden. In 1545 beklagen de Staten zich er over, dat 
meer dan vroeger nog den Grietmannen alle jurisdictie in 
dezen verboden is; dat werkt, bij de vele civiele zaken, die 
de Baad heeft af te doen, het kwaad in de hand. Tóch 
bleef het zoo; de Landsheer gaf van zijn hoogheid in dezen 
niets prijs 2). — De Grietman treedt verder op tegen vage
bonden en lediggangers3) en doet, op bevel, informatie naar 
het gedrag zijner onderdanen. Hij mag — wordt hem in 1544 
gelast — niemand binnen zijn gebied toelaten, dan op bewijs 
van zedelijk gedrag en christelijken levenswandel 4). 

Binnen de perken van zijn terrein is de Grietman belast 
met het toezicht op waterkeeringen enz. Hij houdt met 
zijne dorpsrechters de groote schouw 5). Hem wordt bevolen 
desnoods man bij man op de dijken te zenden, om die te 
repareeren6); wegen, bruggen, dammen, zijlroeden, slooten 
en waterwegen in goeden staat te doen brengen en houden7). 
Met zijn bijzitters doet hij soms uitspraak in geschillen, over 
kwesties op dit gebied gerezen8). Ook overigens heeft de 
Grietman, in opdracht van Stadhouder en Raad, voor be
vordering van welvaart zorg te dragen. Zoo voert hij b.v. 
de maatregelen uit, die tegen het voortwoekeren van be
smettelijke ziekten worden genomen9), en waakt, ter uit
voering van de plakaten die daaromtrent zijn uitgevaardigd, 

!) Bentmeestersrekening b.v. van 1546—3 547, lol. 54. — Chbk. van Vriesl. 
I Ï I , pag. 38. 

2) Chbk. van Vries! I I I , pag. 71 vlg. 
3) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 491; I I I , pag. 351. 
4) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 35 vlg. 
5) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 429 vlgg. — Bekeningen der G-rietmannen 

(boven pag. 184 noot 8). 
6) Bentmeestersrekening van 1525—1526 b.v., fol. 124. — Vgl. Chbk. van 

Vriesl. I I , pag. 489. 

') ld. pag. 839. 
8) Zie b.v. in de kloosterstukken, berustende in liet Bijks-Archief te 

Leeuwarden, „Varia" no. 25: Uitspraak van Grietman en mederechters over 
het slatten van een vaart. 

9) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 622. 
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tegen den uitvoer van waren, door welker export Friesland 
aan gebrek zou worden blootgesteld1). 

Binnen zijn deel heeft de Grietman op te treden tegen de 
voortwoekerende ketterij. Hem wordt gelast de verboden 
boeken, die uitgeleverd mochten worden, in ontvangst te 
nemen met de verklaring van berouw over de afdwalingen, 
waartoe men zich had laten verleiden2). De geestelijken 
moet hij aansporen om, door zelf het voorbeeld te geven 
van een leven overeenkomstig hun roeping, anderen op den 
goeden weg te brengen8). Hij moet in alle plaatsen en 
dorpen zijner grietenij bij Pastoren, Vicarissen en andere 
„discreete Persoonen" onderzoeken of doen onderzoeken, 
welke ingezetenen zich niet houden aan de ordonnantie van 
de katholieke kerk. Zoo hij iemand besmet vindt met ketterij 
zal hij hem apprehendeeren, en met de informatie, door hem 
gedaan, gevangen naar het Hof zenden4). 

Wat betreft het vergeven van ambten, de Grietmannen 
kiezen zelven hun bijzitters 5). Blijkens de klachten daarom
trent, letten zij niet altijd voldoende op bekwaamheid6); 
hun wordt dan gelast voortaan daarop acht te geven, terwijl 
zonder geldige redenen niemand, tot het bijzitterschap aan
gezocht, zich zal mogen excuseeren6). Ook de dorpsrechters 
worden door hen aangewezen"'). Ten slotte benoemen zij 
zelf met hun bijzitters de schrijvers of secretarissen, terwijl 
het Hof, dat hen beëedigd, er voor zorgt, dat zij althans 
daartoe geschikte mannen kiezen8). Die zorg schijnt wel 
eens wat tè ver gegaan te zijn; althans er is sprake van 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 177 b.v. — Zie ook de plakaten in het 
algemeen, hieromtrent uitgegaan, b.v. Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 277 vlg., 290. 

2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 563. 
3) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 309. 
4) ld. pag. 35; Chbk. van Vriesl. I I , pag. 657. 
s) Boven, pag. 64. 
6) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 347. 
7) Boven, pag. 64. 
8) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 341. — In de „Antwoerde b¾den hove van 

Vrieslandt. . . etc. (boven pag. 163 noot 5) wordt gezegd: „Vermidts die 
onbequaemheydt vanden secretarysen, die die grietluyden plegen te hebben, 
is bij de M. in den jaere 1542 den hove gelast daertoe goet opzicht te 
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een bezetten van het schrijversambt nu en dan door den 
Raad direct *). Onder leiding van rechter en kerkvoogden 
heeft de keuze plaats der pastoors en houders van benefi-
ciën2), "waartoe de gemeente door klokgelui wordt samen
geroepen. Het deelshoofd echter bezegelt den keurbrief, die, 
om er het placet van de regeering op te verkrijgen, opge
zonden wordt aan het Hof3). 

Onder leiding van den Grietman komen de dorpen of hun 
afgevaardigden samen om volmachten te kiezen, hetzij als 
procureurs van het deel in bepaalde gevallen, hetzij als ge
deputeerden voor dijkzaken of als representanten op den 
landdag4), wanneer de last daartoe op een Heiligendag in 

hebben, datter souden goede secretarysen geordonneert worden". Bedoeld 
schrijven is gedateerd: 22 Aug. 1542 (Sijks-Archief te Brussel, Carton 13), 
waarin het volgende voorkomt: „Item, pour ce que 1'on entend que audict 
pays aulcuns des grietmans se aydent en leur office de clercqs ou escripvans 
moings que souffisans et non ayans fait serment a cause de leur office dont 
les subgectz en pourroyent par trop estre grevez, sera par ladicte instruction 
mande auxdicts du conseil de prendre bonne garde que nul midoine ou non 
ayant fait serment convenable a son office es mains dudict conseil soit admis 
a exercer ledict office''. 

1) Ohbk. van Vriesl. I I I , pag. 341. — Het Hof verklaart in de „Articulen, 
geextraheert" . . . (boven, pag. 163) dat het zich over deze klacht zeer ver
wondert , daar niemand zich zoo iets herinnert en sommige Baadsheeren toch 
al 17 jaar in dienst zijn. Al lang geleden is echter één secretaris bij sen
tentie van het Hof gehandhaafd tegen de klacht van den Grietman. — De 
Grietluiden nl. klaagden dat de Eaad, evenals hij eigenmachtig benoemde, 
ook eigenmachtig ontzette; en dat was zeer tot verachtering van hun prestige, 
omdat de schrijvers meenden nu niet door hen met ontslag gestraft te 
kunnen worden. 

2) Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Bénéfices et offices, no. 4: Keur-
brief van TSALLEH HOUOKES: . . . „wij, ingheseten als den ghemeene miente 
van Mirens ende Backhusen, als H. JARICH pastoer ende ULKE WATTZIJSZ. 
ende ¾EIND GRAETTISZ. , Kerckfoegden ende AGGE ALLISZ. doerpsrechter in 

Mirns ende Backhusen vsz., bekennen mits desen onsen thoweerdighen coer-
brief, hoe dat wij eendrachtelick sint voergaedert ghewest op onse kerchoeff 
te Mirens" . . . — Zie verder Chbk. van Vriesl. I I , pag. 770. 

S) Chbk. van Vriesl. H , pag. 770; H l , pag. 66 vlg. 
4) Zie voorbeelden van al deze gevallen in het Actenboek van Hen-

naarderadeel, betreffende benoemingen in dijkzaken e. a. — Dit Ms. berust 
in de Bibliotheek van het Friesch-Genootschap te Leeuwarden. 
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de kerk of soms door klokgelui, als bij de pastoors-verkie
zingen, is bekend gemaakt1). 

Enkele verordeningen, van weinig verre strekking, betref
fende den gang van zaken voor de nedergerechten, worden 
door den Grietman en zijne bijzitters gemaakt2); en eindelijk: 

Voor verkoopingen beneden 200 goudgulden geeft de Griet
man consent. Het getal van zulke transacties schijnt bij 
de vermindering der geldswaarde en de stijging in den prijs 
der landerijen steeds geringer geworden te zijn; vandaar het 
verzoek om voor álle overdracht consent te mogen geven, 
welk verzoek echter werd geweigerd 3). 

In één opzicht is de werkkring van het deelshoofd ruimer 
dan die der hoofd-regeeringspersonen en -organen. Terwijl 
van het gewest in zijn geheel de finantiëele administratie 
streng gescheiden is van de overige, ontmoeten alle takken 
van beheer elkaar in zijn ambt. De Grietman is bestuurder 
van het deel en ontvanger tevens4); vandaar de borgtocht, 
dien hij te stellen heeft. En ook nog het volgende dient op
gemerkt te worden: wat de Friesdie Raadsheeren zijn voor 
het geheel, nl. officieren van den landsheer eenerzijds en 
pleitbezorgers tevens van de onderdanen bij de regeering, 
dat zijn verschillende Grietluiden, sterker nog uitteraard, in 
het deel5). Vandaar zeker meê het herhaalde aandringen 
der onderdanen om zelf ook invloed te oefenen op hun be
noeming. 

Met goedvinden van Stadhouder en Raad kan zich de 

!) Zie boven, pag. 171, noot 12; beneden, Hoofdstuk VIII. 
2) Zie b.v. Kecesboek van Franekeradeel, 6 Nov. 1538: Advokaten en 

procureurs in het deelgerecht moeten heele bogen papier gebruiken! 
3) Chbk. van Vriesl. I I I . pag. 73. 
*) Boven pag. 184 vlg. voor jaartax en domeinen m het algemeen, propijnea 

etc. — Ook wel komen de Grietman met zijn dorpsrechters voor als ont
vangers der dijklasten: zoo Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 118; zij krijgen samen 
tot belooning den lOOen penning van het geïnde, en zullen verantwoording 
doen voor Dijkgraaf en gedeputeerden, afgevaardigden van steden en dorpen, 
die willen, en een commissaris van het Hof. 

5) In het boven, pag. 189 noot 4 genoemde „Actehboek" van Hennaar-
deradeel komt b.v. meer dan eens de Grietman voor als gevolmachtigde van 
de grietenij ter behartiging van bepaalde belangen. 
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Grietman door een „Substituut" doen vervangen *). Het 
administratief werk doet hij in hoofdzaak verrichten door 
zijn Secretaris, zijn metgezel ook wel op zijn vangtochten2). 
Deze houdt de recesboeken3), verstrekt copieën van acten 
etc , inventariseert verbeurdverklaarde goederen4), en wordt 
soms belast — maar tegen den zin der onderdanen — met 
het verhoor der getuigen4). 

De macht van den Grietman wordt beperkt door het col
lege der bijzitters. Hij is voorzitter en uitvoerder, maar kan 
slechts handelen met hun advies 5). Eens vond ik de mede-rech
ters hem last geven tot een maatregel, dien zij goed oor
deelden6). Mogelijk echter — waar hij zelf die mede-rechters 
benoemt en hij in regeeringszaken den steun van den Raad 
achter zich heeft — is zijn invloed onder hen meer en meer 
een overwegende7). In dat opzicht dus zou de autoriteit 
van Hof tot versterking strekken van de zijne; anderzijds 
houdt zij hem binnen de perken zijner bevoegdheid. Blijkens 
het Recesboek van het Hof zijn de gevallen van eigenmachtig 
en onvormelijk optreden der lagere officieren ook nu nog 
niet zeldzaam8). Er wordt geknoeid in de rechtspraak; ge-

!) Archief-Herbell, Becessen op voeibescheyden 1525—1528. 
z) Zie boven, pag. 186, noot 14. 
3) Cbbk. van Vriesl. I I I , pag. 348. — Zeker ook wel de andere deels-

boeken als Proclamatieboek, Begrster van aanbreng, Actenboek etc. 
l) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 351 , 346. 
5) ld. pag. 348. — In bet Archief SCHWABTZENBEEG , Papieren der familie 

BOOEDA, no. 5, vond ik: . . . . „alle tgene, dat dvoorsz. POPPE met sijn 
consorten soe wel voorden Jiïove van Vneslandt als voorden mederechter met 
reent" . . . . Dus zou in reentszaken de verhouding tusschen den Grietman 
en zijne mederechters ongeveer dezelfde zijn als dien tusschen Stadhouder 
en Hof. 

6) Bijks-Archief te Leeuwarden, Becesboek van Pranekeradeel, 4 Sept. 
1539: „Op huyden ist den Grietman van l¾anekeradeel bij zijn mederechteren 
voor Becht bevolen, omme toecomenden inconvenienten ende schaeden te 
verhoeden, dat hij op dobbelde costen van JAHKE ende SYUEDT ter eenre ende 
den gemeente van Tzum ter anderen zijden, Tolssummazijl op zijnen costen 
zal doen anaerden". 

7) Zie HECK, pag. 337 en de daar aangehaalde pag. uitvAsBEYMA: Trac-
tatus de grietmannis. 

8) Zie voor het eerst-volgende: Archief-Herbell, Becessen gegeven op voer-
bescheiden 1525—1528; ook de Bentmeestersrekeningen. 
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fraudeerd in de uitlevering der domeinen; willekeurig, in 
afwijking van den vastgestelden maatstaf, jaartax geheven 
en gehandeld buiten den behoorlijken vorm. Grietmannen 
zijn ongehoorzaam; verschijnen, als zij daartoe opgeroepen 
worden, niet voor het Hof; verachten de mandaten van den 
Landsheer; zij laten doodslagers loopen. Stellig is het, wat 
deze en soortgelijke zaken betreft, in den loop van den tijd 
beter geworden ; klachten van dien aard komen met een 
enkele uitzondering *) later niet meer voor. Wel over andere 
punten, het meest hierover, dat te veel loon, meer dan 
toegestaan was, voor dienstpraestaties geëischt werd 2). Nog 
steeds n.1. wordt het salaris der Grietsluiden door de onder
zaten betaald. Het bestaat uit consentgelden, citatie- en 
sententiegeld, de helft der boeten, executiegeld 8), den lOOen 
penning van door hen geïnde bedragen 4) etc. Zoo licht kan 
hier beproefd worden het vastgestelde bedrag te overschrij
den. Wel wordt hun, door regeeringscommissarissen ont
boden, gelast zich te bepalen tot wat hun in de ordonnan
ties is toegestaan5); maar de verzoeking om het telkens 
eens weer te wagen zal ook later sommigen wel te sterk zijn 
geweest. 

Handlangers en vervangers gedeeltelijk van den Grietman 
in de verschillende dorpen, middelaars tusschen hem weer 
en zijn onderdanen, zijn de Dorpsrechters, die hij aanstelt. 

De Dorpsrechter heeft, wat de domeinen betreft, zoo zijn 
dorp ver verwijderd ligt van de standplaats van een accijns-
meester, register te houden van de bieren, die binnen zijn 

1) B.v. Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 351, ait. 135. 
2) Zie de doleantiën in het CM*, van Vriesl. I I I , pag. 345—351 en 359. 
3) Ibid. — Commissie van den Grietman vooraan in de enkele Kekeningen 

van Grietmannen uit dezen tijd, berustende in het Bijks-Archief te Leeuwarden. 
i) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 118. 
5) „Proces verbael van ons ADKIAEN VAN DEK BDBCH, president shoofs 

provinciaels van Utrecht, ende CAEKL VAH NIJTDSZEM, Raedt Ordinaris in 
Hollandt, van wegen K. M. gecommitteert, om naer uufrwijsen der commissiën 
ons gegeven . . . te besoigneren binnen den lande van Vrieslant ende elders, 
met denghenen wien de zaeken aengaen moegen, naer behooren". ïtijks-
Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats (1554). 
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ambtsgebied gebrouwen worden. Hij zal dat register over
leveren aan den competenten accijnsmeester en in handen 
van het deelshoofd den eed afleggen, dat hij in dezen eerlijk 
zijn plicht zal doen *). Verder is hij den Grietman behulp
zaam bij het innen van gelden, die door de onderzaten op
gebracht moeten worden 2). 

Op militair gebied werken de Dorpsrechters mee tot het 
opmaken der monstercedelen 3) ; een Dorpsrechter vond ik, 
bij gelegenheid van een wapenschouwing, getuigenis afleggen 
omtrent de bewapening van een zijner dorpsgenooten 4). 

Wat justitie en politie aangaat , de Saksische ordonnantie 
is ook in dezen nog steeds de geldende regeling B). Kleine 
geschillen worden door den Dorpsrechter bijgelegd 8) en aan 
enkele handelingen geeft zijn optreden rechtskracht"'); hij 
citeert om te verschijnen voor het grietenij-gericht 8 ) ; hij 
treedt als getuige op tot zelfs voor het Hof9) . Plakaten en 
brieven, gezonden door het centraal-bestuur in Leeuwarden, 
ontvangt hij van den Grietman, om ze ter algemeene kennis 
te brengen 10); op de naleving heeft hij mede het oog te 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 520. 
2) B.v. Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 118; vlg. boven, pag. 185. 
s) Zie deze cedelen, aangehaald boven, pag. 5 noot 8. 
*) Monstercedel (zie vorige noot) van Leeuwarderadeel. 
5) Ygl. boven, pag. 64 vlg.; voor de plaats der ordonnantie pag. 63 noot 11. 
6) Rijks-Archief te Leeuwarden, Recesbk. van Franekeradeel m het 

Proclamatiebk. 1538—1544, 21 Oct. 1540: „Op huyden ist HOTZB te Tntsum 
ende AEDTGER TZIALNICXZ. bij treoht elcx bij pena van een schnckelburger 
bevolen, dat zij bijden Dorprechter van Tzura, tot zijnen verwittigen, zullen 
compareeren, omme bijden selven vergelijckent te worden". 

7) Ibid., 9 Jan. 1539: De Dorpsrechter van Tzum gehaald bij Pastoor en 
voogden in een herberg om den organist aldaer „zijnen dienst vanden orgele 
rechtelick" op te zeggen. 

8) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 345, 350, 352. — Recesboek van Frane
keradeel, 30 Jan. 1539 „Op huyden heeft TYEECK WIJBBENSZ., Dorprechter 
toe Achtlem voor Recht gerelateert, dat hij . . . rechtelijk heeft verdach-
faert . . . op huyden voor Becht te compareeren'' . . . . 

9) Bijks-Archief te Leeuwarden, Rentmeestersrekening 1546—1547, fol. 47. 
10) Zie de Bentmeestersrekeningen en de Bekeningen der Grietmannen. — 

Vgl. ook het proces-verbaal van 1522 (boven pag. 81 noot 1) . . . „mits 
twelcke veel vanden Rechters onder de jurisdisctie van de K. M. hoer officie 
opgeseyt hebben, tot achterdeele van de K. M., alsoe men gewoenlick es te 

13 
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houden en overtreders te apprehendeeren ]). Hij ook moet 
voor de veiligheid ten platten lande zorg dragen; bedelaars 
en lediggangers zal hij aantasten 2); zij, die met brandbrieven 
verrast worden, moeten hem van dat feit in kennis stellen, 
opdat hij het Hof waarschuwe, dat dan maatregelen tot 
onderdrukking van het kwaad zal kunnen nemen 3). 

Bij de dijkschouw zijn ook de Dorpsrechters aanwezig 4). 
Tegen ketterij waken ook zij, met behulp en door tusschen-

komst van den Dorpsrechter doet de Grietman zijn infor
matie dienaangaande 5). 

Onder zijn leiding stellig worden de volmachten gekozen, 
die het dorp zendt naar de grietenij-vergadering of naar den 
landdag. 

Eindelijk de steden. Zij staan tot het algemeen bestuur 
nog steeds in de in 1504 vastgestelde verhouding. Jaarlijks 
levert de bestaande regeering een voordracht in , waaruit de 
Stadhouder in overleg met het Hof een keuze doet voor het 
volgende jaar 6). Niet altijd houden zij zich echter aan die 
nominatie7). 

senden die brieven van K. M. off sijnen Stadthouder van den eenen Bechter 
totten anderen, ende blijven alsmi die brieven achter". 

1) Zoo b.v. Bentmeestersrekening 1536—1537, fol. 43: iemand door een 
Rechter gegrepen en bij dezen weggehaald door den schrijver van den Griet
man met dienaars. — Zie ook Chbk. van Vriesl. I I , pag. 499. 

2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 644. 
8) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 215. 
4) Boven pag. 187. 
5) Zie no. 32 van de 42 stukken, boven pag. 110 noot 9 aangehaald: een 

ongedateerd advies waarschijnlijk aan de Begeering. — De informatie der 
Grietsluiden van maand tot maand moet niet gestaakt worden, want de 
„infectie grasseren.de" is „onder den gebuyren". Om de kosten zoo gering 
mogelijk te maken, moet het onderzoek plaats hebben door de Grietmannen 
zelf in hun nabijheid, in de andere dorpen zullen die „committeren hoern 
Dorprechters ofte bisittexs elx in die plaetse van hoeie habitatie, indien zij 
scriven kunnen, indien nyet denselven bijvoughen ende verwillighen een 
vanden geschicksten ofte eerlixsten vanden dorpe tot een dachgelt van ses 
stuvers sdaechs". — Vergelijk hiermee de plaatsen in het Chbk., boven, 
pag. 188 noot 4 aangehaald. 

6) Zie boven, pag. 140. — Verder: Chbk. van Vriesl. I I , pag. 310, 317, 
329, 479. 

7) Boven pag. 240 vlgg. — Chbk. van Vriesl. III , pag. 358 en 359, 

grasseren.de
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Zie ik goed, dan was de Olderman de eigenlijke trait-d'union 
tusschen centrale regeering en stedelijk bewind. 

Ik trof hem aan te Franeker x), Bolsward2), Harlingen3), 
Staveren3), Sneek4), Dokkum 4) en Hindeloopen5). Eens vond 
ik den naam als synoniem met Schout6) = den Frieschen 
Grietman. Elders zijn Grrietluiden en Oldermannen, als op 
één lijn staande, samengenomen 7). Ook in Leeuwarden was 
het zóó geweest, dat „een van die Elingen in den Stadtsraedt 

Artikel 191. — Het Hof, naar cle hier geuite klacht gevraagd, antwoordde 
(Articulen, geëxtraheert . . ., boven, pag. 163): „tHoff gelooft, dat uuyt 
singuliere ende moverende redenen, last hebbende vanden Stadhouder die 
wetten vanden steden te vernyeuwen, eenige inden Raeden van ytlijcke steden 
gestelt zijn geweest, die bijden ouden burghemeesters nyet genomineert en 
waeren. Ende alsoe eenige steden hem des beelaeghden, zeggende tselve te 
wesen tegens hore ordonnantiën ofte privilegiën, is bijden Hove denselven 
gelast, daervan te doceren, twelek alsoe zij nyet en hebben tonnen bijbrin-
gen, soude den Hove duncken, onder correctie, dat, om te mainteneren die 
hoocheyt van Z. Mat- in desen lande, ende verborghen periculen te schouwen, 
dat die steden hen des behooren te laeten benoughen ter tijt toe, zij van 
andeie rechten bewesen zullen hebben". — De centrale regeering schijnt het 
met die beschouwing niet oneens te zijn geweest. Van kort na den tijd van 
KAREL V, trof ik een ongedateerd stuk aan: „Eésolution sur 1'affaire de la 
réforme et inquisition en Erise". De Landvoogdes beklaagt zich daarin o.a. 
over het Stadsbestuur van Leeuwarden, dat zich tegen den Inquisiteur Lrs-
BANUS verzet had. „Et comme il soit à craindre que cecy procédé de mauvais 
estomach, son Altesse leur ordonne de au premier renouvellement de la loy 
s'informer bien et deuement s'il y auroit aucuns d'entre eulx, quy ne fussent 
affectionnés à la religion . . . . et en leur lieu constituer autres". Rijks-
Arcliief te Brussel, Oarton 171, Affaires ecclésiastiques, no. 17. 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 624; H l , pag. 328. 
2) Ghbk. van Vriesl. I I I , pag. 106, 323. 
8) Met Bolsward ook, in de Monstercedelen (boven pag. 5 noot 8). 
4) Gorrespondance du gouverneur de Erise, fol. 106, Concept van 18 Oct. 

1527, waarschijnlijk van HOOGSTRATEN aan TAUTEHBURG. — Hij heeft den 

audencier gelast de commissiën klaar te maken van 't Oldermanschap van 
Sneek, 't Bildt en Dokkum. — Zie voor Sneek ook boven, pag. 140. 

5) AvTTA-portefeuille in het Rijks-Archief te 's-Gravenhage (boven, pag. 
22), waarin, bij de eeden aan Philips gezworen, sprake is van een Olderman 
te Sneek, Hinlopen en Bolsward. 

6) Chbk. van Vriesland I I , pag. 531. 
?) Gemeente-Archief van Leeuwarden, no. 192 van Singels' Inventaris. — 

Chbk. van "Vriesl. I I I , pag. 1. 
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presideerde, die een OldeTmaii genoempt woxdde", „gelijck" — 
wordt er hier bijgevoegd — „dat huydes daechs bij allen 
anderen besloten steden van Vrieslant observiert wordt" 1). 
Al moge zijn macht in de stad, bij zoovele mede-regeerders, 
een geringere geweest zijn dan die van het deelshoofd ten 
platten lande 2 ) , ten opzichte van het centraal bestuur kan 
hij daarom vrij wel dezelfde plaats ingenomen hebben. 

Wel wordt hij, evenals de andere stedelijke regenten, op 
de nominatie geplaatst, echter gewoonlijk van jaar tot jaar 
gecontinueerd, of wel aan een ander wordt het ambt ver
geven, waartoe zich Stadhouder en Raad, naar het schijnt, 
volkomen gerechtigd achtten s). Ook wordt hem commissie 
gegeven door den Keizer „tot onsen oft onsen Stadthouder 
van Yrieslandt wederseggen" 4); en hem wordt wel gevraagd, 
wie hij het meest geschikt oordeelt tot bezetting van den 
stadsraad voor het volgende jaar 5) . Van erfelijkheid van 
het ambt schijnt mij nergens meer sprake te zijn. 

Leeuwarden had in KAEEL'S tijd den Olderman wegge
drongen uit het bestuur 6). Hier staat het algemeen bestuur 
meer met de Burgemeesters regelrecht in relatie7). 

Eigenaardig, als bewijs hoe stevig de keizerlijke regeering 
ook het bestuur der onderdeden in handen houdt, is een 
rekest door JARICH VAN DEKEMA „wonende binnen Franeker", 
aan de Landvoogdes gezonden8). Hij is van 1523 tot Juli 
1537 voortdurend in K. Ms. dienst geweest als Grietman van 
Barderadesl; hij heeft zijn leven gewaagd tegen de Grelder-
schen; ook tegen de wederdoopers bij Oldeklooster. WAS
SENAAR en SCHENK VAN TAUTENBTJ¾G beloofden hem gouden 

i) ld. no. 160. — Vgl. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 129, 130. 
2) Vgl. MIEDEMA: Sneek en het Sneeker Stadsrecht, pag. 63 en 64. 
3) Vgl. boven, pag. 140 vlgg., de kwesties tusschen Stadhouder en Hof. 
*) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 328. — Boven, pag. 195 noot 4. 
5) Rentmeestersrekening 1527—1528, fol. 93. 
6) G-eraeente-Archief van Leeuwarden, no. 160 van Singels' Inventaris. 
' ) In de Kentmeestersrekeningen komen telkens pensioenen voor, aan 

Burgemeesters van Leeuwarden uitbetaald, als aan den Olderman b.v. van 
Dokkum en van Sneek, welke laatste hier ook „hoofd en kapitein" genoemd 
wordt. — Vgl. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 129, 130. 

8) Sijks-Archief te Brussel, Carton 16, ongedateerd. 
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bergen van voorspraak, maar deden niets. Na 7 of 8 jaar 
zóó gediend te hebben, terwijl hij niet meer dan + 40 Car. 
guldens 's jaars voordeel had van zijn grietmanschap, heeft 
hij herhaaldelijk om ontslag gevraagd, maar met schoone 
beloften wist TATJTENBUBG hem te paaien tot 1537. Toen 
eindelijk verkreeg hij zijn ontslag. Maar terwijl hij meende, 
dat hij nu zijn eigen zaken kon waarnemen, werd hij „duer 
instigatiën van enigen aenbrengeren" in 1538 door den Stad
houder in Recht en Raad der stad Franeker gesteld en in 
1539 Olderman gemaakt, met tweemaal zooveel lasten als 
vroeger en niet half zooveel profijt; „welcker officiën hij 
oyck alsnoch nyet en kan ontslagen gewordden, wat ver-
volghe hij altoes tegen duytghaen vanden jaere, soe aenden 
Stadthouders, president ende raetsheeren van Vrieslandt, 
doende is". Hij verzoekt n u , omstreeks 1543, op grond van 
zijn verdiensten, vooral „int jaer '24 ende '39, daer aff die 
commissarissen van Uwer Mat. weten te spreken" een remune-
ratie, „diesellefde assignerende op Uwer Ma1. Rentmeester van 
Vrieslandt", en, bijaldien men hem langer in zijn officie wil 
houden, een jaarlijksch pensioen òf, ingeval van ontslag, be
hoorlijke brieven van immuniteit.. In het antwoord is van 
ontslag nòg geen spake. De Landvoogdes staat toe een som 
van 600 £, door den rentmeester te betalen in 4 jaar, in 
gelijke porties1). 

De steden zijn dan nog, als vroeger, aan Stadhouder en 
Raad rekenschap verplicht2) van inkomsten en uitgaven en 
ook haar wetgevende macht staat blijkbaar onder controle 
van het algemeen bestuur 3). 

!) Brussel, 8 Augustus 1543, op het stuk: pag. 196 noot 8. 
2) Rijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats , no. 9 b.v.: 

Verdediging van de Steden tegen net platte land, waarin net volgende vooiv 
komt: „seggen voorts op den 192en artikel, dat zij tegens de Mat- ofte des 
Mats gedeputeerde ofte volmaohtige rekeninge vanden inneoompsten der 
steden doen, ende alsoe bewijsen, wair ende hoe die geëmploiiert werden". 
Vgl. ook dat artikel zelf in het Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 359. 

3) Vgl. in hetzelfde stuk: „dat oock diversse puncten bij K. M. Eaidt 
deur ernstige versoeck van die vanden platten lande van Vrieslandt zijn ge-
ordonneert ende gestatueert". — Zie verschillende ordonnantiën, de steden 
betreffende, door het Hof bevestigd of uitgegeven, in het Chbk. van Vriesl., 
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In dit en de beide voorgaande hoofdstukken heb ik ge
tracht een beeld te geven, van inrichting en functionneering 
der regeering van KAKEL V in Friesland. Duidelijk — dunkt 
mij —• bleek, hoe alle beweging uitgaat van het centrum in 
de verte; de overbrengers laten niet de minste ruimte aan 
de onderdeelen en dwingen tot een gaan, zuiver in de ge-
wenschte richting. Dat veroorzaakt hapering nu en dan, 
maar de impuls van boven af is sterk genoeg om stilstand 
te voorkomen. 

Door Commissarissen, Stadhouder, vreemde, en dan 
Friesche Raadsheeren wordt aan het gewest in zijn geheel 
in hoofdzaak slechts kenbaar gemaakt het landsheerlijk 
goedvinden. Door Oldermannen en verdere bestuurders der 
steden, door Grietmannen, bijzitters en dorpsrechters wordt dat 
vertolkt, bij monde en door daden, aan de kleinere organi
saties en de afzonderlijke individuen. Eén wil beheerscht 
merkbaar het al; een geluk voor Friesland, dat zoo duur 
de proef met te vroege vrijheid had betaald. Een tijdlang 
in stipte gehoorzaamheid gehouden, zou het des te gemak
kelijker een, eigen willen althans gedeeltelijk op zij kunnen 
schuiven, als mogelijk later de regeering het tot een zeker 
meêzeggenschap zou toelaten. Want dáár moest het heen, 
zou het op den duur goed gaan. Maar voor het hier aan 
toe kon zijn moesten de Friezen twee dingen ten minste 
nog leeren: zich voorloopig voegen naar een meerdere om 
zich later te kunnen schikken naar een meerderheid, en 
ook: zich verzoenen met de waarheid, dat prijsgeven van 
hun particularisme veel offers zou vergen, maar ook een der 
bestaansvoorwaarden was voor de toekomst. En in beide op
zichten hebben zij zich zeer hardleersch getoond. De strijd 
der beginselen, die tusschen de jaren 1515 en 1524 zoo heftig 
gevoerd werdx), heeft gedurende de geheele regeering van 

b.v. I I I , pag. 78 en 320. —• Vgl. voor invloed van de centrale regeering op 
het bestuur der steden ook een "brief van TAUTENBURG aan MARIA VAN HON

GARIJE, dd. 17 Oct. 1527, (Correspondance du gouverneur de Frise, fol. 105): 
TAUTENBURG aal in Sneek, Sloten en Stavoren „regiment ende ordonnantie" 
maken, als hij in Franeker, Harlingen, Bolsward, Dokkum en Leeuwarden 
had gedaan. 

!) Zie boven, Hoofdstuk II . 
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KAKEL V geen oogenblik gerust. Het streven naar abso
lutisme en uitzetting eenerzijds , zooals wij dat in de 
vorige bladzijden schetsten, vond een even beslist streven 
naar zelfregeering en afsluiting anderzijds tegenover zich; 
volgende hoofdstukken zullen dat duidelijk maken. En 
juist die stille krachten, die de regeering werkzaam voelt in 
andere richting dan de gewilde, doen haar mogelijk sterker 
nog drijven dan anders het geval zou zijn geweest. Want 
ontegenzeggelijk waren er bezwaren verbonden aan al te 
groote centralisatie, zooals zij die in de administratie van 
het gewest toepaste, of moest toepassen misschien, wilde zij 
haar doel bereiken. Te langzaam worden de zaken afge
daan x), en met te weinig kennis en inachtneming vaak van 
locale toestanden, ook daar, waar geen groote belangen op 
het spel staan. Begrijpelijk is in dat opzicht het verzoek 
der Friezen om geen commissarissen voortdurend te zenden, 
die ook in kleinigheden zich mengen, maar alleen voor ge
wichtige aangelegenheden die extra-schakels in te lasschen 2). 
Begrijpelijk evenzeer de eisch, door de Friezen den Keizer 
gesteld, om aan Stadhouder en Raad het recht te geven ver
schillende doleantiën, bij hen ingediend, te beantwoorden, 
zonder eerst de centrale regeering er in te mengen8). 
Begrijpelijk eindelijk de begeerte „dat den Rentmeester 
bevolen zij te betaelen, 't gunt dat hem by den Stadhouder, 
President ende Raedt geordineert zal worden, zonder daer-
onrrne te derven gaen an den Heeren vander Finantie, off 

!) Zie boven de gebondenheid b.v. van den Stadhouder als hoofd van de 
krijgsmacht. — Vgl. Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 9, „Ten VIden». . . . 

2) Chbk. van Vnesl. I I , pag. 582. 
3) Instructie voor AREMBEBG van 18 Maart 1553 (= 1554 st. comm.) boven, 

pag. 117 noot 2. „Le dernier article, que ceulx du conseil pourroyent remedier 
aux doléances, qui leur seront exhibez par les députez, est restramt atix choses, 
concernans Ie fait de la justice, selon qu'ü semble que lesdicts estatz 1'oat 
aussi assez ainsi entendu, veu que 1'année passée ilz proposèrent Ie mesme, 
declairans assez que c'estoit pour 1'abbréviation de la justice, et fut IOTS dit 
que ceulx du conseil y entendroient voluntiers comme plusieurs foiz üz 
avoyent offert de faire". — Zeker lijkt het mij niet, dat de Staten niet meer 
bedoelden dan de Landvoogdes vermoedde. — Zie ook Chbk. van Yriesl. 
I I I , pag. 9 : „Ten XlIIden. 
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die van der Reeckenkamere" 3). Maar even begrijpelijk als 
de vraag is de weigering, door de regeering als antwoord op 
zulke vorderingen gegeven2). Zij zal ordonneeren, gij zal in 
het uitsluitende bezit der hoogheidsrechten zijn, zóó werd 
boven reeds opgemerkts). 

De tractaten, waaraan de regeering zich gebonden had, 
zijn haar daarbij echter vaak een belemmering. Vooral dat 
van 1515, in zoo kritieke omstandigheden gesloten, en zoo 
onbepaald en rekbaar van inhoud 4). Vandaar pogingen om 
zich van deze overeenkomst althans los te maken B) Onder 
de papieren van het Brusselsche Archief vond ik een onge
dateerde aanteekening 6); men zal — heet het daar in — 
wachten met antwoord op de „replique", tot men weet op 
welke punten de Friezen zullen persisteeren. Intusschen 
merke men vast op, dat het artikel van 1515 omtrent de 
wijze, waarop een kwestie tusschen Vorst en onderdanen uit 
te maken zou zijn, twijfelachtig en duister is, en nooit in der
gelijke omstandigheden is toegepast; „ains au contraire Ie 
Prince seul a de tout temps icelles querelles et doléances a la 
requeste mesme desd. estats décidé". Ook moet dat artikel 
niet verstaan worden voor zaken, eens vastgesteld, noch voor 
daden en rechten van één lid der Staten, die niet de Staten 
in het algemeen raken, zooals hier, waar het de immuniteit 
van enkele Heerschappen geldt. Op die wijze zou het er 
licht toe kunnen komen, dat alle partikuliere twisten met 
den Vorst door de onderdanen in het algemeen behandeld 
zouden worden 7). 

!) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 581. 
2) Zie de antwoorden bij de artikelen. 
3) Vgl. pag. 107. 
*) Vgl. boven, pag. 79 vlg.; pag. 108. — Vgl. verder beneden, Hoofd

stuk IX. 
ó) Vgl. ook i e t advies van den Erieschen President, boven, op pag. 178 
6) Onder de 42 stukken, boven, pag. 110 noot 9 aangenaaid. 
r') Vgl. hiermede Chbk. van Vriesl. I I , pag. 583 en 584, waar op een 

vraag om beslechting van kwesties volgens de bepaling van 1515 geantwoord 
wordt met het verzoek om het particuliere niet met het algemeene te mengen; 
„ende indien 't guent die Landen int generael aengaet, by henluyden anders 
verstaan wordt, zullen de K. M. daer aff adverteren, die consenteert achter-
volgens ' t voorsz. previlegie van 't jaer XV twee te neemen, ende dat de 
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In een instructie voor AEEMBEKG van 18 Maart 1554 *), 
van wat hij bij zijn terugkeer in Friesland daar te verhan
delen zal hebben, komt nog eens een poging voor om zich 
van het tractaat van 1515 te ontslaan. In 1539 hadden de 
Staten, bij de inwilliging van een propijn, gevraagd om 
afdoening van al wat tegen het tractaat, in 1524 tusschen 
den Keizer en de Landen gemaakt, gedaan was 2). Naar hun 
begeerte was geschied. Maar toen in 1553 weer eens een ver
zoek om inwilliging van een bede tot de Friezen kwam, 
werd dezelfde eisch herhaald; alleen was hier blijkbaar ge
sproken van tractaten in het algemeen. Des te gevaarlijker 
kon die uitdrukking geoordeeld worden, nu, sedert eenigen 
tijd, de Keizer in proces was geraakt met die van den Adel 
„die welcke opten 27en Juny anno 1545 libel overgelevert" 
hadden „tegens den Procureur-Grenerael ons Heeren 's Key-
sers, inden welcke zij geclaacht" hadden „dat sy beswaert," 
werden „mitten exchys ende andere lasten, contrarie den 
traetaet ende beloftenisse gedaen". Vandaar dat in het stuk 
der Staten de woorden: „Contrarie den voirscreven tractae-
ten . . ." door de regeering beperkt werden tot de overeen
komsten, genoemd in 1539, d. w. z. die van 1524 en die van 
1539 zelf. En dat wel — verklaart de Landvoogdes aan 
ABEMBEBG — op grond hiervan: het tractaat van 1515 is vol
doende herhaald en uitgebreid in dat van 1524, met uitzon
dering van den eisch commissie te toonen van den Keizer, 
wat niet herhaald behoefde te worden, en dien van den vrij
dom der edelen. Deze nu schijnen de bepalingen en con
cessies van 1515 verder te willen uitstrekken dan behoort en 
bedoeld is, ofschoon men in 1524 tevreden was, wat betreft de 
vrijstelling en de voorrechten van bedoelden adel, met de be
lofte dat het toen overeengekomene hun niet „préjudiciable" 

Landen int generael van gelyoten doen, om dat te verstaen, ende achter
volgende denselven pievilegie te scheyden". Mogelijk hoort de in den tekst 
bedoelde aanteekening Her thuis; in de doleanties, waaraan deze vraag is 
toegevoegd, is ook sprake van inbreuk op vrijdom van lasten, vroeger aan 
enkele bevoorrechten toegestaan. 

*) Zie boven, pag. 117 noot 2; het stuk is gedateerd: Bruxelles Ie 18e jour 
de Mars 1553, dus 1554 stilo commum. 

2) Chbk. van Vnesl. I I , pag. 730. 
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zou zijn, „sans en faire autre mention". Dáárom werd ook in 
1539 alleen afdoening gevraagd van wat tegen het accoord 
van 1524 gedaan was. „Par quoy ne semble point qu"on 
doibt changer ce pied, et user de la généralité de ces mots: 
„van den voirscreven tractaten", car par eela seroit inclus 
aussi ledict traitté de 1'an quinze, qui ne serviroit deriens, 
sinon pour donner occasion aux mal-entendans ou malveuil-
lans de nouvelles querelles". Om dezelfde reden wordt ook 
elders in het stuk dezelfde verandering aangebracht. Op de 
kwestie, tusschen de geprivilegieerde Heerschappen en den 
Keizer gerezen, komen we later terug1). Hier is het er mij 
om te doen te laten zien op welke wijze de centrale regee
ring tracht de banden, die zij in den beginne zich nog liet 
aanleggen, te verbreken, waar die gaan knellen. Niet op 
het bepaalde geval komt het aan, maar op de wijze van 
handelen. Bij de beoordeeling daarvan vergete men niet, 
dat het groote doel, dat de regeering met deze landen voor 
oogen stond, bij veel tegenkanting, niet dan door krasse 
middelen kon bereikt worden. Van het resultaat zouden 
zeker ook de Eriesche landen profiteeren. En voor dit spe
ciale geval bedenke men, dat geldgebrek de klip was waarop 
het gemakkelijkst de regeeringsplannen schipbreuk konden 
lijden. Eindelijk, tegenover het streven der regeering stond 
een bepaald pogen aan de andere zijde, dat zich van even 
sterke middelen vaak bediende. Dat pogen zal in de vol
gende hoofdstukken nader worden toegelicht in de groepen 
en personen, door welke het geleid wordt2), en in den weg, 
waarlangs het zich beweegt8). Vooraf echter rest mij nog 
het een en ander in het midden te brengen over de finan-
cieele administratie 4). De geldnood der regeering vooral 
brengt overheid en onderdanen telkens weer met elkaar in 
aanraking en geeft daarbij aanleiding tot verklaringen, die 
duidelijk het wederzijdsche standpunt en de wederzijdsche 
wenschen vertolken 5). 

!) Beneden, Hoofdstuk IX. 
2) Beneden, Hoofdstuk VII. 
3) Hoofdstuk VIII. 
i) Hoofdstuk YI. 
5) Hoofdstuk IX. 



ZESDE HOOFDSTUK. 

DE FINANCIËN. 

A. PERSONEEL EN ADMINISTRATIE. 

Toen KABEL V Friesland van GTEOEGE van Saksen over
nam, werd het door de nieuwe regeering als van zelf spre
kend beschouwd, dat de inkomsten, door den Hertog uit 
deze streken getrokken, nu haar ten deel zouden vallen *). 
Tot meerdere zekerheid echter werd de zaak der domeinen 
door de in 1524 gezonden commissarissen met de Staten be
handeld 2). Tegen inwilliging van zekere wenschen stonden 
deze toe de oude inkomsten en domeinen3). Uit een enkel 
gegeven hier en daar blijkt, dat door de bedoelde regeerings-
gecommitteerden tegelijk een nadere regeling van het finan-
cie-wezen en van wat daarmede samenhangt is getroffen. Een 
extract b.v. uit het door hen opgestelde proces-verbaal 4) 
bevat een gedeelte van de instructie der Grietmannen met 
betrekking tot het beheer der zeevonden. Elders wordt ge
sproken van een vaststellen door hen van kanselarijgerech-
tigheden en van het salaris van den griffier 5). Het proces
verbaal zelf echter, dat zeer waarschijnlijk een tamelijk vol
ledig en duidelijk beeld zou hebben gegeven van de inrich
ting der administratie, zooals die werd in 1524, heb ik 

J) Vgl. boven, pag. 81. 
2) Vgl. boven, pag. 103. 
3) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 150 vlgg. 
*) Rijks-Archief te 's-G-ravenhage, no. 24 van de Registers van de Beken-

kamer in Kamer no. 11 der „Verspreide collecties". 
ö) Rijks-Archief te Leeuwarden, Rekening van het Zegelrecht van 's Hofs 

griffier, Mr. G-OVEKT VAN DUVENEE, van 1 Oct. 1549—30 Sept. 1550 (Bijlage 
bij de 20e Rekening van den Rentmeester van Friesland, GEKRIT VAN LOO , 
van 1 Oct. 1549—30 Sept. 1550). Vgl. Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 340, art. 
66 en pag. 392, art. 26. 
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nergens gevonden. Uit andere aanwijzingen dus moet de 
voorstelling worden gevormd. 

Aan het hoofd van de administratie der financiën staat een 
Rentmeester-Generaal. JOHAN RATALLER *) bleef dat tot 1530 2). 

x) Vgl. boven, pag. 81. 
2) Vgl. over zijn. vervanging door GEREIT VAN LOO : ANDEEAE , Nalezing op 

de nieuwe naamlijst van grietmannen van JHE. M E . H. BAERDT VAN SMINIA, 
onder de aanteek., pag. 131 vlgg. Enkele stukken uit i e t Bijks-Archief te Brus
sel kunnen net daar gezegde nader toelichten. Bij slot zijner rekening van 
1529—1530 was BATALLER den Keizer 4481 £ 5 s. 9 d., van 40 grooten 
Vlaamsen het pond, schuldig gebleven (Carton 32, Brussel, 7 Nov. 1546). 
Hij is blijkbaar niet in staat geweest die som af te dragen. GEEEIT VAN Loo 
krijgt even later in last (Carton 171, Villes, no. 1) de goederen, huizen, 
landerijen en ook het huisraad van BATALLEE en diens klerk JAN VAM EYCKE 
te inventariseeren om verkocht te worden „in minderinge van de reste van 
rekeninge, die hij de Key. Ma*- sculdig ende ten achteren is". Dat moet 
gebeuren ondanks renten, waarmee ze belast zijn terwijl hij in zijn officie 
was, „als de Key. Mat. te voren geypotequeert ende verbonden int accepteren 
van zijn officie". Daartegen schijnt verzet te zijn ontstaan en een proces is 
begonnen. BATALLEE was toen ten Hove. De Stadhouder vraagt hem te 
laten vertrekken en maakt zich zijn voorspraak „oft E . M. hem eenige gracie 
oft quytscheldinge moechte doen, aenmerekende zijne lange, olde, goede, 
eerlijcke ende getrouwe diensten, die hij den huyse van Oistenrijcke ende van 
Bourgondiën gedaen ende bewesen heeft, soo ick hem altijts voor een guet, 
eerlijck man ende getrouw diener der K. M. gekent ende befonden hebbe 
ende overmits sijnen ontrouwen diener in dessen last kompt". (Corrrespon-
dance du gouverneur de Frise, fol. 236, TAUTENBÜEG aan VAN HOOGSTRATEN, 
9 iSfov. 1531). In 1539 was de zaak nog niet beslist. In een schrijven aan 
VAN HOOGSTRATEN (Correspondance du gouverneur de Frise, fol. 374) dd. 20 
Maart van dat jaar , werpt TAUTENBURG zich nogmaals op tot BATALLERS advo
caat. Maar zijn voorspraak heeft niet mogen baten. Den 13en April 1546 
werd den Keizer bij vonnis van het Hof de som, die BATALLEE schuldig was 
gebleven, toegewezen (Carton 32, Brussel, 7 Nbv. 1546). In een schrijven 
van 7 Nov. 1546 (Carton 32) geeft de Landvoogdes last, alle „erfven, landen, 
huysinghen ende andere goeden, achtergelaeten bij de voorsz. wijlen JAK 
BOTTALDER" den meest biedende te verkoopen en van de opbrengst bedoeld 
bedrag te stellen in handen van den Bentmeester, „aleerst nochtans betaelt 
zijnde die ghene, die navolgende Uwe sententie behoeren geprefereert te 
zijne". Veel haast is met de verkooping niet gemaakt. Den 15 e n Maart 
1550 (Carton 41 en 42) werd nog op voortgang daarmee aangedrongen. 
Zoons van BATALLEE komen met pensioenen voor in de Bentmeestersreke-
ningen. 
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Voorloopig eerst1), en in 1533 definitief2), werd hij ver
vangen door GrBRRiT VAN Loo, tot op dien tijd „secretarys 
ende clerck ordinaris" s) in de Rekenkamer te 's-Gravenhage. 
In 1551 werd op zijn verzoek, dat hij grondde op zijn vele 
trouwe diensten, zijn hoogen leeftijd en de moeiten verbon
den aan het innen van de Bildtpacht, het Rentmeesterschap 
over het Bildt geseheiden van het algemeen Rentmeester
schap. Het eerste werd opgedragen aan GEKRIT'S zoon 
BOTJDEWIJN VAN Loo 4), die ook in het laatste zijn vader in 
1556 opvolgde 5). 

Tegen het stellen van een borgtocht 6) wordt den Rent
meester j,bij advyse ende goetduncken vanden hoofden ende 
tresorier-generael, geconxmitteert op tstuck vanden domeynen 
ende financiën" zijn ambt opgedragen. Hij heeft 's Keizers 
rechten, hoogheid, heerlijkheid en domeinen in Friesland te 
bewaren; de penningen, daarvan komende, te innen en tot 
betaling daarvan te dwingen; brieven van ontvangst te geven; 
„ende generaelick te doen alle tgene des een goet ende ge
trouwe Raet ende Rentmeester voorsz. sculdich is ende be
hoort te doen". Zijn ambtseed legt hij af in handen van 
den Stadhouder en van de „Heeren vander Rekeningen in 
den Hage" 7). 

1) Commissie van 20 Oot. 1530 in het Begister, bedoeld boven, pag. 20â 
noot 4 , fol. 34 vlg. 

2) Commissie van 8 Febr. 1533, id. fol. 53 vlg. 
3) ld. fol. 25. 
4) ld. fol. 130 vlgg., 23 Juni 1551. 
5) ld. fol. 152 vlg., 18 Juli 1556. 
6) ld. fol. 2, copie van een besloten brief van den Baad van Financiën, 

waarin aan BATALIJER uitstel van een half jaar wordt verleend tot net stellen 
van borgtocht. — Becessen gegeven op voerbescheyden, 13 Jan. 1526: JAS 
BATALLER stelt als borgen FREDERIK BRTJCKSLEGER , drost te Dokkum, en SEBAS-

TIAAN SCHOOMBERGHER , drost te Franeker. — Boode Brazielsclie Begister, 
1540—1555, no. 9 van den „Inventaris van de Archieven der verschillende 
Besturen over de Domeinen, afkomstig van de voormalige provincie Holland" 
op het Bijks-Archief te 's Grravenhage, fol. 289: order, dat alle Bentmeesters 
elke 6 jaar hunne borgtochten zullen vernieuwen, verder om de borgen over 
te schrijven en geen borgtochten te ontvangen, zonder de Kamer van Finan
ciën van te voren de taxatie ervan toe te zenden. 

?) Zie vóór in de Bentmeestersrekeningen. 
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De Friesche Rentmeester is in zijn financieel beheer afhan
kelijk van de Rekenkamer in den Haag en in de eerste plaats 
van den Raad van Financiën. De begrooting wordt in over
leg met deze lichamen vastgesteld. Volgens zijn instructies 
van 1517 en 1531 had de Raad van Financiën het beheer 
der domeinen en der beden, verifieerde de uitgaven in samen
werking met de Rekenkamers, en zag de rekeningen der ont
vangers na x). Een ordonnantie, gedateerd uit Brussel, den 
12en October 1540 2), draagt hem nader op, ieder jaar de 
„staten" te maken der verschillende Rentmeesters, die daar
toe de rekening van het laatste jaar, afgesloten, zullen 
meebrengen. Gedateerd uit G-ent, den 21en December 1542 
komt dan weer een ordonnantie voor3), roerende het maken 
dezer „staten". De Raad van Financiën heeft, wegens allerlei 
besognes, geen tijd om dat met den gewenschten spoed te 
doen; 3 à 4 weken gaan er soms meê heen. Daarom wordt 
gelast dat de verschillende ontvangers, met de rekening, 
den staat voor het volgende jaar zullen meebrengen. Dit 
maal zal die dan nog in den Raad gevisiteerd worden, maar 
in het vervolg zal de Rekenkamer die staten nazien, er het 
gewone in ontvangst en uitgave passeeren en de rest over
laten aan de Koningin en den Raad van Financiën. Verder 
zal zij er melding van maken als zij op bezwaren stuit. 
Werken, die in wording zijn, zal zij visiteeren, en aangeven 
of nieuwe noodig zijn en niet meer uitgesteld kunnen wor
den. Zijn aldus de staten, op het sluiten na, gemaakt, dan 
moeten ze uiterlijk een maand daarna, samen met de reke
ning , overgebracht of overgezonden worden aan genoemden 
Raad, die over alles beslissen en ze sluiten zal. In de ordon
nantie op het beheer der domeinen en financiën, gedagtee-
kend uit Maastricht den voorlaatsten Februari 1545 4), wordt 
de boven medegedeelde regeling weer opgenomen. Over 
moeielijkheden, die bij het maken der „staten" mochten 

!) Vgl. I¾TJIN: Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland (ED. COLEN-
BBANDEK), pag. 109. — HENHE: Histoire du règne de CHAKLES-QÜIST en Bel-

gique V, pag. 169 vlgg. 
a) Zie pag. 205 noot 6 genoemde Roode Brazielsche Eegister, fol. 1 vlgg. 
3) ld. fol. 33. 
*) ld. fol. 96 vlgg. — Vgl. boven, noot 1. 
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ontstaan, zal de Koningin beslissen. Den Rentmeesters zal 
onder eede gelast worden hun staat geheim te houden. 

Ook voor den Frieschen Rentmeester natuurlijk gold deze 
algemeene regeling. COENELIS ANTHONISZ., in 1525 als com
missaris van de Landvoogdes en den Raad van Financiën 
naar Friesland gezonden, had in last o. a. hem aan te zeg
gen, geen uitgaven voor bouwerij etc. te doen dan volgens 
„ordonnantie", en jaarlijks ten hove te komen „bij den luden 
vanden financiën om zijnen staet te maken als andere Rent
meesters vanden Keyser gewoentlic zijn van doene, om op 
zijn ontfanck ende uuytgeven regel ende oorden te maken 
als men doet mitten anderen Rentmeesters" *). 

Als gevolg van dit alles zien we den Frieschen Rentmees
ter telkens in Brabant verwijlen, om in den Raad van 
Financiën zijn begrooting te maken of te doen goedkeuren 
en om tevens andere ambtsaangelegenheden te bezorgen. 
Zoo b.v. komt in zijn rekening van 1536—1537 2) de volgende 
post voor: „dese Rentmeester, die deur scrijven van onss. 
g.v. de coninginne gereyst is uut Leeuwairden, den 17en 
Marcii, tot Bruessel, aldaer hij , omme te maecken zijnen 
staet ende voorts omme te besongneren opte saecken vanden 
voorleden oorloghen vanden dam ende der Drenthe gevaceert 
heeft zedert den 17en Marcii totten 17en Juni anno 1537 
incluz". Uit de rekening van 1542—1543 3) blijkt, dat de 
Rentmeester den 4en Februari 1540 stiïo frisiae, krachtens 
schrijven der Landvoogdes, naar Gent reisde, om er te maken 
en te sluiten zijne staten van de jaren 1539, '40 en '41 en 
om er te beraadslagen over de vermeerdering der domeinen. 
In 1541 vaceert hij 110 dagen om in Brussel te maken 
zijn „staten vanden Rentmeestersscip" en om er „te dres
seren zekere deschargen vanden tresorier vanden oirloege 
ende andere acquyten ende behoufften, dairvan den Rent-

!) Rijks-Archief te Brussel, Carton 170, no. 5 der 42 stukken, samengevat 
onder no. 16 van de „Affaires des Etats". De instructie is gedateerd Brussel, 
6 Maart 1524 (= 1525 stilo comrnuni). 

2) Rijks-Archief te Leeuwarden, onder de uitgaven voor reizen van Heeren 
van den Raad, den Rentmeester, Procureur-Generaal, Substituut van den 
Proc. Gen. en andere officieren, fol. 49. 

3) Ibid., fol. 53. 
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meester de bethaelinghe gedaen hadde" x). Den 12en Decem
ber 1542 vetrekt hij naar Brussel, en vandaar naar (rent 
om er zijn staat te maken en te solliciteeren zijn déchargen 
voor de betaling der garnizoenen in Friesland 2). Naar uit
wijzen van de rekening van 1547—'48 3) reist hij naar 
Brugge, waarheen ook de bevelvoerende officier van Har-
lingen bescheiden was, om er te spreken over de fortificatieii 
van het huis aldaar; gaat op bevel der Heeren van de Finan
ciën eveneens naar Brussel, den 18en October 1548, om er 
zijn staat voor 1549 te maken 4); en vertrekt nog eens met 
geld naar Brabants hoofdstad om dat ter ordonnantie van 
den Ontvanger-Generaal te leveren in handen van diens 
klerk en er zijn brieven van décharge voor te lichten5). 
Eindelijk zij ter illustratie nog deze post aangehaald uit de 
rekening van 1554—15556): „deesz. Rentmeester, die achter
volgende dordonnantie van mijnen heeren vanden Rekenin
gen in Hollant gemaect ende overgelevert heeft zijnen staet 
vanden ontfanck van Vrieslant vanden ja ere, geënt den 
lesten Septembris 1555, ende heeft dezelve voirts gelevert 
in handen van mijnen heeren vanden financiën ten eynde 
die gesloten zoude worden nae behoiren". 

Controle op het beheer van den Rentmeester wordt in de 
eerste en voornaamste plaats uitgeoefend door de Reken
kamer in 's-Grravenhage. Aan haar is hij rekenplichtig en 
verantwoording van zijn inkomsten en uitgaven schuldig: 
„de Rentmeester-Generael van Vrieslant sal alle Jare ende 
teyndens van zijnen Jare sculdich zijn zijne rekeninge te 
gaen doen inden Hage in Hollant" 7). Volgens de ordon-

1) Rijks-Archief te Leeuwarden, Rentmeestersrekeniiig 1542—1543, fol. 53. 
2) ld. fol. 54. 

3) Rijks-Archief te Leeuwarden; fol. 65. 
i) Dezelfde rekening, fol. 66. 
ö) Ibid. 
6) Rijks-Archief te Leeuwarden, onder de uitgaven voor reizen van Heeren 

van den Raad enz. fol. 77. 
?) Rijks-Archief te Brussel, no. 12 der 42 stukken, bedoeld boven, pag. 110 

noot 9. Het besluit van den Raad van Financiën waarin het aangehaalde 
voorkomt is gedateerd: Mechelen, 23 Dec. 1528. 
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nantie van 1545 op het beheer der domeinen en financiën *), 
moeten die rekeningen ingeleverd worden hoogstens 6 maan
den telkens na het sluiten van het jaar, waarover zij loopen; 
en bij missive van 8 Juni 1553 2) gelast de Landvoogdes de 
Eekenkamer haar telkens om de 3 maanden op de hoogte 
te stellen van den staat der rekeningen van de Rentmeesters, 
onder haar ressorteerende. 

Overeenkomstig deze regeling zijn alle rekeningen van 
den Frieschen Rentmeester geadresseerd „om 'tHoff', d. i. 
blijkens een variant, die één maal voorkomt3), aan „de 
camer". Ze worden daar overgeleverd 4) door den Rent
meester in persoon of door zijn klerk, geregeld echter meer 
dan 6 maanden na de sluiting van het jaar, waarover ze 
loopen5). Post voor post wordt door de Rekenkamer nage
gaan en in margine voorzien van hare op- en aanmerkin
gen a). Heel wat tijd verloopt dan ook gewoonlijk tusschen 
de inlevering en de afsluiting7), te meer, omdat niet steeds 
alle gevraagde bescheiden dadelijk aanwezig zijn. 

Nog verder echter strekt zich de controle van de Holland-
sche Rekenkamer over de financieele administratie van Fries
land uit. De Raad van Financiën zelf had door zijn gecom
mitteerde, CoBNBLis ÂNTHONISZ. , die na 1524 herhaalde malen 
met uitvoerige instructies ter regeling van allerlei detail
kwesties naar Friesland vertrok, de zaken voorloopig op 

!) Zie boven, pag. 206 noot 4. 
2) Rijks-Archief te 's G-ravenhage, het Roode Brazielsche Register, (nader 

aangeduid boven pag. 205 noot 6) fol. 274. 
3) Rentmeestersrekening 1525—1526. — De rekening van 1517—1519 o.a. 

is overgeleverd „te Hove", Her weer synoniem met in de Rekenkamer. 
4) Vgl. van de Rentmeestersrekeningen het begin. 
5) Die van 1515—1517 samen met die van 1517—1519, 7 Aug., pas den 

8en ï¾br. 1520; die van 8 Aug. 1523—30 Sept. 1524 den 20en Oct. 1525; 
die van 1 Oct. 1525—30 Sept. 1526 den 5en Aug. 1528 enz. enz. — Ook na 
1545 (boven, deze pag.) blijft dat zoo. De rekening b.v. van 1 Oct. 1546—30 
Sept. 1547 wordt ingeleverd den 2en Oct. 1549; die van 1 Oct. 1547—30 Sept. 
1548 den 12en Sept. 1550. 

e) Zie de Rentmeestersrekeningen op het Rijks-Archief te Leeuwarden. 
' ) De rekeningen, in noot 5 genoemd b.v., werden afgesloten: 20 Nov. 

1522, 31 Oct. 1525, 6 Sept. 1530, 11 Apiil 1550, 29 Jan. 1551. 

14 



210 

dreef geholpen x). Van 23 Juni 1530 dateert dan een mach
tiging voor „die vanden Rekeningen in Hollant van alle 
officiers van Oest-Vrieslandt, zoe van Justiciën als van ont-
fange, voir henluyden te doen rekenen"2) . Hun wordt het 
recht gegeven „de voorsz. officieren jaerlicx ende zoe dicwils 
alst van noode wesen sal te ontbieden te commen rekenen, 
ofte yemant van hemlieden jaerlicx te deputeeren ende in 
Oistvrieslant te zeynden, om die Rekeningen vanden griet-
luyden, den excijsmeesters ende diergelijcke cleyne officieren, 
die qualick inden Hage souden moegen reysen, te hoeren 
ende die Rekeningen in onse voorsz. Rekencamer over te 
bringen". Desnoods moeten zij dwingen om rekening af te 
leggen. Zij zullen goed toezicht houden op de inkomsten, 
en de hoogheid, heerlijkheid en domeinen van den Keizer 
door den Procureur-Generaal doen bewaren en defendeeren. 

In overeenstemming nu met den inhoud van deze of een 
dergelijke machtiging treft men telkens een gecommitteerde 
van de Rekenkamer in Friesland aan. Met den commissaris 
van den Raad van Financiën — heet het in een stuk van 
23 December 1528 s) — zal er een van de Rekenkamer naar 
Friesland trekken om in het bijwezen van den Stadhouder 
de rekening te hooren van accijnsmeesters, Grietmannen, 
het Bildt, de jaar tax, en alle andere inkomsten. Dat is als 
een introductie. Van niet veel later volgt dan een commissie 
voor GEEEIT VAN Loo, secretaris en klerk-ordinaris van de 
Rekenkamer4) . Deze zendt hem als commissaris, op last 
der Koningin, om te hooren de rekeningen der accijnsmees
ters, Grietmannen etc. in Friesland. Hij zal dat doen samen 
met den Stadhouder, een van de Raadsheeren, dien het hem 
believen zal daartoe te ordonneeren, en den Rentmeester. 
Hij moet goedkeuren wat redelijk is; royeeren wat onredelijk 
wordt bevonden, en tot sluiten zien te komen. Geteekend 

1) Ygl. boven, pag. 127. 
2) Rijks-Archief te 's Gravenhage, Tweede Geluwe Register, beginnende 

1527, iio. 8 van den „Inventaris van de Archieven der verschillende Besturen 
over de Domeinen, afkomstig van de voormalige provincie Holland", fol. 71. 

3) Rijks-Archief te Brussel, no. 12 der 42 stukken, bedoeld boven, pag. 
110 noot 9. 

4) Boven pag. 205 noot 3. 



211 

zal hij de afgesloten rekeningen dan laten in handen van 
den Rentmeester, die ze tot verificatie van zijn beheer zal 
hebben over te leggen in Den Haag. 

Een soortgelijke aanwezigheid van een commissaris van 
de Rekenkamer in Friesland blijkt b.v. uit een post van de 
Rentmeestersrekening van 1546—1547 ]). PITSTEE, ROL, toen 
auditeur „vander camere vander Rekeninge inden Hage" , is 
op bevel van die Kamer den 18en Maart 1539 naar Leeuwar
den gereisd, om daar te ontbieden al de Grietluiden, accijns
meesters en andere comptabelen, om hunne rekeningen te 
hooren en te sluiten. Van hen hadden sommigen in geen 
drie, anderen in geen vier jaar gerekend. Verder had hij 
te raadplegen met Piesident, Raad en Rentmeester over 
verschillende zaken, de domeinen van den Keizer betreffende. 

ÂDBIAAN NUMAN, Raad en Meester van de Rekenkamer en 
P I E T E S VAN ST . P IETEBS, evenzeer „Meester vander Reke
ninge" in Holland, komen dan elders nog voor als gecom
mitteerden bij het sluiten van de rekeningen der accijns-
meesters en bij verpachtingen, b.v. van het Bildt etc. 2) Met 
den Rentmeester gewoonlijk en één uit den Raad kwijten zij 
zich van hun taak. 

Echter niet alleen de Rekenkamer van Holland en de 
Raad van Einanciën oefenen controle uit. Aan Stadhouder 
en Raad is ook opgedragen het handhaven en beschermen 
van 's Keizers inkomsten en domeinen. In de hen betref
fende hoofdstukken3) werd reeds aangegeven, hoe zij deze 
opdracht vervullen. Geregeld is — zooals uit het hierboven 
medegedeelde blijkt — een commissaris uit den Raad aan
wezig bij de verantwoording van aan den Rentmeester reken-
plichtigen á) en ook onder de gecommitteerden tot verpach
ting van de Bildtlanden en andere soortgelijke handelingen 
in verband met het beheer der domeinen komt een Raads
heer wel voor. 

!) Bijks-Archief te Leeuwarden; fol. 45. 
2) Kentmeesteisrekening 1554—1555 en Bildtrekening 1547—1548. 
3) Boven, pag. 118 vlg. en 169._ 
½) Zie alle Rentmeestersrekeningen onder de ontvangst uit accijnzen en 

de enkele rekeningen van G-rietmannen nit dezen tijd, overgebleven en be
waard op net Sijks-Archief te Leeuwarden. 
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Over het binnenkomen en verrekenen der gelden, door den 
Rentmeester te innen, zal hier en daar ter plaatse nog iets meer 
worden gezegd. Alleen zij nog opgemerkt, dat blijkbaar de 
taak van dezen ambtenaar meer omvatte dan de administratie 
alleen der inkomsten en uitgaven; dat een zeker toezicht op 
al wat de domeinen raakte en met het financie-wezen samen
hing daarmee verbonden was. Zoo begaf zich b.v., naar 
luid van de rekening van 1547—1548 *), de Rentmeester naar 
Makkum, om na te gaan waar het geschiktst een huis voor 
den accijnsmeester gebouwd zou kunnen worden. Bij dezelfde 
gelegenheid bezocht hij Workum, Koudumerzijl, „Ongerzfjl", 
Staveren en Molkwerum, telkens om zaken, den accijns be
treffende. En zulke posten komen meer voor. Zelf zien we 
hem b.v. elders steen en kalk koopen voor reparatiën2) en 
een bode zenden aan de Heeren van de Financiën om hun 
te doen weten, dat hij 4000 voet blauwe Namensche steenen 
had ingeslagen, ten einde die te gebruiken tot herstellingen 
aan het huis te Harlingen 3). 

Wat eindelijk aangaat het personeel van den Rentmeester, 
telkens wordt gesproken van zijn klerk *), en verder vond 
ik een commissie B), op verzoek van GERUIT VAN LOO gegeven 
voor „BAETHELMBTJS JANSZ." als deurwaarder-extraordinaris, 
om te executeeren „onse domeynen, penningen ende andere 
incommen, daervan hij gheen betaelinge gecrijgen en can". 
Die „domeynen, penningen ende andere incommen" zullen 
nu achtereenvolgens nagegaan worden, voor zooveel mogelijk 
in de volgorde, waarin ze in het eerste hoofdstuk werden 
besproken. 

!) Rijks-Archief te Leeuwarden; fol. 70. 
2) Dezelfde rekening, fol. 65. 
8) ld. fol. 66. 
4) Zie b.v. aan liet hoofd der rekeningen de aanteekenmg over het over

leveren ten ¾ureele. 
6) Kijks-Archief te Brussel, Papiers d'Etat et de 1'Audience, Registre 

no. 793, fol. 340; de commissie is gedateerd: Brussel, 5 Jan. 1537 (1538 
stilo communi). 
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B. INKOMSTEN EN DOMEINEN **). 

I. J a a r t a x . 

In dat eerste hoofdstuk is nagegaan, hoe de Saksische 
regeering tot een regeling dezer belasting is gekomen. Ze 
werd, na gehouden overleg, den Friezen opgelegd tot een 
gezamenlijk bedrag van 12752 goudguldenx). Bij het aecoord 
van 1524 werden KABEL V dezelfde inkomsten en domeinen-
toegestaan, als de Hertogen van Saksen genoten hadden2). 
Den 26ea Maart 1525 werd door den Stadhouder den Griet
mannen voorgehouden, dat ze „hoere nyeuwe correctie van
den jaertaex, hoe veel elck Dorp nae der correctie gegeven 
heeft, in der Cancelryen brengen sullen, bynnen 14 dagen 
oft voor Paesschen" s). Bij die herziening, tot stand gekomen 
onder medewerking waarschijnlijk van de commissarissen 
van 1524, die blijkbaar in opdracht hebben gehad o.a. de 
finantiëele aangelegenheden te regelen4) , is het totaal-bedrag 
iets verhoogd. Volgens de rekening van 1536—1537 b.v. 
beloopt dat 14384 gg. of 20137 £ 12 s.; volgens die van 
1554—1555 — tengevolge van 3 stuiver op elke goudgulden 
pacht van 't nieuw-bedijkte land van Kollum — 20355 £ 8 
s. 4 d. 5). 

t l ') De Rekeningen van den Rentmeester van Friesland, waaraan vooral 
de cijfers, die in het nu volgende gedeelte voorkomen, ontleend zijn, zijn 
niet alle bewaard gebleven. (Zie de Inleiding onder de Archivalia). Bij de 
beoordeeling der gemiddelde cijfers en de opgaven van minima en maxima 
zal men met dit feit rekening dienen te houden. 

!) Boven pag. 49 noot 1. 
2) Chbk. van Yriesl. I I , pag. 151. 
3) ld. pag. 491. — Zie ook Archief-Herbell, Recessen gegeven op voer-

bescheyden 1525—1528. 
4) Vgl. boven, pag. 203. 
5) Ik koos de rekeningen 1536—1537 en 1554—1555 als zijnde ongeveer 

de middelste en de laatste. De verdeeling over de verschillende grietenijen 
is ongeveer dezelfde gebleven. Alleen voor Doniawerstal en Lemstervijfga 
viel een klein verschil te constateeren. Resp. worden die in de beide reke
ningen aangeslagen, in die van 1536—1537 voor 676 £ 4 s. en 443 £ 16 s. 
en in die van 1554—1555 voor 683 £ 4 s. en 436 £ 16 s. Samen dus weer 
voor hetzelfde bedrag. De rekeningen zijn gemaakt in ponden à 40 grooten 
Ylaamsch, verder in schellingen en penningen. 1 £ = 20 s.; 1 s. = 12 d.; 
1 £ = 20 stuiver = 1 Carolus-gulden; 1 g o u d g u l d e n s 28 stuiver. 
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Het totaal van het rekerijaar 1536— 1537 moet dan ver
minderd worden met 2320 £ 14 s. 7 d. en wel: 
voor Leeuwarden *) met 350 £ 
wegens gratie in de jaartax aan de steden 

Bolsward, Sloten, Staveren en Har-
lingen 2) met 372 „ 

wegens korting voor de vrije Heerschap
pen 8) met 1598 „ 14 s. 7 d. 

Totaal met 2320 £ 14 s. 7 d. 
Dus rest aan jaartax 20137 „ 12 „ 
verminderd met 2320 „ 14 „ 7 „ 

beloopt 17816 £ 17 s. 5 d. 
Het totaal der rekening over 1554—1555 

bedroeg 20355 „ 8 „ 4 „ 
te verminderen wegens gratie aan steden 

en korting voor vrije Heerschappen met 1980 „ 12 „ 1 „ 

resteert 18436 £ 16 s. 3 d. 
Voor den Saksischen tijd wordt aan totaal opgegeven 

12752 gg. 4) = 17852 £ 16 s. Het bedrag is dus ten naaste 
bij hetzelfde gebleven. De tijdsomstandigheden echter veran
deren en de regeering doet pogingen om de regeling van de 
jaartax met die gewijzigde omstandigheden in overeenstem
ming te brengen. Reeds in 1531, in haar antwoord op de 
klacht van enkele grietenijen, die zich te zwaar belast acht
ten, toonde zij zich van een algeheele herziening niet afkeerig5). 
En in 1537 gaf zij haar commissarissen o. m. in last na te 

1) Leeuwarden had onder den Saksischen Hertog' zijn jaartax afgekocht. 
Toch om betaling aangezocht, protesteerde het. De zaak werd aan arbiters 
onderworpen, die beslisten, dat de stad zijn 350 £ zou betalen, zoodra de 
.Keizer haar de afkoopsom zou gerestitueerd hebben. In 1537 was dat blijk
baar nog niet gebeurd; vandaar dat deze 350 £ straks weer worden afgetrok
ken. Op de rekening van 1554—1555 worden ze als ontvangen genoteerd. 
Ygi. over de kwestie zelve de verschillende Rentmeestersrekeningen ter plaatse. 

2) Voor de reden dier kortingen zie men telkens de Kentmeestersrekenin-
gen ter plaatse. Het zijn meestal tegemoetkomingen in reparatie-kosten van 
versterkingen en verdedigingswerken. 

3) Over de zaak dezer kortingen zie beneden, Hoofdstuk IX. 
4) Ygl. boven pag. 213. 
5) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 583. 
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gaan, of er geen middel te vinden zou zijn om tot een ver
nieuwing van de jaartax te geraken1) . Deze belasting toch 
was ingesteld tegen 3 stuiver op den gulden rente2); en de 
landerijen en erven golden nu 2 à 3 maal zooveel als in den 
Saksischen tijd1). Voor zoover die vermeerderde pachtwaarde 
mogelijk in verminderde geldswaarde haar oorzaak vond, 
was KAKEL'S regeering dus werkelijk, bij de Saksische verge
leken, in het nadeel. Van een vernieuwing is toen evenwel 
niets gekomen; „les commissaires, considerans la mauvaise 
volonté d'aulcuns frisons, n'ont trouvé expediënt de mettre 
en practicque eest a r W Ook verder trof ik niets aan, dat 
op een herziening scheen te wijzen. 

Over de wijze van innen van de jaar tax is boven3) reeds 
het noodige gezegd. De Grietman, die haar door de dorps
rechters zeker meestal weer deed innen, leverde haar over 
in handen van den Rentmeester-Generaal, die ook met de 
stedelijke besturen over deze schatting afrekende. 

Ook over den grondslag der heffing is boven á) gesproken. 
Die bleef dus, ondanks de pogingen der regeering om er een 
wijziging in te brengen 5 ) , dezelfde als in den Saksischen tijd. 

II . A c c i j n z e n . 

Uiterlijk in 1504 was de zaak der accijnzen voor den Sak
sischen tijd definitief geregeld. Toen werd — zooals boven 6) 
werd medegedeeld — 8 stuiver vastgesteld als de belasting 
op een ton bier, van buiten af ingevoerd, en 4 stuiver op 
het bier, dat binnenslands gebrouwen en verkocht werd. In 
hunne opgaven omtrent den accijns op wijn en laken zijn 
VAN MABTENA in zijn Landboek7) en W O B P VAN THABOH in 

!) Zie de instructie van 12 Juli 1537, boven pag. 117 noot 2, aangehaald. 
2) Vgl. boven, pag. 49 noot 1. 
3) Pag. 184 vlg. voor de bemoeiingen van den G-rietman; pag. 193 voor 

die van don dorpsrechter; pag. 197 voor de steden. 
*) Pag. 44 vlgg.; vooral pag. 52. 
s) Zie boven, op deze pagina. 
6) Pag. 56. 
7) Cnbk. van Vriesl. I I , pag. 13. 
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zijn Kroniek1) niet geheel eensluidend, en beiden wijken ook 
af van de regeling van 1524 2). Toch heet deze ordening eopie 
van de heffing in den Saksisehen tijd. „Die ghewoentlyeke 
exchysen van wijn, byer ende laecken" werden toen weer 
„opghestelt, te weeten": van bieren zooveel als boven werd 
aangegeven, van een aam Rijnwijn 20 st., van een aam 
„rommenye oft bastert" 24 st. en van een aam „peytow, 
paliette ende deergelycken" 10 st.; verder van een heel 
„Enghels, Roeuwaents, Leydes laecken, oft Haerlems laecken, 
oft andere laeckenen van ghelycke pryse 1 goudgulden, van 
een half laken van dezelfde soorten 1/2 gg., van elke el fijn 
laken 1 st. en van een el grof laken 6 „deniers". Wat inge
voerd werd, doch binnen 14 dagen weer werd uitgevoerd, 
zou onbelast blijven s). Gedeeltelijke vrijstelling van bier- en 
wijnaccijns genoten verschillende kloosters4); eveneens hadden 
de steden Leeuwarden, Sneek en Bolsward voorrechten in 
dezen5). 

Het totaal der opbrengst van den accijns is in de eerste 
jaren nog al sterk dalende 6); van + 1530 af7) echter blijft 

¾ Pag. 65 vlg. 
2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 153. 
3) GM>k. van Vriesl. I I , pag. 484 vlg. 
1) Ohbk. van Vriesl. I I I , pag 50 vlg. 
6) Vgl. de Rentmeestersrekeningen onder de ontvangst, voorkomende uit 

accijnzen, en verder voor Leeuwarden Chbk. van Vriesl. I I , pag. 310, 315, 
329 en 478; voor Sneek id. pag. 482; voor Bolsward id. pag. 464. 

6) Als totalen geven de Kentmeestersrekeningen 
van 1525—1526 aan ponden 24063 

„ 1527—1528 „ „ 21655 

„ 1528—1529 „ „ 19763. 
Deze bedragen moeten echter wegens gratie, verleend aan steden, vermin

derd worden resp. met 3550, 3242 en 3189 £ ; zoodat resteert resp. 20513, 
18413 en 16574 £. Buitendien is , volgens de rekening van 1528—1529, 
over den tijd van 4 jaar ruim 4650 £ te veel geïnd van die bevoorrechte 
steden, zoodat de verkregen eindbedragen nog weer ieder met bijna 1163 £ 
moeten verminderd worden. Dan blijft over resp. 19350, 17250 en 15411 £. 

?) Als totalen geven de Bentmeestersrekeniagen 

van 1531—1532 aan ponden 13182; van 1544—1545 aan ponden 14800 
„ 1536—1537 „ „ 13302; „ 1546—1547 „ „ 13673 
„ 1540—1541 „ „ 13011; „ 1547—1548 „ „ 14576 
„ 1542-1543 „ „ 12326; „ 1554—1555 „ „ 14920. 

; 
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het tamelijk constant 13 à 1400Ü £. Ook hier ontmoeten 
we begrijpelijker wijze pogingen van de zijde der regeering 
om de vermindering dezer bron van inkomsten tegen te 
gaan of om tot vermeerdering Ie geraken. In de eerste 
plaats tracht zij dat te bereiken door zooveel doenlijk te 
waken tegen smokkelarij 1 ) , die blijkbaar veel voorkomt2). 
Met die bedoeling ook wordt in 1544 een uitvoerige ordon
nantie voor de acoijnsmeesters in het algemeen ontworpen3) 
en wordt vastgesteld een nadere „verclaringe ende onder-
scheyt van den laeckenen, ende hoe men die verexchysen 
sal" 4). De vaagheid van de oorspronkelijke regeling, die 
immers alleen sprak van fijne en grove, heele en halve 
lakens 5), gaf aanleiding tot allerlei kwesties en bood ge
legenheid om op „hondert manieren" den accijns gedeeltelijk 
te ontduiken 6). Vandaar dus deze verdere uitwerking, die 
echter aan de Friezen ernstige klachten ontlokte 7). Tegen
over die ontevredenheid merkt de regeering op 8). dat het 
toestaan van accijnzen toch al heel weinig zou beteekenen, 
„als men geen regel ende ordinantie en soude gebruycken, 
omme die selve in weesen te conserveren, ende tegens die 
frauden ende nyeuwe vonden, daer inne gebeurende, te 
versien ende remedieren". — Eindelijk wordt nog door ver
andering van de wijze van innen naar vermeerdering van 
opbrengst gestreefd. De commissarissen van 1537 9) alweer 

Boor een andere wijze van rekenen met de „vrije" steden zijn deze bedra
gen reeds verminderd met de gratie, aan die plaatsen toegestaan, zoodat ze 
te vergelijken zijn met de laatst opgegeven totalen van de vorige noot. 

1) Zie de plakaten dienaangaande b.v. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 470, 
519, 637, 724; I I I , pag. 31. 

2) "Vgl. hiervoor: Archief-Herbell, Recessen, gegeven op voerbescbeyden 
1525—1528, en de Rentmeestersrekeningen. 

3) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 44 vlgg. 
*) ld. pag. 49 vlgg. 
6) Zie boven, pag. 216. 
6) Vgl. Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 396. 
1) ld. pag. 354 vlgg., 395 vlg. 
8) ld. pag. 396. 
8) Zie boven, pag. 284 vlg. In plm. 1531 al kreeg GERUIT VAN Loo, Rent

meester in Friesland, de opdracht een onderzoek in te stellen naar het „ver
loop" van den accijns en na te gaan of verpachting dezer belasting' niet 
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kregen in opdracht om te onderzoeken, of men niet voor-
deeliger dan door middel van ambtenaren, tegen een vast 
salaris aangesteld, den accijns door verpachting aan den 
meest-biedende zou kunnen binnenkrijgen. Dan zou allicht 
nauwlettender op fraude worden toegezien en alleen aan 
tractementen van collecteurs en controleurs zou men 2000 £ 
ongeveer besparen. Aan commissarissen was last gegeven 
over deze zaak met de steden in overleg te treden. Die van 
Leeuwarden zeiden — zoo verklaren de gecommitteerden in 
hun rapport 1 ) — dat het hun wel goed scheen met de voor
gestelde verandering eens de proef te nemen; zij meenden, 
dat de nieuwe wijze van innen den Keizer voordeeliger zou 
zijn dan de oude. Toch is men blijkbaar toen niet tot de 
proefneming overgegaan. In 1550 richt de Landvoogdes tot 
den Raad van Friesland de vraag, of het niet voordeeliger 
zou zijn de accijnzen te verpachten? Zoo ja ; dan moest 
het Hof een ordonnantie ontwerpen op de nieuwe wijze van 
heffing. Met Leeuwarden, Sneek en Bolsward kon zoo noodig 
overleg worden gepleegd2). — Ook dit maal weer schijnt 
het uitgebrachte advies op verandering te hebben aange
drongen; althans er is in dezen tijd een proef genomen met 
het systeem der verpachting. Zestien duizend gulden werd 
daarbij als minimum gesteld; echter niet bereikt. Daarom 
keerde men onmiddellijk weer tot het oude stelsel terug3). 

voordeeliger zou zijn. (Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Villes, 110. 1, 
ongedateerd; vlg. boven, pag. 127 noot 4 van pag. 126). Ik vond echter 
niets omtrent den uitslag zijner onderzoekingen. 

1) Dit rapport komt voor in net stuk van 12 Juli 1537, boven, pag. 117 
noot 2, aangehaald. 

2) Rijks-Archief te Brussel, Carton 41 en 42, brief van MARIA VAN HONG. 
aan den Raad van Friesland dd. 15 Maart 1549 ( = st. comm. 1550). 

3) Vgl. het Register, boven, pag. 203 noot 4 aangehaald, op fol. 133: 
„Accijnsmeesterschap van Leeuwarden om Pieter van G-roeningen", waarin 
het volgende voorkomt: „Alzoe skeysers excijsen in Vriesland onlancx int 
openbair geveylt ende opgehangen zijnde omme te verpachten, mitsdien dat 
se nyet genouch en hebben moegen gelden, opgehouden syn, ende dairomme 
van noode zij collecteurs ende contrerolleuxs derzelver excijse te stellen 
overal dairt behoiren zal, soe est dat die luyden vanden Rekeningen inden 
Haege, naevolgende den last hemluyden bij mijn Heeren die hooffden, treso-
rier-generaele ende gecommitteerden vanden finantiën bij missive van date 
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Volgens dat stelsel was het innen der accijnzen opgedragen 
aan accijnsmeesters. Zij komen, volgens de Rentmeesters-
rekeningen, geregeld voor te Slijkenburg, De Lemmer, Sta
veren, Hindeloopen, Workum, Makkum, Harlingen, de Leije 
op het Bildt, Dokkum, Kollum, Sloten, Sneek, Bolsward, 
Leeuwarden en Praneker. De commissarissen van 1524 
hebben, zeker in overleg met Stadhouder en Raad, de eerste 
accijnsmeesters onder KAEEL'S bestuur aangesteld; hun aller 
commissies en instructies stonden geregistreerd in het proces
verbaal der bedoelde regeerings-gecommitteerden, die even
eens hun jaarwedden hadden geregeld1). Verder had de 
benoeming plaats door den Landsheer, na ingewonnen 
advies van den Stadhouder of van Stadhouder en Raad2). 
Bij instructie echter van KABEL van 22 Maart 1540 werd 
bepaald, dat het stellen van accijnsmeesters en controleurs 
in Friesland voortaan zou gereserveerd blijven tot Zijner 
Majesteits dispositie of die van de luiden van de Reken
kamer in den Haag, om de plaatsen te vergeven bij advies 
van den Rentmeester van het gewest3). Ook na de mislukte 
verpachtingsproeve werd deze laatste regeling weer inge
voerd; de commissies worden namens den Keizer gegeven 
door de Rekenkamer van Holland, nadat de Rentmeester 
van Friesland gehoord is 4). 

In die commissies B) wordt den accijnsmeesters opgedragen 
den accijns op wijn, bier en laken volgens de bepalingen 
hunner instructies in ontvangst te nemen „op te havene 

19fin July 1552 gegeven" . . ., bij advies van den Rentmeester, tot accijns-
meester committeeren etc. etc. Fol. 135 en vlgg. volgen dan een heele reeks 
van dergelijke commissies naar aanleiding van het bedoelde schrijven van 1552. 

1) Vgl. hiervoor de Rentmeestersrekeningen onder het hoofd: Wedden van 
aoéijnsmeesters en controleurs. 

2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 471 : „by advyse van onsen zeer lieven ende 
getrouwen Stathouder van onsen landen van Vrieslant" . . . "Verder het 
pag. 203 noot 4 bedoelde Register op fol. 45 en 46: advies van Stadhouder 
en Raad. 

3) Zie het in de vorige noot bedoelde Register op fol. 90. De Instructie 
is van 22 Maart 1539 vóór Paseheii = 1540 st, comm. 

4) Vgl boven pag. 133. 
5) Zie tal dezer commissies geregistreerd in het Register, hierboven, 

noot 2 bedoeld. — Vgl. ook Chbk. van Vriesl. I I , pag. 470 vlg. 
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ende binnen der stede van N. ende daer omtrent". Ook 
voor enkele grietenijen, waar mogelijk buiten de steden ook 
bier voor den verkoop gebrouwen werd, komen in den 
eersten tijd accijnsmeesters tegen vast salaris voor 1); ook 
wel wordt den Grietmannen daar opgedragen, den accijns 
in te vorderen2); maar weldra wordt in zulke gevallen tot 
bet pacbtsysteem overgegaan 3). De bedoelde instructie 
schrijft dan verder den accijnsmeesters in bet algemeen een 
zeer nauwkeurige boekhouding voor, gelast bun ten allen 
tijde hunne registers voor den Rentmeester of zijn gecommit
teerde te openen en beveelt hun met zorg te waken tegen 
mogelijke fraude en elke drie maanden den Rentmeester 
hun lijst van ontvangsten, behoorlijk geteekend, over te 
leveren, opdat deze er zich voor de Rekenkamer mêe kunne 
verantwoorden 4). 

Het meest omvangrijk was de taak van den accijnsmeester 
te Harlingen. Het onderhoud van de havenwerken en van 
de sluis daar kwam ten laste van den Landsheer5). In ver
band daarmee stellig hief deze er „postgeld", een soort van 
tol van koeien en paarden, die er verscheept werden6), en 
„roertol"7) van de vaartuigen, die de sluizen passeerden. 
Volgens zijn commissie nu was de accijnsrneester belast met 
de inning van dat „postgeld"8), terwijl hem bij acte van het 
Hof het toezicht was opgedragen op den pachter van de 
sluis, de visscherij en den roertol. Buitendien placht hij, 
krachtens mondeling bevel van den Rentmeester, de admini
stratie te voeren van de reparaties, die de Keizer te Harlin
gen aan blokhuis, haven, hoofden, duikeldammen, zijl, ver
laat en wat „anders omtrent Harlinghen tot skeyszers lasten" 

!) Vgi. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 475 vlg. 
2) ld. pag. 472. 
3) Zie de Rentmeestersrekeningen onder de inkomsten uit accijnzen sprui

tende, vergeleken met Chbk. van Vriesl. I I , pag. 475 vlg. 
4) Zie Chbk. van Vriesl. I I , pag. 474. 
5) Zie de Rentmeestersrek. onder de uitgaven voor reparatiën aan 

„huizen" etc. 
6) Ygl. Chbk. van Vriesl. H , pag. 475. 
') Vgl. ld. pag. 723, waar „voertol", blijkens o. a. de aanstonds te noe

men memorie te veranderen is in „roextol". 
) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 475. 
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stond, deed verrichten. Hij hield van een en ander register, 
deed jaarlijks rekening en verantwoording in de Rekenkamer 
te 's Gravenhage en gaf die rekening met bijbehoorende 
kwitantiën over aan den Rentmeester Verder was hem bij 
Hofsdecreet nog gelast er op te letten, dat geen schepen 
meerden aan de „scoerpalen" of bij storm en waterloozing 
dichter dan een bepaald punt de sluis naderden; dat de 
sluispachter geen zout water liet binnenstro omen; dat geen 
hout of ijzer van de dammen werd weggedragen en dat geen 
zand, speciaal in de buurt van de werken van den Keizer, 
werd ontvreemd. Eindelijk had hij nog toezicht te houden 
op de kaden en posten en op al wTat in- of uitgevoerd werd 
in strijd met de plakaten en had hij de schepen, waarmee 
zulke waren vervoerd mochten worden, in arrest te houden. 
Dit alles komt voor in een „memorie, wair omme dattet van 
nooden is een officier van Key. Ma1, weghen tot Harlinghen 
gestelt te wordden, twelck zijne Ma*, excijsmeester aldaerplach 
te bewaren'"1). Van een officier als hier bedoeld wordt, vond 
ik echter nergens een spoor. Misschien mag uit een ordonnan
tie op haven en sluis van Harlingen van het jaar 15532) de 
conclusie getrokken worden, dat de arbeid voortaan meer dan 
vroeger tusschen accijnsmeester en controleur werd verdeeld. 

Zulke controleurs komen in sommige drukke havens voor 
naast de accijnsmeesters. De Rentmeestersrekeningen kennen 
ze in Kollum, Dokkum, Harlingen, Workum, Staveren en 
Sloten. Voor hunne aanstelling geldt, wat boven omtrent 
die der accijnsmeesters werd gezegd. Zij hebben naarstelijk 
toe te zien, dat de accijnsmeesters de vastgestelde tax wer
kelijk vorderen, zullen daarvan „goedt conter regyster" houden, 
ten allen tijde, desgevraagd, den Rentmeester of zijn gecom
mitteerde inzage verieenen en elke drie maanden dat register 
behoorlijk geteekend dien Rentmeester toezenden3). Het 
salaris dezer controleurs is gewoonlijk lager dan dat der 
accijnsmeesters 4). 

!) Bijks-Arcnief te Brussel, Carton 51 en 52, Juni of Juli 1551. 
2) Chbk. van Viiesl. I I I , pag. 300. 
3) Zie Ohbk. van Vriesl. I I , pag. 471. 
4) Zie de Rentmeestersrekeningen onder het hoofd: Wedden van accijns-
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De overgeleverde registers worden, na de afrekening ten 
overstaan van den Rentmeester en enkele daartoe gecommit
teerden — leden van het Hof of van de Rekenkamer in Hol
land — gesloten en door den Rentmeester in Den Haag over
gegeven ter verificatie van zijn rekening x). 

III . H e t B i l d t . 

In het eerste hoofdstuk2) is duidelijk gemaakt, op welke 
wijze het Bildt tot een aanzienlijk domein van den Frie-
schen Landsheer werd. Bij de onderhandelingen, die tegen 
1515 over de overdracht van het gewest aan KABEL V ge
voerd werden, trachtte de Hertog van Saksen dit domein 
uit te zonderen en voor zich te behouden. Mocht KAKEL 

daartoe niet te vinden zijn dan moesten Hertog GTEOBGE'S 

gevolmachtigden hem trachten over te halen tot de betaling 
van 6000 gg. jaarlijks boven de geboden koopsom van 100.000 
gg. in ruil voor het gebruik; tegen deze schikking kon de 
Bourgondische Vorst toch geen bezwaar hebben, daar im
mers het Bildt voor meer dan die som jaarlijks te verpachten 
zou zijn. Buitendien zouden zij, aan wie als gunst enkele 
morgens land op het Bildt gegeven waren, in dat bezit ge
handhaafd moeten blijven en de Abt van Mariëngaarde ge
laten worden bij de pretenties, die hij van den beginne af 
aan op een gedeelte van het Bildtland deed gelden 3). I n 
d e n o v e r d r a c h t s b r i e f 4 ) , w a a r b i j K A K E L v o o r 1 0 0 0 0 0 g g . F r i e s 

meesters en controleurs. De wedden der accijnsmeesters zijn gewoonlijk 70 

tot 110 £ ; die der controleurs 40 tot 60. 

!) Ygl. de Kentmeestersrekeningen, waar, onder de inkomsten uit accijn
zen spruitende, telkens in margine de namen der gecommitteerden toege
voegd zijn, in wier presentie de rekeningen der accijnsmeesters genoord en 
gesloten werden. 

2) Pag. 57 vlgg. 
3) Vgl. voor een en ander de Portefeuille met de copieën betreffende het 

Bildt, verzameld door Mr. W. W. BTJMA, berustende in de Bibliotheek van 
het Priesch Genootschap te Leeuwarden, no. 5 van het bijgevoegde register: 
Voorwaarden waarop GEORG- VAK SAKSEN Friesland aan KAKEL VAN SPANJE wil 

overdragen, 1514. 
4) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 302 vlgg. 
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land van den Saksischen Hertog overnam, wordt uitdrukke
lijk het Bildt daarbij inbegrepen, Van den anderen kant 
erkende KAKEL schenkingen, door den Hertog van Saksen 
gedaan of overeenkomsten, door hem aangaande het Bildt 
getroffen. 

Hetzelfde jaar 1515, waarin de hier bedoelde eindschikking 
tot stand kwam, was ook het laatste van de pachtovereen
komst, door Hertog GEOBGE met BETJKELAAB C.S. gesloten3). 
Dus werd het Bildt door FLOBIS VAN EGMOND, toen Stad
houder, in genoemd jaar opnieuw verpacht, weer voor den 
tijd van 10 jaar , waarvan 1516 het eerste zou zijn. Het 
onderhoud van den Bildtdijk en van alle binnenwateren, 
wegen en bruggen zou voor rekening van de pachters komen. 
De vorige pacht had tegen 5 gg. per 4 morgen ruim 6100 
gg. of 8540 £ opgeleverd; nu werd de pachtprijs bepaald op 
2 Bijnsche guldens à 20 st. per morgen en bedroeg dus de 
totale opbrengst, van ruim 4920 betalende morgens, iets 
meer dan 9840 £2) , waarvan zuiver overbleef, na aftrek van 
alle onkosten, schenkingen en gratiën, tusschen de 8 en 
9000 £ jaarlijks3). 

In 1524 werd KABEL V, bij overeenkomst met de Friesche 
Staten, in het bezit van het Bildt als domein nader beves
tigd 4). Het volgende jaar was het laatste van de loopende 
pacht. Dus werd in 1525 door de Landvoogdes, den Ge
heimen raad, den Raad van Financiën en de leden van de 
Eekenkamer in Holland ernstig overlegd met enkele officieren 
uit Friesland en Holland, op welke wijze men het Bildt in de 
toekomst voor den Keizer het meest rendabel zou kunnen 
makenB). Bij verpachting in kleine perceelen zou men licht 
van ieder morgen goed land 3 à S1^ gulden kunnen maken, 

*) Vgl. boven, pag. 58. 
2) Vgl. Kentmeestersrekening van 8 Aug. 1523—30 Sept. 1524, fol. 5. 
3) Zie de „Verpachtinge vaut Bildt gedaen bij WILLEM GTOÜDT cum sociis, 

ingaende anno XXVI", fol. 8 vlgg. van liet boven, pag. 203 noot 4 aange
haalde ¾egister. Een oopie van dit s t u t komt voor in de portefeuille, be
doeld pag. 222 noot 3. ' Volgens de rekening van 1525—1526 bedraagt de 
netto-opbrengst 8335 £. 

4) Clibk. van Vriesl. I I , pag. 151. 
5) Zie voor dit overleg het stuk, aangehaald boven, noot 3 van deze pag. 
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van het surplus mogelijk 2 à 21/2. Maar men stelde zicht 
dan tevens bloot aan de kans , dat verschillende minder 
gegoede lieden pachters werden van die kleinere gedeelten, 
lieden, die niet voldoende borgen zouden kunnen stellen 
voor de betaling hunner pacht , of die „hen souden mogen 
absenteren" of „gracie off moderacie van hueren pachten 
begheeren". Ook ware het mogelijk „dat vele ende diversche 
edelmannen ende herscepen van Vrieslant, soe denghenen 
dien een deel van den voorscreven Bilt in pachte voir 
cleynen prijs hier te vooren genomen ende tot nu toe ge
houden hebben, ende anderen, 't selve all off in deel in 
pachte souden willen off moghen nemen ende naemaels 
gracie off moderacie off ghifte van hueren pacht in recom 
pense van hueren diensten off assignatie op denselven 
mogen begheeren ende 'tselve bij importune sollicitatie ver
volgen ende obtineren, in welcken geval wij van denselven 
Bilt, hetwelcke het prfncipael, scoonste, suverste ende 
zekerste stuck van onsen Demeynen van Vrieslant is, ende 
op denwelcken wij 't meeste deel vanden lasten van den 
voorscreven lant , zoe int onderhouden van onsen Stadt-
houder ende Raeden ende van onsen luyden van oirlogen 
aldaer, als anders , draegen moeten, niet veel aff hebben 
noch behouden en souden". Daarom werd het ten slotte 
beter geoordeeld het geheele Bildt in massa te verpachten 
aan „zekeren goeden machtigen persoonen, dien denselven 
landt zouden mogen in weerden bringen ende restitueren 
ende ons van hueren jaerlicxe pacht verzekeren". Heer 
JTJLITTS VAN BOTNIA, Ridder, Raad in Friesland en AKEND 

BOOT, Baljuw van Den Haag , boden zich daartoe aan. 
Samensprekingen werden gehouden, maar wilden niet vlot
ten, totdat ten slotte de Rekenkamer van Holland de 
zaak* met genoemde heeren en nog twee, die zij er bij ge
nomen hadden, in orde bracht. Den 24en October 1525 
werd namens den Keizer door den Raad van Financiën een 
contract afgesloten met BOTNIA, BOOT, WILLEM G-OUDT, Rent
meester van Zuid-Holland, en NICOLAAS COBEL. Het geheele 
Bildt, met uitzondering alleen van enkele gratiën aan 
anderen gegeven, ongeveer 5079 morgen, werd hun op zekere 
voorwaarden voor den tijd van 10 jaar in pacht afgestaan 
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tegen 13500 £ per jaar. Die pacht zou ingaan niet Kerst
mis van 1525. Van den 16en November van dat jaar dateeren 
de voorwaarden, waarop het genoemde viertal het Bildt 
dan verder weer bij kleine perceelen in onderhuur uitgaf1). 
Ruim 21000 £ zou hun de pacht hebben opgebracht, als 
alles goed van stapel was geloopen2). Maar er kwam een 
kink in de kabel. De oude Bildtpachters en gros — van wie de 
voornaamsten waren FLORIS VAN WIJNGAARDEN, JACOBZ. H E N E I 

VAN WIJNGAARDEN, FRITS VAN GROMBACH, Drost van Harlin-
gen, BRTJCXSLAGER , Drost van Dokkum en W I T T I E VAN CAM-

MINGA — beweerden8) dat hun , om schade door den oorlog 
geleden, nog 5 jaar pacht toekwam, 2 jaar uit den tijd van 
1505—1515 en 3 jaar uit dien van 1515—1525 4). In elk geval 
hadden zij boven de nieuwe pachters behooren geprefereerd 
te worden. — Hun werd, op hun verzoek, tegen den 23en 
November 1526 citatie verleend tegen den Procureur-Gene
raal, die zich op last der Landvoogdes aan de zijde van de 
nieuwe pachters had geschaard. — Intusschen was op Martini 
(11 November) de eerste betalingstermijn van de nieuwe 
pacht aangebroken. De oude pachters begeerden nu, dat 
de opgebrachte penningen gesequestreerd zouden worden 
ten behoeve van hen , die men zou bevinden tot de ontvangst 
gerechtigd te zijn. Partijen werden tegen elkaar gehoord en 
de uitspraak 18 dagen uitgesteld om intusschen de Land
voogdes van alles op de hoogte te stellen. Heer JULIUS C.S. 

*) Zie de Rentmeestersrekening van liet Bildt over den oogst van 1527. 
2) Ibid. 
3) Zie voor i e t nu volgende de instructie van 23 Februari 1527 voor 

„G-EROLT VAN HERAMA ende MR. Î¾ANÇOIS VAN ALPHEN, Raeden Keyserlijeke 

Majesteyt in Vrieslant van 't geene dat zij van weghen mijn heeren den 
Stadthouder ende Baede van Vrieslandt onsen genedichsten vrouwen ende 
hoerer genaeden secreten Raedt ende Heeren vander financiën te kennen 
geven sullen voor aat-woixde op hoùxe? gen&åen zîiissive van date deri 21¾¾ 

Decembris lestleden aen den voorz. Stadthouder ende Raedt geschreven, be
roerende sekere appoinctement van sequestratie ende verclaeringe daerop ge-
volght, tusschen die nyeuwe ende olde pachters van den Biltlanden" . . . 
In copie komt het stuk voor in de boven, pag. 222 noot 3 bedoelde porte
feuille, no. 11 van het bijgevoegde Register, en daarvan no. IX. 

4) Vgl. het beneden, pag. 228 noot 1 aangehaalde rekest der oude Bildt
pachters. 

15 
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echter begonnen de pacht, op Martini verschenen, te execu-
teeren; de tegenpartij beklaagde zich daarover; en groot 
„rumoer" ontstond „onder den volcke op dat Bildt ende 
elders, dat daer geschaepen was inconvenient, ende vorder 
verloep uut te coemen, ten hadde geweest, dat die procureur-
generael den voorsz. heer JULIUS ende BOBT sulcx gesproeeken 
hadde, dat zij willichlijck die executie opgeholden hebben". 

Juist in dezen tijd eischten weer de garnizoenen in Fries
land dringend betaling. Driekwart jaar was men daarmee 
ten achterenx) en de winter was aanstaande. De Land
voogdes kon niet helpen. Het eenige middel - schreef zij 
aan den Rentmeester — om daartoe te geraken was, dat hij 
„myt alle naersticheyt solde invorderen alle die penninghen 
van den jaertaxe, exchijsen ende pachten van den Biltlan-
den". Die Bildtpacht echter was, om de staking der executie, 
van de nieuwe pachters niet te krijgen. Vandaar den 4en 
en 5en December een appointement van Stadhouder en Raad, 
waarbij den gebruikers der Bildtlanden gelast werd de pen
ningen van de pacht van Martini 11. regelrecht in handen 
van den Rentmeester te betalen, zonder prejuditie van het 
recht van beide partijen, waarvan er dus ééne den Keizer 
siechts geleend zou hebben. — De nieuwe pachters echter 
waren met die schikking hoogelijk ontevreden. Heer JULIUS 
trok naar de Landvoogdes om zich te beklagen; de Koningin 
stelde zich in een schrijven aan den Stadhouder blijkbaar 
op zijn zijde en de Procureur-Generaal leverde den 31en 
Januari 1527 bij het Hof zijne bezwaren in tegen de boven 
bedoelde voorloopige sententie van den 4en December 1526 2). 
Intusschen verscheen den 22en Februari de tweede betalings
termijn van de nieuwe pacht. Weer kwam van de zijde van 
de oude pachters een verzoek in om de gelden tijdelijk te 
doen overgeven in handen van den Rentmeester of een ander, 

1) Schrijven van TAUTEBBTJKG aan MARG. VAN OOSJEMBIJK dd. 17 Dec. 1526, 

Correspondance du gouverneur de JFrise, fol. 86. Een copie ervan komt weer 
vooT in de Portefeuille-BuMA, no. 11 , III — Zie voor riet vervolg weer i e t 
stuk, boven, pag. 225 noot 3 aangehaald. 

2) Zie die bezwaren in de Portefeuüle-BtiMA, no. 11 , IV. — Be „Band 
met Staats-Besolutiën, Eaadsbestellingen enz. van 1527—1666", waaruit de 
copie is genomen, berust nu in het Bijks-Archief te Leeuwarden. 
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daartoe gecommitteerd. Buitendien boden zij aan afstand 
van al hunne pretenties en 10 stuiver per morgen meer dan 
hun tegenpartij, als de Keizer aan hen als pachters de voor
keur wilde geven1). Stadhouder en Raad durfden, na het 
voorgevallene, echter geen beslissing nemen. GBBOLT VAN 
HEBEMA en FBANÇOIS VAN ALPHEN werden van hunnentwege 
naar de Landvoogdes gezonden om haar in te lichten omtrent 
de geheele toedracht der zaak en verdere instructies van 
haar te vragen. Welke die waren, is mij niet duidelijk ge
worden; de Landvoogdes had den Stadhouder schriftelijk 
haar meening doen weten, werd hun geantwoord2). De ver
bintenis met Heer JULIUS C.S. is echter verbroken; „dese 
pacht is zedert te nyete gedaen ende de Key. Ma†. heeft 
't Bildt geheel weder an hem genomen, blijckende bij de 
Rekeningen, die jaerlicx daeroff gedaen worden", staat aan-
geteekend in margine van het contract. De Rentmeester van 
Friesland was door een en ander in directe aanraking ge
komen met de eigenlijke gebruikers van het Bildt, en eigen 
beheer zonder tusschenpersonen is van nu af regel in de 
administratie van het Bildt. De Rentmeester trad in de 
plaats van de laatste pachters en gros; behoudens de wijzi
gingen, daardoor noodzakelijk geworden, bleef het door hen 
met hunne huurders gemaakte contract van kracht3). Over 
den oogst van 1527 (waarvan de pacht werd geïnd Martini 
1527 en Petri ad Cathedram d.a.v.) loopt de eerste afzonder
lijke Rentmeestersrekening van het Bildt met specificatie 
van alle gebruikers. Dat het beheer op deze wijze de regee
ring niet onvoordeelig uitkwam kan blijken uit het feit, dat 
de netto-opbrengst, zoolang het vigeerende contract liep, per 
jaar nu ongeveer 20000 £ bedroeg4). De aanspraken der 

1) Zie de Portefeuille-BuMA, no. 11 , VII en V i n . 
2) Zie Portef euille-BuMA, no. 11 , X. — Van een appointement der Land

voogdes in deze kwestie is ook sprake in no. 10 der 42 stukken, samengevat 
onder no. 16, Affaires des Etats , Carton 170, Rijks-Archief te Brussel: Ant-
woorde opten articulen, bij mijnen heer den Stadthouder van Vrieslant over
gegeven te Dordrecht den 8en in Februario 1527. 

3) Zie dat contract en het naar omstandigheden gewijzigde ra de Rent-
meestersrekening over den oogst van 1527, Eijks-Archief te Leeuwarden. 

4) De netto-opbrengst bedroeg in de rekeningen van: 
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oude Bildtpachters op verlenging van pacht werden afge
wezen; ik vond althans dd. 24 September 1531 een concept- * 
beantwoording van een door hen overgegeven rekest, waarin 
zij in hun eisch niet gegrond werden verklaard; zij hadden 
telkens 10 jaar pacht genoten1)! 

Met het jaar 1535 zou de pachtovereenkomst, door Heer 
JuLius c.s. met de gebruikers van het Bildt gesloten, en 
door de regeering overgenomen, weer afgeloopen zijn. Bij 
instructie van 23 December 1533 2) al kreeg de Rentmeester, 
GEHEIT VAN Loo, o. m. in last om in tegenwoordigheid van 
Mr. MAKTEN VAN NAABDEN, Raad , over te gaan tot een 
nieuwe verpachting, die dan met Kerstmis 1535 bindend zou 
worden. Onderhoud van dijken, sluizen, wegen en wate
ringen, en van de kerken met pastoors en kosters, zouden 
weer voor rekening van de pachters komen. Die mochten 
geen omslagen maken zonder consent van den Rentmeester, 
en van zóó geraamde omslagen zou goede rekening moeten 
worden gehouden. De Rentmeester, als Grietman, en met 
hem de gezworenen zouden een ordonnantie maken om den 
zeedijk tegen schade, die koeien of varkens zouden kunnen 
aanrichten, te beschermen; een gezworen schutter mochten 
zij daartoe aanstellen. Oratie zou alleen worden gegeven 
voor oorlogsschade. Ook zou een nieuwe meting plaats 
hebben, omdat fouten waren ontdekt in de oude, en zouden 
de pachters , bij wijze van leening, 6 Garolusgulden per 
morgen dadelijk opbrengen, waarvan ze Vio gedeelte jaar
lijks op de pacht weer konden korten. Deze leening vrexd, 
na een rekest van de pachters, verminderd tot op 10000 £. 
De nieuwe meting leverde ruim 62 morgen meer op dan de 
oude; ook de pachtprijs werd over het algemeen iets hooger; 
ongeveer echter bleef de netto-opbrengst dezelfde als van de 
laatst-voorafgaande jaren , schommelende om de 20000 £3). 

1527—1528 aan ponden 19363 I 1531—1532 aan ponden 20298. 
1528—1529 „ „ 19820 I 

i) No. 14 der 42 s tuiken, bedoeld op pag. 227 noot 2. 
2) Zie de Kentmeestersrekening van den oogst van 1536, Rijks-Archief te 

Leeuwarden; ook voor den uitslag van de bemoeiingen der commissarissen. 
3) 1536—1537 aan ponden 20957 1542—1543 aan ponden 20182 

1540—1541 „ „ 19909 1544—1545 „ „ 18239 
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Tegenover de vermindering van inkomsten, die gevolg was 
van den verkoop van vele renten uit het Bildt in de jaren 
1536, '38 en '40x) stond de vermeerdering, spruitende uit de 
verpachting van het Buitenbildt2). FLOBIS VAN EGMOND had 
dat voor zijn leven in vruchtgebruik gekregen. In October 
1539 stierf hij. Toen werd ook het Buitenbildt bij het lands-
heerlijk domein getrokken en in 1541 door den Rentmeester 
opnieuw verpacht; 945 £ bracht het op. 

In 1545 was men weer aan een nieuwe verpachting toe. 
Den 15en Juli werden daartoe gecommitteerd: de Rentmees
ter, Mr. KAREL VAN NIJTSHBM, Raad en Procureur-Gfeneraal 
in Friesland, en Mr. P IBTEB VAN SINTE PIETEBS , Meester van 
de Rekeningen in Holland. Zij kregen in opdracht met de 
oude pachters te onderhandelen over verlenging van hun 
oude huur met 5 jaar , doch met bijbetaling van één jaar 
pacht in gereed geld ter aflossing van de verkochte renten; 
of over een verhooging der pacht met ongeveer 11 % ; ver
meerderd met 1 Philipsgulden per morgen, als rantsoen, in 
eens. Wilden die onderhandelingen niet vlotten, dan zouden 
zij, op bepaalde voorwaarden, tot een nieuwe verpachting 
aan den meestbiedende kunnen overgaan. Het resultaat 
was een verhuur voor den tijd van 6 jaar , die vrij wat meer 
opleverde dan de vorige: 25000 £ ruim bleef in de rekening 
van 1547—1548 zuiver over. Buitendien werd nog 2 Carolus-
gulden per morgen in gereed geld, als rantsoen, ontvangen8). 

Toen met 1551 deze zes jaren ten einde waren, kregen 
Mr. ADRIAEN NUMAN, van wegen de Rekenkamer in Holland, 
de Procureur-Generaal, de Rentmeester-Generaal en de spe
ciale Rentmeester van het Bildt, BOUDEWIJN van Loo, bevel 
om overal waar dat nutt ig zou kunnen zijn te publiceeren, 
dat men wederom tot verpachting der Bildtlanden zou over
gaan. Intusschen mochten zij met de oude pachters over 
verlenging van huur weer onderhandelen, maar minstens 1 

!) Zie beneden, pag. 245 vlgg. 
2) Zie voor net nu volgende over net Buitenbildt de Bentmeestersrekening 

over den oogst van 1540. 
3) Vgl. voor het voorafgaande de Bentmeestersrekening over den oogst 

van 1547. — De netto-opbrengst over den oogst van 1547 was precies: 
25152 £ 7 s 4 d. 
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Carolusgulden moest per morgen meer betaald worden; wie 
daartoe niet te vinden waren, zouden htm land aan den 
meestbiedende verpacht zien. Voor zes jaar weer werd de 
nieuwe verbintenis aangegaan 1 ) ; netto is de opbrengst van 
het Bildt over den oogst van 1554, ruim 30000 £2). Het 
totaal der ontvangst alleen bedraagt in deze rekening 35870 £ 
19 s., tegen 20232 £ 12 s. 8 d. in die van 1527—1528. 

De administratie der Bildtpenningen werd gevoerd door 
een Rentmeester. TJAAED BTJEMANTA was de eerste: hij inde 
als laatsten termijn de pacht van Martini 15233). Toen volgde 
hem de Rentmeester-generaal, JOHAN RATALLEB, op4) . Met 
het Rentmeesterschap-generaal ging ook dat van het Bildt 
over op G¾BBIT VAN Loo, eerst, in 1530, voorloopig, later, 
in 1533, voor goed5). Van 1551 tot 1556 was BOUDBWIJN 

VAN Loo Rentmeester weer van het Bildt alleen 6) , totdat hij 
in het laatste jaar zijn vader ook in het algemeene Rent
meesterschap opvolgde en beide ambten daardoor weer in 
ééne hand bracht 6 ) . 

De rekeningen schijnen in den eersten tijd, door de om
standigheden en doordat Heer TJAAED „doen ter tijd de 
usantie ende stijl van Rekeninge nyet en hadde", nog al 
gebrekkig geweest te zijn7). Als JOHAN RATALLEB het ambt 
overneemt krijgen zij den behoorlijken vorm. Ten gevolge 
van het gebeurde in 1525—'27 onderging die vorm nog ééne 
wijziging. In plaats van de ontvangst in ééns van het ge-
heele Bildt tegen een bepaald aantal guldens per morgen 

1) Vgl. voor liet voorafgaande de Rentmeestersrekening over den oogst 
van 1554. 

2) Precies: 30463 £ 10 s. 4 d. *" 
3) Zie de aanteekeningen van de Kekenkaraer bij de ontvangsten, sprui

tende uit net Bildt m KATALLEB'S rekening van 1523—1524, fol. 5. 
*) Zie diens rekening van 1523—1524, fol. 5. 
5) Vgl. boven, pag. 205. 
8) Ibid. 
') Zie in de Sentmeestexsrekemng van 1531—1532, fol. 42, het rekest 

door TJAAKD VAN BURMANNIA overgegeven, om vergoeding voor schade, geleden 
in de administratie van het Bildt. 
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wordt voortaan iedere pachter in de rekeningen genoemd, 
met vermelding van het aantal morgens dat hij gebruikt, 
en den prijs waarvoor hem die zijn gegund. Verder worden 
onder de ontvangsten geboekt: de inkomsten van het Buiten-
bildt; de zonder vergoeding in gebruik afgestane gedeelten *), 
aan de drie kerken b.v., aan de stad Franeker 2 ) , het kloos
ter Mariëngaarde 8) ; FBITS VAN GTBOMEBACH

 4), H E T T E HEMMEMA, 

Mr. BBBNABD BTJCHO
 5); eindelijk de inkomsten, spruitende 

1) Een toelichting van elk der posten is in de Bentmeestersrekeningen 
zelve, ter plaatse, te vinden. 

2) Vgl. den giftbrief, Chbk. van Vriesl. I I , pag. 214 vlg. — Bij de her
meting van 1535 en '36 bleek het door Franeker gebruikte land meer dan 
200 morgen te bedragen. Zie voor de oplossing der daaruit gerezen kwestie 
het boven, pag. 203 noot 4 aangehaalde ¾egister op fol. 90. 

3) Vgl. boven pag. 61 en 222. Het verder verloop der kwestie blijkt 
het duidelijkst uit het stuk, dat in copie voorkomt in het in de vorige noot 
bedoelde Register op fol. 88: „Grhifte voor die van der Abdije van Marien-
garde in Vrieslant van hondert zestien niergen lants up 't Bildt, binnen 
's dijcx mit hueren aenwas buyten 's dijcx" (1540). Op 550 morgen maakte de 
abt aanspraak; zij waren hem door den Hertog van Saksen afhandig gemaakt. 
Als vergoeding werden hem, den 17 Oct. 1519, 116 morgen geschonken. 
De giftbrief werd niet behoorlijk geverifieerd; dus begon de Procureur-Gene
raal later een proces. De commissarissen van 1537 zouden ook naar den 
stand van dat proces informeeren. Zij waren van oordeel, dat men het klooster, 
bij nieuwe, behoorlijk geverifieerde, brieven de 116 morgen binnendijks kon 
laten behouden zonder wat verder aan de buitenzijde zou aanslibben. (Zie 
het stuk, boven, pag. 166 noot 1, aangehaald). Zoo gebeurde bij den in 
den aanvang dezer noot vermelde schenkingsacte. Buitendien zou het klooster 
zich moeten voegen naar alle ordonnantiën, die voor het Bildt gemaakt varen 
of nog gemaakt zouden worden; moest lederen jaarsavond een .,solempnele 
stacie van missen, diensten ende memoriën van requiem" voor den Keizer en 
en zijne erven houden; zou op denzelfden dag 2 vette schapen of 5 Car. g. 
aan den Rentmeester afdragen; en moest eindelijk de som van 700 Oar. g. in 
ééns betalen. — Zie den reversaalbrief van het klooster: WIJBRANDS: Gesta 
Abbatum Orti Sanote Marie, pag. 266 vlgg. 

4) Zie omtrent het leen en het bezit van PKITS VAN Q-ROMBACH op het Bildt 
de Eentmeestersrekening van den oogst van 1536. Vgl. daarmee den over-
drachtsbrief Chbk. van Vriesl. I I , pag. 302 vlgg. en het Kegister, boven, 
pag. 203 noot 4, bedoeld op fol. 16 en 17. Hij was door zijn vrouw erfgenaam 
van HESSEL VAN MAKTENA. 

6) Zie den giftbrief in het boven, pag. 203 noot 4 bedoelde Kegister, fol. 
6. — Vgl. ook het pachtcontract met JULIUS VAN BOTNIA C.S. (boven pag. 227 

noot 3). 
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uit „huysen ende persoenen, die getimmert hebben opten" 
gront vanden Keyser opte Leye", en nog enkele andere, 
kleine posten nu en dan. Als uitgaven staan daartegenover 
renten, op het Bildt geschonken of verkocht, en verschil
lende onkosten, b.v. van aanleg van dammen, van reparatiën 
aan het accijnshuis op de Leije, van meting en verpachting', 
van het maken en schrijven eindelijk van de rekening. 

Naast het Bildt komt in de latere Rentmeestersrekeningen 
als domein van den Landheer eenig land voor, dat bedijkt 
was in het nieuwe-land van Kollum, het „Cruyslandt". Van 
1529 tot ongeveer 1542 werd die bedijking tot stand ge
bracht1). In de rekening van 1531—1532 wordt als ontvangst 
van deze nieuwe aanwinst 145 £ opgegeven; in de latere 
rekeningen gewoonlijk ruim 200 £. 

Eindelijk is er in de verschillende rekeningen nog sprake 
van venen, waaruit de brandstof genomen placht te worden 
voor den Stadhouder en voor het blokhuis te Leeuwarden. 
Die venen zijn echter voortdurend in proces. Dat berichtten 
de commissarissen van 1537 hun regeering2); dat blijkt ook 
uit de Rentmeestersrekeningen, waar geen ontvangsten, uit 
dit betwiste domein spruitende, gemeld worden; ze zijn nog 
in proces, heet het ook daar. „Ende voer de berninge" wordt 
EQMOND en ook AKEMBERG

 3) „hondert Carolus gulden" toe
gelegd „des en sal hy negheene turff moegen doen delven, 
off houdt haelen up 's Keysers erve . . . maer nochtans de 
handt houden, dat de Keyser in zijne (venen ?) daer de 
Stathoudere zynen turff plach te haelen, nyet gepreiudicieert 
noch gedeposseert, dan 't meeste prouffit daer mede gedaen 
werde". 

!) Vgl. A. J . AMDBEAE , Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente 
Kollummerland en ISTieuwkruisland, pag. 2 vlg. en 101, waar ook de andere 
werken van den schrijver, die mede over deze bedijking handelen, geciteerd 
worden. 

2) Zie hun verslag, boven pag. 166 noot 1 aangehaald. 
3) Zie hunne instructies boven, pag. 117 noot 3 en 4, aangehaald, op 

art. 30. 
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IV. H e t P l u i m g r a a f s c h a p . 

Ook de inkomsten der zwanerij stammen uit den Saksischen 
tijd. Dit blijkt uit de commissies der pluimgraven, waarvan 
er één, ten bewijze, op pag. 62 werd aangehaald. Bij het 
tractaat van 1524 werd den Keizer ook de „Pluemgraverye 
van den Swaenen" toegestaan *). Den Stadhouder is opge
dragen de „zwanerye" te „bewaerene" 2). De inkomsten ervan 
werden verpacht voor 4 of 3 jaar aan den meestbiedende. 
De eerste maal gebeurde dat door den Rentmeester en den 
keizerlijken commissaris Mr. COBNELIS ANTHONISZ. Later 
heeft de vergeving, evenals die der accijnsmeesters- en 
controleursambten, door de Rekenkamer plaats, nadat het 
advies van den Rentmeester is ingewonnen. De pachter 
heeft een borgtocht te stellen in handen van den Rentmeester 
en een ambtseed af te leggen aan Stadhouder en Raad3). 
Zonder consent van den pluimgraaf mag niemand zwanen, 
die geen particulier eigendom zijn, vangen, schieten of dood
slaan. Niemand dan de pluimgraaf mag veeren van zwanen 
koopen en verkoopen; hem wordt voor den inkoop een vaste 
prijs gesteld. In gevallen eindelijk van overtreding van de 
artikelen van boeten of breuken, van ouds in dezen gebrui
kelijk, komt hem in den beginne alleen de jurisdictie toe; 
later wordt die overgebracht op President en Raden 4). De 
opbrengst dezer bron van inkomsten is gering; 50 £ in de 
eerste rekeningen5); 156), 127) en 8 £8) later; in de rekening 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 151. 
2) ld. pag. 809. — Vgl. boven. pag. 119. 
3) Vgl. voor liet voorafgaande de Rentmeestersrekeningen onder de inkom

sten van net pluimgraafschap; verder de commissies in liet Ohbk. van Vriesl. 
H., pag. 491, 500, 755 en in net boven, pag. 203 noot 4 , bedoelde Register 
fol. 37 (voor I¾ANS JANSZ., 4 jaar à 50 £ , 1529), fol. 59 (voor Ï¾ANK PIJN, 

3 jaar à 8 £ , 1534) en fol. 65 (vgl. CKhk. van Vriesl. I I , pag. 755). 
4) Vgl. voor bet voorafgaande de in den tekst genoemde artikelen van 

boeten of breuken: Olibk. van Vriesl. I I , pag. 500, 560 en 756; ook de inter
pretatie van enkele artikelen: Clibk. van Vriesl. I I , pag. 768. 

¾ Bentmeestersrekening 1525—1526, 1527—1528, 1528—1529. 
6) ld. 1531—1532. 

7) ld. 1540—1541. 
8) ld. 1536—1537, 1542—1543, 1544—1545, 1546—1547, 1547—1548. 
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van 1554—1555 echter weer 44 £. Een tweetal redenen van 
dat verloop staat genoemd in de commissie voor FBANK 

PIJN van 1534 *): de Heerschappen merken 's Keizers zwanen 
en bestempelen ze dus tot hun eigendom; en velen dezer 
dieren trekken naar Holland, naar Wieringen vooral, waar 
ze vrijelijk gejaagd worden. 

Het is hier de plaats om ook over de jacht in het alge
meen nog iets ter sprake te brengen. Hazen, patrijzen, 
„velthoenderen, cranen, reygers, moerhoenderen, putoeren" 
en herten in de Wolden, kwamen in Friesland voor 2). De 
jacht was vóór de reductie vrij geweest; huislieden zoowel 
als heerschappen mochten jagen. TATJTENBUKG had dat met 
advies van den Raad verboden voor de huislieden; de jacht 
bleef dus open voor Stadhouder, Raden en Heerschappen. 
In 1542 deed EGMOND een plakaat in denzelfden geest uit
gaan8); behalve de genoemden zouden ongemoeid blijven zij, 
die den Grietmannen een bewijs van verlof van Stadhouder 
of Raden konden toonen. Ook de heerschappen plachten 
zulke bewijzen te geven; vandaar hunnerzijds een protest tegen 
het plakaat van 1542. Echter werd in 1550 van Brussel uit 
gelast4) dit plakaat te vernieuwen; enkele woorden slechts 
zouden veranderd worden; de Stadhouder alleen zou verlof 
tot jagen mogen geven; maar omdat de Raadsheeren, die 
van ouds het jachtrecht hadden, dikwijls niet in persoon 
konden gaan, zou de Stadhouder toelaten dat die iemand 
voor zich in de plaats verlof gaven. Dit verlof echter zou 
streng persoonlijk zijn. Op het Bildt was ook voor heer
schappen de jacht verboden5). 

i) Zie het Kegister, bedoeld pag. 203 noot 4, fol. 59. 
2) Vgl. het plakaat: Ohbk. van Vriesl. I I , pag. 838 en J¾jks-Archief te 

Brussel, Oaiton 43 en 44, brief van President en Baad in l¾iesland aan 
MARIA VAN HONGARIJE dd. 6 Apiil 1550. Het nu volgende overzicht is aan 
dezen brief ontleend. 

3) Zie noot 2. 
4) Bijks-Archief te Brussel, Carton 43 en 44, schrijvenvan 23 April 1550. 
5) Chbk van Vriesl. I I I , pag. 112. 



235 

V. Z e e v o n d . 

In het „Regyster van alrehande saicken roerende Oest-
vrieslandt, beghinnende inden zomer 1515" komt een extract 
voor*) uit het proces-verbaal der commissarissen van 1524. 
De Grietmannen — heet het daar — zullen toezicht houden 
op de zeevonden, wat aanspoelt tegen redelijk bergloon 
bewaren en terstond Stadhouder, Raad en Rentmeester 
waarschuwen. Bij dit extract is een aanteekening gevoegd: 
in de rekeningen van den Rentmeester is van zeevonden 
geen melding gemaakt; hij moet nu nog uit de griffie en 
van elders recouvreeren al wat van zeevonden recouvrabel 
zal wezen, afzonderlijke rekening daarvan doen tot den 
laatsten September 1544 en van dan af jaarlijks in een 
afzonderlijk kapittel van zijn rekening ook deze inkomsten 
verantwoorden. Groot waren ze niet; in het rekenjaar 
1546—1547 beliepen ze 14 S 4 s., in dat van 1547—1548: 
48 £ 5 s. 9 d. 2). 

VI. D e o p b r e n g s t v a n d e K a n s e l a r i j . 

De ontvangsten, die komen „van 's Keyzers zegel ende 
ander incommen vanden cancelriën" worden nader toegelicht 
door een „Rekening van 't zegel-regt van 's Hofs griffier Mr. 
GOVEET VAN DUVENEE, van 1 October 1549 tot 30 Septem
ber 1550s). 

Onder een eerste hoofd zijn samengevat de inkomsten, 
spruitende uit het verleenen van brieven van presentatie tot 
die geestelijke leenen, waarvan de vergeving den Keizer toe
kwam , en van brieven van placet voor de overige4). Het 
totaal beloopt 294 £. 

Dan volgen de ontvangsten, komende van commissies voor 

!) Zie van dat Eegister fol. 114. — Het Eegister is boven, pag. 203 
noot 4 , nader aangewezen. 

2) Zie de Eentmeestersrekeningen van genoemde jaren. 
8) Berustende in het Eijks-Archief te Leeuwarden. 
4) Vgl. boven, pag. 124. 
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Raadsheeren tot commissarissen in bepaalde zaken; van 
commissies tot grietenijen en eens tot een dijkgraafschap; 
verder nog „vanden Raetsbestedinghe vanden steeden". Het 
geheel bedraagt 91 £ 5 s. 8 d. 

Vervolgens is geboekt de ontvangst van citatiën, perem-
toir en executoriaal, mandaten op deurwaarders etc. ter 
somma van 98 £ 4 s. 

Dan de ontvangst van uitgesproken sententiën, waarvan 
1/i kwam voor den Keizer, bedragende 113 £ 4 s. 6 d. 

Eindelijk nog de ontvangst van contumatiën. Mr. P I E T B B 

VAN SiNTB PIETEES had bij zijn vertrek uit Friesland, in 
1545, een memorie achtergelaten *), waarin o. m. het volgende 
voorkwam: „zoe veele ende diversche boeten van contuma-
ciën ende correctiën van abuijsen ongeëxecuteerd zijn ge
bleven zekere lange jaeren hier bevoeren onder dexel dat 
nyemandt den ontfanck van dien en heeft aenvaert om nae-
maels te verantwoorden, sal middel gesocht worden, dat 
men zoe verre het doenlick is zulcke boeten van contumaciën 
ende andere correctiën, nyet geindt wesende tot 's Keysers 
proffijt, inne ende executere, al soude men van 's Keysers 
wegen (indien de Rentmeester andere oecupatiën heeft) 
yemandt committeren, die op een behoerlijck salarys onder 
de handt des Rentmeesters opten 16en off 20en penning tselve 
innen ende de penningen daerof comende den Rentmeester 
leveren zoude, omme dairaff te verantwoirden mitten anderen 
penningen van zijnen ontfange" . . . In verband hiermee 
misschien werd den 29en April 1550 in de Rekenkamer in 
Den Haag een acte geëxpediëerd, waarbij de griffier tot de 
ontvangst der contumatie-gelden gecommitteerd werd 2). Ze 
beloopen in deze rekening 78 £ 8 s. 

Het totaal der kanselarij-ontvangsten is 675 £ 2 s. 2 d. — 
Uitgaven staan daartegenover voor vuur en licht en voor 
reparatiën en verbeteringen aan het gebouw; ze bedragen 

!) Die memorie komt voor in het Register, bedoeld boven, pag. 203 
noot 4, fol. 105 vlg. — Ben copie ervan berust in de BuMA-portefeuille met 
Bildtstukken in de Bibliotheek van het Friesch-G-enootschap te Leeuwarden, 
no. 23 van het biigevoegde register. 

2) Zie de in het begin van deze rubriek aangehaalde „Kekening van 
' t zegel-regt" . . . . 
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samen 211 £ 10 s. 6 d. — Dus blijft over 463 £ 11 s. 8 d. 
De rekening is gehoord en gesloten door den Rentmeester 
en een der Raadsheeren als commissarissen. 

De opbrengst der kanselarij-gerechtigheden verschilt nog 
al iets in de verschillende jaren, waarvan de rekeningen van 
den Rentmeester bewaard zijn gebleven l). Gemiddeld is het 
zuivere totaal ongeveer 300 £. 

Een voorgenomen poging, in 1537, om de inkomsten der 
kanselarij te vermeerderen bleef ongedaan, ook al omdat 
„l'office'" n'était „de telle importance que on y puist tirer 
grant prouffit pour l'empereur" 2). 

Ofschoon zij in de Rentmeestersrekeningen onder afzon
derlijke hoofden staan geboekt, kunnen hier, samengevat 
met de inkomsten der kanselarij, gevoegelijk nog eenige 
ontvangsten besproken worden, die nauw samenhangen 
met werkkring en positie van het Hof. 

Bedoeld zijn, in de eerste plaats, de consentgelden. Voor 
verkoop of ruil boven een waarde van 200 gg. was toestem
ming van den Raad noodig s). Door de gestadig stijgende 
waarde der landerijen, onder meer redenen misschien, vloeit 
deze bron van inkomsten steeds rijkelijker, zoodat het totaal 
der opbrengst in voortdurenden climax van 1526 tot 1548 
klimt van 66 £ tot 1798 £ ruim. Bij plakaat van 31 Januari 
1526 4) werd bekendgemaakt, dat van alle koopen, ruilingen 
en schenkingen, waarop consent was verworven van de Gel-
derschen, opnieuw consent moest worden verzocht van Stad
houder en Raad. In de rekening van 1531—1532 komt een 
post voor van 306 £, in die van 1540—1541 een van 214 & 
ruim als opbrengst van zulke opnieuw verleende consenten 5). 

1) Precies is de netto-opbrengst van ieder jaar niet op te geven, daar de 
inkomsten en elders de onkosten soms van 2 jaren zijn samengenomen. Als 
minimum vond ik een te kort van 108 £ 19 s. 5 å. in de Tekening van 
1540—1542; als maximum een overschot van 467 £ 8 s. in die van 1546—1547. 

2) Zie het verslag der commissarissen van bedoeld jaar, aangehaald boven, 
pag. 166 noot 1. 

s) Vgl. boven, pag. 64. 
«) Zie Chbk. van Vriesl. I I , pag. 161 en 508. 
6) Ben register van zulke consenten „bedragende samen 700 £", werd den 
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Een andere dergelijke post is die der inkomsten uit con-
fîscatiën en crimineele zaken, als compositie van doodslagen, 
boete voor het verzuimen van consent-aanvragen etc. Uit-
teraard is het totaal dezer ontvangst zeer afwisselend: 55 £ 
vond ik als minimum, 1409 £ als maximum. 

Eindelijk wil ik nog in dit verband melding maken van 
de ontvangst van „civiele boeten en breuken", de ontvangst 
der inkomsten, die spruiten uit de afrekening met de Griet
mannen. Dezen officieren was toegestaan het consentgeld 
bij transacties beneden 200 gg. en de helft der boeten; de 
andere helft kwam aan den Keizer x). Zij moeten rekening 
en verantwoording doen aan Rentmeester en commissarissen, 
daartoe benoemd en worden te dien einde naar Leeuwarden 
ontboden. In bepaalden vorm heben zij hun rekening in te 
dienen 2). Eerst worden vermeld de consentgelden; dan de 
boeten en breuken, die meest gevolg zijn van de correc-
tioneele rechtspraak van den Grietman bij kleinere vergrij
pen , als stelen, wonden, schelden etc.; verder exeecutie-
gelden; en eindelijk de ontvangsten, naar aanleiding van 
crimineele zaken, die buiten des Grietmans commissie staan. 
Uitgaven worden gedaan om de boeten en breuken te innen, 
voor de justitie, voor reizen van den Grietman en voor 
bodeloonen, als brieven door de grietenij worden gedragen 
tot oproeping voor een landdag of tot monstering van huizen 
en luiden, plakaten, bekendmakingen van vrede, van de 
verpachting van het Bildt enz. enz. Het batig saldo voor 
den Keizer is meestal zeer gering of wel de rekening eindigt 
met een te kort, dat door den Rentmeester dan den Griet
man gerestitueerd wordt 8). 

lgen Maart 1531 door den Rentmeester overgeleverd in de Kamer, en wordt 
nu bewaard in het Rijksarchief te Leeuwarden. 

!) Zie voor dit en het nu volgende, behalve de Rentmeestersrekeningen 
onder het in den tekst genoemde hoofd, ook de rekeningen van Grietmannen 
uit dezen tijd, die berusten in het Rijks-Archief te Leeuwarden. 

2) Zoo moest b.v. de rekening, die JARICH VAN DEKEMA den 13en Maart 
1526 aan commissarissen overgaf, op nieuw gemaakt worden, omdat de vorm 
niet in den haak was. Vgl. die rekening. 

3) Zoo wordt, in de Rentmeestersrekening van 1536—1537 b.v., slechts 



239 

VII. H e t t o t a a l der i n k o m s t e n . 

Bij de sommen, boven onder verschillende hoofden ge
noemd en door den Rentmeester als ontvangsten geboekt, 
komt dan nog geregeld een rubriek voor van inkomsten van 
„diversche partijen". Hieronder worden b.v. vermeld: de 
opbrengst van eenige pondematen lands, den Keizer toe
gevallen; van de visscherij van Kiesterzijl; van de sluis op 
het Bildt, de oude Leije; van de pacht van roertol. post-
geld, sluis en visscherij te Harlingen; van die van accijns op 
bier, wijn en laken, van duiven en waranden op Schier
monnikoog; van postgeld te Staveren; van pacht van een 
steenoven bij Limekeri; van de waag te Kollum; van een 
molen te Beetgum later en erfpacht van een steed in Workum, 
die vroeger binnen het blokhuis lag. Het totaal dezer posten 
beloopt van 216 £ tot 287 £, stijgt echter eens1) tot 382 £. 

Een enkele buitengewone ontvangst nu en dan kan , ook 
om het geringe bedrag, hier onbesproken blijven. 

We komen dus nu tot het geheel der inkomsten. Daarbij 
zonderen we eerst het Bildt en de opbrengst van venen en 
aanwassen uit. Door het verloop vooral der accijnzen a) daalt 
dan het eind-bedrag van een maximum van + 42000 £3) in 

van 3 Grietmannen iets ontvangen. Ook niet elk jaar wordt afgerekend; 
in het rekenjaar 1554—1555 b.v. had geen enkele Grietman dat gedaan. 

1) In de rekening n.1. van 1528—1529: 382 £ 16 s. 6 d. 
2) Vgl. boven, pag. 216. 
8) Het eind-bedrag der rekening zonder de inkomsten van het Bildt, 

45571 £ 10 d. is verminderd met 3550 £ 11 s. voor graties in accijns aan 
de steden Leeuwarden, Sneek, Bolsward en Harlingen. Zoo resteert 42020 £ 
9 s. 10 d. 

Dat bedrag aan graties moest van het geheel der inkomsten afgetrokken 
worden om een zuivere vergelijking met andere jaren te krijgen. In latere 
rekeningen toch (1531—1532 voor het eerst) wordt de ontvangst der accijnzen, 
door een andere wijze van rekenen met de steden, dadelijk met dit bedrag 
verminderd opgegeven. Niet dit geheele eind-bedrag kwam werkelijk in; 
jaarlijks werd 1500 à 1800 £ gekort in de jaartax voor de vrije heerschappen 
en 250 tot 450 £ ongeveer voor gunsten in dezen aan steden, die zelfs in 
de eerste drie rekeningen resp. 1573, 1174 en 1174 £ korting genieten. Toch 
meende ik behoudens deze opgave, de wijze van rekenen van den Rentmeester 
te mogen volgen, omdat de heele korting voor de heerschappen en. gedeeltelijk 
die voor de steden door de regeering als kwestieus wordt beschouwd (zie 
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de rekening van 1525—1526 tot een minimum van ongeveer 
34000 £x) in die van 1542—1543, waarbij echter valt op te mer
ken, dat van 1531—'32 af al dit minimum gedurig bijna be
reikt wordt2). Van 1542—'43 af is dan weer eenige stijging 
merkbaar, die gevolg is voornamelijk van vermeerdering van 
inkomsten uit den accijns, de kanselarij, de consenten en 
de confiscatiën en crimineele zaken; + 38500 £ wijst de 
rekening van 1547—1548 aan 3). 

Wordt de opbrengst van het Bildt en de overige aanwassen 
bij het eind-cijfer inbegrepen, dan hebben we eerst, door de 
verandering van 1525—'27 in de Bildtadministratie 4), een 
aanzienlijken sprong omhoog; van 50400 £ ongeveer in de 
rekening van 1525—1526, stijgt het slot-bedrag tot + 60500 £ 
in die van 1527—1528B). Dan krijgen we, om de redenen 
hierboven vermeld, daling, tot een minimum van 54300 £ 
ongeveer in de rekening weer van 1542 —1543, een minimum, 
waaromheen zich echter van 1531—'32 af het eind-cijfer reeds 
beweegt6). Dan volgt ook hier weer stijging, maar door de 
grootere opbrengst van het Bildt bij de verpachtingen van 
1545 en 1551 is die veel sterker dan boven het geval was. 
De rekening van 1554—1555 wijst een maximum-totaal aan 
van ruim 68600 £7). 

beneden, Hoofdstuk IX) en volgens haar de jaartax dus ongeveer m haar 
geheel behoorde ontvangen te worden. Nu zijn die kortingen, evenals m de 
Kentmeestersrekenmgen onder de uitgaven medegeteld; het emd-resultaat 
blijft er dus hetzelfde om. Jaar tax, bij anticipatie gebeurd, is niet meegerekend 

l) 33874 £ 15 s. 1 d 
. 41153 £ 12 s. 10 d. 2) 1527—'28 

1528—'29 

1531—'32 

1544—'45 

1546—'47 

. 38421 

. 34167 

. 37870 

. 36684 

6 
3 

3 

12 

1536-

1540-

1547-

1554-

-'37 

-'41 

-'48 

-'55 

. 34456 £ 

. 35100 „ 

. 38421 „ 

. 37864 

11 d. 

9 „ 

1 s. 5 
17 „ 8 

i) Vgl. boven pag. 223 vlgg. 
5) Precies: 50355 £ 9 s. 10 d. *<••) en 60517 £ 5 s. en 6 d. 

6) 1528—'29 
1531—'32 
1536—'37 

7) 1544—'45 

1546—'47 

58241 £ 10 
54610 „ 16 
55580 „ 19 
56325 „ 11 
59186 „ 9 

1540—'41 
1542—'43 

1547—'48 

1554—'55 

54430 £ 
54281 „ 

63804 

68654 

0 s. 3 d. 
10 „ 5 „ 

13 

16 
•**•) Van het eindbedrag dat deze rekening zou opleveren is afgetrokken 

1560 £ voor landen op het Bildt in handen van. anderen. 
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C. UITGAVEN. 

Bij de behandeling der uitgaven zullen we eerst die ver
melden , welke op de administratie van Friesland betrekking 
hebben. 

Als een eerste post komen geregeld voor de kortingen om 
gratie in de jaartax aan steden en z.g. vrije heerschappen. 
Het bedrag aan gunsten der eerste soort is zeer verschillend, 
beweegt zich tusschen 1573 en 240 £; de som der andere 
gratiën ligt, meer constant, gewoonlijk tusschen 1600 en 
1650 fi1). 

Dan volgen de uitgaven aan wedden voor Stadhouder 'en 
Raden en een Rekenmeester meestal uit de Kamer van Hol
land. Het totaal beloopt nu eens iets onder, dan weer iets 
boven de 6000 £2). 

Het geheel der uitgaven aan wedden voor accijnsmeesters 
en controleurs stijgt van + 1600 tot + 1900 £3). 

Aan pensioenen, vaste jaarlijksche toelagen aan Stadhou
der, President, sommige Raadsheeren, enkele andere ver
dienstelijke ambtenaren etc. wordt een bedrag uitgegeven, 
dat in den beginne stijgt van 4000 £á) ongeveer in de reke
ning van 1525—1526 tot ± 5400 £5) in die van 1531—1532; 
maar dat daarna sterk daalt tot 1310 £ slechts in de reke
ning van 1554—1555. 

De onkosten van justitie stijgen teekenend, naarmate de 
tijdsomstandigheden de regeering en hare onderdanen op 
meer en meer gespannen voet brengen. Naast 44 £6) in de 
rekening van 1527—1528 staat een eind-bedrag van + 2750 &1) 
in die van 1554—1555. Onder dit hoofd zijn b.v. onderge
bracht de vergoeding aan den cipier, die van eiken gevangene 

1) 1503 £ 10 s. 6 d. in de rekeningen 1540—1541 en 1542—1543. 
2) 4509 £ in de rekening van 1525—1526. Overigens is het minimum 

5402 £ 5 s. 2 d. ia de rekening van 1554—1555; het maximum 6234 £ 8 s. 
m die van 1531—1532. 

3) 1639 £ l i s . in de rekening van 1525-1526; 1891 £ in die van 1546—1547. 
i) 3974 £. 
5) 5411 £ 10 s. 9 d. 
6) 44 £ 17 s. 3 d. 
7) 2749 £ 8 s. 

16 
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3 st. per dag heeft; die aan den scherprechter, 10 st. voor 
een heele executie, 7 voor een halve; verder het salaris dier 
beide personen; vergoeding van onkosten, die Grietmannen 
maken bij het gevangennemen van misdadigers ; getuigengeld 
en vergoeding voor het grosseeren van getuigenverhooren; 
het tractement van de dienaren der justitie en de onkosten 
voor hun kleeding. 

Verder worden als uitgaven geboekt de reis vergoeding voor 
Raden, Rentmeester, Procureur-Generaal en Substituut van 
dezen.*) De reizen worden ondernomen b.v. tot informatie 
naar aanleiding van misdaden, tot apprehensie van misda
digers, tot schouwing van dijken, tot vervoer van gelden 
naar Brabant. De Rentmeester heeft nu en dan in Friesland 
te reizen in zaken, de financiën rakende; of wel hij moet 
naar Den Haag of naar het Zuiden trekken om er zijn staat 
te maken of rekening en verantwoording van zijn beheer 
te doen. 

Nog vormen afzonderlijke, geregeld terugkeerende rubrie
ken van uitgaven: de onkosten voor reizen van boden en 
deurwaarders 2); het recht van den Griffier van consenten s ) ; 
de tekorten aan Grietluidená); de onkosten der kanselarij5); 
die voor reparatiën, materialen, daghuren etc. ten behoeve van 
„huizen" en sterkten6) ; die voor „diversche partijen" nog 7 ) ; 

1) Minimum 154 £ 10 s. in de rekening van 1525—1526; maximum 
1421 £ 15 s. 6 d. in die van 1542—1543. 

2) Mi Trim urn 188 £ 19 s. in de rek. van 1531—1532; maximum 580 £ 4 s. 
6 d. in die van 1525—1526. 

3) Van elk consent 14 st. — Minimum 45 £ 10 s. in de rek. van 
1528—1529; maximum 107 £ 2 s. in die van 1547—1548. 

4) Min. 14 £ 11 s. in de rek. van 1540—1541; max. 97 £ 17 s. 10 d. in 
die van 1536—1537. 

5) Min. 73 £ 19 s. 9 d. in de rek. van 1525—1526; max. 582 £ 9 d. in 
die van 1540—1541. 

6) Hierbij zijn inbegrepen de kosten voor haven en hoofden te Harlingen, 
die verreweg het leeuwendeel eischen. Min. 320 £ 10 s. 1 d. in de rek. 
van 1528—1529; max. 8039 £ 17 s. in die van 1546—1547. 

7) Min. 273 £ 14 s. in de rek. van 1540—1541; max. 3158 £ 13 s. 3 d. 
in die van 1531—1532. 
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en eindelijk voor het schrijven en maken van de rekening1). 
Achterstallige wedden b.v. van Priesche Raadsheeren 2); lan
den op het Bildt, die tijdelijk-in handen zijn van anderen3); 
onderhoud van posten en bruggen te Harlingen4); uitbe
talingen volgens mandaat5); terugbetaling van geleende pen
ningen aan de pachters van het Bildt6); onkosten ter oorzake 
van het Kruisland7); vergoeding voor huizen, binnen het 
blokhuis te Dokkum afgebroken8); reparatiën aan accijns-
huizen9); inkoop van artillerie 10); al zulke toevallige hoofden 
en posten vergrooten dan nog iets het totaal van de uitgaven 
van een enkele of van eenige rekeningen. 

Zóó nu beloopt dat totaal van de onkosten der Friesche 
administratie van + 15000 £ tot éénmaal + 27000 £; gewoon 
echter is ruim 20000 £ u ) . Van de inkomsten, de domeinen in 
engeren zin niet meegerekend, bedraagt dat voor de reke-

J) 24 £ in de rek. tot en met 1544—1545; dan, om duurte van perka
ment en grooteren omvang, tot 38 £. 

2) 982 £ 9 s. 6 d. in de rek 1525—1526 en 1527—1528. 
3) 1605 £ in de rek. van 1525—1526. 
i) 11 £ 6 s. 6 d. m de rek. van 1525—1526. 
5) Van af rek. 1536—1537; mm. 125 £ in de rek. van 1554—1555; max. 

1575 £ in die van 1546—1547. 
6) Eek. 1536—1537 en 1540—1541 telkens 2000 £ (zie boven, pag. 228). 
7) 203 £ 8 s. in de rek. van 1542—1543; 72 & 10 s in die van 

1546—1547. 
8) 200 £ in de rek. 1536—1537 en 1542—1543. 
9) Te Workum b.v., 25 £ 17 s. 6 d. in de rek. 1542—1543; 90 £ in die 

van 1544—1545. 

146 £ 2 s. m de rek. van 1542-
21569 £ 1 s. 

10) -1543. 

1525—'26 

1527—'28 

1528—'29 

1531—'32 

1536—'37 

1540—'41 

22404 

23747 

27374 

21020 

15093 

5 
12 

5 
4 

s. 

„ 9 d. 

„ 3 „ 

„ 7 „ 

1542—'43 . . 

L544—'45 . . 

1546- '47 . . 

1547—'48 . . 

1554—'55 . . 

18254 £ 

20203 „ 

25148 „ 

22520 „ 

21515 „ 

9 s 

6 „ 

4„ 
10 „ 

3 „ 

2 

4 

9 

7 

7 

d. 

„ 

]f 

d. 

„ 

Van het geheel der uitgaven is afgetrokken wat voorkomt onder het hoofd 
„voor officieren, die daarvan schuldig zijn te rekenen", voor zoover niet 
blijkt, dat de zóó uitgegeven sommen in Friesland zijn besteed; verder 
onkosten, korting etc. bij mning van jaartax bij anticipatie; reparatie-kosten 
buiten Friesland gemaakt; rente-betaling en aflossing van leeningen. 
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1525-1526 . . 
1527—1528 . . 
1528—1529 . , 
1531—1532 . . 
1536—1537 . . 
1540—1541 . . 

. . 51 pet. 

. . 54 „ 

. . 62 „ 

. . 80 „ 

. . 61 „ 

. . 43 „ 

1542—1543 . . 
1544—1545 . . 
1546—1547 . . 
1547—1548 . . 
1554—1555 . . 

. . 54 pet. 

. . 53 „ 

. . 69 „ 

. . 59 „ 

. . 57 „ 

Het grootste gedeelte meestal, verreweg het grootste ge
deelte soms, van wat de Friezen aan directe en indirecte 
belastingen opbrengen en aan boeten betalen, wordt dus 
voor de administratie van het gewest gebruikt. En daarbij 
moeten de uitgaven nog verhoogd worden met de soldij der 
knechten op de blokhuizen, die door den tresorier van oorlog 
betaald worden. 

Anders echter wordt de verhouding, wanneer men ook de 
inkomsten uit de domeinen in engeren zin, het Bildt en de 
andere aanwassen, medetelt. Dan beloopen de kosten voor 
het beheer van Friesland volgens de rekeningen: 
1525—1526 . . 
1527—1528 . . 
1528—1529 . . 
1531—1532 . . 
1536—1537 . . 
1540—1541 . . 

. . 43 pet. 

. . 37 „ 
41 

. . 50 „ 

. . 38 „ 

. . 28 „ 

1542—1543 . . 
1544—1545 . . 
1546—1547 . . 
1547—1548 . . 
1554—1555 . . 

. . 34 pet. 

. . 36 „ 

. . 42 „ 

. . 35 „ 

. . 31 „ 

van het geheel der ontvangsten; en blijft over in de ge
noemde rekenjaren van 27000 tot 47000 £ ruim *). 

Met dat overschot betaalt Friesland zijn aandeel in de 
algemeene lasten van het rijk van KAEEL V. Hoe het be
steed wordt wijst vooral, onder de uitgaven in de Rent-
meestersrekeningen, het hoofd: „Penningen, betaald aan 
officieren, die daarvan schuldig zijn te rekenen", aan. Het 
wordt den Ontvanger-generaal, tegen décharge voor den 
Rentmeester, ter hand gesteld, of wel deze levert het, op 
bevel en evenzeer tegen brieven van décharge, over aan den 
Tresorier van oorlog, om er de garnizoenen in Friesland of 
de troepen elders van te betalen. Het draagt meê bij tot 
tractementen van ambtenaren in algemeenen dienst, van de 
Landvoogdes b.v. of het Hoofd der Financiën, en tot de 

!) Vgl. pag. 240 noot 5, 6, 7 met pag. 243 noot 11. 
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kosten voor gezantschappen aan vreemde hoven. Ook voor 
rente-aflossing van schulden wordt het gebruikt *) en voor 
het verstrekken van pensioenen aan vreemdelingen of hoog
geplaatste ambtenaren, aan Viglius van Zwichem b.v. en aan 
den Secretaris van den Geheimen Raad 2 ) . Ook FUGGER 

krijgt zijn erfrente gedeeltelijk uit Friesland3). Zóó groot 
zijn de behoeften elders, dat 's Rentmeesters staat te zwaar 
soms wordt belast en er een „achterwesen vanden Coimtoir" 
ontstaat. 

D. DE GELDNOOD DER REGEERING. 

Voortdurend nl. verkeert de regeering van KABEL V, met 
hare langdurige, kostbare oorlogen, in grooten geldnood. 
Men behoeft de „Correspondance du gouverneur de Frise" 
slechts door te zien om van de waarheid dezer bewering 
innig overtuigd te worden. „Vorder — schrijft TATJTENBTJRG 

den 21en Maart 1526 aan HOOGSTRATEN
 4) — sijn de ampt-

luyden vanden huysen ghisteren hier gekomen, begerende, 
soo men hen een heel vierendeel jaers , den lesten decembris 
geëxpireert, ende tvierendeel jaers, dat den lesten deser 
maent expireren werdt, schuldich is, betaelt te wesen; soo 
heb ick terstondt om den Rentmeester geschickt, dewelcke 
mij seeght datter geen ghelt inder kamer is, oick dat hij 
gheen geit en weet te krijgen, om deselve drosten te be-
tailen". Uit „srentmeester kammer" kan men — heet het 
in een ander schrijven5) — „tot den lasten vanden lande 
nyet en gefurneren". En al is die bewering in haar alge-

x) B.v. in de rekening van 1536—1537 een post van 1391 £ voor het 
„verloop der finantiën", renteafdoening aan Antwerpsche kooplieden. 

2) Zie deze toelagen in de rekeningen van 1544—'45 af onder de „Pensioenen". 
3) Zie de rekening 1554—1555: uitgave „ende betalinge gedaen Heeren 

ANTHOENIZ FOUCKER bij assignatie". Hij trok een erfrente van 30000 £ per 
jaar voor 300 000 £ , die hij geleend had. Twee deelen kwamen voor reke
ning van Friesland, één voor G-roningen. De betaling zou in twee termijnen 
geschieden, waarvan één viel binnen den tijd van deze rekening; dus 
10.000 £. 

4) Correspondance du gouverneur de Frise, fol. 49. 
5) Idem, fol. 81 , TAUTENBURG aan MABG. VAN OOSTESE. , 28 Oct. 1526. 
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meenheid, volgens het voorafgaande, niet geheel waar, zij 
is zeker wel gerechtvaardigd, als men onder „de lasten van
den lande" ook de kosten van den Stichtschen oorlog, die 
toen gevoerd werd, rekent. De Groningsche oorlog doet dan 
weer gelijke klachten slaken en een zelfde vragen om geld 
ontstaan. En teekenend in dit verband is het dringende 
herhalen van dit verzoek1); de regeering voldeed niet of 
maar traag aan de wenschen van haren Stadhouder; zij kòn 
er niet haastiger aan tegemoet komen; zij was zelve zoekende 
naar redding uit den nood. 

Hoe nadeelig op den duur ook, tijdelijk kon verkoop van 
renten uit hare domeinen, in Friesland uit het Bildt, haar 
helpen. Al in 1522 is er sprake van dekking der oorlogs
kosten door verkoop van Bildtlanden 2). Ongeveer 1531 krijgt 
(XEEEIT VAN Loo in last3) om te zien of de drosten, aan wie 
men veel ten achteren is, daarvoor rente willen nemen op 
de ontvangst der domeinen of van het Bildt, te lossen tegen 
den penning 20, of ten minste 18. Willen zij dat niet, dan 
moet hij met behulp van den Stadhouder andere koopers 
zien te vinden tot 10000 of 12000 £. Echter is daar toen 
niets van gekomen. 

Intusschen had de Groningsche oorlog den nood nog doen 
stijgen 4); de troepen móésten afbetaald worden; in afwach
ting van uitredding op een andere wijze, zou een leening in 
de eerste, dadelijke behoeften moeten voorzien. Door tus-

!) Corresp. du gouv. de Frise, fol. 66, TAÜTENBÜRÖ aan MARG. VAN OOSTENR., 

10 Jun i 1526. — Fol. 70, Dez. aan dez., 3 Juli 1526. — Fol. 86, Dez. aan 
dez., 17 Deo. 1526. — Fol. 119, Dez. aan FLORIS VAN EGMOND en HOOGSTRATEN, 

10 Maart 1528. — Fol. 120, Dez. aan HOOGSTRATEN, 18 Maart 1528. — 
Fol. 121, Dez. aan denz., 22 Maart 1528. — Fol. 155, Dez. aan MARG. VAN 
OOSTENR., 28 Juni 1528. — Fol. 157, Dez. aan dez., 6 Juli 1528. — Fol. 
163, Dez. aan HOOGSTRATEN, 28 Aug. 1528. — Fol. 239, Dez. aan den Baad 

van finantiën, 13 Dec. 1531. — Fol. 273, Dez. aan HOOGSTRATEN, 28 Sept. 
1533. — Fol. 309, Dez. aan denz., 8 April 1536. — Fol. 313, Dez. aan 
denz. 12 April 1536. — Fol. 318, Dez. aan denz., 27 April 1536. — Fol. 345, 
Dez. aan denz., 6 Sept. 1536. — Fol. 364 (vgl. boven, pag 134, noot 1). 

2) Kijks-Archief te Leeuwarden, losse stukken no. 62, 25 Mei 1522. 
3) Vgl. de instructie, boven, pag. 127, noot 4 van pag. 126, aangehaald. 
4) Vgl. boven, noot 1. 
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schenkomst van den Stadhouder1) werd er bij Antwerpsche 
kooplieden een van ƒ50.000 gesloten2); maar tegelijk moes
ten nu pogingen worden gedaan om langs anderen weg aan 
geld voor afdoening van rente en hoofdsom te geraken. De 
inwilliging van een bede door de onderdanen" zou het meest 
afdoende zijn; maar niet tegen èlken prijs wilde men die 
verkrijgen; zij moest behoorlijk worden voorbereid en zulk 
een voorbereiding kostte tijd, te meer daar een eerste poging 
in 1537 mislukte s) . Dus bleef alleen verkoop of beleening 
van domeinen over. Volgens afspraak — schrijft TAUTEN-

BURG den 9en October 1538 aan HOOGSTRATEN 4) — had hij 

zich van Breda naar Amsterdam begeven en daar met Burge
meesters, Schepenen en Baad gesproken. Ook had hij er 
enkele van de rijkste burgers bij zich doen komen, om te 
vernemen of zij „eenige penningen op K. M. Biltlanden aen-
leggen wolden". De Amsterdamsche burgers echter hadden 
geantwoord „dat hem nyet gelegen en was eenich geit in 
Vrieslant aen te leggen, en wuesten oick geenen raidt om 
geit op te brengen". De Rentmeester had al vroeger ver
klaard , dat hij geen kans zag om op de domeinen meer dan 
2000 gulden te krijgen5). En nog den 5en December schrijft 
TATJTENBTJBG aan de Landvoogdes6) , dat hi j , uit Amsterdam 
aangekomen in Leeuwarden, overal had laten publiceeren 
dat de Keizer 1500 gulden 's jaars op zijn Bildtdomein wilde 
verkoopen en dat men den koopers de stukken en onder
panden in handen wilde geven; maar dat hij desondanks 
maar weinig koopers gevonden had. Hij was bang dat hij 
den eersten termijn ter afbetaling van de Antwerpsche koop
lieden niet vol zou krijgen. Tot hulp narn hij bij zich den 
President, Heer TJAARD VAN BURMANIA, Mr. FRANS VAN 

ALPHEN en KAREL VAN NIJTSHEM, Raden; ook den Rent-

¾ Vgl. boven, pag. 134. 
2) Coixesp. du gouv. de Fiise, fol. 371, TATJTEHBUEÖ aan HOOÖSTBATEN , 

6 Dec. 1538. 
3) Vgl. beneden, Hoofdstuk VIII en IX. 
4) Corresp. du gouv. de Erise, fol. 369. 
5) Bijks-Archief te Brussel, Carton 6 , TAÜTENEÜEÖ aan MABIA VAN HONG. , 

18 Maart 1538. 
6) Ibid. 
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meester en den Griffier. Met heerschappen, burgers en huis-
luiden wilde het maar niet vlotten. Eindelijk echter werd 
„metten prelaeten ende oversten vanden cloosteren, doich 
oiek myt etlijcke andere heerschippen ende burghers soo 
.gehandeld", dat de eerste termijn voor de Antwerpsche 
kooplieden binnen kwam 2). De renten werden verkocht om 
te lossen tegen den 16en penning2). De prelaten wilden 
vooraf behoorlijke brieven, tot meerdere zekerheid, ontvan
gen. Dus werd de griffier gezonden met een formulier, 
daartoe dienendes). Den 19en Januari 1539 werd uit Fries
land de ontvangst dier brieven bericht4). Een som van 
26600 £ ruim werd op deze wijze bijeengebracht; in 1536 en 
1538 samen reeds een van 13000 £ ongeveer; met een jaar-
lijksche vermindering van + 2475 £ werden de inkomsten 
van het Bildt getroffen 5). 

In April 1539 vraagt dan TATJTEJSTBURG aan HOQGSTBATEN
 6) 

hoe hij handelen moet in zake den verderen verkoop van 
renten op het Bildt, om tot betaling van den laatsten termijn 
aan de Antwerpsche kooplieden, die Mei 1539 zou vervallen, 
te geraken. De Landvoogdes echter is het niet „gelegen 
noch ter tijt eenige meer renten op K. M. domeynen te ver-
coopen"; de penningen voor Antwerpen zullen uit de op
brengst van de bede in Friesland, waarover men met de 
Staten in onderhandeling was, gevonden worden ?). Aan een 

!) Rijks-Archief te Brussel, Carton 6, TAUTENBITKG en VAN STAVELE aan 
MAEIA VAN HONG., 20 Deo. 1538. 

2) Ibid., VAN STAVELE aan dez., 19 Deo. 1538. 
3) Zie den brief van noot 1. 
4) Bijks-Archief te Brussel, Carton 7 , TAUTENBTJRG en BAUWETTEN aan 

MAEIA VAN HONG., 19 Jan. 1539. 

°) Vgl. voor deze opgaven Bijks-Archief te 's-G-ravenhage, Register no. 
22 van kamer no. 11 der z.g. „Verspreide collecties": „Begyster van alzulcke 
Benten ende demeynen alsser verset ende vercocht zijn ter losse den penn. 
16, 18 oft 20 in Oist-Vrieslant, zedert den Jaer 1536". — Vgl. ook de Bildt-
rekening b.v. van 1554—1555; vele kloosters hebben daar hunne renten ge
transporteerd op anderen. — Het stuk, dat voorkomt in het Ghbk. van 
Vriesland n , pag. 715 vlgg,, kan als voorbeeld strekken van de vele derge
lijke, die in bedoeld Begister zijn ingeschreven; 1538 daar = 1539 st. comm. 

6) Corresp. du Q-ouv. de IMse, fol. 380, 28 April. 
7) Bijks-Archief te Brussel, Carton 7, 12 Jun i 1539. 
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der keizerlijke commissarissen, die met de artikelen, door 
de Friezen begeerd, ten Hove trekt , geeft TAUTENBURG de 
opdracht meê om de koningin te vragen of zij de Antwerp-
sche kooplieden, die hem dagelijks lastig vallen, niet wil 
vermanen dat na te laten x). Namens de Landvoogdes wordt 
met die kooplieden, crediteuren van den Stadhouder van 
Friesland, gesproken. Maar zij willen naar geen rede luis
teren en 12 % eischen zij van hun voorgeschoten pennin
gen2) . In October wordt VAN Loo, de Rentmeester, gezonden 
om met hen te onderhandelen; dan is de bede zoo goed als 
geaccordeerd; dus geve men dan nu last tot betaling s ) ! Nog 
eens richt TATTTENBURG in November dat verzoek tot de 
Landvoogdes4) ; daar de Rentmeester van Friesland is ont
boden in zake de toegestane bede, neme zij maatregelen dat 
hi j , de Stadhouder, ontslagen worde van zijn obligatie aan 
de Antwerpsche kooplieden! En aan HOOGSTRATEN verzoekt 
hij wat later 5) , dat die de hand houde aan de aflossing, 
opdat hij zijn obligatie weer terugkrijge. Als hij enkele 
weken daarna 6 ) sterft, is aan zijn verlangen nog niet vol
daan. Dat is later echter wel geschied, getuige de afreke
ning over de 40000 Car. g.7) , door de Staten van Friesland 
in 1539 den Keizer toegestaan. Daarvan werd betaald aan 
Antwerpsche kooplieden o. a. ter lossing van de obligatie van 
SCHENK VAN TAUTENBURG de som van 35122 £ 17 s. 

Nieuwe nijpende nood was gevolg van den strijd met Gelre 
in samenhang met den vierden Franschen oorlog. Den 20en 
Juni 1543 kreeg GERRIT VAN LOO in last om opnieuw koopers 
te zoeken van erfelijke renten uit de domeinen tot ƒ1200 
's jaars of om anders voor te schieten of op zijn eigen 
crediet gelden op te brengen, tot hij zulke koopers zou 

l) Rijks-Archief te Brussel, Carton 8, TAUTENBURG aan MARIA VA» HONG. , 

9 Juli 1539. 
a) Ibid., LAZARUS TUCHEB aan MARIA VAN HONG. , uit Antwerpen, 24 

Juli 1539. 
3) Ibid., TAUTENBURG aan MARIA VAST HONG., 17 Oct. 1539. 

*) Ibid., 30 JNTOV. 1539. 
5) Corresp. du gouv. de Frise, fol. 392, 17 Jan. 1540. 
6) 4 Februari 1540. 
') Berustende in het Bijks Archief te Leeuwarden. 
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hebben gevonden1). Knechten, ter bescherming van Fries
land, Groningen en Overijsel, zouden er van betaald worden. 
De Rentmeester schrijft terug2), dat hij geen koopers zal 
kunnen vinden, tenzij weer de landen, die ten onderpand 
zullen strekken, hun evenals in 1539 in handen zullen 
worden gegeven. Hij vraagt daarom nadere instructies. De 
Landvoogdes beveelt daaropK) „den koopers in handen te 
stellen zulke partijen, als waarmee zij te vreden zullen zijn"; 
zij zal bezegelde brieven er van doen expediëeren. Even 
laterá) krijgt de Rentmeester last om voor nog 600 Car. g. 
jaarlijks bovendien koopers te zoeken. Of er dit maal van 
den voorgenomen verkoop iets gekomen is, werd mij niet 
duidelijk. Het komt mij voor van niet. De Staten van 
Friesland namen het onderhoud van 2000 knechten voor 
een korten tijd voor hun rekening5) en het einde, spoedig 
daarop, van den Grelderschen oorlog8) heeft mogelijk nog 
uitstel van executie veroorzaakt. 

In 1550 echter had de regeering weer veel geld noodig, 
dit maal voor den aankoop van Lingen en voor afkoop van 
vroegere verpandingen van domeinen7). Den 16en December 
schreef de Landvoogdes daarover aan den Rentmeester van 
Friesland8); 146000 £ moest hij zien op te brengen door ver-
kooping van renten uit domeinen, het Bildt of de jaartax, te 
lossen tegen den penning 20, 18 of 16. De Raad moest hem 
daarbij behulpzaam zijn — zoo werd dit college den 27en 
Januari 1551 gelast9) —; bepaalde landerijen en inkomsten 
mochten als onderpand worden aangewezen, maar den 
koopers niet in handen worden gegeven. Uit een schrijven 

1) Rijks-Archief to Brussel, Cartoii 9, MARIA VAN HONG. aan G-BKRIT VAN 

i o o , 20 Juni 1543. 
2) ld. Caxton 16, G¾BKÏT VAN IJOO aan MARIA VAN HOHG. , 12 Juli 1543. 

3) Ibid., Acfrum te Brussel, den 17en Juli 1543. 
*) 16 Aug. 1543, Actum bynnen den stede van Antwerpen; ibid. 
5) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 24 vlg. 
6) ia. pag. 28. 
' ) Rijks-Archief te Brussel, Garton 43 en 44, Geheime Raad aan Presi

dent en Eaad in Friesland, 27 Jan. 1550 ( = 1551 st. cornm.) en Carton 48, 
MAMA VAH HONG. aan Q-EBBIT VAN LOO, 16 Dec. 1550. 

8) Zie de vorige noot. 
9) Ibid, 
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van de Landvoogdes dd. 18 Juni d. a. v.1) blijkt dat de 
Rentmeester Abten, kloosters en particulieren gevonden bad, 
die erfelijke renten wilden koopen, en wel, volgens de Bildt-
rekening van 1554—1555, tot een jaarlijksch bedrag van 
1537 £ 10 s. Buitendien werden nog 60 £ jaarlijks uit bet 
Kruisland beleend. Een som van bijna 25000 £ werd zóó 
samengebracht. 

Van den 30en Maart 1555 trof ik eindelijk nog een bericht 
aan van de Landvoogdes aan President en Rentmeester in 
Friesland, waarin zij hun mededeelt, dat zij M B ADBIAAN 

NUMAN, Rekenmeester in Holland, heeft gezonden om met 
hen samen eenige Bildtlanden te verkoopen. De ligging 
werd in NUMANS instructie nader aangeduid 2). Met het 
begin eener nieuwe poging tot vervreemding van domeinen 
eindigt dus de regeering van KABEL V. 

De eerste poging om een algemeene, voor al KABBL'S landen 
geldende, belasting in het leven te roepen, strekte zich uit-
teraard ook tot Friesland uit. Toen hij het plakaat tot 
heffing van den lOOen penning van alle uitgevoerde waren 
ontving, aarzelde echter de Stadhouder het te publiceeren, 
omdat ook hij het tégen het t raetaat van 1524 achtte s) . 
Daarom werd korten tijd daa rna , op den landdag die den 
lleu April 1543 begon, van de Friezen toestemming tot het 
heffen dier belasting gevraagd 4). Het verzoek werd natuurlijk 
met een weigering beantwoord 5). De Landvoogdes beproefde 
toch door te zetten. Alzoo ter kennis van de Koningin
weduwe van Hongarije, „gouvernante inden landen van 
herwertsover", gekomen is, dat ook de inwoners van Fries
land de substituten van JASPAB DUCHT , gecommitteerd tot de 
ontvangst van den lOOea penning, die belasting niet laten 
innen, beveelt zij — zoo heet het in een stuk van 24 Sep
tember 15436) — genoemden DUCHT, den lOQen penning te 

!) Bijks-Archief te Brussel, Carton 51 en 52. 
2) ld. Carton 66 en 67. 
3) Gemeente-Archief te Leeuwarden, no. 194 f. van SINGEL'S Inventaris. 
•*) CKbk. van Vriesl. I I I , pag. 5. 
6) ld. pag. 6. 
6) Kijks-Archief te Brussel, Carton 16, Actum te Diest. 
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heffen van alle goederen náár Friesland gevoerd en daartoe 
op plaatsen, hem geschikt voorkomende, substituten te 
stellen. Doch dit lieten de Friezen zich niet welgevallen. 
Vóórdat de Staten van Friesland de Landvoogdes de door 
haar gevraagde 60000 Car. g. toestonden1), eisehten zij ver
nietiging van dezen maatregel. Die werd hun den 7en Juli 
toegestaan voor goederen, die in Friesland gesleten zouden 
worden, mits zij zich overigens naar de ordonnantie van 
den lOOen penning voegden2). Bij provisie werden verder 
de Friezen ontheven van den lOOen penning op boter, kaas 
enz., in Friesland gemaakt, en uitgevoerd naar andere 
landen3). De Staten bewilligden nu den 8en Juli de bede. 
Toen niettemin de bewoners van Friesland toch nogf in 
strijd met de belofte, in Brabant en Holland lastig gevallen 
werden om den lOOen penning, werd den 31en October een 
verzoek om redres tot de Landvoogdes gericht4). Dat ver
zoek was echter overbodig geworden, daar toen het besluit 
tot heffing van den lOOen penning reeds was ingetrokken4). 

Ten slotte blijven, om in den geldnood afdoende te voor
zien, alleen nog de petities, de beden, over. Ter inwilliging 
is, ook volgens de overeenkomst van 1524, een Statenver
gadering noodig. Dáár komen regeering en onderdanen 
rechtstreeks met elkaar in aanraking en treden met elkaar in 
overleg. Met de regeering deden ons de laatst voorafgaande 
hoofdstukken kennis maken; in de eerstvolgende kapittels 
zullen we ons met de onderdanen bezighouden. 

1) Zie beneden, Hoofdstuk IX. 
2) Ctbk. van Vriesl. I I I , pag. 76. 
3) ld. pag. 75 vlg. 
*) ld. pag. 97. 



ZEVENDE HOOFDSTUK. 

LAND EN VOLK. 

A. ALGEMEENE SCHETS. 

Het Friesche land, welks inrichting van bestuur wij in de 
vorige hoofdstukken beschreven, was ook in de 16e eeuw 
niet juist een gezocht land. Allerminst toen het, een ruïne 
in meer dan één opzicht, door KABEL V werd overgenomen. 
De vele kwijtscheldingen van jaar tax, die in de eerste rent-
meestersrekeningen voorkomen, wijzen duidelijker dan iets 
anders op de jammerlijke verwoesting, die de oorlog in ver
scheidene streken binnen de Friesche grenzen had aange
richt *). — Het land was niet gezocht. Toen KAEEL VAN 

NIJTZEM, eerst Raad en Procureur-Generaal in Friesland, 
daarna Eaad-ordinaris in het Hof van Holland, het ambt 
van President van het opperste Friesche regeeringsorgaan 
vanwege den Keizer werd aangeboden, antwoordde hij, dat 
hij om de eer, die de Keiz. Maj. hem bewees, en omdat hij 
wel genegen was K. M. naar plicht en vermogen te dienen, 
genegen was K. M. dienaangaande te believen en den voor
zegden staat te gaan bedienen voor een tijd van 6 of 7 jaren; 
maar „omme langer denselven taenverden ende in Vrieslant 
gaen eynden, nae de expiratie vande voirs. jaeren, zijn leven, 
en is hij niet gesinnicht te doen omme enich goet ter 
werelt"2). En als een der Friesche Baadsheeren zich, bij 

1) Zie Bentmeestersrekening 1517—1519 onder het hoofd: Penningen, als 
ontvangen gerekend, en niet ontvangen, fol. 118 vlgg. — Ook de 5e rekening, 
1523—1524, fol. 82 vlgg. onder hetzelfde hoofd: armen, en die schade leden 
door den oorlog in de meeste grietenijen. Vgl. ook de strijdschriften tusschen 
de steden en het platte land gewisseld, waarover beneden, in dit Hoofdstuk. 

2) Bijks-Archief te Brussel, Carton 37, September— December 1547, brief 
van GAEKL VAN NYTSZEM aan de Landvoogdes. 
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andere vergeleken, onvoldoende beloond acht en dreigt zich 
elders te zullen voorzien, dringt de Stadhouder er bij LALAING 

op aan er voor te zorgen, dat hij in het land blijft. Goede 
vervanging zou niet zoo heel gemakkelijk zijn, „soe U.E. 
weten, dat nyemant nyet gerne hier int landt kompt" *). — 
Gedeeltelijk is die tegenzin te verklaren. Het nu nog door 
zoo velen gelaakte klimaat van dit meê-noordelijkste der 
Nederlandsehe gewesten, zal ook toen wel in geen goeden 
roep gestaan hebben. GREGOKITJS VAN AKEN, de eerste Frie-
sche President na de regeling van 1527, was ternauwernood 
in Friesland aangekomen of hij klaagde over koorts als gevolg 
van verandering van lucht. „Je suis encoires empesché de 
la fibvre quarte; je crains qu'elle ne me laissera avant ie 
printemps. Dieu me vueille assister!" heet het in een brief 
aan VAN HOOGSTRATEN

 2) uit Leeuwarden geschreven den 
15en Januar i 1527. IJdele verwachting! „Quant à ma per-
sonne, de laquelle vous a pleut avoir mémoire en voz let
tres" — schrijft hij den 27en September van hetzelfde jaar 3) — 
;.Monsieur, je suis attaint d'une fibvre pour Ie changement 
de l'aire". „J'espère qu'elle me laissera tantot!" vervolgt hij , 
een hoop daarbij uitsprekende, die alweer bedrogen werd. 
Den 22ea November 1527 bericht TAUTENBTJEG aan MABGA-

RETHA VAN SAVOYE *), dat hij, anders dan zijn opdracht 
luidde, „alleen, vermidts mijn heere de President, om synder 
kranckheyt willen dairtoe nyet heeft moghen verstaen", met 
de Friesche Raadsheeren over de vernieuwing van den P a a d 
had onderhandeld. In 1528 stierf GTEEGOBIUB VAN AKEN 5 ) ! — 
Ook in de aanteekeningen van het Hof op de reformatie-
voorstellen van LETMATITJS EN SONNIUS

 6) is sprake van „vali-

i) Correspondanoe du gouverneur de Frise, fol. 208, TAUTENBURG aan 
HOOGSTRATEN, 8 Nov. 1529. 

2) Rijks-Archief te Brussel, Carton 1 en Ibis. 
3) l d . , G-REGORIUS VAN A K E N a a n HOOGSTRATEN. 
4) Correspondanoe du Gouverneur de Frise, fol. 109. 
B) Vgl. Naamrol der Edele mogende Heeren Kaden 'sHoffs van Friesland, 

pag. 8. — In een brief van VAN BAUWETTEN aan MARGARETHA VAN OOSTENRIJK, 

dd. Leeuwarden, 15 Oct. 1528 (Bijks-Archief te Brussel, Carton no. 8), 
wordt er aan herinnerd dat de President 3/4 jaar geleden overleed. 

6) Zie boven, pag. 71 noot 6. 
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diores venti, in hac regione frequentiores"; diezelfde winden, 
waarop de President zinspeelde, toen hij zich een woning 
wenschte, vastgebouwd aan de kanselarij, „affin d'éviter les 
terribles vens quy soufflent ychy la part plus de 1'année 
à mon grand dangier" x). 

Ondanks de moderne verkeersmiddelen naar „Holland" 
voelt de vreemdeling in Friesland ook nu nog, dat er af
standen zijn die scheiden, óók in ons land. Hoe veel te 
meer moet dat vroeger het geval zijn geweest, toen het cen
trum verder nog weg lag het Zuiden, en de middelen 
om er heen te geraken van zooveel geringer snelheid waren. 
En dan de slechte wegen! In 1532 zond TAITTENBUBG aan de 
Landvoogdes „een friessche genette, die hier in"den lande 
gefallen, dan seer cleyn is". Hij zou het dier al lang ge
zonden hebben, „dan vermits dat de wegen hier in Vrieslandt 
nyet daertoe gestalt en sijn geweest, dat ment to lande 
mocht uut foeren, ende dat het nyet gern in noch uut den 
schepen te brengen is, ist sus lange verbleven" 2). Toen in 
1549 PHILIPS , later de Tweede, den Nederlandschen gewesten 
een bezoek bracht , en van plan was zich ook naar Friesland 
te begeven, schrikten de slechte wegen, voor den Prins en 
zijn gevolg niet begaanbaar , hem van zijn voornemen af; 
verder dan Zwolle bracht hij het niet3). 

Gevolg zeker meê van die afgelegenheid was een wat 
primitiever uiterlijk der dingen, althans in de steden. Nog 
in 1583 ontzegt het platte land den Frieschen steden het 
recht, zich te vergelijken bij de grootere van Holland, 
Brabant of Vlaanderen4). Zij, ook de hoofdstad, ze zijn 
maar landstadjes, die zich met de groote koopsteden van 
andere gewesten onmogelijk op één lijn kunnen stellen. De 

!) Bijks- Archief te Brussel, Carton 1 en Ibis, VAN AKEN aan HOOGSTRATEN , 
Leeuwarden 28 Oct. 1527. 

2) Brief van TAUTENBURG aan de Landvoogdes, 18 Juni 1532, Carton 4 , 
Kijks-Archief te Brussel. 

3) Verslag van den Landdag van 7 Oot. 1549, Gemeente-Archief te 
Leeuwarden, no. 200 van Singels' Inventaris. 

4) Proces van 1583 tusschen de steden en het platte land over de stem 
der eerste, in het Archief-Eysinga, berustende in de Bibliotheek van het 
Friesch-Grenootschap te Leeuwarden. 
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plaatsen aan zee, die eertijds misschien groote verwachtingen 
hadden gewekt, hadden haar beloften niet gestand gedaan; 
haar glorie was met die der Hanse, waarvan ze leden waren 
geweest, getaand, en in het hartje van het land had de 
markt Leeuwarden het van haar op den duur gewonnen. 
Maar wat een pooveren indruk maakte zelfs dat Leeuwar
den in de eerste helft der 16e eeuw nog op den vreemdeling, 
al is er — zooals we straks nader zullen bewijzen — ook 
dan reeds een streven naar verbetering merkbaar. „Mon
sieur" — heet het in een brief van VÁN AKEN aan LALAING, 
graaf van Hoogstraten1) — „monsieur, je ne voye ychy 
remede pour avoir logis pour moy, ear il n'y at que deux 
ou trois maisons honestes, appartenantes aux nobles du pays, 
qu'on ne peult recouvrez ne en louage, ne par achat, si ne 
soit une seule au doublé plus qu'elle ne vault. Les aultres 
par toute la ville sont petites maisonnettes de gens de 
mestier où je ne me sauroye tenir par honneur; . . . il fault 
que tout je mes 1'ung sur 1'aultre en dangier que tout se 
gastera". — Arbeiderswoningen toenmaals in straten, waar 
nu niet dan flinke huizen staan 2), bevestigen het beweerde ; 
en wat wij weten van den toestand van enkele regeerings-
gebouwen, kenmerkt de gegeven schets niet direct als tast
bare overdrijving. Het regent klachten over den staat, 
waarin het blokhuis verkeert3), en „grand honte et pitié est 
du lieu, où se tient Ie palais et conseil" 4). Ja, zoo treurig 
is nog in 1530 de toestand dezer kanselarij, dat zij, daar 
het muurwerk maar 11 of 12 voeten hoog met leem of klei 
is gemetseld, dreigt in te storten5). Ver- en gebodsbepalin-

1) Bijks-Archief te Brussel, Carton 1 en Ibis, 28 Oot. 1527. 
2) Be Kerkstraat b.v. — Zie hiervoor het Recesboek van Leeuwarden, 

beginnende 1537, berustende in het Gemeente-Archief aldaar. 
s) Zie de „Gorrespondanoe du gouverneur de Frise' ' , en voor de vele en 

groote reparatiën, vooral in den eersten tijd, de Rentmeestersrekeningen. 
*) Rijks-Archief te Brussel, Carton 171 , Villes, no. 2: Rapport van 

„JEHAN DE LUSY, G-AESPAEKT VAN BAYERSTOEFFEK, MR. G-EEEIT VAN Loo en 

JEHAN DE HOGHES" over de versterkingen in Friesland en Overijsel, en over 
wat verbeterd moet worden; 1530. 

6) Ibid., Carton 8: BAÜWETTEN aan MAEIA VAK HONGARIJE, 16 April 1530. 
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gen1) doen verder voor dezen tijd nog veronderstellen: 
„heimelijkheden, staande boven de diepen"; door drek ver
vuilde, onbeschoeide grachten; houten bruggen; onregelmatig 
gebouwde, zelden of nooit geplaveide straten; aarden wallen, 
door staketsels versterkt en met dorens beplant, een gewilde 
speelplaats voor kinderen en een verblijf ook van paarden, 
varkens, koeien, schapen en hoenderen. Zelfs in de hoofd
straten der stad droogden leerlooiers en schoenmakers on
gehinderd hun vellen, en men is geneigd te twijfelen aan de 
zindelijkheid der toenmalige Leeuwarders, als men pas van 
later een verordening aantreft, die hen verplicht zich vuilnis
vaatjes aan te schaffen. Ook zijn binnen de wallen nog 
groote stukken gronds onbebouwd. 

Het uiterlijk van het platte land is in zooverre een ander 
dan in onzen tijd, dat er meer afwisseling is in het gebruik 
van den grond. De schilderachtigheid van het Friesche 
landschap zal echter door die grootere variatie zeker 
niet geringer zijn geweest. De bodem is — althans waar 
de gesteldheid dat toelaat — verdeeld tusschen bouw-, wei
en hooiland; maar de scheiding tusschen de beide laatste 
soorten is scherper dan thans, en bijna iedere boer heeft zijn 
eigen stuk bouwland2). De „villae ac domus rusticae" liggen 
„longe lateque sparsae" en de „conventus vicinorum" is in 
den winter onmogelijk3). In de „buren", de kom der dorpen, 
wonen meest de „kleine luiden", arbeidsluiden, kramers en 
„schamele ruiters" á). Elders is sprake van de „casulae pau-

!) Zie i e t genoemde ïtecesboek van Leeuwarden; verder de Friesche 
Stadiechten, uitgegeven door Mr. TEIÆING; en verordeningen hier en daar 
verspreid voorkomende in politieboeken enz. in het Gemeente-Archief van 
Leeuwarden. 

2) Dit en nog het een en ander van wat volgt is ontleend aan de lezing, 
door Dr. T. J . DE BOEK in den winter 1903/04 gehouden voor de leden van 
het Friesch Genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde. Met verlof 
van den samensteller heb ik hier dankbaar van enkele zijner resultaten ge
bruik gemaakt. 

3) Zie de Keformatie-voorstellen van Letmatius en Sonmus, met de aan-
teekeningen van het Hof daarop, boven, pag. 71 noot 6, aangehaald. 

*) Zie het testament van SYDS TJAJERDA, in het Tjaerda-Archief, berus
tende in het depot van het Bijks-Archief te Leeuwarden; verder de monster-
cedelen, boven, pag. 5 noot 8, aangehaald. 

17 
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perum, arundinibus aut palea tectae" x). Bij „misweer" met 
„doorgeslagen" wegen, of bij „dooiweêr" liggen de afzonder
lijke dorpen ten naaste bij, voor wie over land wil trekken, 
geïsoleerd2). Maar toch, wat dit alles betreft, is de toestand 
hier mogelijk niet slechter dan elders. Als elders wordt ook 
in Friesland het platte land onveilig gemaakt door „gaarde-
boeven", krijgsknechten zonder werk, die teren op klooster 
en huisman3); door bedelaars, „zeer schaemele persoenen, 
dye hairen broet bijde gueden huysluyden dueren bynnen 
daeglijex versueckende" 4); verder door toovenaars , waarzeg
gers en profeten; aflaatzeggers; Egyptenaars, heidens of 
zigeuners B). Maatregelen moeten genomen worden tegen het 
zenden van brandbrieven 6). 

Wat het Friesche volk aangaat, het voelde zich een eigen 
stam, van de sterk onder Frankischen invloed geraakte Hol
landers en van de meer zuiver Frankische of Saksische be
volking der zuidelijker gewesten scherp onderscheiden. Den 
Stadhouder wordt door zijn omgeving afgeraden de garni
zoenen te verminderen, „aanmerckende die Vriessche nation; 
. . . want die nacion vanden luden anders weer dan in 
anderen landen''7). Een verleden, doorleefd in een groote 
mate van feitelijke vrijheid, had bij de Friezen een grooten 
afschuw gekweekt van al wat naar gebondenheid geleek, een 
levendigen, nooit sluimerenden zin voor zelf bestuur. Alleen 
de leus van het oude „Vrij en Friesch!" was voldoende om 
aan den avond van de Saksische heerschappij heel Friesland 
in lichte laaie te zetten; het vuur bleef smeulen onder de 

1) Reformatie-voorstellen van Letmatius en Sonnius. 
2) Zie de Kentmeestersrekeningen nier en daar; vooral echter over den 

toestand der wegen de stukken, in 1550 gewisseld tusschen de steden en het 
platte land; vgi. beneden, in dit Hoofdstuk. 

3) Eentmeestersrekeningen en Cliarterboek van Vriesl. passim. 
4) Monsterrol van Gaasterland (boven, pag. 257 noot 4). — Archief-Her-

bell, Becessen gegeven op voorbescheyden 1525—1528, 16 Maart 1525. 
5) Zie de enkele rekeningen van G-rietmannen, uit den tijd van KAKEL V, 

berustende in het Kijks-Archief te Leeuwarden. — Chbk. van Vriesl. I I , 
pag. 561; 718. 

6) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 214 vlgg. 
7) Gorrespondance du gouverneur de Frise fol. 179, TAUTENBUKG aan 

MAKG. VAN OOSTENK., 12 S¾br. 1529. 
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asch, ook toen de uitslaande vlammen gedoofd waren. Vooral 
in het begin, toen de strijd nog woedde aan en over de 
oostelijke en zuidelijke grens, was het gevaar groot voor 
een weer-opleven van zelfs gewelddadig verzet. Green oorlog 
meer? En geen vijanden hieromtrent? vraagt FEITS VAN 

GBUMBACH, drost van Harlingen, in 152B1). „Soe dunckt 
mij van den genoech te zijne, boese, ongehoirsaeme onder-
saeten, die in K. M. landen van Vrieslandt meer woenen dan 
in eenige andere Zijnder Maeiestaet landen; dwelck nyemant 
beter weeten kan, dan dieghene, die hier in den landen 
voersz. woent ende onder den luyden converseert". „Schim-
pige, spittige woorden . . . tot cieynicheyt van Mijner Gene-
dichste Vrouwen, ende veraehtinge van der K. M. ende huer 
F. G. officieren"2), willen er wel in bij de Friezen, en aan
slagen worden beraamd tegen vaste steden in het Friesche 
land 8 ) . Maar ook later nog, in 1537, is er sprake van de 
„mauvaise volonté d'aulcuns frisons" 4) , en nog in 1539 schrijft 
weer FEITS VAN GEOMBACH6), dat de Friezen niet te vertrou
wen zijn, „zoo zij wel lichtelick eenen heerscappen . . . af
vallen connen, gelijck zij tselfde K. M. voorvaderen, ende 
oick noch onlancxs in Ouldeclooster mit den wederdoopers 
gethoont hebben". Dat wantrouwen wordt gedeeld door den 
Stadhouder, zelfs ten opzichte van de Friesche Raadsheeren; 
omtrent hun advies, om de garnizoenen in de versterkte 
plaatse¾ wèl te verminderen, merkt hij op: „als mij dochte, 
soe mochten sij wel lijden, datter nyet één blokhuys inden 
lande en weere" 6). 

1) Corresp. du gouv. de ï¾ise, fol. 27, G-ROMBACH aan HOOGSTRATEN, 
17 Oct. 1525. 

2) Corresp. du gouv. de Frise fol. 29, TATTTENBÏTRG aan MARGARETHA V. 
OOSTENRIJK, 28 Oot. 1525 en fol. 31 , Dez. aan dez., 4 Nov. 1525. 

5) Corresp. du gouv. de Frise, fol. 35, TAUTENBURG aan HOOGSTRATEN , 
21 Dec. 1525; fol. 44, Dez. aan dez., Maart 1526; fol. 100, Dez. aan 
MAEGAKETHA VAN OOSTENRIJK, 24 Aug. 1527. 

•*) Bijks-Archief te Brussel, Carton 171, Aides, no. 1: Verslag van 
Commissarissen van 1537 in margine naast de Instructie. 

s) Ibid. Carton 7, G-EOMBACS aan „den gemeenen heeren van der financiën 
ende secreeten raede des K. M.", 16 Mei 1539. 

6) Corresp. du gouv. de Frise, fol. 179, TAUTENBURG aan MARGARETHA TAN 
OOSTENRIJK, 12 Eebr. 1529. 
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Dit gevoel van zelfstandigheid, gepaard met vrees voor 
geldelijke offers, uit zich nog op een andere wijze. In een 
tijd, toen de andere Nederlandsche gewesten sinds lang iets 
althans gevoelden van de wensehelijkheid van nadere aan
eensluiting, niet alleen overeenkomstig de wenschen van den 
Landsheer, maar meer nog misschien om zich des te krach
tiger tegen overmatige eischen zijnerzijds te kunnen ver
zetten, huiverden de Friezen nog steeds terug voor elke 
toenadering tot wat buiten de grenzen lag1) . Er is bij hen 
iets ais een heilige afkeer — gerugsteund zeker door de 
wetenschap, dat zelfs een defensief verbond geld kan kosten — 
van al wat naar alliantie of unie zweemt. Pogingen om 
zulk een verbond te doen sluiten zijn van wege den Keizer 
gedaan bijna van het oogenblik af dat de onderwerping van 
Overijsel, na die van Friesland, de mogelijkheid er toe 
schiep. In 1528 al werd den Stadhouder opgedragen, te ge
denken „die van Vrieslant ende van Overijssel mit alle guede 
middele te induceren ende se te verwilligen een verbontenis 
ende alliantie mitten anderen te maken, deen den anderen 
in lasten ende nooden bij te staan, en wes hun overcomen 
mocht gelijck mitten anderen te helpen uuytdragen" 2). In 
1532 echter was de zaak dezer unie nog geen stap verder 
gekomen; in dat jaar is er sprake van een verdedigend ver
bond tusschen Holland, Utrecht, Friesland en Overijsel tegen 
Gelderland. De alliantie met Overijsel had VAN TAUTENBTJBG 
eerst den Staten van Friesland voorgelegd; zij antwoordden, 
dat het hun niet wel gelegen, niet wel doenlijk was, zich met 
eenig landschap te verbinden of zich buiten de palen van 
het land te begeven; zij stonden strak op het t ractaat van 
1524, waarbij de Keizer hun beloofd had , hen voor alle 
geweld en overval te beschutten en te beschermen. Daarbij 
wilden zij blijven! Toen nu de Stadhouder bevond, dat de 

!) Vgl. BEITSMA: Honderd jaren uit de Geschiedenis der Hervorming en 
der Hervormde kerk in Friesland, pag. 12. 

2) Rijks-Archief te Brussel, Garton 170, Affaires des Etats , no. 12 der 42 
stukken, onder no. 16 samengevat: „Opte punten ende artiolen, overgegeven 
bijden Stadthouder-Generael van Vrieslant ende van Overijssel es bijden 
G-raven van Bueren ende van Hoichstraten ende andere vander finantiën 
overcomen ende gesloten, als hier na volght." 
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Friezen zelfs met Overijsel, dat hun zoo nabij en zoo goed 
gelegen was, zich niet wilden verbinden, sprak hij wijselijk 
over Holland en Utrecht maar niet meer1). Toch beloofde 
hij even later, op nieuwen aandrang van hooger hand, dat 
hij omtrent bovenbedoelde alliantie „wederomme apart spre
ken ende tracteren" zou „mit den principaelsten ende alle 
diligentie ende bequaeme wege te werck stellen, de dingen 
daer heen te brengen" 2). In 1535 werd van de Staten ge
vraagd om afgevaardigden te zenden ter Staten-Gfeneraal, 
ten einde te geraken tot een unie „tot beschermenisse der 
gemeene Landen''. Het antwoord was weer, met een beroep 
op de tractaten waarbij bescherming was toegezegd, een 
weigering: „alzoe dat alle die gemeene Staeten ende Stemmen 
van Vrieslandt eendrachtelycken gesloeten hebben, dat hen 
nyet doenlycken en is, tot wyder unye hen te begeeven dan 
zy voir verunyeert zijn, niet van noode te zyn yemandt 
aldaer ter dagvaert te zeynden, want het vergeefs zolde 
zyn"s). Later werd den Stadhouder en den anderen com
missarissen van 1537 weer opgedragen, in de richting eener 
unie te sturen. Van 's Keizers financiën werden door den 
oorlog met Frankrijk zware offers gevergd, waartoe de 
landen van Brabant, Vlaanderen, Henegouwen e. a. groote-
lijks contribueerden. Als nu Gfelre den strijd ook mocht 
hernieuwen, zou men in groote verlegenheid raken. Daarom 
was het noodig een nadere verbinding te bewerken tusschen 
de steden Antwerpen, 's Hertogenbosch, verder Brabant, 
Holland en Utrecht met Overijsel, Drente, Groningen en 
Friesland, opdat, als de Hertog van Gelre een hunner mocht 
aanvallen, zij zouden weten, hoe samen weerstand te bieden, 
en wat ieder tot de kosten van afweer zou hebben bij te 
dragen. — Die van Groningen en Drente wilden — naar 
luid van het verslag der commissarissen — op het voorstel 
wel ingaan, mits ze niet al te zwaar belast werden; „en 

!) Corresp. du Gouv. de Frise, fol. 242, TAUTENBUKG aan HOOGSTRATEN, 
8 Mei 1532. 

2) Corresp. du Grouv. de S¾ise, fol. 244, TAUTENBURG aan HOOGSTRATEN , 
23 Mei 1532. 

3) CM*, van Vriesl. H , pag. 679 en 680. 
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Frize n'y a grande apparence"x)! In een schrijven van 6 
Februari 1538, door TAITTENBURG aan de Landvoogdes ge
richt, wordt dit laatste bevestigd. Overijsel en Groningen 
wilden wel het verbond; maar de Staten van Friesland waren 
niet over te halen, ondanks alle aangewende vlijt en over-
redingsmiddelen 2). Een brief, geschreven in Maart van het
zelfde jaar, bevat o.m. de plechtige belofte van den Stad
houder, dat hij nog eens weer alie mogelijke moeite zou doen 
om de onwilligen tot andere gedachten te brengen; „hoewel 
iek besorge" — vervolgt hij — „dat sij bij huer eerste opinie per
sisteren sullen" 3). Dit schijnt werkelijk het geval te zijn ge
weest; ik vond verder over een unie niet meer gerept. 
Trouwens, toen in 1543 de Geldersche oorlog voorgoed ge
ëindigd was, was voor de centrale regeering het groote 
motief tot aandringen op een dergelijk verbond verdwenen. 
Grenzen wegvagen lag nu meer in haar lijn, dan de her
innering aan grenzen, die zij hoopte dat historisch zouden 
worden, levendig houden. En een onderlinge unie veronder
stelde als van zelf bij de contractanten althans eenige mate 
van zelfstandigheid. 

Het is deze zucht naar zelfstandigheid — trouwens den 
anderen gewesten ook niet vreemd — die de Friezen protest 
doet aanteekenen tegen een revisie-regeling, waarbij het 
laatste woord tóch zal zijn aan den Hoogen Raad4); tegen 
een regeling van het financie-wezen zóó, dat voor elke uit
gave goedkeuring van Rekenkamer of Raad van Financiën 
vereischt wordt5). Bij die stemming is het zeer goed be
grijpelijk, dat de keizerlijke officieren maar noode werden 
geduld; dat men „vrij hondertmael liever" 6) met eigen lands
luiden, dan met mannen van elders te doen had. 

Een enkelen trek in het Friesche volkskarakter vond ik 
zelfs door vreemdelingen geprezen. Ik trof nl. een opmerking 

i) Rijks-Arcraei te Brussel, Carton 171, Aides, no. 1: Verslag Tan com
missarissen van 1537 in margine naast de instructie 

2) Ibid, Carton 6, TAUTENBUK» aan MARIA, VAN HONGAKIXE, 6 Februari 1538 

3) ld. , Dez aan Dez., 18 Maart 1538. 
*) Boven, pag. 173 vlgg. 
6) Boven, pag. 199. 
6) Boven, pag. 166. 
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aan over de verstandige wijze, waarop de Friezen zich bogen 
voor wat als recht was uitgesproken. Toen in 1546 aan 
VAN NYTZEM werd voorgesteld*) om op den naam van Raad 
het Procureur-Generaalschap in Gelderland te gaan bedie
nen, bedankte hij o.a. om het meerdere gevaar, dat hij dáár 
zou loopen. Immers de Gelderschen kenden tot dusverre 
geen Procureur-Generaal; de functie zou er zeer odieus zijn, 
te meer daar „zij sulcke toegenegentheyt totte Justicie niet 
en hebben, als wel die Vriesen, verdragende lijdsamelijcken, 
zonder groete murmuratie, boven alle natiën, die ick kenne, 
tgene heur mit justicie overcompt". Andere eigenschappen, 
meer of minder algemeen, komen van zelf ter sprake, als 
we straks overgaan tot de nadere beschouwing van elk der 
standen afzonderlijk, die het Friesche volk vormden. Vooraf 
echter ga iets over de middelen van bestaan in Friesland 
tijdens de eerste helft van de 16e eeuw. 

B. MIDDELEN VAN BESTAAN. 

Bovenaan stond zeker ook toen de veeteelt. De bodem-
verdeeling in enkele streken, die, wat grondgesteldheid aan
gaat, eerder tot den regel dan tot de uitzonderingen behoo-
ren, geeft reeds duidelijk aanwijzingen in die richting2). 
Het blijkt evenzeer uit den drukken uitvoer van zuivelpro-
dukten en huiden3). Runderen en paarden vooral komen 
voor4). Uit de havens van Harlingen en Staveren worden 
ze naar buiten verscheept6). Ook op schapenteelt legde men 
zich blijkbaar toe 6). 

1) Kijks-Archief te Brussel, Carton 29 en 30, VAN NIJTSHEM aan MAKIA 
VAÎJ HoNöAKUE, 19 Maart 1546. 

2) Volgens de berekening van Dr. T. J . DE BOEK in Leeuwarderadeel b.v., 
in 1511: 86, 4 % grasland, 13, 6 % bouwland. 

3) Beneden, pag. 266 vlg. 
4) Kunderen en paarden op de markt te Leeuwarden, beneden, pag. 269. 
6) Zie de Rentmeestersrekeningen onder roertol en postgeld te Harlingen 

en te Staveren; ook Brussel, Carton 51 en 52, i e t stuk, aangehaald boven 
pag. 221 noot 1. 

6) Schapenkaas werd uitgevoerd; zie beneden, pag. 266. 
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Aan landbouw werd waarschijnlijk meer gedaan dan in 
onzen tijd. Bijna iedere boer had — zooals boven J) reeds werd 
gezegd — zijn stuk bouwland, ook daar, waar de bodem zich 
beter tot ander gebruik leende. Haver en gerst, rogge en 
tarwe werden verbouwd2). Van tuinbouwproducten trof ik 
aan: kooien, rapen, wortelen, siepels, boonen en erwten3) 

In de streken, daartoe geschikt, werd turf gestoken4). 
Het Bergumerklooster leverde vrachten van deze brandstof 
aan het blokhuis te Leeuwarden 5), en uit de venen van den 
Landsheer kreeg jaren lang de Stadhouder een zeker aantal 
turven als deel van zijn jaarlijksch inkomen6). 

Velen aan de zeekust leefden van vischvangst en zeevaart. 
Zoo merkt b v. de Grietman van Gaasterland, als hij in 1552 
het Hof de monstercedel van dat deel7) toezendt, daarbij 
aan, dat er ook in begrepen zijn „ytlijcke boetsluyden ende 
zeefairende mannen", die „oiek buytens landt, ter zee 
bynnen vyerthyen daeghen ofte metten eersten gedencken 
te trecken". 

De nijverheid was in hoofdzaak in de steden geconcen
treerd. Toch werd — we komen er nader op terug — menig 
ambacht ten platten lande uitgeoefend. Van een voor Fries
land bijzonder kenmerkenden tak van industrie, die tot 

1) Pag. 257. 
2) Carton 1 en Ibis; De sluiswachter te Harlmgen "beweert geen tarwe of 

rogge doorgelaten te hebben, wel gerst en haver, waarvoor rogge weer inge
voerd zou worden. — Vgl. b.v. Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 102. 

3) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 858; I I I , pag. 320, 357. 
4) Vgl. voor turfhandel in Leeuwarden Chbk. van Vriesl. I I , pag. 858. 
o) De Rentmeestersrekeningen, b.v. 1517—1519, fol. 41 , 68. 
6) Rijks-Archief te Brussel, Carton 171 , Villes, no. 1: Ongedateerde 

instructie voor GBBEIT VAN LOO, Eaet ende Rentmeester van Vrieslant van 
tguent dat hij van wegen de K. Mat. te doen sal hebben in Vrieslant en 
Overijssel. — Daarin dit: Rentmeester en Procureur-Generaal moeten 's Kei
zers gerechtigheid op sommige venen hooghouden en den Keizer doen profi-
teeren als vroeger de Stadhouder, toen hij en de Vorst van Saksen plachten 
te delven. Lukt het niet met verhuren e tc , dan den Stadhouder weer laten 
delven, en de 200 gld. loyeeren, die hij voor brand krijgt! — Vgl. hiermee 
Chbk. van Vriesl. I I , pag. 808, artikel 30 van de instructie voor den 
2en EGMOKD , en de Eentmeestersrekeningen, onder de ontvangst uit venen etc. 

' ) Rijks-Archief te Brussel, Carton 170, Seigneurie no. 11. 
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groot-industrie zich had ontwikkeld en produkten voor de 
wereldmarkt leverde, vond ik — de bereiding van zuivel-
produkten uitgezonderd — geen enkele aanwijzing. De roem 
der Friesche lakens, zoo die niet op een misverstand berust *), 
behoorde tot het verleden. De Friezen zelven gebruikten in 
hoofdzaak buiten-gewestelijke fabrikaten2), en de vermel
ding van het feit, dat de zusters van Tjummarum laken 
uitsmokkelden in droge tonnen3), kan hoogstens nog even 
de herinnering aan vroegere tijden wekken 4). De ambachts
lieden in de steden zijn5): goudsmeden, timmerlieden, hout
zagers, smeden, pannebakkers, metselaars en steenhouwers, 
leidekkers, slotenmakers, glazenmakers, schilders, schoen
makers en schoenlappers, kuipers en kistenmakers, wevers, 
kleermakers en bontwerkers, molenaars, schuitenmakers, 
barbiers, boendermakers, messenmakers, kannengieters, bak
kers en koks, lijnslagers, baldraaiers, mandenmakers, grut
ters, wagenmakers, olieslagers, zwaardvegers. Brouwers ook, 
want ook inlandsch bier werd veel gedronken, maar dikwijls 
aan huis gebrouwen; „suup" of „wey" was voor de armeren6). 
In Sneek trof ik een „etzenmaeler" aan7); in Leeuwarden 
een „beeltsnijder" en veêlmakers 8). Ook is hier sprake van 

!) Vgl. A. SCHDLTE : G-eschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs 
zwischen Westdeutschland und Italien, pag. 78 noot 9. SCHULTE meent dat 
de „Friesche" lakens eigenlijk van Vlaamschen oorsprong zijn, en niet uit 
Westfriesland afkomstig. 

2) Zie de lijst van accijnsplichtige lakensoorten, Chbk. van Vriesl. III , 
pag. 49 en 50. — Vgl. ook in het Inventarisatie-hoek van 1551 in het Gemeente-
Archief te Leeuwarden den inboedel van een lakenkoopman. Uit Antwerpen 
en Amsterdam werden zijne waren hem toegevoerd. 

8) Archief-Herbell, JBeoessen geg. op voerbescheyden 1525—1528,5 Apr. 1526. 
4) Zie beneden in dit hoofdstuk het aandringen van het platte land op 

opnieuw-beoefening der lakenindustrie in de steden. 
6) Vgl. de monstercedelen van 1552 in het Kijks-Archief te Brussel, 

Carton 170, Seigneurie no. 11. — Verder het Receshoek van Leeuwarden 
van dezen tijd in het Gemeente-Archief van die stad en M B . A. TELTDTS, de 
Friesche Stadrechten. 

6) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 857. 
') Monsterrol 1552. 
8) Recesboek van Leeuwarden. — Chbk. van Vriesl. I I , pag. 828 enkele 

aanwijzingen omtrent een koor in de St. Vituskerk (?) te Leeuwarden: FRANS 
JANSZ. Tenorist; CHRISTOPHOBÜS VAST CAMPEN, Hoichsanger; PETERHEÎJKICKZ., Bas. 



266 

straatmakers en van een „tichelaar", die een steenoven ge
pacht heeft1). — Velen hadden zich ook in de Friesche 
steden tot gilden vereenigd 2). 

Frieslands handel hing uitteraard met al het voorgaande 
ten nauwste samen. Van Harlingen uit vooral, dat een 
„principale haven" wordt genoemd 3) werden uitgevoerd in 
de eerste plaats zuivelprodukten; ook ossen en paarden4). 
Boter werd geëxporteerd naar 't Oosten en naar Holland, 
't Sticht, Gelderland, Westphalen, Munster en Cleef5); koeien-
kazen, „ophoegde keezen of eanterts" naar Hamburg, Bre-
men, Pruisen en Lrjfland6); ook schapenkaas werd uitge
voerd7). Vooral met deze streken, met „het Oosten" 8), met 

!) Recesboek van Leeuwarden. 
2) Vgl. MiBDEMA, Sneek en het Sneeker Stadsrecht, pag. 111 en vlgg. — 

Verder het Becesboek van Leeuwarden en het Gildeboek van metselaars eD 
steenhouwers in het Gemeente-Archief aldaar. 

3) Rentmeestersrekening 1546—1547, fol. 60 — Vgl. in die Eekeningen in 
het algemeen de inkomsten, spruitende uit accijnzen, geheven op de havens. 

*) Vgl. Rijks-Archief te Brussel, Oarton 51 en 52, het stuk, aangehaald 
boven pag. 221 noot 1. 

5) Ibid. Carton 9, 22 April 1543 „Memorie mijnheer den president". . . — 
Archief-Herbell, Becessen gegeven op voerbescheyden 1525—1528, 10 Sept. 
1527. 

6) Bijks-Archief te Brussel, Oarton 9, „Memoriael an mijn heere Doctor 
LODEWICH SCHOEEL , president van K. M. secreeten raedt", s. d.: . . . „dye welcke 
keesen in Frieslandt genoempt -worden, ophoegde keesen ende oestwaerts 
worden sij genoempt eanterts' '; in Holland worden deze kazen niet gekocht 
of gebruikt. — Ygl. in het CKbls. van Vriesl., passim, de uitzonderingen 
voor deze kazen gemaakt op de verbodsbepalingen tot uitvoer van victualiën. — 
Zie hierbij Oarton 61 en 62, Brief van den Baad in Friesland aan de 
Koningin, 9 Maart 1553. De Baad had het plakaat aangaande den uitvoer 
van victualiën doen publiceeren; klachten rezen vooral aangaande de 
„koyekeesen, die nergens in Z. M. landen tot eenige prise ofte waerde 
geacht ofte geoirbaert worden, dan Oostwaerts, als Bremen, Hamburch ende 
daer omtrent". Door het onderhouden van het plakaat zouden de landen 
worden „neringh- ende geldeloes"; in 1544 was op een dergelijk plakaat, wat 
betreft bedoelde kazen, gemodereerd, in dato 13 Mei. 

') Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 26. 
8) Zie b.v. Bijks-Archief te Brussel, Carton 8, Bekest van Leeuwarden en 

de meeste andere steden, om, daar zij met de Oostersche steden zooveel 
handel dreven, evenals het Fransche geld, ook van waarde te laten blijven 
„Jochimdalers" à 28 st., later à 30 st. 
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de havens Emderi, Bremen en Hamburg *) heerscht druk 
handelsverkeer. Eindelijk is, in samenhang met de veeteelt 
nog sprake van het uitvoeren van huiden2) en leder3). 
Van landbouwprodukten schijnen vooral in aanmerking te 
zijn gekomen haver en gerst 4). Haverstroo wordt met 
hooi samen als uitvoerprodukt genoemd B). Van visch 
werden te Deventer b.v. aan „drooge" ter markt gebracht: 
„scollen, rochen, tongen, cabbellauwshoofden"6); ook haring 
en zoutevisch werden naar elders vervoerd7). 

Geïmporteerd werden, uit Spanje en Portugal, „olyen, 
wijnen, frayt voor devastene", en„wolle"8). Verder werden 
rogge en tarwe ingevoerd, zoowel uit het Oosten als uit het 
Westen9). Wijn en bier werd den Friezen van elders aan
gebracht30); het laatste uit de streken om de Oostzee, vooral 
uit Hamburg n) ; ook Haarlem sleet in Friesland heel wat 
van zijn brouwsel12). Belgische lakens in het algemeen 
kwamen uit Antwerpen1S); andere uit Holland en het Sticht14) 
of uit het buitenland; de lijst van accijnspliclitige stoffen, 

i) Zie in het G-enieente-Archief van Leeuwarden, no. 194 f. van SINGELS' 
Inventaris. 

2) Bijks-Archief te Brussel, Carton 171, Aides no. 2. In dit stuk over boter 
en kalfshuiden. — Vgl. het proces-verbaal der commissarissen van 1522-
boter en huiden naar Holland. 

5) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 159. 
*) Boven pag. 264 noot 2. 
6) Chbk, van Vriesl. I I I , pag. 125. 
6) Carton 9, als boven, pag. 266 noot 5. 
?) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 363. 
8) Bijks-Archief te Brussel. Carton 59 en 60, Schrijven van de Land

voogdes, gedateerd 21 Sept. 1552, aan de besturen der steden in Holland 
en Friesland. 

9) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 854. 
1°) Accijns daarop, bij invoer, zie boven pag. 215 vlg. 
11) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 857; lijst van vrijstellingen van accijns voor 

de kloosters: I I I , pag. 49. 
12) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 857. — Vgl. over Hamburgsch en Haar

lemsen bier buitendien de instructie voor commissarissen van 1537 en hun 
verslag daarnaast, Eijks-Archief te Brussel, Carton 171, Aides no. 1, 
artikel 37. 

l s) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 354; boven, pag. 265 noot 2. 
" ) ld. pag. 354. 
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die voorkomt in het Charterboek x), licht het best in omtrent 
de plaatsen van afkomst en de veelsoortigheid van het in 
Friesland gebruikte vreemde doek. Van de steden uit werd 
het over het platte land verspreid; in het rekenboek van 
een Leeuwardenseh lakenkoopman uit dezen tijd2) komen 
heel wat schuldenaren van buiten voor. Gedeeltelijk werden 
die lakens ook weer uitgevoerd, b.v. naar Noorwegen3). 

Specerijen werden uit Holland gehaald4). Kloosterlingen 
trokken naar de markt van Amsterdam; daarnaast naar 
Kampen en Groningen; of, dichter in de buurt voor meer 
alledaagsche behoeften, naar Steenwijk of een der Friesche 
steden, liefst dan naar Leeuwarden*). In Hollands binnen
wateren kruisten de Friesche schippers; ze passeerden de 
tollen te Sparendam, Wassenaar, ter Gouw5). Maar 't is 
veel „cleyne wair", in „bennen" verpakt6), die ze met zich 
voeren, ingekocht in Brabant, Zeeland en Holland7). „Fran-
chijn", perkament, kwam uit Leiden; in Friesland werd het 
niet gemaakt8). 

Marktplaatsen waren vooral de steden Leeuwarden in de 
eerste plaats deed zijn best om in aanzien en gewicht te 
stijgen. In een rekest, in 1545 waarschijnlijk de Landvoogdes 
aangeboden 9), blijkt die plaats van geweldige plannen voor de 
toekomst vervuld te zijn. Niets minder dan eb en vloed aan 
de stad te brengen, wordt van de regeering gevraagd, die, 
om de hooge kosten, wijselijk daar niet maar zóó op ingaat. 
Velerlei werd verhandeld op de markten van Frieslands 
hoofdstad. Ik vond genoemd10): boter, kaas, schapen, var-

1) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 49. 
2) Zie boven pag. 265 noot 2. 
¾ Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 354. 
4) Rekenboek 1500—1520 van Haskerconvent in het Archief van dat 

klooster, berustende in het Bijks-Arcbief te Leeuwarden. 
5) Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Aides, ao. 2 : 11 Oct. 1637. — 

Chbk. van Vriesl. i n , pag. 356, art. 172 en 173. 
6) Ibid. 
T) Ohhk. van Vriesl. III , pag. 76. 
s) Kentmeestersrekening 1546—1547, foi. 91. 
9) Rijks-Archief te Brussel, Carton 27. 

10) TBLTING, de Friesche Stadrechten pag. 242, art. 88 ; boven pag. 264 n. 3. 
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kens, paarden, ossen, koeien, viseh, vleesah, vogelen, 
zwanen, ganzen, hoenderen, eieren, tarwe, rogge, gerst, 
haver en „allerlei zaad", huiden, kooien, rapen, wortelen 
en siepelen. Hier, in Leeuwarden al thans, was de strijd 
tegen de heerschappen, ter stede woonachtig, dapper 
gaande Van den Keizer kregen de inwoners, bij octrooi 
van 21 Februari 1519 *), verlof om ten allen tijde alle grond-
tijns op „landen . . . . ende erven van den huysen ende 
woensteden, binnen onse voirsz. stede van Leeuwarden" te 
mogen lossen tegen den penning 20, aan de grondheeren te 
betalen. In voorleden tijden — zoo had het betoog ter ver
werving van deze gunst geluid — toen de stad nog maar 
een dorp was, waren gronden, door heerschappen vooral 
tegen een zekere jaarlijksche grondcijns uitgegeven2). Nu 
de stad tot grooter bloei kwam, werden ook die lasten op
gedreven naar willekeur, zoodat, terwijl „de supplianten de 
voirsz. stede dagelicx meer ende bet met goeden huysen ende 
woensteden bouwen ende belemmeren zouden", zij dat nu 
moesten nalaten, „mits die voirsz. onredelicheyt ende quaet 
voirnemen van den voirsz. Heerscippen, alsoe zij de voirsz. 
thijns verhoigen nae der costelicheyt van den timmeraigie". — 
De stad won het pleit. — Nog een tweede bewijs volgt hier. 
Blijkens klachten der edelen, in 1526 ter kennis van het 
Hof gebracht 3 ) , was het in Leeuwarden steeds zóó geweest, 
dat „een van die Elingen in die stadtsraedt presideerde, die 
een olderman genoempt wordde, gelijck dat huyden daechs 
bij allen anderen besloten steden van Vrieslant observiert 
wordt". Blijkbaar had men het ambt doen vervallen. In 
gewichtige zaken, als de gezworen gemeente geraadpleegd 
werd, had men evenzeer de opinie der edelen gevraagd; ook 
dit behoorde tot het verleden. Men eischte bier-accijns van 
hen. De nominatie der priesters ging buiten hen om. En 
te hatelijker was hun dat alles, „naedyen dese supplianten 

1) CM)k. van Vriesl. II pag. 363. Het stuk is uit Mecîielen gedagteekend 
1518, dus stilo eommuni 1519. 

2) Vgl. hiermee: S¾urtr, Een JEToIIandseiie stad in de Middeneeuwen, 
pag. 96 vlg., in deel I van zijne Verspreide Geschriften. 

3) Q-emeente-Archief van Leeuwarden, no. 160 van SINGELS' Inventaris .— 
Archief-Herbell, Eecessen gegeven op voerbescheyden 1525—1528, 2 Mei 1526. 
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noch van den stadtsraedt, noch onder die gemeente begrepen 
wordden". Met de Leeuwarder Burgemeesters staat de 
algemeene regeering op denzelfden voet als met de Qlder-
mannen in de overige steden. Pensioenen worden hun toe
gelegd , stellig in de hoop dat zij den Keizer tot steun zullen 
zijn, ook waar hij met de edelen in vijandelijk contact mocht 
komen. In een volgend hoofdstuk zal blijken, dat die ver
wachting niet werd teleurgesteld1). De rivaliteit tusschen 
den groot-grondbezittenden adel en de burgerij, die hier in 
de hoofdstad zelve duidelijk in het licht treedt, is als strijd 
tusschen de platte landen en de steden in het algemeen 
evenzeer merkbaar. We komen aanstonds bij de behande
ling van de afzonderlijke standen, waaruit het Friesche volk 
bestaat , van zelf op die twisten terug. 

C. DE STATEN OF STANDEN. 

I. D e G e e s t e l i j k h e i d . 

„De eerste ende meeste Staeten" noemt zich de geeste
lijkheid 2); we laten haar daarom voorgaan. Zij vormu'e, 
ook in Friesland, een eigen stand. Privileges, door Pausen 
en Keizers haar geschonken, bestempelden haar als zoo
danig. FLOBIS VAN EGMOND beloofde, bij de overname van 
Friesland 3), haar te laten blijven bij al die voorrechten. In 
1524 is die belofte herhaald, al is er in de stukken, die be
treffende den overgang in het Charterboek voorkomen, geen 
sprake van 4) . Welke vrijheden hier precies bedoeld werden — 
algemeene B) dan wel speciale, of beide — weet ik niet; wel 
vinden we voorrechten, in KAREL'S tijd, feitelijk bezeten. 
De Friesche geestelijkheid was in de vergadering der Staten 

1) Beneden, Hoofdstuk VIII. 
2) Gnbk. van Vriesl. I I , pag. 656. 
S) ld. pag. 89. 
4) Ygi. boven pag. 103 noot 2. 
5) HINSCHIUS, System des Katholischen Kircheniechts I , pag. 118 vlgg. 
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afzonderlijk vertegenwoordigd. Prelaten waren er aan
wezig voor zich zelf en hunne kloosters; de gemeene priesters 
werden door volmachten vertegenwoordigd, diè echter niet 
zelden tevens mede-representanten waren van grietenij of 
dorp, waarin zij thuis hoorden x). Ook de Friesche geeste
lijkheid had haar eigen rechters; de kloosters meestal de 
superieuren in hun orde2) en voor civiele zaken het Hof, 
reeds in eerste instantie 8); de gemeene priesterschap 4) den 
bisschop van Utrecht of zijn Officiaal5), en voor zaken, 
dezen niet uitsluitend voorbehouden, in de niet-schrikkeljaren 
de Aartsdiakenen, successievelijk van St. Jan voor Wes
tergo6), van St. Salvator voor Oostergo, Staveren en Oude-
Mirdum, van St. Marie voor de Stellingwerven. Voor Aeht-
karspelen fungeerde de bisschop van Munster of zijn Aarts
diakenen als opperste rechters, terwijl ook de Abten van 
Lidlum en Hemelum over zekere deelen van Westergo, en 
de Abt van Dokkum „in Annis Bisextilibus" over zekere 

1) Beneden, Hoofdstuk VIII. 
2) Zie voor de exemptie der Kloosters de doleanties, beginnende Chbk. 

van Vriesl. I I , pag. 172. — Verder vergelijke men van net Rijks-Archief te 
Brussel Carton 171, Affaires ecclésiastiqxies no. 18, daarvan DO, 3, "waarin: „quan
tum ad monasteria pertinet, quae ut plurimum a potestate ordinari exempta sunt 
(negocio fidei excepto), videtur quoad ea, quae reformationem vel adraini-
strationem eorrmdem monasterioram concernunt, a superioribus ordinum vel 
summo pontifice speoialis facultas ad hoe obtinenda, alioqui timendum est 
illis obeditum non iri." 

3) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 611; boven pag. 40. 
4) Vgl. I¾CKEMA ANDKEAE : Kerkelijke rechtspraak m Nederland in de 

Middeleeuwen, in Verslagen en Medodeelingen der Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Vierde reeks, Vijfde deel, pag. 73 
vlgg. — Ook afdeeling: de jurisdictione, in de Reformatie-voorstellen van 
te tmatius en Sonnius, Archief van het Aartsbisdom Utrecht, 30e deel, pag. 
380 vlgg. 

6) Zie voor dien officiaal de onderhandelingen van 1524, boven pag. 103, 
noot 2. — Verder de commissie als zoodanig op KEMPO HOITIKGA, Archief -
Heibell, Beoessen gegeven op voerbescheyden 1525—1528, 28 Sept. 1526. 

6) Vgl. S. MDÏXEE FZ. : K*og eenige stukken over de proostdij van St. Jan te 
Utrecht, pag. 51 vlgg., in de Verslagen en Mededeelingen van de Vereeni-
ging tot uitgave der bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht, Vijfde 
deel, no. I. 
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deelen van Oostergoo aartsdiaconale rechten bezaten '). De 
aartsdiakenen deden zich door commissarissen in de pro
vincie vervangen. Deze bevestigden door het uitreiken van 
brieven, ontvangen van den Aartsdiaken, van zijn zegel 
voorzien en door een notaris geteekend, de keuze der land
dekens door de Oapitularen en verleenden aan de pastoors 
brieven van institutie. Ook hielden zij toezicht op leer en 
leven der lagere geestelijken 2). De Friesche kloosters waren 
verder vrijgesteld van de betaling van jaartax, wat betreft 
het corpus hunner bezittingen. Hunne pachters echter be
taalden schatting als andere8). In zekere mate genoten de 
conventen eveneens vrijstelling van den wijnaccijns 4). 

In een agrarisch gewest als Friesland was in de 16e eeuw, 
zonder groot-handel, met overwegenden invloed van het 
platte land, moeten invloed en macht vooral op grondbezit 
gebaseerd zijn geweest. De Kerk nu was groot-bezitster in 
de Friesche streken. In 1511 was, naar de berekening van 
Dr. T. J. DE BOEB5) , gegrond op het bekende Register van 
Aanbreng van dat jaar, in Leeuwarderadeel 43,9% vanden 
bodem in handen van Kerk en geestelijkheid; in Ferwerde-
radeel 40,3 %• Het geheel der bezittingen van de Cister-
ciënser-Abdij jBloemkamp of Oldeclooster bij Bolsward be
droeg, volgens een publicatie van Dr. M. SCHOENGEN6), in 
1572, 3159 en in 1573, 3425 pondematen; dat is op zijn 
minst zeer ruim 1000 H.A. Het klooster Zion bezat 1725 
pondematen, 500 à 600 H.A. Omtrent de inkomsten, die 
de kloosters uit die bezittingen trokken, lichten ons het best 
in de rekeningen der rentmeesters, door de Staten, na de 
opheffing der kloosters, tot de administratie der klooster-

1) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 330. — Bentmeestersrekening 1523—1524, 
lol. 51. 

2) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 330. 
3) Zie boven pag. 54; ook het proces-verbaal der commissarissen van 

1522 (boven, pag. 81); verder beneden, Hoofdstuk IX. 
i) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 50 vlgg. — Vgl. boven, pag. 216. 
5) Zie boven pag. 257 noot 2. 
8) Akten en bescheiden betreffende de Cisteroienser-Abdij Bloemkamp of 

Oldeklooster bij Bolsward, nader aangeduid boven, pag. 4 noot 5 van pag. 3. 
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goederen aangesteld1). De getallen wisselen tusschen ruim 
7600 en 175 Carolusguldens à 20 st., en zijn voor onzen tijd 
met 8 à 10 te vermenigvuldigen. De kloosters — dat bleek 
reeds — hadden het leeuwendeel: in Leeuwarderadeel b.v. 
25 % ongeveer tegen 18 voor de Kerk en de overige geeste
lijkheid; in Ferwerderadeel 29 tegen 112). De hoofden der 
kloosters waren dan ook invloedrijke mannen, met wie de 
regeering rekening moest houden; de conventen konden 
haar in vele opzichten vóór- zoowel als nàdeelig zijn. 

Een gedeelte van het bezit in landerijen exploiteerde het 
klooster zelf; te veel naar sommiger meening, zooals blijkt 
uit een „Avis du conseil en Frise touchant la visite des 
monastères" 8). In Friesland — heet het daar — doen de 
kloosters, meer dan in eenige andere provincie, aan „bou-
werie", en gebruiken zelve meer land dan blijkbaar voor hun 
nooddruft behoeft. Zij komen daardoor „in groeten omslach 
van veele leeckebroeders ofte waerlicke boeden ende die-
naers, zulcx, dat in een convente, daer vijff ofte ses priesters, 
ofte in vrouwecloosteren, daer acht ofte thien Joncfrouwen 
zijn, dagelicx cost ende tafel gehouden wort voer vijftien, 
tsestich, tachtich ende meer personen". — Voor die groote 
bouwerij waren werktuigen, waren wagens en paarden noo-
dig, die als „artillerie" uitstekende diensten konden bewijzen 
in de jaren van strijd nog om het rustig bezit van Friesland. 
De Rentmeesters-rekeningen doen zien, hoe ze nu en dan 
„opgekommandeerd" worden4). 

Een grooter gedeelte echter van de landerijen was in pacht 
afgestaan aan huurders, de kloostermeiers. Niet enkel in
tussen en over materieele verplichtingen wederzijds liep ge
woonlijk het pachtcontract; een soort van zede-politie oefende, 
krachtens de overeenkomst, de verhuurder over zijn huur
der. „In den eersten" — heet het in een dergelijk stuk5) — 
„dat een yder van onse conventslantsaeten nu voertaen, soewel 

!) Zie de publicatie, bedoeld pag. 272 noot 6. 
2) Volgens berekening van Dr. T. J. DE BOER. 
3) Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Affaires ecclésiastiques no. 2. 
4 Vgl. ook Chbk. van Vriesl. I I , pag. 676. 
6) Archief van het klooster Klaarkamp, berustende in het Rijks-Arehief-

depôt te Leeuwarden, 30 Januari 1530. 

18 
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man als vrouwe, hoere sullen dragen ende holden nae dye 
olde christelicke ende catolike religye, ende nae older ghe-
woonte ter kerken gaen". Het stuk is van 1556, uit den tijd 
dus, toen de regeering zich gereed maakte om krachtiger 
nog dan ooit te voren tegen de nieuwe religie te velde te 
trekken. Sterft — zoo luidt een ander artikel — een der 
landzaten, dan zal zijne wedu¾-e niet hertrouwen dan met 
consent der verhuurders. Met elkander zullen man en vrouw 
niet in „fechten, slaen ofte kijven, oneerlick" leven; en geen 
man zal zich „vervorderen om buyten echte, bij sijn maget 
ofte andere lichte vrouwen (gelick sulx huyden dachs, Godt 
betert, veel geschyet) in oneere bij te slaepen ofte kinderen 
maken". Al of niet opneming van zulke bepalingen in de 
huurcedelen en of de hand gehouden werd aan zulke over
eenkomsten, ja dan neen, was voor de regeering niet geheel 
van belang ontbloot. — Mij is nergens gebleken, dat de 
kloosters in het algemeen de jurisdictie hadden over hunne 
meiers; het komt mij zelfs zeer onwaarschijnlijk voor. Alleen 
van Grerkesklooster staat het vast, dat het in Yisvliet en 
Burum en ook elders over zijn kloosterpachters door eigen 
rechters vonnis velde1). — En dan nog konden door hun 
vele pachters, zoo die althans meê de afgevaardigden ter 
Staten-vergadering kozen, de prelaten dubbelen invloed oefe
nen op de daar te nemen besluiten. 

De kloosters, als groot-grondbezitters, konden licht druk 
oefenen op den pachtprijs der landerijen. Wij worden onder
richt — zegt het Hof in het boven 2) reeds genoemde advies — 
dat de gemeene Prelaten, Proosten, Prioren en Kelners, 
zoowel van mannen- als vrouwenconventen, hunne landerijen 
tegen zeer lagen prijs verhuren, „ende sommige van dien 
uuyt onduechdeliker zaecke daer in verdraegen huere pach
ters ende meyers, ende eenige van hen van jaer tot jaer 
ende andere van twee, drie oft vier jaeren huer landen ver-
huyren voirde oude huyre" — terwijl de pachtprijzen, inde 
16e eeuw, steeds stijgende zijn 3) — „nae den aenbreng alhier 

1) Chbk. I I , pag. 413, 826. — Chbk. I I I , pag. 61, 62, 82, 287, 298, 301, 302. 
2) Pag. 273 noot 3. 
3) Zie het testament van SYDS TJAERDA, die de waarde zijner goederen 

opgeeft, zooals ze getaxeerd zijn voor het Register van aanbreng van 1511, 
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gedaen inden jaer van. 1511, off andere oude huyre, mits 
daervan nemende eenen merckelicken gereeden penninck tot 
rantsoen, die zelden tot teonvents prauffijt gebracht wort, 
maer bijden praelaten, kelner, prior ende procurator in huere 
privé-affairen dickmael geemployeert worden". Zulke prak
tijken konden den kloostermeier, bij andere pachters verge
leken in bijzonder gunstige omstandigheden plaatsen, en 
den strijd om het bestaan voor die anderen dus mogelijk 
verzwaren. Verder was een gevolg ervan vermindering der 
„aelmissen" 3). Eindelijk bestond demogelijkheid, dat het 
in 't algemeen de pachtprijzen kunstmatig zou drukken. En 
het was geen ongegrond gerucht, waarvan het Hof in zijn 
advies melding maakte. Tal van pachters huren van het 
klooster Klaarkamp 2) b.v. onder voorwaarden, zooals er 
boven enkele werden genoemd, onder bijvoeging van ver
zekeringen als deze: dat zij verder hebben aangenomen den 
Kelner, van wegen 't convent, te schenken en te betalen 
voor een gratuiteit en dankbaarheid van nieuwe inhuring, 
en vermits hij bij den ouden huur zal blijven, voor elke 
pondemate twee gouden guldens. Dan zullen zij vijf jaar 
lang bij dien ouden huur blijven, behoudens dat zij in den 
herfst den Kelner zullen geven een vet schaap en verder 
met hun wagens, waar dat van hen verzocht zal worden, 
zes vrachten turf zullen halen. 

De groote kloosters, met hun groote inkomsten, konden 
voor den Landsheer redders zijn in financieelen nood. Zoo 
werden tegen den 17en Juni 1534 alle „Abten, Prelaeten, 
Pastoren, Vicarien, Prebendariën, Costeren, Kerckvoegden 
ende Armevoegden, over het geheele landt van Vrieslandt, 
uitgezonderdt het Bildt" naar Leeuwarden beschreven8). Toen 

maar er bij voegt dat verscheidene pachte?ïzijn „opgenaaid"; verder, boven 
pag. 215 de poging om den grondslag van de jaartax te veranderen, dewijl 
de pachten zoo zeer gestegen zijn; ook de opgave der goederen van ' t Klooster 
Hospitaal dd. 2 Maart 1539 met de „opgehaalde" pachten als correctoren in 
margine (Archief van het Hospitaal in het Bijks-Archief te Leeuwarden). 

1) Zie het Avis du conseil en IMse touchant la visite des monastères, 
boven, pag. 273 noot 3. 

2) Vgl. het boven, pag. 273 aangehaalde pachtcontract. 
3) Chbk. van Yriesl. I I , pag. 654. 
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zij in de Minderbroederskerk verzameld waren, hield de 
Stadhouder hun voor, dat de Paus den Keizer had toege
staan de halve vruchten van alle beneficiën, kerken en gast
huizen in al Zijner Majesteits patrimoniale landen. Verder, 
dat de Keizer, als gevolg van zware oorlogsuitgaven, geld 
noodig had; en dat hij daarom voorstelde, dat zij, die van 
12 tot 24 ducaten 's jaars rente of prebenden hadden, daarvan 
het één vijfde, zij, die boven de 24 ducaten hadden, de helft 
den Keizer zouden g e w a . De geestelijkheid echter antwoordde, 
dat inwilliging van het verzoek haar onmogelijk was: de Paus 
had zoo iets nooit geuseerd; eens, in den Saksischen tijd, was 
tot de Prelaten, „exempt zijnde van die Episcopaals", een 
dergelijk verzoek door een gecommitteerde van Zijne Heilig
heid ger icht x ) ; maar de Hertog zelf had te Rome hun zaak 
doen voorstaan en zij hadden niet gegeven. Over de gees
telijkheid in 't geheel had de Paus in dezen nog minder 
te zeggen. De Keizer behoorde de beloften te gedenken, 
door hem in 1515 gedaan, en zou — volgens afspraak van 
1524 — geen nieuwe lasten den landen opleggen zonder h u n 
consent. Buitendien betaalden zij mede in de jaartax en 
droegen bij tot onderhoud van dijken en dammen. Eindelijk 
was geen van hen, klooster, kerk, priester of bagijn bij 
machte 2) iets merkelijks bij te dragen wegens de kleinheid 
der inkomsten, zoodat zij meest alle jaarlijks achteruitgingen 
„vermits die menichvuldige aanval van armen ende anderen 
doerloepers ende inwoenders, selft dun ende maeger eetende 
ende drinckende; eene beneficie tsestig floreen 's jaers weerdig 
wesende, is rijck, die nyet veel daer zijn; daer zijn veel 
cloesters, die gheen honderdt gulden renten hebben, noch 
en zijn daer geen vijf cloesters, die duysendt floreen 's jaars 
hebben". Wel zijn er, blijkt elders, die renten uit 's Keizers 
domein koopen kunnen 8). Voor het oogenblik is dan toch 
iets gewonnen. 

1) Zie boven pag. 75. 
2) Vgl. SCHOBNGBN, De Schraapzucht van CÜNEKUS PETRI, bisschop van 

Leeuwarden, in de Vrije Fries, 30e deel, pag. 326—390, pagina 10 van den 
oveidrok. 

3) Boven, pag. 248, 251. 
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Nog op een andere wijze konden de kloosters den Keizer 
nuttig zijn. Oude dienaren, die verzorging verdiend hadden 
ook voor dien tijd van hun leven, dat ze tot dienstpraes-
taties niet meer in staat waren, zouden daar verpleegd 
kunnen worden zonder merkbaren last voor het groote 
instituut, meende klaarblijkelijk de regeering. Maar één 
der doleanties van 1531 luidt:a) „ten IIIe werden die Cloosters 
beswaerdt mit Proevenen, dat hen myn Heere die Stadt-
houder toevoegt, die zy die kost ende kleederen geeven moe
ten, dat teegen den tractaet is". Ten antwoord wordt gege
ven2), dat de Keizer, als overal elders, maar één man 
hoogstens ten laste van elk klooster zal stellen, en men houdt 
zieh, ook na de repliek, aan dit antwoord, ofschoon den 
Stadhouder groote discretie bij de toepassing op het hart 
wordt gedrukt2). Op den Landdag, begonnen den 15en April 
1532 8), werd de zaak weer ter sprake gebracht; den 18en van 
die maand kwamen voor den Raad4) de Abten van Lidlum, 
Foswert en Smallingeree, de procurator van Thabor en de 
Bursarius van Oldeclooster als volmachten van de andere 
Prelaten en kloosters, en verklaarden, dat zij, uit vriendschap, 
met den Keizer wel handelen wilden o.a. over de proveniers
kwestie. Na veel over en weer praten antwoordden zij den 
19en mondeling, wat „by geschryfte gestelt . . . . nae veele 
correctiën ende wedercorrectiën" voorkomt in het Charter-
boek 5). Het is een protest tegen verkorting van deugdelijk 
verkregen privilegiën en vrijheden, maar de verzekering toch 
ook, dat zij, onverkort hun recht, voor dit maal genoegen 
zullen nemen met het antwoord der regeering, mits Stadhou
der en Raden die proveniers, door Z. M. gesteld of nog te 
ordineeren, die zich slecht mochten gedragen, na kennis van 
zaken genomen te hebben, zouden ontslaan en de kloosters 
van hen ontlasten. Van het verlof werd gretig gebruik ge-

1) Chbk. van Vxiesl. I I , pag. 580, Ten IIIe . . . 
2) ld. pag. 580. 
s) Exemplaar Charterboek met kantaanteekeningen op de provinciale 

bibliotheek te Leeuwarden, 2e deel, pag. 610. 
*) Rijks-Archief te Brussel, Darton 170, Affaires des Btats, no. 16, van 

de 42 stukken daar no. 29: „ooncerneert Proveniers op een landach A«. 1532". 
5) I I , pag. 610 vlg. 
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maakt. Dat bewijst niet alleen een brief van 1543, waarbij 
KABEL V iemand aan Grerkesklooster tot onderhoud over
levert1), maar ook de herhaling, in 1554 2), van de doleantie 
van 1531. De klacht werd echter door Gedeputeerden terugge
nomen na vertoon van het bovengememoreerde antwoord van 
1532 s). 

Een zeer gewichtige factor in den invloed, door de kloosters 
geoefend, was hun recht tot bezetting van verschillende 
pastoorsplaatsen4). Wat dat beteekende zal straks nader 
toegelicht worden, als de positie der gemeene geestelijkheid 
ter sprake komt. Met hand en tand hielden zij vast aan dit 
recht. In 1527 beklaagden zij zich er over, dat de priesters, 
die zij zóó nomineerden, presentatie moesten halen in de 
Kanselarij5). De Landvoogdes antwoordde, dat zij Stadhou
der en Raad last had gegeven hare meening hieromtrent 
mondeling uiteen te zettenB). In welken zin die ging wijst 
de apostille aan, bij deze doleantie geplaatst in een stuk, 
dat te Brussel bewaard is6): het geschiedde tot nut van het 
land, om bekwame personen te krijgen. Een soortgelijke 
klacht vond ik verder niet meer; zij is vermoedelijk opgegaan 
in het algemeene klagen over onvrijheid in de keuze van 
geestelijken; waarover later meer7). 

Eindelijk, de kloosters, met hun bonte bevolking, leden 
van internationale stichtingen als ze waren, konden er 
mogelijk toe meewerken de Friezen wat te ont-friezen. Maar 
zelden komen in KAKEL'S tijd inwoners van het gewest van 

1) Archief-Grerkesklooster in i e t Rijks-Archief te Leeuwarden. 
2) Chbk. van Viiesl. I I I , pag. 333. 
S) Ibid. 
4) Zie b.v. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 409. — Ook de doleantie's van 

1527, ld. pag. 172. — Verder Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Affaires 
ecclésiastiques, no. 18 en daarvan no. 9: Remedia ad rnstaurandam religi-
onem per frisiam, geteekend Wilh. Lindanus. Het onder 8 opgegeven 
remedium begint: „Ut monachi eeclesiis praefietendt omnes examinentur . . . . 
Ook no. 13 van no. 18, waarin: . . . . „cogantur msuper praesertim qui 
parochiaïes ecclesias conferunt, doctum aliquem theologum, de eonsiho cancel-
larii Universitatis Lovanii . . . . habere . . . . Beide stukken zijn van 1560. 

5) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 173. 
6) Carton 170, Affaires des Etats , no. 2. 
') Beneden, Hoofdstuk IX. 
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huis uit aan het hoofd der inrichtingen voor. Het is een 
THEODOBICUS HATTTJM, een PETBÜS PUBMEBANTTS , BEBNABDTJS 

E L S T , CORNELITJS ENCHTJSANTJS , THEODEBICTJS OETMERSTJM etc. 

etc. *) Ook de kloosterlingen schijnen niet overwegend 
Friezen meer te zijn geweest2). Maar exempties en vrijheden, 
die verdedigd moesten worden, deden ook de vreemdelingen 
al ras één lijn met het overige Friesland trekken; en dan 
durven, als het op een zich-verzetten aankomt, de machtige 
Prelaten heel wat aan. Dat bleek boven reeds, uit protesten 
en weigeringen; hier volge nog één sprekend voorbeeld. Den 
7en Juli 1551 werd door de Landvoogdes een schrijven gericht 
aan HIPPOLYTUS PEBSIJN, toen President van den Raad in 
Friesland 3). Daarin werd hem medegedeeld, dat men zich 
had gewend tot de Friesche Prelaten ook, ten einde hen, 
zooals het meerendeel reeds had ingewilligd, te doen deelen 
in de kosten van het concilie van Trente Hij moest nu 
trachten hen allen over te halen tot gehoorzamen, Den 26en 
kwam PEBSIJN uit den Haag in Leeuwarden aan, en toog 
onverwijld aan den arbeid. Overleggende dat, als hij den 
Prelaten en Prioren, aan wie de Landvoogdes had geschreven, 
elk hun brieven deed toekomen, hun antwoord om de vroeger 
reeds getoonde onwilligheid wel eens lang op zich zou kun
nen doen wachten, en dat zij, na het beleggen van een 
vergadering, naar gewoonte als uit één mond zouden kunnen 
spreken, verzocht hij den Prelaten van Mariëngaarde en 
Lidlum den 27en vóór noen bij hem te komen. Den Prelaat 
van Dokkum liet hij weten, dat hij hem wachtte dienzelfden 
dag na noen; den Prelaat van Gerkesklooster vóórmiddags 

1) Ontleend aan het beneden pag. 282 te noemen schrijven van de 
Friesche Prelaten aan de landvoogdes, waarin zij -weigeren bij te dragen tot 
de onkosten van het Concilie van Trente. — Vgl. verder b.v. de Akten en 
bescheiden betreffende de Cistercienserabdij Bloemkamp of Oldeklooster bij 
Bolsward, boven, pag. 4, noot 5 van pag. 3 aangehaald. Als Abten van 
Oldeklooster komen in den tijd van de Saksers en van KAEEL V voor: 
PETRUS MUIDENSIS, HENKICÜS DOETHECHTJMENSIS , LUBBEETUS NAAEDENSIS, THEO-

DEICÜS A CASTBO en TETAKDUS AEUMENSIS. 

2) Zie ook hiervoor de in de vorige noot genoemde Akten en bescheiden; 
ook de Kronieken van Lidruni en Mariëngaarde. 

3) Bijks-Archief te Brussel, Oarton 171, Affaires ecclésiastiques no. 4 : 
Rescription touchant la conduite des Prélats de Frize, 1551. 
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en de Prioren van Thabor, Aengum en Hasker-eonvent in den 
namiddag van den 28en. Den 27en echter was er niemand. 
Toen deed hij, in zijn gewoon logies te Leeuwarden en op 
andere plaatsen, den Prelaat van Mariëngaarde zoeken; 
tusschen 9 en 10 uur vóór noen kwam hij opdagen en ant
woordde, dat hij den Prelaat van Lidhim bij zich wilde 
hebben, „als wezende zijn ouder inder oorden". Deze zeide 
onmiddellijk dat, zoo Z. M. hen verder lastig viel om con
tributie voor het concilie, zij zouden verzoeken in justitie 
ontvangen te worden. Toen had de President hun voorge
houden, wat kleine eere zij daarmee zouden inleggen, vooral 
bij de andere Prelaten van hunne orde, die wel hadden 
toegestemd, en dat het goeden onderdanen niet betaamde 
hun vorst tot justitie te provoceeren. Toen dat alles niets 
hielp, werden hun de missiven van K. M. overgereikt, waarop 
de Abt van Lidlum nog eens herhaalde dat hij geen ander 
antwoord wist, dan dat zij in justitie ontvangen zonden 
worden. De ander echter ried, eerst de missive te lezen. 
Eindelijk, na heel wat excuses en argumenten, als b.v. dat 
zij met de Staten van Friesland verzegeld waren en ver-
accordeerd, en dat men hen van die Staten, in zaken van 
contributie, niet behoorde te scheiden, en dat zij te dezer 
zake van eenige heerschappen verwijten hadden moeten 
hooren, gingen de heeren heen, zeggende dat zij dien dag 
nog hun antwoord zouden inbrengen. Toen kwam de Prior 
van Aengum; hij wist geen ander antwoord te geven, dan 
al de Prelaten gezamenlijk 3 weken geleden in geschrifte over
gegeven hadden; zelfs als het meerendeel van hen consen
teerde, zou hij 't niet doen; alleen als zij het allen deden, 
zou ook hij zich laten vinden. Toen hij zag, dat zijn ant
woord werd opgeteekend door den substituut van den griffier, 
ontkende hij weer het eerst gezegde, en begeerde beraad, 
als het meerendeel mocht hebben toegestemd. Hem werd 
verteld, dat dit aireede zoo was. Dat geloofde hij niet; hij 
protesteerde tegen het opschrijven; verzocht, zich te mogen 
bedenken op 's Keizers missive, en beloofde den volgenden 
dag, na overleg met zijn overste, die verwacht werd, zijn 
antwoord te zullen overleveren. Daarna kwam de Pater van 
Thabor. Ook deze bleef bij wat in geschrifte was overgege-
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ven; van meerderheid of minderheid wist hij niets, en wilde 
er ook niets van weten! Hem werd gevraagd of hij zou willen 
geven, als de Prior van Windesheim, zijn overste, met al de 
conventen, die onder hem stonden, gaf. Als die Prior hem 
de contributie afeischte, ja; maar „bij dese manieren nyet". 
De Pater van Haskerconvent hield zich evenzoo aan het ge
schrevene. Op de vraag, of hij consenteeren zou, als het 
meerendeel dat deed, antwoordde hij: neen; alleen wat 
allen deden, zou ook hij doen! Bij die allen zou hij zich 
houden, ook al stemde zijn overste, de Prior van Windes
heim, toe met al de onder hem staande conventen. Den 
Abt van G-erkesklooster sprak de President niet; die zou 
schriftelijk antwoorden. Ten slotte was het zoo ver gekomen, 
dat de meesten beloofd hadden in schrift hunne meening 
uiteen te zetten. Maar de vergaderde Prelaten trachtten 
met het redigeeren hunner antwoorden te talmen, terwijl 
zij fntusschen knechten uitzonden om andere Prelaten te 
ontbieden, ten einde sommigen van hen, die consen
teerden, over te halen van hun beloften terug te komen. 
Toen nu de Prelaten van Lidlum en Mariëngaarde, dooi
den President ontboden, tot hem kwamen, zeiden zij, dat 
ze wisten „dat die Proost van tSant te Bolswaert nyet ge-
consenteert en hadde, ende dat hij hen, sulcx vraegende, 
geantwoert hadde, nyet geconsenteert te hebben . . . ; welcke 
antwoirde" — merkt de President op — „indien bijden 
voers. Proost gedaen is, sfcaet te vermoeden, dat uyt oer-
saecke van obedientie ofte ander regart gesciet is." Nog 
vernam de President, dat de Kelner van Klaarkamp en de 
Prioren van P¾rgum en Achlum, die reeds toegestemd hadden, 
bij de te Leeuwarden verzamelde Prelaten zouden geweest 
zijn; maar hij hoorde niet, wat ze met elkaar verhandeld 
hadden. Eindelijk werd de substituut gezonden, om het 
antwoord der Prelaten te halen; dat was nog niet klaar; 
wel vernam hij, dat er toen 2 advokaten van het Hof bij 
hen waren. Den 30en eindelijk, om 5 uur, werd het ant
woord gebracht, verzegeld, en geadresseerd aan Z. M. Den 
overbrengers werd voorgehouden dat Z. M., die van ieder 
afzonderlijk antwoord had verlangd, en hun niet had toe
gestaan daarover een vergadering te houden, maar weinig 
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tevreden zou zijn. Men had — werd geantwoord — geen 
last verder hierover te spreken; ook niet om den President 
den inhoud van den brief, zooals hij verzocht, mede te 
deelen; de lastgevers waren een uur geleden vertrokken. 
Toen gaf de President hun den brief terug, om er meê te 
doen naar hun believen. Hij meende begrepen te hebben, 
dat zij iemand naar Z. M. zouden deputeeren. — Een copie 
van den hier bedoelden brief is bewaard gebleven in het 
Gabbema-arehief. Het is, ondanks de toestemming — zoo
als de Keizer schreef — van „alle die Praelaten, Proesten, 
Priores, ende andere van der geestelicheyt van den lande 
van Brabant, Luxemburch, Vlaenderen, Artoys, Henegouwen, 
Namen, Hollant, Zeelandt, Gelderlandt, Overijssele, ende 
andere", onder tal van excusatiën als de bovengenoemde, 
een weigering voor Friesland. 

Wie, met dit alles voor oogen, zich een duidelijk beeld 
wil vormen van den invloed der kloosters in de Friesche 
streken tusschen Vlie en Lauwers, die bekijke ten slotte de 
historisch-statistische schetskaarten, met het oog hierop ge-
teekend door Dr. M. SOHOBNQEN L). Als de zware knoopen 
van een net van nauwe mazen liggen over geheel het gewest 
verspreid de talrijke gekleurde stippen, die kloosters, uit
hoven, en van uit kloosters bediende parochie-kerken voor
stellen. Dan eerst recht zal hem de wensch der regeering 
begrijpelijk worden, om te beschikken over den invloed, 
welke die kloosters oefenen kunnen 2). 

Naast de reguliere geestelijkheid nam de seculiere een 
gewichtige plaats in de Friesche maatschappij der 16e eeuw 
in. Pastoors van heerschappen konden licht hun secretarissen 
zijn tevens, de behartigers hunner wereldlijke belangen ook, 
vooral tijdens afwezigheid3); en van helpen tot adviseeren 
was de afstand niet groot. De dorpsgeestelijken waren, als 
hun persoonlijkheid vertrouwen inboezemde, door meerdere 
ontwikkeling de aangewezen raadslieden voor hunne parochie-

1) Voorloopig nog bewaard in liet Rijks-Archief ie Leeuwarden. 
2) Beneden, Hoofdstuk IX. 
3) Vgl. b.v. de verhouding tusschen JAKCKO DOUWEMA en zijn pastoor in zijn 

Boet dei partijen. 
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leden, ook in andere dan kerkelijke zaken1). Er waren 
stellig knappe mannen onder, al werd daarnaast geklaagd 
over het feit, dat zoovele priesters, zonder geleerdheid, door 
protectie van vrienden en bloedverwanten er ingebracht wer
den 2). Gewichtige overeenkomsten werden, tot meerdere 
„verzekerdheid", gewoonlijk ook door den pastoor beze
geld3); zou dan de mogelijkheid van invloed op het aan
gaan van zulke overeenkomsten geheel uitgesloten zijn? 
Als arbiters, als zoensluiden komen zij telkens en telkens 
weer voor4), en als volmachten in allerlei zaken trof 
ik hen aan, zoowel ter Statenvergadering als voor de ver
schillende gerechten6). De „decani rurales", de landdekens, 
zijn zelven rechters bovendien; niet alleen over geestelijken 
en in zuiver geestelijke dingen; maar ook op een breed ter
rein van burgerlijke zaken6). Dan, voor zooverre de „ge-
meene priesters" beschikten over de macht van het woord, 
hadden zij gelegenheid te over zich van dit geduchtste aller 
wapenen, vóór of tegen, te bedienen. Als op een Heiligen
dag de gemeente toch was vergaderd, werd de oproeping 
tot het zenden van afgevaardigden ter vergadering van de 

!) Vgl. MIEDEMA, Sneek en het Sneeker stadrecht. 
2) Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Affaires ecclésiastiques 110. 16: 

Concept sur la lettre du Hoi touchant les hérétiques en Frise (Oct. 1556), 
waarin: „plusieurs jeusnes presbytres, sortans des escoles de Deventer, 
Zwolle et autres, sans doctrine et erudition, lesquels venans en Frize et par 
faveur, affinité, parentèle, amitié ou auounesfois par faulte d'autres estans 
esleus a cure pastorale ne scaivent prescher, moins respondre a leurs subiects 
sur notre foy et religion". 

3) Zie net Chbk. van Vriesl. en de familie-archieven, genoemd in de 
Inleiding, passim. 

*) Zie b.v. Recesboeken als van Franekeradeel etc. op het Rijks-Archief 
te Leeuwarden; ook Archief-Herbell, "Recessen gegeven op voerbescheyden 
1525—1528. 

5) Actenboek van Hennaarderadeel, boven, pag. 189 noot 1. — Reces-
boek van Franekeradeel e. a. — Beneden, Hoofdstuk VIII. 

6) Vgl. FOCKEMA ANDREAE : Kerkel¾ke rechtspraak in Nederland in de 
Middeleeuwen, in : Verslagen en Mededeelingen van de Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Vierde reeks, Vijfde deel, pag 
100 vlgg. — Zie ook boven, pag. 71. 
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„gemeene gedeputeerden" van Friesland tot haar gericht1). 
Een deurwaarder — kwam ik eens tegen — kweet zich van 
zijn last in de kerk, waar de gemeente om der godsdienst 
wille verzameld was 2). Is dan de mogelijkheid van influen-
ceeren in preek of gesprek ondenkbaar? Het sterkst kwam 
deze invloed uit in den tijd, toen de partijen nog gewapend 
tegenover elkaar stonden. Dan is er sprake van toelagen 
aan priesters, die nutter besteed dan niet gegeven werden, 
al waren ze niet regelrecht „ter oerloeghe" dienende 3). Een 
brief, door TAUTENBUBG in 1525 gezonden aan de Landvoog
des4), geeft een aardigen kijk op de wijze, waarop pastoors 
gevaarlijk en dus omgekeerd ook nuttig voor de regeering 
konden zijn. „Oick geve ick" — schrijft hij — „U. F . Gr. te 
kennen, dat in tijden als saliger memoriën de Heer VAN 
WASSENAEB ende ick voor Sloten lagen, een pastoir op 
Greesterlant geweest is, die veel wonderlicke scrifftueren van 
historiën, tot schanden ende smaetheit des Fursten van 
Sassen ende der Keys. Ma*, ter eeuwiger memoriën in een 
misboeck, dat in sin kercke gehalden wort, gescreven ende 
gestelt heeft gehat , ende den simpelen folcke inde biechte 
ende sermonen altijt van der vrijheid der Vriesen inculceert 
ende ingeblasen, als U. F . G. van Meester GEBAKT MULABT 

breeder bericht sal werden, die alsulcke schriffturen uit den 
voirs. mysboeek geschneeden ende mit hem te hove gebracht 
heeft. Waerop de voersz. Heer VAN WASSENAEB ende iek den 
voersz. priester voor ons ontboden, ende gevraecht hebben, 
wairomme hij alsulcke schanclelicke logens in een misboeck 
gescreven hadde ende dat simpel folck instigeerde tot verloep 
van de olde friheit, aengesien dat hij onlancx der Key. M4. 
priesterlick geloefnisse gedaen hadde in onse tegenwoirdicheit. 
Antwoirde dat hij sulcx gedaen hadde tot eeuwiger memoriën, 
omme dat alle Vriezen vrij waeren ende anders geenen Heer 
behoirden te hebben, dan Grot alleen, ende dat die Vriesen, 
die sulcx inbraken ende nyet obstineerden, moesten alle 

1) Vgl. beneden, Hoofdstuk VIII. 
2) G-emeente-Archief van Leeuwarden no. 198 van SINGELS' Inventaris. 
3) Cnbk. van Vriesl. I I , pag. 127, 134. 
l) Correspond. du gouv. de Frise, fol. 24, 10 Oot. 1525. 
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verdoempt werden; desgelycx de heeren, die sij onder subiectie 
brachten, mit alle dengenen die hen dair to hulpen". Zoo 
„persisteerende in syn propoest" werd de rebelsche pastoor 
gevangen genomen en op voorbede van vrienden buiten 
Friesland gebannen, „om alle meuteriën sinenthalven te 
verhoeden". De man keerde echter naar zijne parochie 
terug, t rok, na zware bedreigingen, nog eens weg, waagde 
het intusschen na korten tijd zich opnieuw in zijn gemeente 
te vertoonen; „deshalven ick geoirsaeket bin worden hem 
te apprehenderen, want hij sin stucken nyet laeten en solde, 
waer ut gescheepen waere meuterie ende inconvenienten te 
verrijsen". Dit alles is als een commentaar op de uitspraak 
van den Keizer, dat het vergeven van beneficiën één is van 
de „principaelste puncten van 's Keysers hoocheyt, die hij 
in den lande van Vrieslant hadde, ende dat hij daer deur 
behielt obedientie in den Lande" r). Men bedenke daarbij 
dat we zijn in den tijd van de Hervorming; dat de hand
having der Katholieke kerk, ook uit redenen van Staat , 
den Keizer zeer ter harte gaat , en dat , meer dan op eenig 
ander terrein hier overtuiging, woord en gedrag der kerke
dienaren van doorslaande beteekenis kan zijn. 

II. D e A d e l . 

De tweede stand is die der edelen of heerschappen, moge
lijk edelen èn heerschappen. Zij waren òf gemeene vrijen 
van oorsprong, òf vormden van oudsher een afzonderlijken 
stand, met eigen standelijke privileges2). In elk geval had
den zij zulke voorrechten in den tijd der Saksische Hertogen 
en in KABEL'S dagen. Zij waren in zekeren zin geëximeerd 
uit het grietenij-bestuur, dat gewoonlijk in handen was ge-

1) CM>k. van Vriesl. I I , pag. 736 vlg. — Vgl. met liet hier gegeven voor
beeld, voor werken in het belang van den vorst, REITSMA: Honderd jaren 
uit de geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde kerk in Friesland, 
pag. 21 vlg. 

s) Zie VON KICHTHOFEN contra HEOK; vgl. boven, pag. 5. 
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legd van mannen uit hun kring voortkomende1). Afzonderlijk, 
op één lijn met de geheele gemeente van dorp of grietenij, 
waren zij vertegenwoordigd op den Landdag, of verschenen 
er, voor zich zelf, in persoon2). Het Hof was voor hen 
rechtbank in eerste instantie3). Onmiddellijk in handen van 
den Stadhouder legden zij den eed van gehoorzaamheid af4); 
den stedelijken besturen wordt expresse permissie verleend 
om ook heerschappen te monsteren5). Zij pretendeerden 
vrijheden op het gebied der belastingen 6) en de zoogenaamde 
„geprivilegieerde heerschappen" onder hen genoten die metter
daad. „Geprivilegieerden" waren zij, die hunne lasten had
den afgediend en Saksers en Bourgondiërs steeds trouw 
gebleven waren of spoedig waren bijgevallen. Hunne namen 
waren geregistreerd; in enkele later te noemen stukken 
komen velen, zoo niet allen van hen voor. Over de mate 
der bedoelde vrijstellingen en over het al- dan niet persoon
lijke karakter daarvan konden natuurlijk gemakkelijk twisten 
rijzen; daarover volgt beneden, in een ander hoofdstuk, meer7). 

Toen in 1532 de Staten van Friesland 18 mannen uit hun 
midden aanwezen tot permanente bewakers van de eens 
verkregen vrijheden, en zij aan weer een viertal nog meer 
speciale commissie in dezen verleenden8), werd Mr. SYDS 
TJAERDA aangewezen, om in alle voorkomende zaken het 
woord te voeren. En in één der Raadszittingen van 1538 

!) Vgl. AHDEEAE : Nalezing op de Nieuwe naamlijst van grietmannen van 
J i n . M Ï . H . BABBDT VAH SMIIÜIA.. 

2) Vgl. beneden, Hoofdstuk VIII. 
s) Vgl. "boven, pag. 40. 
*) Vgl. Bijks-Archief te Brussel, Carton 27, brief van de Landvoogdes 

aan President en Raden in Friesland, Utrecht 20 Juli 1545: Overal publi-
ceeren, dat allen, niet-Heerschappen (die den eed moeten afleggen in handen 
van den G-raaf van Buren) . . . . in handen van den Grietman, in persoon, 
den eed aan K. M. zullen afleggen. — Vgl. voor de uitvoering van dit bevel 
Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 85 en 86. Het bovenschrift van het hier afge
drukte stuk is onjuist; de Heerschappen worden, als in den brief, nadruk
kelijk uitgezonderd. 

5) Chbk. van Vriesl. I H , pag. 5, 24. 
6) Vgl. beneden, Hoofdstuk IX. 
' ) Vgl. over deze geprivilegieerde heerschappen beneden, Hoofdstuk IX. 
8) Vgl. beneden, Hoofdstuk VIII. 
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deelde de Stadhouder den vergaderden mede1) dat hij, op 
last van de Koningin om te spreken met de voornaamsten, 
bij zich had doen komen ook weer Mr. SYDS TJAEEDA. Stel
lig zou deze Friesche edelman niet van beide zijden zoo zeer 
als een voorman zijn beschouwd, als hij niet in hooge mate 
het type van den Frieschen adel in het algemeen geweest 
was. Niet beter meen ik daarom het karakteristieke van dien 
stand, in het tijdvak dat wij behandelen, te kunnen uitbeel
den, dan door een schets te geven van deze zoo gewichtige 
en invloedrijke persoonlijkheid, die op zich durfde nemen, 
alléén, „bij seeckere middelen", die hij verhaalde, een geheele 
goo „zoo te induceeren, dat sij den Keyser wel een propijne 
souden doen" en die met absolute weigering dreigde, zoo 
men van regeeringswege hem en zijne medestanders niet ter 
wille zou zijn2). 

SYDS TJAEEDA dan zal geboren zijn tegen het einde van 
de 15e eeuw. Zijn vader, SCHBLTE, was een man niet zonder 
beteekenis in de veelbewogen jaren omstreeks 1500, Grietman 
over meer dan één deel, een hoofdfiguur onder de Saksisch-
gezinde heerschappen 3). *Van zijn jeugd is mij weinig bekend 
geworden; in de geestelijke gunsten, die zijn vader en moeder 
gewerden om de vele goede diensten, die zij het klooster 
Thabor bij Sneek bewezen, deelde ook hij; hij werd mede 
deelachtig „alle die guede wercken, alle die goedesdiensten, 
alle gheestelicke oefeninghe, uutwendelick ende inwendelick, 
hoe sy in (dat) Cloester (geschiedden), als: vasten, waken, 
abstinencie, disciplinen, contemplaciën, aelm(oezen), missen, 
vigiliën (ende) ghebeden, nachtes ende daghes totter eren 
Godes" *). Zijne ouders, zou men geneigd zijn hieruit op te 
maken, waren vrome lieden, die hem een godsdienstige 
opvoeding gaven. 

Aan een beschrijving van zijn uiterlijk durf ik mij niet 
wagen; geen beeltenis van SYDS TJAEEDA kwam mij onder 

!) Bijks-Arehief te Brussel, Carton 6: Instructie voor den griffier SIMON 
VAH DEK BAUWETTEN, die ten Hove zal reizen, Actum Leeuwarden 20 Dec. 1538. 

2) Ibid. 
3) Vgl. b.v. WORP VAN THAEOE IV, pag. 320; V, pag. 38, 40. 

i) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 239. 
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de oogen. Des te beter zijn wij omtrent de eigenschappen 
van zijn geest, omtrent zijn karakter ingelicht. Eigenhandig 
heeft hij ons dat geschetst in het testament, dat hij in 1540 
maakte, zóó klaar ais ware zijn laatste wil en hoop, vóór 
hij sterven ging, ook dan nog te blijven leven l). 

Hoogheid is een sprekende trek van dat karakter. Op end' 
op voelt zich STDS TJAEBDA een edelman. Huisluiden, koop
lieden en „diergeLycke persoenen" acht hij verre beneden 
zich. Wie zijner kinderen zich oneerlijk mocht gedragen, 
d.w.z zich zonder raad van „vrienden" in het huwelijk mocht 
begeven met iemand, die door onedele afkomst een vlek op 
den glans van adel van zijn geslacht zou zijn, die zal nooit 
Tjaerda-State, de hoofd-bezitting, de zijne mogen noemen. 
„Ende oft alle kyndren, dye ick bij Moed hebbe . . . . an 
onedele persoenen hylckten, soe wyl ick . . . dat Keyserlycke 
Maiestaet tsulfte neme", mits K. M. er nooit zulke kinderen 
mede beleene, het hun sehenke of verkoope, „want ickt 
alsulcke kynderen nyet gunnen en wolde, feel liever dattet 
helsch fuyr daer in stack ende tsulfte . . . met land en sant 
versoncke". E n voor die kinderen, die toch Tjaerda-slot 
niet zullen hebben, wordt naast het hun toegewezen deel 
telkens een andere, kleinere, slechts de legitima pars om
vattende portie ui tgetrokken, voor het geval dat zij een 
dergelijke mésalliance aangingen, terwijl de rest dan aan die 
zoons of dochters zal komen, die zich „alsoe oneerlycken" 
niet gedragen. 

SYDS TJAEKDÂ is hoog; maar die hoogheid wil hij in een 
gewaad gestoken zien, harer waardig. Waar de naam der 
zijnen klinkt, zal die dreunen, zwaar van inhoud. Kennis 
geeft macht onder de nieuwe bedeeling, sedert harnassen 
en burchtmuren niet meer ondoordringbaar zijn; zijn voor
vaders hanteerden meesterlijk stellig het scherp gewette zwaard 
van metaal; zijn nakomelingen zullen zich meesters betoonen 
op den scherper nog te slijpen degen van ontwikkelden 
geestesaanleg. Als hij het deel zijner bezittingen, dat hij 
zijn dochters toedenkt , nader heeft omschreven en aan de 

!) Het testament komt voor m het Tjaerda-Archief (Zie Inleiding), be
rustende in het Bijks-Archief te Leeuwarden. 
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zoons is toegekomen, wordt eerst een perceel apart geschoven, 
dat geen van drieën zal gerekend worden in hun broeder
lijke „legittima ofte deel", maar één zal het hebben tot 
„forndeel", „ofte foer uu th , sonder tegenseggen van sijn 
broeders ende susters". „Soe ick dan mijn ene soen nyet 
lyever hebbe dan mijn ander soene, mer opdat ick alle drye 
solden geven een oersake om te studeren ende geleerde 
mannen te worden, soe heb ick een ordonnancie gemaect 
als naevolget: te weten, so wye dat van dye drye gebroeders, 
naemtlijck SCHELTE, STTS ende W O R P , dye dye geleertsfce 
wort, dye sal hebben dat forndeel". En opdat de zoons niet 
zullen kijven, ordonneert hij, dat de „Doctores Jur i s" , die 
zullen wezen „toe dyer tijt" membra facultatis juris aan de 
Universiteit te Leuven tot judices over de drie gebroeders 
zullen fungeeren; „ende begere otmoedelyck an dye foerge-
noemde Heren, dat sye willen anmercken dye groete lyefte, 
dye ick hebbe tot dye konsten ende hoe gheerne dat ick sag, 
dat mijn kinderen wat leerden, ende daerom wyl gelyeven 
an te nemen dese laste ende folbringen dit judicium tot 
coste der kynderen". Ook niet éénzijdig is STDS in zijn liefde 
voor de wetenschap; alle kennis, ook die niet direct vruchten 
van practisch belang afwerpt, is hem goed. Aan de boven
genoemde arbiters wil hij toegevoegd hebben de drie lectoren, 
van het door ERASMUS gestichte collegium trilingue; „want"* 
— zegt hij — „enige van hen mocht in tribus hnguis ende 
andere goeden consten soe wèl geleert zijn, dat hij den 
anderen, dye in iure studeerden mochte gelijcken ofte te boven 
gaen." Mocht de zoon, die tijdelijke bezitter wordt van 
Tjaerda-State kinderloos blijven, dan wekke hij de kinderen 
zijner broeders tot studie op, als hij nu doet. In heel de 
opvolgings-regeling staat de eiseh van kennis naast die van 
een afstammeling te zijn van edele mannen en vrouwen, in 
een wettig huwelijk verwekt; en op een andere plaats wordt 
de wensch te kenne 1 gegeven, dat hi j , die niet wil leeren 
maar een jonker b.v. zal dienen in krijg, achter sta bij hen , 
die gestudeerd zullen hebben. 

STDS TJAERDA is vroom; uit de woorden van zijn testament 
hier en daar zou men besluiten, overtuigd geloovig: „In den 
eersten bevele ick Grode van Hemelrijck mijn edele ziele, 

19 
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die zij van niet geschapen ende gemaakt heeft, ende bidde 
zijn godlijke barmhart igheid, dat zij mij mijn zonden wil 
vergeven ende mijn edele ziele wil ontvangen in zijn eeuwige 
rijke, daar ze toe geschapen ende gemaakt is, ende bidde 
ook MARIA, die moeder Gods ende allen lieven Heiligen, 
dat ze God almachtig voor mij willen bidden, dat hij mij 
verlienen een zalich scheidinge ende nae die scheidinge 
mijns lijfs ende ziels, die ziele dat eeuwige leven, dat lichaem 
bevele ick der aarde . . ., te rusten ter tijd, dat God dat 
met der ziele ten jonksten dage weder sal verenigen, daar 
ik niet an en twijfele". Als hem het schrikbeeld foltert, dat 
al zijne kinderen, zooals één deed, de tradities van zijn stam 
ontrouw mochten worden, wint het vertrouwen op de Voor
zienigheid het weldra van het pessimisme van het oogen-
blik: „dan ick hope ende vertrouwe van den almachtigen 
God, dat hi mijn kynderen . . . beter synnen sal verlenigen." 
— „Item" — zegt hij wat verder — ;,heb ick begeert van mijn 
huisvrouw, dat sij nae mijn doet, indient haer mogelick is , 
niet weder wil hylcken; die welcke mij tsulfte heeft toege-
secht, indyen huer God Almachtig alsulcke gratie wil ver
lienen; om die welcke gratie sij ende ick den almachtigen 
God hertelijck willen bidden!" Hij wil niet dwingen: „ende 
ofte dye almachtige God huer die gratie niet wilde geven, 
soe mach sij hylcken inden name des Heeren". Ook komen 
in het testament enkele — maar kleine — legaten voor aan 
pastoors en kloosters van biddende orden. 

Een enkele plaats in het document wijst op een sterk ont
wikkeld gevoel voor het formeele recht: doet een zijner kin
deren, vóór hij sterft, iets , waarvoor een vader zijn kind 
naar recht kan onterven, dan wil hij dat kind onterfd heb
ben, „ende dat aldaar om, want ick den ghenen, dye nae 
dye rechten nyet behoert te hebben, nyet toe en wyl". Ook 
in de vergadering der Staten spreekt hij van rechten, die 
men nooit bezeten heeft en dus kwalijk kan doen gelden. 

STDS TJAERDA kan streng zijn. Zijn tweede dochter, KINSCH, 

heeft hem door haar gedrag diep gegriefd. Tegen zijn wil 
heeft zij FBANS SYSSMA getrouwd, zijn knecht, en heeft „daer 
ick nyet an en twijfele met hem in haer lichaem geson-
dicht . . . aleer sij hem troude ende, dat noch arger ende 



291 

sekerlijck is, soe heft zij tselfte perpetreert ende gedaen byn-
nen mijn huus". KINSCH nu wordt als afgesneden van den 
ouden stam; haar, ofschoon hij de legitieme portie haar niet 
onthoudt, mag geen inzage verleend worden van het register 
der goederen, doov hem gemaakt; zij wordt gehouden buiten 
alles; ook geen copieën mogen haar verstrekt worden. Overi
gens schijnt SYDS TJAERDA mij een gemoedelijk man in den 
eigen huiselijken kring, dien hij zich vormde op Tjaerda-
huis of Tjaerda-slot — zooals hij zelf het noemt — te Rin-
sumageest. MOED, een dochter van SYDS SYTSEMA, koos hij 
zich tot vrouw; een 8-tal kinderen, 5 dochters en 3 zoons, 
werden uit dit huwelijk geboren. Dat hij veel voor die kin
deren gevoelde, blijkt overtuigend uit de wijze, waarop hij 
over hen spreekt; en uit het boven aangehaalde gesprek 
met zijn vrouw komt mij iets als de aanduiding van een uit
nemende verstandhouding, ook met haar, tegen. Buitendien, 
het vruchtgebruik van een paar staten uit zijn oorspronkelijk 
bezit wordt haar toegewezen en op Tjaerda-slot zal zij wonen, 
zoo lang zij leeft. Kan zij met den toekomstigen eigenaar 
overweg, des te beter; anders mag zij voor zich een deel 
afsluiten: „dye grote camer van dat Stins, dye coeken, onse 
slaepcamer, dye camer daer bij dat brouhuus, met dye uuth-
ganck tot der brugge, daer uuth ende ingaende". Zoolang 
zijn „lyeve wijf MOED" niet huwt zal zij in de eerste plaats 
voogdes zijn over de kinderen; zij zal de geheele admini
stratie voeren; de dochters voorzien van kleeren, kleinodiën 
en huisraad zoo noodig; over hare beschikkingen hebben 
die dochters zich in geen geval te beklagen! De zoons moet 
zij „te schole holden" en 't al voor hen samenhouden „één 
massa, één Grot, één pot", tot de jongste vijf-en-twintig zal 
zijn en het bovengenoemde professoren-judicium uitgemaakt 
zal hebben, wie met Tjaarda-slot beleend zal worden. En 
geen der kinderen mag inventaris of rekenschap eischen 
van wat onder haar beheer gestaan heeft. — Bij al zijn 
hoogheid is SYDS eenvoudig: zonder eenige „pompe" wil 
hij, dat zijn lichaam ter aarde besteld worde; geen „jaartijd" 
of „maaltijd" mag gehouden worden, noch zullen anderszins 
onkosten worden gemaakt, dan alleen voor de vrienden, die 
van verre komen; gastvrijheid schijnt ook in zijn oog een deugd. 
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Ijaarda-huis of slot, met schuur en landhuis, de hof, met 
al wat er op geplant is, en het land , dat er bij behoort, is 
het voornaamste bezit der familie. SYDS TJAEBDA, die — 
zooals we herhaaldelijk konden opmerken — het meest voelt 
voor dit deel zijner goederen, heeft er heel wat aan laten 
verbeteren; in zijn testament heeft hij het er over; en door 
den Stadhouder naar Leeuwarden ontboden om in een ge
wichtige aangelegenheid gehoord te worden, excuseert hij 
zich, blijkens een brief in het Charterboek, „vermits (sijn) 
swaeren tymmer", waerdoor hij „seer qualicken van huys" 
mochte „reysen". 

Over wat daarbinnen zijn dagelijksche omgeving vormde, 
kan men niet dan vermoedens uiten. Overdadige pracht 
lijkt mij in disharmonie met de geheele persoonlijkheid van 
den eigenaar; stemmige, matige weelde schijnt mij meer in 
overeenstemming met zijn wezen. Er wordt gesproken van 
zilveren drinkvaten, handvaten, zoutvaten, lepelen en „der-
gelyck, dat tot dye tafel ende huusraet behoert"; van „sul
veren rhyemen ende ketenen, sulveren ofte gouden, dye 
welcke MOED ende (sijn) dochters zullen ghenyeten". Voor 
eene dier dochters gaf hij , toen zij huwde, behalve de bruid
schat, dien zij meekreeg, voor kleeren, juweelen etc. een 
/"3000, naar onzen maatstaf, uit en de meeste goederen 
werden voor die gelegenheid zelfs uit Antwerpen ontboden. 

Bij het slot behoort de zwanenjacht en het recht van 
vischvangst in de buren; ook — naar luid der fundatie-be
palingen •— de vrije beschikking over de „cappellanerie, dye 
nu corts opper Gheest ( = Rinsumageest) fundeert" is , en 
„gewalt ende opsicht" over het gasthuis van Rinsumageest, 
opdat de arme luiden dáár geen ;joneerlijk regiment" houden! 
de eigenaar van de Stins moet het recht hebben den gast
huismeester „op ende af te setten", want zijn voorouders 
hebben de stichting in het leven geroepen en er lang voor 
gegeven; SYDS zelf heeft het huis opnieuw getimmerd; maar 
er heeft dan ook niemand dan hij over te zeggen. In eigen 
gebruik heeft de familie dan nog een „tychelwerck", een 
steenoven, staande bij Dokkum; hij zal blijven behooren bij 
het slot, maar ook aan de zoons, wien dat niet zal toevallen, 
moet een bepaald aantal steenen, zoo zij die behoeven, 
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verstrekt worden. Andere bezittingen lagen elders: Scheltema-
of Idsinga-State te Huizum; dáár nog een State en een paar 
kleinere goederen; andere zijn verspreid over Beitsum, Jes-
lum, Boxum, Teerns, Hal lum, Deersum, Britsum, Steens, 
Ferwerd en Dokkum. „Dat SYDS TJAABDA niet onbemiddeld 
was, blijkt uit het aankoopen van onderscheidene goederen 
in Dantumadeel" — schrijft VAN DER AA in zijn kort artikel 
over hem in het Biographisch woordenboek; blijkt nog duide
lijker over wat de persoon in kwestie zelf opgeeft voor zijn 
gezamenlijk vermogen: 619 fl. 13 st. jaarlijksche rente en 
3532 fl. aan kapitaal ; dat is , zeer ruw benaderd, naar onzen 
maatstaf de vertegenwoordiging van een kapitaal van 
f 150.000 à f 200.000. Kwam de rente geheel voort uit ver
pachte eigen grond dan zou SYDS eigenaar allicht van een 
verhuurde 600 H.A. zijn, waarbij dan nog gevoegd moet 
worden het door hem zelf gebruikte gedeelte. 

Tjaarda-huis, eindelijk, zal hebben „gewalt ende ghebyet" 
over heel Binsumageest; hetwelk — heet het in het testa
ment — door geen andere middelen kan geschieden, dan 
hierdoor, dat de eigenaar „op ende vant lant mach setten 
ende stellen wye dattet hem gelyeft". Daarom behooren vele 
saten in het dorp hem, en hij verbiedt zijnen nakomelingen 
er eenige van te vervreemden. Hoogstens mag, met vrien-
denraad, geruild worden zóó, dat de deelen gevoegelijker één 
geheel vormen. In de buren, de kom van het dorp, is hij 
eigenaar van een kleine dertig huissteden en van een aantal 
neringdoenden dáár is hij op die wijze in zekeren zin de 
patroon. Twee wevers, een barbier, een kistenmaker, een 
paar visschers, een smid, een bakker , een kuiper, een 
paar schoemakers, een molenaar en een paar tappers wonen 
er op zijn grond; de inwoners van Binsumageest behoeven 
naar Dokkum noch naar Leeuwarden, om zich van het 
noodige te voorzien. Dat h i j , en die in dezelfde omstandig
heden als hij verkeeren, streefden naar behoud van dien 
toestand is alleszins begrijpelijk; dat hij en de zijnen zich 
schrap zetten tegen het pogen der steden om alle nijverheid 
en allen handel aan zich te trekken, kan in het minst niet 
verwonderen. 

De groote vraag is nu of SYDS TJAEKDA regel is, dan wel 
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uitzondering, type van den stand, waartoe hij behoort, of 
enkeling onder de zijnen. Boven al stipte ik aan de onwaar
schijnlijkheid van een feit als dit, dat iemand zoo zeer de 
vertrouwensman van een heele groep zou zijn geweest, als 
hij niet in zeer hooge mate die groep in zijn persoon, in zijn 
denken, voelen ^a leven had gerepresenteerd. Hier en daar 
nu vond ik buitendien enkele aanwijzingen, die dat vermoeden 
kunnen versterken. Zoo trof ik ook elders aan dienzelfden 
trek van hoogheid. „Ick en passé nyet veel op een huysmans 
toorn", zoo zou een Raadsheer, Friesch edelman, zich uit
gelaten hebben bij gelegenheid van de kwestie omtrent de 
door den Raad eigenmachtig uitgeschreven belasting, waar
van in het 2» hoofdstuk sprake was x). En woorden als deze: 
„de burghers, die wylden ons over thoefft wassen; zij zullen 
nu wel nae ons moeten hoeren ende eten haver uuyt onse 
handen", worden een ander ten laste gelegd 2). Nu mag het 
ongetwijfeld voor een zoo goed als algemeen verschijnsel 
gelden dat het langs den weg van oog of oor door ons op-
genomene in den loop der jaren, der dagen zelfs, aan voort-* 
durende metamorphosen blootstaat 3), waarom het dwaasheid 
zou zijn, afgaande op het latere zeggen van oorgetuigen te 
meenen dat juist met die woorden bedoelde mannen zullen 
hebben gesproken. Maar duidelijk geeft het aangehaalde 
toch weer, welke gevoelens te zijnen opzichte het niet-adel-
lijke Friesland zijn adellijken mede-Friezen toedichtte, en die 
meening zal toch stellig wel op ervaringsgronden gesteund 
hebben. — Algemeen is verder de begeerte, om den adel 
van het geslacht zuiver te houden. Huwelijken mogen in 
den regel slechts met vrienden-raad gesloten worden, en met 
de bedoeling, om „ons bloed to fornyen ende fryendscap 
twiske us ende alle ffryonden to forsterkyen" 4). 

!•) Zie het proces-verbaal der commissarissen van 1522, boven pag. 181, 
noot 1 aangehaald. 

2) Proces van Westergoo tegen GODSCHALK JONGEMA, in het Gemeente-
Archief van Leeuwarden, no. 186 van SINGELS' Inventaris; vgl. hierover 
W. EEKHOFF in de Vrije Fries, 13e deel, pag. 345 vlgg. 

3) Vgl. b.v. HIPPOLYTE DELEHAYE : les Légendes Hagiographiques, pag. 

14 vlgg. 
4) Archief-Epema-State , no. 57. —- Testament-Camminga van 1533 in het 
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Dan ontmoette ik ook elders dienzelfden zin voor ontwik
keling. JANCKO DOUWEMA achtte het beter, dat zijn zoon ter 
school ging, „dan dat he een straetridder solden worden ende 
gaen up den bierbanck sitten" *). Uit een brief van MOED 

TJAEBDA na den dood van haren m a n , waarin zij moeite 
doet om voor haar zoons ruimere prebenden machtig te 
worden, blijkt, dat twee dier jongens met een meester nu in 
Leuven studeeren en de derde een particuliere school be
zoekt2). Dit echter bewijst alleen, dat de wenschen van SYDS 
na zijn verscheiden geëerbiedigd werden. Maar ook in een 
testament-GAMMiNGA van 1521 wordt uitdrukkelijk verlangd, 
dat PIETEB'S zoon een Doctor in beide rechten zal worden s ) ; 
in een andere uiterste-wilsbeschikking van 1559 wordt er 
eveneens op aangedrongen, de kinderen naar school te 
sturen 4) ; en EPO LTATJGKEMA wil, als SYDS, dat het „vorn-
deel, praecipuum ende praelegaat" zal komen aan wie er 
meest geschikt toe is , ter discretie van den Abt van Lidlum 
en de priesters van Pietersbierum en OosterbierumB). Vele 
Friezen studeerden, ook in de 16e eeuw, aan buitenlandsche 
Universiteiten6); knappe mannen, Europeesch beroemd, en 
met hooge waardigheden bekleed, heeft ook het toenmalige 
Friesland opgeleverd7); en tegenover de steden meent het 

» Tjaerda-Archief: bij huwelijk buiten vriendenraad l/3 van i e t goed verbeurd. — 
Vgl. verder huwelijksoontcaoten in de Archieven Tjaerda, Sehwartzenberg etc. 

1) REITSMA: Honderd jaren uit de geschiedenis der Hervorming en der 
Hervormde kerk in Friesland pag. 2; dáár, in de noot, de plaats in JANCKO 
DOÜWEMA'S geschriften. 

2) De brief berust in het Tjaerda-Archief. 
3) Tjaerda-Archief. 
*) Ibid., familie CAMMINGA. 
6) Tjaerda-Archief, testament van EPO LYAUCKEMA, 1535. 
6) Vgl. BOEIÆS: Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te 

Franeker, pag. 1: „want gheijn lant hefft so voele studenten buten landes 
als die Frijszen doen" . . . . Het stuk, waarin deze woorden voorkomen, ge
noemd in noot 1 op png. 2, als bexustenåe in het ¾iks-Axfihief te 's-G-ra-
venhage, ligt in de AïTTA-portefeuille. Vgl. ook REITSMA: Honderd jaren uit 
de geschiedenis der Hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland,, 
pag. 19 en 29. — 

' ) Men denke b.v. aan YIGLIUS AB AYTTA VAN ZWICHEM; aan SUITKIDUS 

PETRI; aan JOACHTM HOPPERUS en AGGAEUS ALBADA; en vergelijke REITSMA:. 

Honderd jaren, pag. 15. 
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platteland, d. i. de adel ten platten lande, te kunnen staande 
houden dat zeker in dit opzicht de burgers nog niet de 
meerderen zijn1). 

Als zeer algemeen, trof ik verder aan de zorg voor de 
kern-bezitting, als „vorncreel" in de testamenten gewoonlijk 
afgezonderd van de overige nalatenschap. Het praecipuum 
mag niet geruild, niet gedeeld worden „opdat de naem van 
't huys tot eeuwigen dagen in 't wesen mag blijven ende ook 
het geslagte". Bij voorkeur moet het op zonen overerven2). 
Liever dan dat het verbrokkeld worde, kome het aan K. M., 
zegt SYDS TJAEBDA 8 ) , en E P O LYATJCKEMA wil, dat het , is het 
ook door huwelijk niet meer in de familie te houden, aan 
de Karthuizers overga 4). 

Nog • eens een kijkje wordt gegeven op wat naar buiten 
zich vertoont van den welstand, waarin de Friesche heer
schappen leven, als er in het testament van HESSEL VAN 
MABTENA wordt gesproken over: „alle sulvergescher, dat op 
die taffelenn hoert, hetzij van sulver kannen, bekerenn, 
koppen, scaelen, ende ander diergelikenn sulverwerck"B). 
E n SIOUGK LYATJCKEMA vermaakt aan 3 dienstmaagden elk 
zeven lood zilver voor haken aan haar mouwen 6). — Wat 
dien welstand zelf betreft, SYDS TJAERDA behoort stellig 
onder de meest gegoeden. Toch komen, in een misschien 
niet eens volledige lijst van de renten, die de heerschappen 

!) Vgl. een stuk in 't Archief-Eysinga uit het proces tusschen Steden en 
Landen, in 1583 gevoerd: „ende gelijckmen nútter waerheyt bevynt, dat die 
voorgaende ende jegenwoordighe gedeputeerden zijnen geweest ende noen 
oeck zijnnen zoe in bonis literis, historiarum cognitione et facultatibus ex 
parte versati, soe bevynt men ter contrarie, dat diegeene die in steeden 
regieren ende die magistraat bedienen (nauwelijx een ofte twee uuytgenoe-
men) zijn a literis qnam maxime alieni, ende wordt een iegelick van die 
cremerie, ambachten ende coophandel nae aenwassen van hun rijekdom op-
getoogen totten regieringhe ende magistraet, zonder eenighe regardt te 
nemen op Aedel, geleertheyt ofte vervarentheyt". 

2) B.v. Tjaerda-Archief, famüie CAMMINGA., testament 1533. 
3) Vgl. zijn testament. 
•*) Zie zijn testament, 1535, in het Tjaerda-Archief. 
5) Archief-Schwartzenberg, fani. MARTENA, no. 4. (Eijks-Archief te 

Leeuwarden). 
6) Tjaerda-Archief, testament 1547. 
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ten tijde van den Vorst van Sassen ten kantore van den 
rentmeester plachten te betalen1), nog 7 namen voor, waar
van de dragers aanmerkelijk, eens zelfs tot het dubbele 
bedrag ongeveer toe, hooger dan hij zijn aangeslagen, terwijl 
nog een enkele met hem op één lijn staat. De meesten 
echter staan in dit opzicht beneden hem; maar allen, een 
enkele ongelukkige uitzondering mogelijk daargelaten, zijn 
gr o ot-gr on db ezitters. 

Ook VIGLIUS AB AYTTA b.v. ruilt gronden, elders gelegen, 
voor stukken in het dorp waar zijn hoofd-bezitting ligt 2). Dat 
verder ook in het algemeen het „gewalt" over de pachters 
groot is hebben wij in het Ie hoofdstuk reeds trachten aan te 
toonen 8). Toen in 1522 een dubbele stuiver op den gulden rente 
was gelegd, zonder consent der Staten, d. i. ongeveer zonder 
consent der heerschappen, hadden deze „hoere meyeren ende 
andere onderdanen verboden ende wederspannich ghemaict... 
dieselve dubbelden stuver te betalen"4). SYDS TJAEEDA 

spreekt in de vergadering der Staten van „allen, over wie 
hij te gebieden heeft"5); die zullen blijkbaar hèm gehoor
zamen en, als hij dat wil, een verzoek van den Keizer met 
een weigering beantwoorden; anders weg! Eindelijk, ineen 
huurcontract van 15456) komt, onder eenige nadere bepa
lingen omtrent het onderling dragen van lasten, keurjaren 
etc. ook deze belofte voor, dat de huurder zich christelijk 
zal reguleeren naar de ordonnantie der H. Kerk, en ook 
Zijner Majesteits plakaten zal onderhouden. Hij zal verder, 
als andere huurders of landzaten, den grondheer vrijwillig 
ten dienste staan met paarden en wagens. 

Mannen nu van TJAEEDA'S positie en aard moeten mannen 
van invloed, hoofdmannen en leiders in hunne omgeving zijn 
geweest. Hij zelf komt voor als Olderman van Dokkum en 

!) Bewaard in net Gtabbema-Arcliief. 
2) Tjaerda-Arohief (1544). 
3) Boven, pag. 5 vlgg. 
4) Gemeente-Archief van Leeuwarden, no. l ó l van SINGELS* Inventaris. 
5) Beneden, Hoofdstak V i n . 
6) Archief-Epema-State, no. 78. 
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als Grietman van Dantumadeelx) . Maar het eerste ambt 
resigneerde hij al in 15252); in het tweede vinden we later 
eveneens een ander in zijn plaats B). Het zal wel niet zijn 
omdat het administreeren van stad of deel hem te moeielijk 
viel. Ook niet om verwaarloozing van plichten in dezen: 
een verkoudheid, een jaar vóór zijn dood, zóó erg, dat hem 
dunkt dat hij in zijn „borst smoeren sal" en „niet utb en 
derff coemen, foei min rheysen", schreef hij toe aan een 
verblijf op „onsen sijl", waar hij noodshalve enkele uren 
had moeten vertoeven 4). Veeleer lijkt het mij, dat het on
af hankelijkheidsgevo el van zulk een karakter , het ,,ik wil 
niet" tegenover een bevel van wien ook, als dat indruischt 
tegen zijn belangen of niet op gronden van strikt recht 
schijnt te rusten, hem minder geschikt maakte voor ambten, 
waarin van hem geëischt werd onvoorwaardelijk de steun 
van den Landsheer te zijn. Want wel is STDS TJAEEDA 

loyaal; hij verzuimt niet in zijn testament 's Keizers hoog
heid uitdrukkelijk te erkennen, ook waar het nalaten dier 
erkentenis niets zeggend zou zijn geweest in anderen zin. 
Maar zijn eigen wil — in een ander hoofdstuk zal dat over
tuigend blijken5) — is er een naast , desnoods tegenover 
dien van den Keizer. En ook in dit opzicht stond hij niet 
alleen: het wantrouwen van den Stadhouder SCHENK VAN 

TAUTENBTJRG in de Friesche Raadsheeren 6) toonde het reeds, 
en het vervolg zal het nog duidelijker maken. 

Na al het voorafgaande zal het niemand, dunkt mij , vreemd 
voorkomen, als we de Regeering haar uiterste best zien doen 
om de groote Friesche heerschappen zooveel mogelijk aan 

J) Zie in liet Chbk. van Vne&l. de vele stukken aan hem, als Grietman, 
gericht. 

2) AroMef-Herbell, Beoessen gegeven op Voeibesoheyden 1525—-1528, 
26 April 1525. 

3) "Vgl. Ohbk. van Vriesl. I I , pag. 873; ook pag. 724, waar de titel reeds 
ontbreekt. — ANDREAE: Nalezing op de nieuwe naamlijst van Grietmannen, 
pag. 42. 

4) Brief van STDS TJAERDA aan Mr. PETER BTOERDTSZ., Rinsumageest 

16 Oct. 1545, bewaard m bet Gabbema-Arcbief. — STDS TJAEEDA stierf in 
het begin van 1548. 

5) Beneden, Hoofdstuk VIII. 
6) Boven, pag. 157 noot 4. 
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zich te binden. Daartoe moest, wat SYDS TJAEEDA betreft, 
het pensioen dienen dat hem in 1527 werd toegewezen1) en 
minder natuurlijk bedoeld als belooning voor reeds bewezen 
diensten, dan wel als een prikkel voor de toekomst. Men 
heeft hem en zijn invloed zoo noodig in gewichtige zaken! 
Om hier nog maar eens één voorbeeld te noemen: voor het 
ontwerpen van een reglement tot eventuëele revisie van von
nissen, door het Hof gewezen, wordt dringend zijn mede
werking gevraagd; de anderen, daartoe aangewezen, willen 
zonder hem zelfs niet aan den arbeid beginnen 2). Sterk dringt 
de Stadhouder aan op tegemoetkoming aan de wenschen van 
SYDS: „dochte den voorsz. Heeren (Stadhouder en Kaden) 
goet dat men denselven MR. SYDS tevreden stelde" 3); en elders: 
„mij dunkt geraden, dat men meyster SYDS guetwillich be-
taelde; tsolde in der bede van Frijslant weder guet doen; 
Uwe Genaden willen daerop verdacht sijn; tis vergeten aende 
Koningin te scriven . .." 4). Helpt het alles niet, dan wordt de 

!) CM>k. van Vriesl. I I , pag. 535. 
2) ld. pag. 727. — Vgl. ook pag. 686: Missive van dankzegging aan 

SYDS TJAERDA omdat hij in Groningen zijn best heeft willen doen; zie verslag 
van den Kijks-Archivaris in de provincie Friesland over 1902, pag. 13: 
„briefje van de Landvoogdes aan S. TJAEEDA, waarbij zij hem bedankt voor 
de goede diensten den Keizer bewezen" . . . In 1537 werd de goede verstand
houding echter merkelijk minder, en zij i s , naar het mij voorkomt, niet weer 
de oude geworden. (Beneden, Hoofdstuk VIII). De pensioen-brief van 1527 
en het bedankje van 1536/37 gaven aanleiding tot een, op zijn minst ge
nomen zeer éénzijdige, scheeve, beoordeeling van de verhouding van SYDS 
TJAEEDA tot den Keizer, een verhouding, die toch ook bij de kennis allèèn 
van de vroegere bronnen al in een eenigszins ander licht verschijnt door de 
vele malen dat SYDS , in het Chbk. van Vriesl., voorkomt onder de speciale 
doleerders en bijzondere verdedigers van de rechten der Friezen tegenover 
den Landsheer. Ben ijverig aanhanger van den Keizer, zonder eenige be
perking, iemand, die wegens bekwaamheid en ijver in diens dienst zeer 
in de gunst stond van KAEEL V, zóó noemt hem VAN SMTHIA in zijn Nieuwe 
naamlijst van Grietmannen, en VAN DER A A , in zijn Biographisch woorden
boek, qualificeert hem op juist dezelfde wijze; ANDREAE, in de Nalezing op 
genoemde naamlijst, spreekt het niet tegen. 

8) Instructie voor SIMON VAN DEE BAUWETTEN, boven pag. 287 noot 1. 
4) Bdjks-Archief te Brussel, Garton 6, eigenhandig, ingesloten bij een 

"brief van TAÜTENBDRG aan MARIA VAN HONGARIJE , 5 Dec. 1538. — Vgl. het 

aandringen van den Stadhouder op het verleenen van het pensioen van 
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houding der Regeering, maar aarzelend, een andere: „aengaen-
de tgene" — schrijft de Stadhouder in 1539 aan de Regen
tes *) — aengaende tgene, des Uwe Ma*, ons scrijft roerende 
Mr. SYDS TJAEEDA, wij sullen Uwer Mts. bevel achtervolghen, 
doch ons heeft goetgedocht dairmede noch te supercederen, 
want wij ons mytten zelven opten toecomenden landtdach 
noch gedencken te behulpen, opdat K. M. des te beter tot 
sijnre petitie sal moegen geraicken". — Ook aan anderen 
worden „pensioenen" toegelegd; aan TJAERD BUEMANTA2), 

aan Yvo FEITSMA
 2 ) , Olderman van Sneek, en aan tal van 

anderen, wier namen met toevoeging van de door hen ont
vangen gelden voorkomen in de Rentmeestersrekeningen s). 
Bij deze allen scheen men echter ook al niet veel wil van 
de hun geschonken sommen te hebben. „Mess. TJAIET BOUB-

MANNIA a parcidevant entreprins" — luidt één der artikelen van 
de commissie voor commissarissen van 1537 — „de mener, 
que les nobles ne feroient plus la difnculté qu'ils font au 
paiement du jair tax, à cause de la franchise qu'ils preten
dent leur estre aceordée par MONS. DE BUEEEN, qui monte à 
16-, 17-ou 1800 £ par a n , dont il mandoit pour récompense 
4000 escus d'or et luy fut offert 4000 phls.; scavoir ce qu'il 
en a faict et s'il seroit encoires conduisable". Na onderzoek 
antwoordden commissarissen: „riens n'a esté quant a eest 
arle besoigné par messire TSIAIET". In hetzelfde stuk wordt 
den naar Friesland gezondenen opgedragen: „adviseront sur 
les 100 £ par an que Yvo FEITSMA prent de gaiges comme 
Olderman à Sneeck, s'il est nécessaire de les continuer et si 
on ne s'en pourroit passer, et quel service 1'empereur a de 
luy, pour lesd. gaiges". Waarop ten antwoord wordt ge
geven: ,.il semble que 1'empereur n'a guerres de service de 
Yvo FEITSMA pour sa pension, comme aussy Sa Mate n 'a de 
plusieurs aultres pensionnaires en Frise". 

1527 in de Correspondance du Gouverneur de Frise, fol. 93, TAT/TENBTJRG aan 
HOOGSTRATEN, 8 Jul i 1527 en fol. 95, Dez. aan denz., 8 Aug. 1527. 

1) Carton 7, VAN TAUTENBURG en JACOB VAN STAVELE aan MARIA VAK 

HONGARIJE, Leeuwarden 17 Maart 1539. 
2) Instructie voor Commissarissen van 1537. (Boven, pag. 117 noot 2). 
3) Rentmeestersrekeningen onder het hoofd: „Uutgeven bij maniere van 

pencioene". 
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III. De o v e r i g e g r o e p e n de r b e v o l k i n g . 

Nog blijven ter bespreking over: eigenerfden, pachters, en 
burgers in de steden. De beide eerste groepen zijn niet vol
komen scherp te scheiden, omdat vele eigenaren pachters 
tevens zijn. Toch zijn verreweg de meeste enkel huurders 
van den door hen bebouwden bodem; volgens de onder
zoekingen van Dr. T. J. DE BOER J) 70 °/0 in Leeuwarderadeel 
b.v. en 65,8% inFerwerderadeel. Geheel-eigenaars en daarom 
volkomen van anderen onafhankelijk waren in 1511 respec
tievelijk in de beide deelen slechts 9,7% e n 14%, de heer
schappen daarbij inbegrepen. Het is begrijpelijk dat de 
kleine groep, die na aftrek der laatsten rest, geheel schuil 
gaat in de schaduw dier machtige Heeren en hunne satel
lieten. De „huisluiden", de samenvatting in de Staten van 
wat noch heerschap, noch geestelijke, noch afgevaardigde 
der steden is, zitten daar achteraf; een enkele onder hen, 
die een eigen meening durft hebben, wordt „vergrauwd", 
overschreeuwd, zóó, „dat hij blijde is een zwijgen er toe 
te kunnen doen"2). Van een scherpen strijd, dien men zou 
kunnen verwachten, tusschen kleiner en grooter bezit heb 
ik zoo goed als niets kunnen bemerken8). Een enkel ge
geven omtrent huisluiden, dat met meerdere van dien aard 
in sommige opzichten teekenend zou kunnen zijn, staat te 
zeer alleen, dan dat het eenige conclusie zou wettigen. 
Toch deel ik het om het eigenaardige ervan mede. Mis
schien worden aanvullingen gevonden en wordt het mogelijk 
een scherper omlijnd beeld te geven van een stand, die ook 
recht op belangstelling heeft. Een Raadsheer dan zou van 
JAN OENEZOON, een rijk huisman, geld op rente hebben ver-

!) Vgl. boven, pag. 257 noot 2. 
2) Vgl. beneden, Hoofdstuk VIII. 
3) Een spoor van samengaan van de kleine luiden ten platten lande met 

de derde-standers m de steden is te vinden in het onderzoek naar het voor
gevallene op den landdag van 1537 (Vgl. beneden, Hoofdstuk VIII), als de 
afgevaardigden der laatste beweren, dat hun en het meexendeel der huis
luiden het drijven der heerschappen niet roert; ook m de stukken, in 1550 
gewisseld tusschen de steden en het platte land, over handel, ambacht en 
nering buiten gedreven, beneden in dit Hoofdstuk. 
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langd. De aangezochte had geantwoord, dat hij geen geld 
had, omdat hij toen „twee kinderen buyten ter schole hadde". 
Ook moet bedoelde senator hem gevraagd hebben; „hoegaet 
ghij aldus qualijck gecleet; U kinderen en sullen U des 
gheen danck weeten". Waarop het antwoord luidde „dat hij 
ginck als een huysman betaamde" 1 ) . De degelijke eenvoud 
echter van JAN OENEZOON zoo maar tot een algemeene eigen
schap van zijn stand te verklaren, lijkt mij wat voorbarig. 

Eindelijk resten nog de burgers, de mannen der industrie 
bij uitnemendheid. Allen handel , alle nijverheid, trachten 
zij te concentreeren in de steden; het platte land poogt te 
behouden, wat het in dezen nog heeft; botsing is daarvan 
het onvermijdelijk gevolg. — Wij geven hier het verhaal van 
den strijd en de wederzijdsche argumenten tamelijk uitvoerig, 
omdat ze, ook ontdaan van wat er overdrevens in is, teeke
nend zijn in menig opzicht tevens voor de bevolking. 

D. DE STRIJD TUSSCHEN DE STEDEN EN HET PLATTE LAND. 

Landbouw en veeteelt voor het platte land; nijverheid en 
handel aan de steden! zóó behoorde het , beweerden de 
laatste. Maar heel wat ambachten werden intusschen ook 
buiten hare poorten uitgeoefend. De monstercedelen van 
15522) geven eenigszins een idee daaromtrent : JAN SCROER 

toch zal wel meestal kleêren gesneden, JAN SCOEMAKER 

schoenen gemaakt hebben. Alleen is er kans , dat e ronder 
de „ambachtsluyden ende arme gesellen", die hier en daar 
voorkomen en waarvan dikwijls een enkele naam slechts den 
handwerksman verraadt, meer ongenoemde collega's schuilen. 
Ook in dorpen, waar elke aanwijzing ontbreekt, waar het 
alleen heet JAN JACOBSZ. of GERBRANT JANSZ. is het zeer wel 
mogelijk, dat in menigen GERBRANT of JAN een eerzame 

1) Rijks-Archief te Brussel, Carton 63 . Informatie door HIPPOLYTÜS 
PBESIJN genomen omtrent de giften en gaven, die door de Raden in Fries
land ontvangen zouden worden, en vooral omtrent het gedrag van Doctor 
VAN G-HEL, Raad-Ordinaris; Leeuwarden 28 Jun i 1553. 

2) Rijks-Archief te Brussel, Carton 170, Seigneurie no. 11. 
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wever of een ijverige smid steekt. Buitendien komt het 
voor, dat de ambachtslieden in het geheel niet opgenomen 
zijn; dat enkel de gebruikers van schotschietende zaten ge
noemd worden. De monstercedelen toonen dus den toestand 
op zijn gunstigst voor de steden; gaven zij in dezen volledige 
inlichtingen, dan zou het voor de poorters er niet zoo heel 
erg meê gesteld zijn geweest. Alleen Collum zou dan een 
ernstige concurrent zijn. Daar komen voor niet minder dan 
32 ambachtslieden: 2 metselaars, 3 smeden en 2 goudsmeden, 
1 timmerman, 2 kistenmakers, 2 kuipers, 3 schoenmakers, 
5 kleermakers, één wever, één bontwerker, 2 schilders, 5 
bakkers, één barbier, één houtsnijder en één tasschenmaker. 
Dan volgen Ferwerd, waar één kuiper, 2 schoenmakers, 4 
Heermakers, 2 smeden, één wever, één metselaar, één bak
ker, één barbier en één ketelboeter, in het geheel 14 hand
werkslieden hunne tenten hebben opgeslagen; en Hallum, 
waar dat getal 15 bedraagt: één steenbakker, 3 kleermakers, 
één schoenmaker, 2 wevers, 2 smeden, één bakker, 2 kui
pers, één stoeldraaier, één metselaar en één „gortmaker". 
In St.-Anna-Parochie woonden, voor zooverre dat uit de 
monstercedelen is na te gaan, 12, in Steens 10, in Wirdum 
7, in Marrum, Blya, Minnertsga, Lieve-Vrouwe-Parochie en 
Oosterend elk 6, in Tjummarum 5, in St. Jacobsparochie en 
Roordahuizum 4 ambachtsluiden. Verder komen nog dorpen 
voor met 3, 2 of één naam vergezeld van de aanwijzing 
van het door den drager uitgeoefende ambacht. Nog eens 
zij het gezegd: zonder eenigen twijfel is het beeld, ook voor 
de deelen waarvan de monstercedelen bewaard zijn geble
ven, zeer onvolledig. Toch meende ik, wat in dezen aan 
bedoelde stukken te ontleenen was, niet onvermeld te mogen 
laten; andere, meer bepaalde gegevens kwam ik nergens 
tegen; en zeggen deze misschien weinig, ze zeggen iets in 
elk geval. 

Wat den handel betreft, hier, als overal1), is de strijd 
der steden gericht tegen den voorkoop in al zijn vormen; 

!) Vgl. Gr. v. BELOW : Der TTnteigang dei mittelalterlicïten Stadtwirtsckaf t , 
i n : Jahrb. fúr Nationalökonomie und Stat ist i t , 111« Foüge, 21e Band, 1901, 
pag. 449 vlgg., 593 vlgg. — P . G-. Bos: Het G-roningsche Gild- en Stapelrecht. 
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tegen het opkoopen om weder te verkoopen van granen, 
nog te velde, of van eetwaren, verscheept of geladen om 
naar de marktplaats gevoerd te worden maar overgedragen 
vóór ze de poorten badden bereikt; tegen het opkoopen om 
weder te verkoopen van eetwaren ook in de stad vóór een 
bepaald uur, als de burgers bij geen mogelijkheid zich nog 
van wat ze noodig hebben konden voorzien. Uit dit alles 
toch kon duurte spruiten van levensmiddelen in de stad. 
Hoeveel vreemde en inlandsche kooplieden nu zich ten 
platten lande telkens vertoonden om er hun slag te slaan, 
of er zich metterwoon gevestigd hadden, is moeielijk of 
niet uit te maken; de monstercedelen spreken alleen van 
kramers in vele dorpen, de minst gevaarlijke waarschijnlijk 
der vijanden van de intentie der steden. Dat niet de koop
lieden of neringdoenden ten platten lande steeds tot de 
„schamele luiden" behoorden, bewijst een plaats in-het 
2e deel van het Friesche Charterboek:). De kosten voor 
het uitrusten van den derden man in tijden van gevaar 
zullen gevonden worden door omslagen naar den gulden 
rente, „uuytgesondert Persoenen in den Dorpen op dye 
zaten, ofte oeck anders, die welcke coepmanschap ofte 
neringe doen, sullen dselve Persoenen by den Grrietsluyden 
ende vier andere Persoenen, dye uuyter Grietenye daer toe 
verordonneert worden, getauxiert worden, wat elcx van hen, 
nae advenant haire neringe, geven sal, boven tgeen dat sy 
by den floreen rente betaelen"'. 

Wat de steden drong tot den strijd, is licht te begrijpen. 
Met kracht waren de grootere uit haar getal bezig zich op te 
werken tot plaatsen van beter aanzien en van grootere vast
heid. Men begon op richting te letten en vorm bij het 
bouwen2); steen werd meer het materiaal, en met „hardde 
daecke" moest, in de hoofdstraten althans, gedekt worden. 
Er werd gestraat hier en daar, en meer gelet op de wallen 

1) Zie pag. 676. 
2) Zie in liet Leenwarder-Recesboek van dezen, tijd b.v. het volgende: 

„Op huyden, den dach nabescr. nebben die gemeene timmerluyden ende 
metzelers binnen Lewerden angenomen, bij verboertnisse van haer ambacht 
binnen denselven stadt te doen, dat zij nu voertaen gheen boirw van huysen 
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langs de grachten; de verdedigingswerken werden verbeterdJ). 
Dat alles kostte geld; zware offers werden van de inwoners 
gevergd ondanks de verlichting in jaartax en accijns, door 
den Keizer gewoonlijk toegestaan. De veiligheidsdienst bracht 
lasten meê van „ijsen, waken en braken"2). Zoo moest dus 
de magistraat op zijn hoede zijn, dat niet de steden werden 
als „duyffhuysen"2), waarvan de bewoners uitvlogen om 
betere oorden te zoeken, waar het voedsel gemakkelijker te 
krijgen zou zijn. Naar de stad heen, integendeel, moest 
zooveel doenlijk de stroom worden geleid. Markten en wagen 
alleen hier; rechtdagen van de omliggende grietenijen 8) 
liefst ook! 

Mogelijk hebben de Friesche steden zich vooral ontwikkeld 
uit marktplaatsen in den meest letterlijken zin van het 
woord; misschien waren de Friesche stadrechten in hoofd
zaak de naar deze omstandigheid gewijzigde landrechten4). 
Zeker is, dat onder de privileges, door den Hertog van 
Saksen en door KAKEL V later den Frieschen steden ge
schonken, de bekrachtiging van oude of de begiftiging met 
nieuwe jaar- en weekmarkten zelden ontbreektB). Hoezeer 
dit een tegemoetkomen was aan den wensch der steden be
wijst een verzoek van Sloten, van 15356), om eveneens in 

sullen aenlegghen ende optimmeren sonder advys van den. Baedt ofte 
denghenen die bij den Baedt op tselve stuek worden geoidineext, aennemende 
msgehx gheen olde huysen te lepaereren, die ny dack heyschen, zonder 
advys van denselven Baede. Actum 20 Maart Ao. 1538". 

¾ Vgl. dit Becesboek ook nog op enkele andere plaatsen; dan TEI/TBSS : 
de Friesche Stadrechten; en het Chbk. van Vriesl. b.v. I I I , pag. 78; eindelijk 
de stukken, m den strijd van de steden tegen het platte land tusschen 
beide gewisseld, beneden, in dit Hoofdstuk. 

2) Vgl. de stukken, het laatst bedoeld in de vorige noot. 
8) Zie boven, pag. 75. — Chbk. van Vriesl. I I , pag. 362, 454. 
*) Vgl. HBOK: Altfriesische G-erichtsverfassung, pag. 378 vlgg. — MIE-

DEMA: Sneek en het Sneeker Stadrecht. 
5) Boven, pag. 75. — Verder Chbk. van Vriesl. I I , pag. 310 vlg., 315 

vlg., 316 vlg., 329 vlg., 362; H l , pag. 366. 
6) Bijks-Archief te Brussel, Carton 5: Verzoek van 15 Dec. 1535. Den 

supplianten werd toegestaan hun verzoek, gericht aan Stadhouder, President 
en Baden, te richten tot de Koningin. Besloten werd den Baad om advies 
te vragen. Dit advies komt voor eveneens in Carton 5, geteekend door 

20 
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het bezit van een tweetal jaarmarkten gesteld te worden 
's Keizers accijnzen zouden stijgen door de inwilliging van 
het verzoek; en het was toch niet dan natuurlijk dat in de 
steden de koopmanschap gedreven werd, natuurlijk en nood
zakelijk, daar men wist „bij experientie, dat doer gebreecke 
van deselve coopmanscap de steden hier te lande (ende al 
waer de coopmansscappe, ten grooten achterdele der steden, 
indifferentlick ende sonder enige onderscheyt mede op den 
dorpen gehantiert wordt) niet en zijn in alzulcken floer als 
zijn de steden in Brabandt, Hollandt ende andere landen, 
daer, myt discretie, de platte landen myt den ackerbouw 
te vreden zijn ende de steden huer myt coopmansscap 
geneeren''. 

Met den wensch naar zulke geprivilegieerde markten bin
nen hare muren gaat dan samen de begeerte der steden om 
handel en ook handwerk buiten de poorten, zooveel doenlijk, 
te "beperken of liefst geheel te doen verdwijnen. In 1504 al 
had blijkbaar Sneek het verzoek gericht tot den Stadhouder 
om verschillende met name genoemde dorpen te dwingen, 
de gewichten, die zij hielden, af te stellen *); en met een 
soortgelijk verzoek, strekkende tot verbod van wagen, ambach
ten en koopmanschappen in de dorpen en kloosters van de 

SIMON BAtrwETTMj namens President en Raden, Leeuwarden 20 Mei 1537. 
Het dringt aan op weigering „gomerct deselve stadt een open vlecke is , 
hebbende gheen prochie-kercke, maer op deene zijde van tdiep, twelck 
duer der stadt loopt, ende alzoo genoech de helft, ter proehien behoirende 
inder grietenien van G-ersterlant, inden dorpe van Wiekei, ende dander helft 
aen dander zijde van tdiep behoirende ter proehien inder grietenien van 
Donywerstal inden dorpe van Tjerckgeest; in weioker vlecken sober regiment 
is van lustioiën, soo dat de civile delicten soberlij eken gecorrigeert ende de 
braecken quaheken geëxecuteert wordden; gemerct oick dat een goet deel 
vanden inwoonderen der selver stadt suspect zijn ende beruchticht, oick 
etlicke bevonden ende daerover gecauseert, geëxecuteert ende gebannen als 
Anabaptisten ende sacramentaryen". Beter nog dunkt het den Baad, dat zij 
„van tprevilegie, als voer een stadt geacht ende gehouden te zijne, gepri-
veert" werden. — In Carton 8 komt nog eens een rekest voor van Sloten 
waarin antwoord verzocht wordt op de vroegere bede, die toch met advies 
van den Kaad werd opgezonden, maar waarop men sedert niets hoorde; apos-
tille: nog eens advies vragen van den Raad. (1 Aug. 1539). 

l) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 236. 
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omgeving, was ook Praneker tot hem gekomen1). De later 
geschonken privileges wijzen op ongeveer dezelfde bede van 
de zijde van ook andere steden2); het krachtigst spreken 
die, welke KAREL VAN GELDER in 1517 aan Sneek schonks) : 
„oyck en sullen geyne jaermerckten ofte weeckmercten op 
ten Dorpen daer omtrent wesen, ind geyne Ambochtsluyden, 
to weten Wevers, Pelsers, Schoemakers oft dergelycken, 
noch gheyne Koopluyden van swaere komanschappen daer 
op, dan sullen alleyn binnen onse Steden wonen, . . . voert 
en zall geyne swaere wage, tsy van botter, keese oft anders, 
op ten Dorpen wesen, dan alleen binnen onse steden". 
Sprekend is ook wat, even over de grens, Steenwijk vraagt 
in 1527 4): „Aengemerct dat eenigen hem voegen te woenen 
buyten de poorten ende omtrent der stadt Steenwijek, doende 
hantwerck ofte ambochten, die men gewoenlyck es te doen e 
bynnen der Steden, om te eviteren den exchysen, waken, 
ende andere lasten van der Stadt te helpen dragen, bidden 
de voorsz. van Steenwyck der Keyserlicke Maiesteyt te ordon-
neeren, dat nyemant tymmeren noch woenen en sal moghen 
bynnen der Vryheyt der voorsz. Stadt, die eenich handt-
werck ofte ambochte doet, die men gewoenlyck is te doene 
in eenigen Steden, ten zy dat deselve helpen dragen den 
lasten van der Stede, in waken, exchysen, bolwercken ende 
anderen, gelycken die Burgeren te dragen hebben". 

De houding der regeering tegenover deze verzoeken der 
steden was in Friesland geen andere dan overal elders; 
zonder uitzondering werden ze ingewilligd5). Buitendien 
werden door haar maatregelen tegen den duurte-veroorzaken-
den voorkoop genomen, die den steden niet anders dan 
welkom kunnen geweest zijn. Zoo het verbod, uitgegaan 
den 21 September 1531 6), dat niemand zich zou verstouten 
eenige tarwe, rogge, gerst, haver of andere granen, in 

i) Cnbk. van Vriesl. I I , pag. 238. 
2) ld. pag. 315 vgl., 316 Tig , 329 vlg. , 460. 
3) ld. pag. 349. 
4) ld. pag. 531. 
5) Ten bewijze strekten de genoemde privileges. 
6) CKbk. van Ynesl. I I , pag. 586. 
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specie, gemalen of anderszins te verkoopen of te koopen in 
kloosters, dorpen, hoven of andere huizen noch ergens anders 
op het platte land van Friesland, maar alleen op de vrije, 
openbare en gepriviligiëerde markten van dat land. Ook 
zouden alle koopen en contracten van granen, vóór dat die 
gezaaid waren, of van granen die nog op het land stonden 
en nog wassende waren, van nul en geener waarde zijn. 
Daar er echter in Friesland — schrijven Stadhouder en Raad 
in 1535 aan den magistraat van Leeuwarden *) — geen vrije 
korenmarkten zijn, waarheen het gemeene volk, dat koren 
en granen wil verkoopen, op zekere vaste dagen en uren dat 
zou kunnen brengen, geven zij het bestuur der stad in be
denking samen een plaats te ramen, tot het houden van een 
korenmarkt geschikt, en dag en uur te bepalen, „voer wei-
cker uren ghenen vreempden Coopluyden, noch oock Bur
gheren van derzelver of ander Stadt, hem generende myt 
coopmanscap van graenen, geoerloft zal weesen, eenich 
graen te coopen, maer zal alleenlick geoerloeft weesen anderen 
gemeenen Burgheren ende Ondersaeten, voer hueren be
hoefte ende nootdrufticheyt te versien, op dat die gemeene 
Man eerst ende alvooren zyn noottruft hebben mach, alleer 
die Coopman oft Grossier van granen geoerloeft zal wesen 
te coopen". In 1542 doen dan Stadhouder en Hof weten2) , 
dat tot gerief van de onderzaten is geordonneerd, dat in alle 
„goede steden" elke waar op bepaalde plaatsen, door het 
Gerecht aan te wijzen, met uitsluiting van elke andere, zal 
moeten verkocht worden. Voorts wordt, om voorkoop en 
duurte , die daaruit spruit , te voorkomen, verboden dat land-
luiden, die met granen of eenige andere eetwaar naar de 
markt t rekken, onder weg of vóór de poorten der stad hunne 
goederen verkoopen aan anderen dan aan wie, buiten die 
stad woonachtig, door den koop alleen in eigen behoeften 
willen voorzien. Wie in de stad van voorkoop leven, zullen 
niet mogen inslaan dan vóór een zeker uu r , dat het 
stadsbestuur zal bepalen. In 1546 wordt nog eens aange
drongen op het naleven van de ordonnantie van 1531 wat 

!) CKbk. van Vriesl. I I , pag. 681. 

2) ld. pag. 858. 
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betreft het nog niet volgroeide koren1). Dan volgt, van 12 
September 1551 2), weer het verbod, dat eenige „Coopluyden, 
hen generende metter coopmanscappe van graenen, oft deel 
oft geselschap hebbende met andere, die hem generen mit 
graenen te copene, noch oick eenige Landluyden, hen ver
vorderen, voortaen te vercopene eenige tarwe, rogge, garste, 
haverenoch andere graenen, in specie, gemaelen noch anders-
sms, dan alleenlycken in de openbare, oude ende gewoon-
lycke merckten, ende dat ten gewoonlycke dagen ende uren"; 
met even verder de bepaling dat zulke personen, als ze 
graan koopen om dat weder te verkoopen, dat niet zullen 
mogen doen, tenzij het bedoelde koren of een monster daar
van, als naar gewoonte, werkelijk ter markt gebracht is. 
Den 29ea Februari 15523) wordt een supplement gegeven op 
de ordonnantie van 1542; onder meer wordt den Burge
meesters van Leeuwarden op het hart gedrukt er streng op 
toe te zien, dat buiten den eens bepaalden Zaterdag en be
halve op de aangewezen plaats, tusschen Visch- en Brol-
brug, geen koren verhandeld wordt. Eindelijk komt van 
van den 16en November 1553 4) nog eens een heel „reglement 
's Hofs van Friesland" voor, aangaande den voor- of opkoop 
van alle eetbare waren. Geen poorters van Leeuwarden, 
die genoemd worden „voorkoopers", zullen waar ook in 
Friesland of wanneer, eenige eetbare waar, te scheep of op 
den wagen gebracht om ter markt gevoerd te worden, 
mogen opkoopen. Binnen de stad mogen ze geen eetwaar 
koopen dan te gezetter uur en plaats. Voorkoopers, ten 
platten lande woonachtig, hebben zich binnen de stad aan 
denzelfden regel te houden. Alle kooplieden, zoowel stede
lingen als vreemden, mogen ten allen tijde eetwaren bij 
groote en kleine maat verkoopen; andere zaken alleen op 
de daarvoor bestemde jaarmarkten. 

In 1532 voor het eerst zien we de steden, die vóór dien 
tijd ieder voor zich zorgden, tot gemeenschappelijke en 

!) Chbk. van Vnesl III, pag. 107 
2) ld. pag. 277 -vlg 
3) ld pag 294. 
*) ld. pag 320. 
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ruimere actie overgaan. Niet onmogelijk lijkt het mij, dat 
dit feit samenhangt met de uitvaardiging van de ordonnantie 
van 1531'), waardoor de regeering wellicht vertrouwen in 
dezen bij de steden had gewekt. Den 24en Augustus van 
eerstgenoemd jaar2) dienden Leeuwarden, Sneek, Bolsward, 
Harlingen, Dokkum, Workum, IJlst, Staveren, Sloten en 
Hindeloopen gezamenlijk een rekest, gericht aan den Keizer, 
bij het Hof in. De supplianten wezen daarin op de verwoesting, 
door den Gelderschen oorlog aangericht; op de vele kosten, 
die een behoorlijk onderhoud van poorten, grachten, wallen 
etc. vereischte; op het ontbreken van eenige „vreemde nee-
ringen ofte koopmanschappen, tzij van drapperyen oft ander
zins" , waardoor ieder op zijn omgeving (zijnde de som dier 
omgevingen geheel Friesland) was aangewezen; op het weg
trekken van zoovelen en het bezwaar van anderen om zich 
binnen de poorten te vestigen, nu daar buiten evenzeer groote 
koopmanschap gedreven en waag gehouden werd. Zij ver
zoeken daarom, dat K. M. krachtens de hoogheid, die haar 
alleen toekomt, alle koopmanschap en alle ambachten en 
het houden van wagen ten platten lande verbiede. — In 
krasse woorden — ook SYDS TJAERDA is onder de gedepu
teerden, die de rescriptie opstelden — antwoordde de tegen
partij B). Liever wilde men zijn landen prijsgeven dan zulk 
een servituut gedoogen; ook zijn niet alle dorpen en kloosters 
in de buurt van stedeu. gelegen; als de dichtstbijzijnde dorpen 
bijwijlen, ten gevolge van slechte wegen, de stad ternauwer
nood kunnen bereiken, hoe moeten dan de meer verwijderde 
doen? Monopoliön zullen door beperking der vrijheid worden 
in de hand gewerkt. Ook tegen de wijze van wegen in de 
steden hebben verweerders bezwaar. En wat betreft de ver
sterkingen, die zoovéél kosten zouden, wat profiteert het 
platte land daarvan? In tijden van gevaar kan ,̂ nu ja, iets 
maar toch op geen stukken na alles binnen de muren ge
bracht worden; en omgekeerd, de hulp der steden zou het 
platte land mi, anders dan vroeger, moeten ontberen. De 

!) Zie boven, pag. 307 vlg. 
2) Glibk. van Vnesl. I I , pag. 620. 
8) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 621. 



311 

verleden oorlog bracht wat buiten de wallen lag meer schade 
toe, dan wat daar binnen zich bevond. „Waken en braken" 
geschiedt tot eigen veiligheid, tegen brand en diefstal. En 
terwijl de steden verlichting van b.v. jaartax en accijns ge
nieten , staat het platte land voor zware kosten tot onderhoud 
van dammen, dijken en sluizen. Verloopt de nering, dan is 
het eigen schuld en komt dit door „quaede policiön toe, dat 
zy niet beeter trachten nae meerder onderwyndt van gemeene 
noodtlijcke dingen, zonder deese manieren, die hen meerder 
afkeeringe maeckt". Eindelijk, als recht gevraagd wordt, 
is het niet noodig de hoogheid van den Keizer in te roepen; 
onwaar is dus te achten, wat door de steden in het midden 
is gebracht. 

„Ende alsoe door desen middelenendereden, vooren geal-
legeert, is die supplicatie te rugge bleven ende voerder gheen 
vervolch daerop ghedaen voer die tijt"x). Maar de spanning 
bleef bestaan, en het minste gerucht, als zou de regeering 
ingaan op het verzoek der steden, bracht het platte land in 
rep en roer. Een eigenaardig bewijs hiervan komt voor in 
het verslag der regeeringscommissarissen van 1537 in Fries
land2). De bede, door hen namens den Keizer tot de Staten 
gericht, was afgeslagen, „combien toutefois que mons. 
TSIABET BOTJBMANTA avoit dit ausd. commissaires à leur venue 
qu'il avoit bon espoir de obtenir ung bon accordt, ou 
dumoins quitance de 1'anticipation du jaertax et de V à VIm 

flor. davantage . . . si ce ne fust empesché par ce que on 
disoit que on avoit consenti aux villes que on ne pouroit 
faire negociation sur Ie plat pays; et après que Ie commis
saires lui avoient asseuré que ledt. privilege n'estoit accordé, 
il les asseura qu'ils obtiendroient quelque bon accordt". De 
houding van de steden op den landdag, die voor de zaak 
dezer bede was samengeroepen, was er overigens wel naar 
om de plattelanders in hun argwaan te versterken. Zij, met 
enkele huisluiden, waren alleen vóór inwilliging en beweer-

1) Aanteekenmg m MS. op pag. 622 van i e t 2e deel van een der 
exemplaren van het Chbk , die zich. bevinden ra de Provinciale bibliotheek 
te Leeuwarden. 

2) Boven pag. 166 noot 1. 
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den dat de eischen, van welker vervulling men zijn toestem
ming afhankelijk maakte , hen niet raakten1) . Zóó ook nog 
in 1539: „ende van wegen die gemeene Steeden, uytgenoemen 
die van Franicker, worde geseyt bij DOMINICTJS PYBEZ. , Bur
gemeester van Leeuwaerden, dat zy nyet en advoyeerden 
die dach ten by die van den Lande gedaen, nopende die 
benefieiën ende Grietenyen, ende waeren oeck wel te vreden 
myt tgundt dat de voorsz. Heere (d. i. de Stadhouder) desen 
aengaende gedaen hadde, hem daerbenevens bedanckende" 2). 
Was dat politiek ook, met het oog op de toekomst? Zeker 
is, dat zij niet van plan waren de zaak der ambachten en 
koopmanschappen ten platten lande voor goed te laten 
rusten. 

Den 7en Mei 1549 zond de Landvoogdes een schrijven aan 
Stadhouder, President en Hof van Friesland ter begeleiding 
van een supplicatie, die zij zelve ontving van de steden in dat 
gewest. Zij geeft den Raad last partijen te hooren en te ver
gelijken zoo mogelijk, anders zijn advies besloten over te sturen, 
opdat zij ordonneere zooals ' tbehooren zal8). Bedoelde sup
plicatie i> was dit maal ingediend namens alle steden, zonder 
uitzondering. Zij hadden — zoo lieten zij zich hooren — zich 
steeds als getrouwe onderdanen gedragen en in den tijd sedert 
de onderwerping „allen feyten van oorloge, honger, commer 
ende duyren tijt" gesustineerd. Ook tochten meê onder
nomen tegen de stinsen der vijanden, tegen Oldeclooster en 
de Anabaptisten daar. Voor den Dam had haar hulp den 
Stadhouder niet ontbroken. Wilde men nu voortaan in rust 
leven en invallen voorkomen, dan lag veel gelegen aan de 
bevestiging en het goede onderhoud van de verdedigings
werken der steden. En die konden niet onderhouden wor
den als koopmanschap en ambacht op de platte landen 
zonder onderscheid toegelaten zouden worden. Dan zouden 
de inwoners van de steden, om „wallen, s traten, sloten, 
waken, braken, ijsen" en andere lasten te ontgaan, ook om 

!) Zie hei onderzoek omtrent het verhandelde op den landdag van Oct. 
1537 boven pag. 166 noot 1. 

2) Chbk. van "Vriesl. I I , pag. 734. 
3) Archief-Eijsinga. 
*) Ibid. 
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de hooge huur der huizen te ontloopen, naar buiten trekken, 
„generende him op den platten landen sonder distinctie int 
gros van allerleye goeden, laickenen, bier, botter, caese, 
holt, cremeriën ende allerleye granen, nyet uytgesondert, 
met ooick allen ambachten over all omtrent". Ook zou 
meer fraude in den accijns het gevolg zijn van de verplaat
sing van handel en nering, omdat het toezicht niet zoo 
scherp zou kunnen wezen. Dan kwamen de supplianten nog 
eens terug op de verdedigingswerken: de fortificatien konden 
niet afgemaakt worden; wat af was zou moeten vergaan; 
„ende de steden tot duyffhuysen te koomen, soe heur 
voorsz. burgers dagelijcx deen bijden anderen te landtwairts 
trecken". De requestranten begrepen •— betuigden ze — dat 
de Keizer, zonder de tegenpartij gehoord te hebben, geen 
beslissing zou willen nemen; daarom verzochten zij dat Z. M. 
den Stadhouder met den President of een enkele uit den 
Raad — ,.die bevonden wordde de platte landen insonder-
heyt nyet toegedaen te wesen" — zou willen committeeren 
om een onderzoek in te stellen naar koopmanschappen, 
ambachten en neringen buiten de steden, zoo mogelijk par
tijen te vergelijken, anders hun bevinding met hun advies 
den Landsheer over te zenden, opdat die naar goedvinden 
de zaak zou beslissen. 

Op order van het Hof werd deze supplicatie van de steden 
in handen gesteld van gedeputeerden der Staten, vergaderd 
in den landdag van Januari 1550. Den 24sten van die maand 
werd het antwoord der Landen ingediend. Zij hadden geen 
procuratie om iets op het rekest te zeggen, en verzochten 
uitstel tot op den naasten landdag. De afgevaardigden der 
steden persisteerden bij hun eisch; alle landen waren be
schreven te compareeren met volmacht voor al wat hun 
voorgehouden zou worden; dus wilden zij antwoord! De 
Landen bleven bij hun vraag om uitstel. Het Hof ordon
neerde toen, dat het platte land op den eersten rechtdag 
na Midvasten zijn speciale gedeputeerden zou zenden in de 
kanselarij met volkomen en speciale procuratie, tot de zaak 
dienende1). Nu raakte het platte land in beweging. Bij 

l) Arcïáef-Eijsinga. — CKbk. van Vriesl. I I I , pag. 188; de s tukten in het 
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missive b.v. van 26 Jan . x ) werd door JANGKE DOTJMA van 
Langweer, K. M.'s dijkgraaf van Veenhuizen tot 't Roode 
klif, bevolen aan de ingezetenen van Graasterland, Doniawer-
stal, Lemstervijfga, Schoterland, Haskerland, Aengwirden 
en Opsterland om op 10 Februar i uit elk dorp één volmach-
tige te zenden binnen de Lemmer, ten einde volmachten te 
kiezen voor bedoelden rechtdag, om in rechten te proce-
deeren, opdat men zou blijven bij koopmanschap en nering, 
die op het platte land gedaan werden. Zoo zal het ook 
elders zijn gegaan, en gevolg is geweest dat den 19en Maart 
1550 het verlangde antwoord werd ingediend. Het lokte 
van de zijde der steden een uitvoerige repliek ui t , die op 
haar beurt het platte land tot nadere uiteenzetting van zijn 
argumenten drong 2). 

Het verzoek der steden — zoo wordt van de zijde van 
het platte land beweerd — was tegen de gemeene keizerlijke 
rechten, tegen het gebruik, tegen de vrijheid, die men in 
den Saksischen tijd s) en daarvoor, ook tijdens K. M.'s 
regeering had genoten; ja , het was tegen de gewoonten 
over de geheele wereld. De eens genoten vrijheid behoorde 
den platten landen niet ontnomen te worden, want zij waren 
nagekomen, wat zij den Keizer gezworen hadden. Maar be
halve op zijn goed recht doet men dezerzijds op gevoels-
gronden zijn argumenten steunen. Uit heerschzucht, opdat 
de platte landen den steden subject zouden zijn, is het 
streven der laatsten geboren; en dat is weinig overeenkomstig 
Gods woord, getuige enkele Bijbelplaatsen, die worden 
aangehaald4) . Waar is toch de broederlijke liefde ? Het is 
of die van het platte land geen menschen zijn en geen 

Archief-Eijsinga bewijzen, dat i e t bovenschrift in net Clibk. onjuist is; het 
bedoelde request had niet betrekking op de stem der steden in de Staten, 
maar was het hierboven in excerpt gegevene betreffende handel, ambacht 
en nering ten platten lande. 

i) Archief-Eijsinga. 
8) Zie de stukken alle in het Archief-Eijsinga in de Bibliotheek van het 

Erieseh G-enootschap te Leeuwarden. 
3) Zie echter het verbod, naar aanleiding van een verzoek van Sneek, 

boven, pag. 75. 
4) Bomeinen 12 en 13; 1 Gorinthiërs 12 en 13; Eilippenzen 2; Galatiers 5. 
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onderdanen van de K. M. De Keizer, wiens goedertierenheid, 
geloof en oprechtheid ook zijn vijanden prijzen, zal op der 
requiranten verzoek zeker niet ingaan en „laeten eenen 
ygelycken, twaer landtman ofte s tadtman, sijn cost ende 
onderhoudt soecken, als hij best cost ende God hem int 
hert gaff." De platte landen bekennen dat de steden „mede 
lidmaeten zijn vande Mats. Landen van Vrieslandt", geven 
dus van een heel andere gezindheid blijk en doen zien, dat 
zij niet overheerschen willen! Elkaar helpen in den nood, 
dat is naar Gods woord; „omne regnum in se divisum deso-
labitur et domus supra domum cadet". „Es daeromme naest 
Godt ende Keys. Ma*, best voor de Landen ende steeden, 
dat zij haer hoop ende troest stellen in eendrachticheyt, 
vroemicheyt, ende doechden omme haer Landen ende Steeden 
tbescermen, want een stadt ofte landt , dat met vroeme 
mans bewaert is, haest sterck genouch is, al en eyst nyet by-
muyr t , alsmen aen dien van Lacedemoniën wel gesien heeft". 
De bloeiende toestand, waarin de steden verkeeren, maken 
maatregelen, als deze vragen, absoluut onnoodig. De minder 
aanzienlijke onder haar zijn voor een gedeelte niet bevestigd 
en kleiner dan sommige dorpen. Staveren, Hindeloopen, 
Workum, Sloten, IJlst en Dokkum b.v. staan niet hooger 
als Kollum, Berlikum, Wirdum of de Joure. De principale, 
vaste steden daarentegen, Leeuwarden, Franeker , Sneek, 
Bolsward en Harl ingen, zijn er beter aan toe dan vroeger; 
de huizen in Leeuwarden zijn zoo duur als ergens in Hol
land en Brabant , Antwerpen en Amsterdam alleen uitge
zonderd. Die aanzienlijkste der Friesche steden gaan steeds 
vooruit in „getimmert, in vasticheden, chyraet, neringe ende 
populoesheyt"; „want daer nyet één leege plaetse inde vaste 
steeden valt te verpachten, ofte twordt terstondt betimmert". 
„Ende die burgers ende huere huysvrouwen gaen nu veel 
costlycker gecleet x) ende teeren costlycker dan in voortijden 
die rijcke heerschappen vande lande, daeruyt oeck te pre-

!) Zie voor de kleederdracht een enkel gegeven hier en daar in het 
Recesboek van Leeuwarden van dien tijd, berustende in net Leeuwardensch 
Gemeente-Archief. — Ygl. ook den Inventaris van een lakenkoopman in het 
Inventarisatie-boek 1550, '51 en '52 in hetzelfde Archief. 
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sumieren is, datse niet verarmen ofte het moet bij huer eygen 
schuit toeeoemen, datse huer staet te hooeh setten". Tegen
over de zware belastingen, die het bestaan in de steden 
soms wat moeieiijk zouden kunnen maken, staat het feit, 
dat het platte land dikwijls extra-ordinaris-contributiën toe
stond, waarvan het corpus der steden vrij was, en dat het 
zware kosten van wegen en dijken had te bestrijden. Die 
lasten zijn voortdurend stijgende, en door de vele kinderen, 
die gewonnen worden, is niet ieder meer te voorzien van 
land genoeg om op te leven. 

Kon dus de drang der omstandigheden het pogen der 
Friesche steden niet rechtvaardigen, evenmin konden utili-
teitsgronden dat doen. Naar de platte landen beweerden, 
zou ongeveer geheel Friesland schade lijden door de inwilli
ging van het verzoek hunner tegenstanders. Friesland toch 
was „een zeer gebroeken landt" ; de bewoners konden „scherp 
al te mets tot haer eygen parochiekercke" komen. Het ver
keer met de steden, vooral in den winter, was dus uiterst 
moeieiijk. Buitendien lagen vele dorpen ver weg, zoodat 
vertering en reiskosten meer zouden bedragen dan de moge
lijke winst. In een huishouding was al door heel wat noodig; 
het zou toch van de huisluiden te veel gevergd zijn, als zij, 
om in al die kleine behoeften te voorzien, voortdurend naar 
de steden moesten trekken. En al mocht nu een huisman 
voor zich en zijn gezin zelf bakken, hij had niet altijd rogge 
daartoe; er waren plaatsen, waar die niet groeide. Daar
voor althans móésten er dus kooplieden zijn. Vooral bij 
duurte, als de steden niet graag brood lieten uitgaan, zou 
men er ten platte lande leelijk aan toe zijn. Met den huis
man zouden kooplieden en ambachtsluiden getroffen worden; 
die zouden naar de steden moeten trekken, onzeker of ze 
daar in hunne behoeften zouden kunnen voorzien. Dan ook 
zouden de eigenaars van erven en huissteden groote nadeelen 
ondervinden; nu ten duurste verpacht, zouden zulke bezit
tingen, als de omstandigheden veranderden naar den zin 
der steden, desolaat staan. En hoeven en staten evenzeer 
zouden minder aan huur opleveren, als de meiers niet meer 
aan huis mochten verkoopen aan wie ze wilden. De con
venten verder zouden grootelijks den last voelen van niet 



317 

meer vrijelijk ten platte lande te mogen koopen en verkoopen, 
en de adel evenzeer was in de zaak bijzonder geïnteresseerd, 
„als sij sulfs nyet souden moegen negotieren om huer kin
deren met Grodt ende met eere op tbrengen; twelck hen noyt 
verboeden is geweest, want Imerluyder gueden die grootste 
nyet zijn, jae somwijlen minder danytlijcke burgers gueden". 
Wie van hen handelen wilden hebben dat altijd gedaan. — 
Maar niet het platte land van Friesland alleen zou getroffen 
worden; het verbod zou evenzeer nadeelig zijn voor Holland, 
Brabant , enz., die vaak dáár kwamen koopen en verkoopen. 
J a , zelfs uit de steden waren sommigen dat gewoon; die 
zouden dus hun eigen voordeel niet eens in het oog houden. 
Alleen de rijkste bewoners dier steden zouden profiteeren en 
onbehoorlijke praktijken zouden van een en ander het on
vermijdelijke gevolg zijn. De burgers zouden conspiratiën 
kunnen maken , „twelck monopolie soude smaecken". —Ein
delijk zou ook de Keizer door toe te geven tegen zijn eigen 
belangen handelen; immers de Bildtlanden zouden tegen 
minder verpacht moeten worden, als voorkoop niet meer 
was toegestaan. 

Heftig beklaagt zich het platte land over sommige statuten, 
door de steden gemaakt, waardoor de kooplieden wegge
houden werden. Het ontkent het recht der steden om ordon
nanties uit te vaardigen, als b.v. om alleen te koopen na 
zeker uur, „als de prijs genoech bij hen geset is". Alleen 
K. M. komt dat recht toe; tot haar behoorden de regeerders 
der steden zich te wenden, als zij nutt ig vonden, dat iets 
gestatueerd werd. Vreemden kooplieden wordt verboden in 
de steden hunne goederen „voor tdoen, tzij wollen ofte sijden 
laeckenen, cremeryen ende andere diergelijcke gueden oeck 
op weeck-merckedaegen, ende dat arger is, geen wortelen, 
appelen, sypelen, peeren, pruymen, kersen ofte enich fruyt 
bij cleyne maet tvercoepen". De vreemde lieden zouden zóó 
geheel verdreven worden; zij zouden niet buiten de steden 
meer kunnen handelen en niet in de steden, ook al omdat 
niet vóór een zeker uur boter, kaas of graan mocht worden 
opgekocht. De burgers waren niet rijk genoeg om al het 
gewas te koopen tegen behoorlijken prijs, want de allerrijksten 
leefden van hunne renten en wilden geen koopmanschap of 
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nering meer doen. De huishiiden zonden dus terug moeten 
keeren met hun onverkochten voorraad òf ze zouden hunne 
waren met te weinig of geen voordeel van de hand moeten 
doen. Dat kramers en andere huisluiden op de weekmarkten 
niet mochten verkoopen bij kleine of groote maa t , ieder 
naar zijn appetijt, was toch ook voor de stedelingen zelve 
nadeelig; waarom de platte landen meenden, dat het rekest 
der steden verstuurd was buiten weten en wil van de ge-
meene inwoners, zooals ook het gerucht ging. 

Vrije concurrentie was voor alle partijen het voordeeligst; 
dan kon ieder zien, waar hij het meeste kon krijgen en tegen 
het minste kon inslaan. Toezicht werd ten platten lande zoo 
goed geoefend als in de steden; Grietluiden en dorpsrech
ters letten op juistheid van maten en gewichten. De tegen
partij moest dan , om tot meerderen bloei nog te geraken, 
maar wegen zoeken waardoor anderen minder geschaad wer
den „als lijnen, lak enen . . . lijndebanen ende andere dier-
gelijcke neringe binnen huere steden te doen stellen". 

Meer dan op het „jus strietum" doen de steden haar be
toog steunen op de „aequitas". Haar eisch is toch werke
lijk wel billijk; aan haar behoud is allen zooveel gelegen; 
dus moet, door tegemoetkoming in de lasten, voorkomen 
worden dat de burgers wegtrekken. Ook vragen zij niet, 
dat het platte land gehouden zal zijn al zijn „granen, botter, 
caes, beesten, vleys, speek" of andere producten uitsluitend 
in de steden te verkoopen. Zij vinden goed, dat dit ook 
thuis geschiede of elders, waar men dat het best zal kunnen 
of het duurst. „Dan es tversoecken ende begheeren van den 
supplianten, dat die coepluyde, om weder te vercoopen 
copende tarwe, rogge, garste, haver ende aiderleye granen, 
botter, zolt, caes, ende anderen zuyvel, piek, teer, asge, 
ossen, koyen ende andere beesten; zijden, fluwelen, wollen, 
linnen ende anderen laickenen; cameloten, bersetten, bom-
basijnen ende diergelijcke waeren; balckens, wagenschot, 
capraven ende ander tymmerhoudt; item copers van huyden 
en vellen, geholden solden weesen inden steden te wonen. 
Dat mede die goldtsmeden, glaesemaickers, tymmerluyden, 
metselaers, leydeckers, schoemaickers, pelsers, wevers, tin-
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gieters, snijders, wantscheerders, brouwers van bier om met 
een ofte meer tonnen te vercoopen brouwende, backers, om 
te vercopen backende, wielmakers, smeden, cuypers, schuyt-
makers, mesmaickers, cooperslagers ende diergelycke am
bachten inden steden zouden wonen". Dorpen van Friesland, 
op meer dan een mijl afstands van eenige stad gelegen, 
zouden buitendien op de een of andere plaats , den steden 
het minst schadelijk, kooplieden mogen hebben „hebbende 
te coop cleyne comanschap ende niet int gros, als seep, solt, 
botter bij ponden, nastelinghen, naelden, spellen ende andere 
cleyne cramerie"; ook één of twee bakkers, één of twee 
smeden en kuipers, „die nootlycken ende den steden minst 
schadelijcken mochten wesen". Maar allen zouden zich 
moeten houden aan politiën en usantiën, in de steden ge
bruikelijk. Dan nog mag immers ieder op het platte land 
wat hij aan voedsel noodig heeft voor zijn gezin van een 
huisman koopen, en staat het iederen boer vrij voor zich en 
de zijnen zelf brood te bakken. Wel matig dus waren de 
Friesche steden in hare vorderingen; maar nergens was ten 
platten lande zooveel handel en bedrijf als juist in Friesland. 
In Holland had de Keizer in dezelfde kwestie beslist ten 
gunste van de steden; waarom moesten die hier dan achter
s taan? Het platte land was buitendien nooit in de deug
delijke possessie van wat het beweerde geweest; in 1524 
bestond daar misschien wat kleine koopmanschap en nering, 
in zóó geringe mate dat er niet op gelet werd. Nu was het 
onderscheid tusschen stad en land zoo goed als verdwenen. 

Met den bloei der steden staat het bij lange zoo schitte
rend niet geschapen als de platte landen dat voorstellen. De 
vestingwerken zijn wel is waar in beteren staat dan vroeger, 
maar moeten toch nog voortdurend gerestaureerd worden. 
Omdat er alles aan gelegen ligt, wordt daarmee voortgang 
gemaakt; de verbetering echter is geen gevolg van meerdere 
welvaart. De huizen zijn de helft goedkooper als in Holland 
en Brabant. En al mogen enkele herbergiers eens veel be
talen, daaruit volgt niet, dat er nering genoeg is; „emmers 
wort dagelycx metter waerheyt bevonden, dat de belovers 
vanden geseten huyren denzelven huyre met den beddestroe 
schandelijcken bethaelen". Die van het platte land gaan maar 
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in stilzwijgen voorbij de „grote, overvloedige ende menich-
voldige sehoene tymmeragien, nu zekere lange jaeren ende 
die noch. dagelycx (wairaff Godt gelooft moet zijn) te landt-
warts worden gemaict ende opgebouwen " Evenmin spreken 
zij van de vele huizen, die ledig staan of voor een héél 
kleine som verhuurd worden. Mochten al in enkele huizen 
meer dan één paar wonen, daaruit concludeere men geen 
dichte bevolking; die meerdere paren huizen samen waar 
men vermoedt, dat de nering nog iets zal opleveren. Ware 
die groot, zij zou zich over de geheele stad verspreiden. En 
de lasten, die de stedelingen te dragen hebben, zijn zéér 
zwaar. Van het corpus betalen zij alle, behalve Leeuwarden, 
jaartax; daar komen bij plaatselijke belastingen en voor de 
burgers, die landerijen buiten hebben, kosten voor dammen, 
dijken etc. Ten platten lande weet men niet van een schat
ting op huizen, roerende goederen, beesten; en toch, de 
eigenaars der zaten zitten er warmpjes in. 

Ook met de nadeelen, die uit inwilliging van het verzoek 
der steden zouden spruiten, is het niet geheel zóó gesteld, 
als de platte landen voorgeven. Het isolement der dorpen 
is in Friesland niet grooter dan in Holland en elders. Geen 
vlek, of binnen een mijl afstand ligt wel een stad; alleen 
niet in de Zevenwolden, maar die liggen op het harde. Ook 
's winters is over land, of ten minste met schepen, de stad 
wel te bereiken. En is het noodweer en loeit de storm, dan 
kan men toch ook kwalijk geraken tot die dorpen, waar nering 
wordt gedaan. Het is genoeg als een huisman ééns in de 
14 dagen of hoogstens ééns per week ter markt gaat. Voor 
de Zevenwolden konden middelen worden beraamd door het 
Hof. — Daar staan voor het platte land voordeelen tegen
over. In tijd van oorlog kunnen de buitenlieden hun toe
vlucht zoeken binnen de muren der steden. Buitendien 
kunnen zij in de stad beter en goedkooper te recht dan 
elders; dáár is keus en concurrentie, dáár wordt streng 
toezicht uitgeoefend op de ambachten, terwijl ten platten 
lande allen, ook zonder proefstuk, meesters zijn. 

Al zijn ordonnanties gemaakt, die opkooping voor een 
bepaald uur verbieden, dat is gemeenen huisluiden noch 
boeren hinderlijk „soe doch deur dien die voorcoop ende 



321 

wair uyt dierte ende andere menichvoldige inconvenienten 
rijsen ende spruyten, beleth, ende de gemeene meente, tzijn 
geestefijcke ofte wairlijcke personen, gerijft worden". Dat 
te doen is den steden wel geoorloofd; de vreemde koopman 
kan tóch koopen. En voor monopolies behoeft men niet 
bevreesd te zijn; de steden liggen te ver uit elkaar en nooit 
had nog iemand van monopolies daar gehoord. Met veront
waardiging wordt de insinuatie, als zouden enkelen, zonder 
mede-weten der gemeente, zulke ordonnanties hebben door
gedreven, afgewezen; „ende solden de gemeene huysluyden 
(zoe verre hun tverzoeck der supplianten zoe wel hadde 
kenlijcken ende verduyst geweest, alst den ingesetenen van
den steden kenlijcken ende te wille es) wel genegen geweest 
zijn inder supplianten bil lick versoeck te consenteeren". 

Neringen eindelijk, als door de tegenpartij werden aan
gegeven, willen niet tot bloei komen; men heeft het e r m e e 
geprobeerd. En al zou het hier of daar lukken, dat ware 
niet afdoende. 

Den Keizer alléén komt de jurisdictie toe en de hoogheid 
over het Friesehe land. Hij mag in dezen een schikking 
treffen; dat is niet tegen de tractaten. „Emmers en geloven 
de supplianten niet, dat Key. M*. eenich tractaet met den 
landen solde gesworen ofte aengegaen hebben, wair deur 
Zijne Ma†. zijnen macht ende overheyt gelaten, renuntiert 
ende vertyet solde hebben, ende zal van alsulcx nimmermeer 
bevonden worden". En al ware dat zóó, dan nog mocht de 
Keizer hier ingrijpen, omdat het een bestaanseisch betrof 
en een eisch van den tijd. 

Met deze nu en dergelijke redenen bestreden de steden en 
het platte land elkander; ik noemde ze niet alle, trachtte 
zoo veel mogelijk herhaling te vermijden. En het resultaat? 
De boven reeds genoemde kantteekening *), aansluitende aan 
het rescript der platte landen van 1532, vervolgt: „mer anno 
XVc ende vijftien ende een en vijftich is dese saecke soe 
haerdt voorgenomen, dat die steden hoer intentie al tot 
effect brocht hadden; mer anno twe ende vijftich in Januario 
hebben die platte landen hoer gedeputeerden te hove ge-

î) Boven, pag. 311. 

21 
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sehickt ende is hoer voernemen geheel verlopen ende die 
platte landen boven bleven". In 1554 wachtte men nog steeds 
op de gevraagde beslissing en waren de betreffende papieren 
kalmpjes berustende — en rustende tevens — bij den Hove 
van Frieslandx) . In genoemd jaar echter laaide de twist 
weer op; maar het gevecht werd dit maal van de andere 
zijde geopend; het platte land liep storm op de „statuten en 
loyen", door de steden, gedeeltelijk sinds lang reeds 2 ) , ge
maakt , maar als verderfelijke nieuwigheden door haar tegen
partij gebrandmerkt. Onder de doleanties, door gedeputeer
den van de Staten overgegeven aan de commissarissen, die 
naar Friesland waren gekomen om weer eens af te doen wat 
tegen de tractaten was gezondigd, waren een vijftien-tal regel
recht gericht tegen de steden, en tegen de regeering waar 
die met haar in bondgenoodschap was getreden. De klachten 
intusschen betreffen ook andere zaken als de ordonnanties 
alleen, door de burgerijen gemaakt. 

Den 23ea Mei 1533 3) werd aan den magistraat van Leeu
warden door het Hof van Friesland geaccordeerd, voor den 
tijd van 3 jaren zekeren tol te heffen op den Zwartenweg, 
den nieuwen weg, die van Leeuwarden oostwaarts voerde 
naar de Wolden en Groningen ter vervanging van dien over 
Lekkum en Miedum. In 1535 reeds 4) protesteerden de Lan
den tegen dezen to l , „alsoe die gecolligeert ende geëxigeert 
worden boven ende tegen tconsent van den Landen". Het 
Hof ried den Staten4) eenige personen te committeeren om 
de zaak te schikken; als dan van beide zijden partijen ge
hoord waren, zou men mogelijk tot een overeenkomst kun
nen geraken. Iets meer ingewikkeld was de kwestie gewor
den door den dwang dien de Leeuwarders blijkbaar begonnen 
uit te oefenen. De brug bij Miedum toch namen zij zonder 
vorm van proces weg en maakten daardoor den ouden weg 
onbegaanbaar5) . Mr. SYDS TJAERDA, door de ligging van 

!) Zie het rekest der steden, bedoeld beneden pag. 325 noot 3. 
2) Zie TELTING: de Friesche Stadrechten. 
8) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 636. 
4) ld. pag. 673. 
5) Gemeente-Archief van Leeuwarden, no. 198 van SINGELS' Inventaris. 
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Binsumageest in dezen de aangewezen man , spande zich 
voor de zaak. De uitspraak van het Hof, nadat gecommit
teerden van het platte land gehoord waren tegen die van 
Leeuwarden, was1) het gebod aan de stad om de brug bij 
Miedum ongeschonden te laten; de tol mocht geheven worden 
voor zoolang dat was toegestaan. Toen echter die termijn 
verstreken was, schijnt het Hof het verlof verlengd te hebben; 
in 1537 beklaagden de Landen 2 ) zich er over dat de tol op 
den nieuwen weg, die maar voor 5 jaar was geconsenteerd, 
welke 5 jaar in Mei 1536 waren verloopen, door het Hof 
zonder hun consent was vernieuwd; zij wilden hem afgedaan 
hebben. Maar „alsoe dese toll off wechgelt Keyserlycker 
Mayesteyt nyet an en gaet" — zoo werd hun geantwoord — 
„nier die van Leeuwarden, die te vreden zyn, dienaengaen-
de hem te vereenigen mit die van den platte Landen tot 
guetduncken van Stadhoudere, President ende Raedt , zoe 
moegen die Gedeputeerde van den Lande dair aff communi
ceren mit die van Leeuwarden". Omtrent het resultaat dezer 
communicatie — zoo zij gehouden werd — trof ik niets aan; 
maar in 1554 is ook deze zaak nog een der geschilpunten 
tusschen Leeuwarden en het platte land8). — Trouwens, de 
kwestie is toch eigenlijk ook een algemeene en het hier 
besprokene een speciaal geval. In 1540 eischten die van Oos-
tergoo4) , dat afgedaan zouden worden „alle swaricheyden, 
bij den Steeden tegens die luden opgelecht"; hetzelfde vroeg 
Franekeradeel5) , en iets soortgelijks wilden Menaldumadeei6) 
en Hennaarderadeel6). 

Ook de revisie was een punt , waaromtrent steden en platte 
land van opinie verschilden. De eerstgenoemden wenschten7), 
dat geen revisie toegelaten zou worden in zaken, bedragende 
1000 gulden of daar beneden „omme dies wille, dat schamele 

1) Ghbk. van Vriesl. I I , pag. 676 vlg. 
2) ld. pag. 710. 
3) Ghbk. van Vriesl. I I I , pag. 357. 
4) Ghbk. van Vriesl. I I , pag. 814. 
5) ld. pag. 816. 
) ld. pag. 817. 

V) ld. pag. 734. 
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burgeren ofte andere nyet belast en souden worden myt 
groote oosten, ende veryolgh van reysen ofte anders dair 
omme te moeten doen, als een rycker ende machtyger dan 
zy revisie versocht". Van de andere zijde werd daar tegen 
in gebrachtx) dat de justitie voor een ieder behoorde open 
te staan, en dat hij, die de revisie verzocht, gehouden was 
alle kosten voor te schieten, welke sommen verloren waren, 
als hij met bevonden werd „in den besten rechte" te staan; 
ook was in 1524 geaccordeerd dat Friesland revisie zou heb
ben, zonder dat daarbij sprake was geweest van groote of 
kleine sommen. In 1539 verklaarde men zich bereid2) dit 
punt van verschil tot discretie van de Landvoogdes te stellen. 
Zij koos den middenweg en verklaarde3) bij decreet van 30 
Aug. 1539, dat revisie niet toegelaten zou worden van zaken, 
die beneden 500 Carolus-gulden bleven. 

Een verzoek van anderen aard nog werd in 1540 door die 
van Oostergoo gedaan; zij eischten4), „dat dye steeden hoere 
fuulnysse op alsulcke plaetse foeren, dat dye landen ende 
wateringe daer doer nyet beleth worden." 

In 1554 dus werd door de platte landen een stormaanval 
gedaan op alle rechten of vermeende rechten der steden, 
die hun onaangenaam en nadeelig waren. In artikel 445) 
der in dat jaar overgegeven doleanties beklagen zij zich er 
over, dat nieuwe statuten en wetten buiten hun wil en con
sent worden gemaakt, en in art. 45 5) dat de landlieden hun 
graan, hun boter en hun kaas niet naar believen mogen 
verkoopen. Commissarissen hebben bevonden6), dat deze 
klachten veroorzaakt zijn vooral door twee plakaten, waar
van het eene dat is, waarbij verboden werd de negociatie 
van eetbare spijzen ergens anders te mogen doen dan in de 

1) Chbk. van Vriesl, I I , pag 734 
2) ld. pag. 761. 
3) ld. pag. 767. 
4) ld. pag. 814. 
5) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 335 
6) Rijks-Archief te Brussel, Garton 170, Affaires des Etats, no 15 

Besohitre, geadviseert bij Meesteren ADKIAEN VAN DER BURCH , President slioof« 
provmoiaels van Utrecht ende KAEKLE VAS DEN NIJTDSEN , commissarissen van 
wegen K M , onsen aldergenedichsten Heere Ongedateerd. 
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steden. In den tijd van den Vorst van Saksen was de handel 
niet „gecoarcteert eerto loco et tempore"; en bij de vrijheid 
van die dagen zou de Keizer de Friezen gehouden hebben. 
Op het eerste artikel wordt hun geantwoord1), dat de Keizer, 
als allen die regalia hebben, zich volkomen gerechtigd acht 
zulke wetten en statuten te maken, als hij meent dat in het 
belang van zijne onderdanen zijn; op het tweede wordt geen 
antwoord gegeven. Meer regelrecht intusschen tegen de steden 
gericht zijn de articulen 175 tot en met 188, benevens art. 192. 
Die, als de overige, waren opgesteld zonder medeweten der 
stedelijke volmachten. Yandaar dat HERMAN FELTES , burge
meester van Leeuwarden, tot de commissarissen van den 
Keizer kwam 2) en hun een supplicatie presenteerde 3), waarin 
hij, uit naam van zijn stad en van Franeker, Harlingen en 
Bolsward, verzocht om copie van de overgeleverde doLeanties. 
In afwezen van de gedeputeerden der steden hadden de 
vertegenwoordigers van het platte land zekere zwarigheden 
geconcipieerd en van den Keizer verzocht dienaangaande 
geremedieerd te worden. Zij hadden het zóó ver gebracht, 
dat thans commissarissen in Friesland waren, in wier handen 
zij de bedoelde bezwaarpunten gesteld hadden. De steden 
nu representeerden toch ook een „State ende stemme" van 
Friesland; als zoodanig traden zij op; daarom was het 
noodzakelijk dat zij kennis droegen van genoemde artikelen. 
Eenigen tijd geleden hadden zij verzocht om maatregelen, 
welke landlieden, levende van nering die thuis hoort in de 
steden, zouden dwingen in die steden ook te wonen. Het 
platte land klaagde eveneens sinds lang over ordonnantiën, 
politiën en statuten, die tot gemeen nut binnen de steden 
onderhouden en nagegaan werden. Om deze redenen waren 
supplianten bang, dat er onder de ingediende doleanties eenige 
mochten wezen, die direct of indirect hun schade zouden 
bedoelen. Daarom richtten zij zich, niet wetende hoe zij 

i) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 335; in het antwoord, daar afgedrukt, 
moet ia de eerste regel hen vervangen worden door hem, terwijl de punt
komma in de derde regel moet vervallen. 

2) Zie het Proces-verbaal, boven, pag. 179 noot 8, aangehaald. 
3) Bijles-Archief te Brussel, Oarton 170, Affaires des Etats, no. 33 van no. 16. 
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anders daartoe zouden geraken, tot commissarissen, met 
het verzoek hun een authentieke copie te willen doen leveren 
van al de klachten, door die van het platte land overgelegd 
of alsnog over te leggen. 

De gedeputeerden der Staten, van de platte landen dus 
ditmaal, verzochten een afschrift van deze supplicatie en 
beweerdenJ), dat men den steden de gevraagde copie be
hoorde te weigeren „alsoe de steden van de Staeten niet en 
waeren, ende oick niet en contribueren in eenighe lasten 
ofte ommeslaegen, diemen tot prauffyt van den K. M. dede". 
Nadat partijen gehoord waren werd op het rekest geap-
pointeerd, dat commissarissen „dier zulck regard zouden 
nemen, als naer behooren". 

Een kleine 14 dagen later 2) waren burgemeesters van alle 
11 steden wederom bij de commissarissen van den Keizer, 
en vroegen copie van de artikelen, die haar roerden, om 
daarop schriftelijk te antwoorden. De copie werd toegestaan, 
en twee dagen daarna werd haar antwoord overgebracht3), 
met een „quayer" met „doleances" tegen het platte land. 

Zeer „pretenselycken" beweerde dit laatste*) dat veror
deningen, als sommige der .artikelen 175 tot en met 188 
vermeldden, door de regeerders der steden „als nyeuwicheden 
ende versche inpositien gestatueert ende onlancx opge-
brocht solden wesen". Nooit ofte nimmer zou men dat waar 
kunnen maken; te gelegener tijd zouden de steden dat doen 
blijken en genoegzaam verifiëeren, dat wat daar nu gewoonte 
was, er al langer dan menschen heugenis reikte gebruik was 
geweest; ook dat dit gebruik berustte op deugdelijke privi
legiën en dat verschillende punten door den Raad des Keizers 
op verzoek mede van het platte land van Friesland waren 

J) Proces-verbael, boven pag. 325 noot 2, aangehaald. 
2) Ibid. 
3) Ibid. 
4) Zie voor het nu volgende Eijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires 

des Etats , no. 9: Om voorden vermogenden Hooohgeleerden, Edele Heeren 
Mr. ADRIAEN VAN DER BUKGH ende KAERLE VAN DEN NITSZEN. K. Mats. gecom-

teerden, van wegen de volmachtige ende gedeputeerde van K. M. steden in 
Yrieslandt te seggen op ende tegens den queralen bij die vanden platten 
lande, tegens heur, soe tsehijnt, overgelecht. 
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geordonneerd en gestatueerd. Op zulke en „menichvoldi-
ghen andere gronden" meenden zij volkomen gerechtigd te 
zijn om verkoopers van visch, die de banken gebruikten, 
daartoe gemaakt („die nyemande gebolden es een ander om 
niet te voren te holden"), van versche visch een oortje daags 
en van zeevisch daags een halven stuiver te doen betalen. 
Ook om te bepalen, dat wie leefde van opkoopen van eet
waren om die weer te verkoopen („wair uyt duyrte sprayt"), 
dit niet mocht doen vóór en aleer de klok des zomers elf, 
des winters tien uur vóór noen geslagen zou hebben. Op 
dezelfde gronden, — en omdat de beëedigde dragers voor 
de gevangenneming van misdadigers geen bezoldiging geno
ten — achtten zij zich gerechtigd om voor het overbrengen 
van een ton bier uit het schip op den wagen, een stuiver, 
en uit het schip op de slede een halve stuiver te eischen, 
en een stuiver als accijns voor een ton boter door een 
vreemde gekocht. De belasting van een stuiver op een paard, 
in Bolsward en Sneek geheven, die op een ton goed en 
een kar visch binnen Dokkum en op elk schip met wortelen 
en siepelen, was een „goede ende deuchdelijcke possessie" 
van de schutters binnen die steden. Daar nu niemand zonder 
behoorlijke vorm van proces mocht gesteld worden buiten 
dat, waarvan hij de deugdelijke possessie had, en genoemde 
zaken geen nieuwigheden waren en, voor zooverre ze dat 
mochten zijn, van zulk een aard geacht konden worden, dat 
het gemeenebest er door behouden werd, behoorde het 
platte land niet op deze wijze, maar langs den weg van 
justitie tegen de steden te procedeeren. Zij boden zich aan 
om voor het Hof van Friesland te recht te staan en met 
haar tegenpartij kort en onvertogen recht te plegen. 

"Wat den Zwartenweg betrof, al meer dan 20 jaar geleden 
waren de Staten van Oostergoo door bemiddeling van het 
Hof van Friesland het met de slad Leeuwarden in dezer voege 
eens geworden, dat zij het tolgeld zou heffen, register daar
van zou houden, om — des vermaand zijnde —rekenschap 
af te leggen; naar omstandigheden kon de tol dan vermeer
derd of verminderd worden. Van een nieuwigheid kon dus 
ook hier geen sprake zijn. Maar die van de stad zouden 
wel graag eens rekening en verantwoording doen en den 
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weg, mits terug ontvangende wat die meer gekost had dan 
de tol opbracht, aan een ander overlaten om hem voor den 
gewonen en geconsenteerden tol deugdelijk te onderhouden! 
„Wairuuyt wel te sporen ende tasten es, dat die toll nyet 
alleene niet affgedaen, dan van noden heeft vermeerdert te 
worden tot conservatie van den nyeuwen wech!" 

Een punt, waarover al vaker1) en ook hier weer door de 
platte landen geklaagd werd, was het om schulden beslag 
leggen op goederen van landlieden, die naar de stad ter 
markt gekomen waren. De „Ordonnantie van dese landen" 
bracht mêe ieder, ter zake van schuld, aan te spreken voor 
zijn gewonen en competenten rechter. Maar al ware het — 
antwoordden hierop de steden — dat zij in dezen geen pri
vilegiën hadden, dan zouden ze toch, als ze daartoe verzocht 
werden, dienaangaande recht mogen doen. Immers de con
tracten der partijen waren binnen de jurisdictie der steden 
gemaakt. Zonder vorm van proces was hun dat recht niet 
te ontnemen! — Wat aanging de klachten omtrent het in 
de steden gebruikte gewicht, diezelfde Ordonnantie van 
Friesland machtigde immers de steden om toezicht te houden 
op maten, ellen en gewichten! — En eindelijk de insinuatie, 
als zouden niet alle boeten door de regeerders tot der steden 
profijt gebruikt worden2): jaarlijks werd rekening afgelegd 
voor volmachten van den Keizer en bewezen waartoe en hoe 
die besteed werden. —-Nog eens presenteerden zich de 
steden om voor het Hof te recht te staan; wilde het platte 
land van zijn doleanties niet afzien, dan wilden ze dat het 
tot een proces zou gedrongen worden. In het 45e artikel be
klaagde het zich over onvrijheid bij het verkoopen van granen, 
zaden, boter, kaas en andere vruchten, daarbij doelende 
op de keizerlijke plakaten tegen voorkoop uitgevaardigd; 
„ende dezelve ordonnantien genoech conform zijn met tgene 
bij recht ende raidt der landen ende steden van Oostergoe 
ende Westergoe inden jaere duysent vierhondert vijff ende 
dertich voor een eeuwige wet geordoniert es, dat het not, 

1) Zie b.v. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 814. 
2) In dezen zin is dus artikel 192 in net Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 359 

op te vatten. 
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ende alsoe gheene granen, meer dan in belegerde marcten 
vercocht solden worden. Alsoe is voor ogen, dat die vanden 
platten landen, willende tgene voors. voor ende als nyeu-
wicheden affgedaen hebben, tspoor te buyten zijn, ende 
niet anders en soecken, dan dat tgene van olts uyt goede 
redenen gestatueert ende oock altijd observeert es geweest, 
tegens reden ende billicheyt worde geroyeert." 

„Zoude den commissarissen geraeden duncken" — zoo 
besloten deze hun aanteekening omtrent het verhandelde in 
deze zaak1) — „datter een goede intelligentie ende eenicheit 
tusschen die steden ende landen gemaict werde, soe deen 
sonder dandere niet en mach goet ende geduyrich welvaeren 
hebben!" Wijze raad, maar moeielijk na te komen. Met 
de belofte aan de Staten2) dat, zoo zij voor den Eaad met 
de steden in rechten wilden treden, naar behooren recht 
zou worden gedaan, nam de regeering van KAKEL V afscheid 
van deze kwestie. In een ander hoofdstuk 3) zal duidelijk 
worden gemaakt op welke wijze de strijd, tusschen de steden 
en het platte land gevoerd, invloed oefende ook op de poli
tieke verhoudingen. Ware hij niet zoo heftig geweest, moge
lijk had een standelijke indeeling in de Staten — zooals zoo 
graag de steden het wilden — het gewonnen van een locale; 
de 3 stemmen van Oostergoo Westergoo en de Zevenwolden 
zouden die van Geestelijkheid, Adel en Steden geworden 
zijn; de eerste zou met de Hervorming zijn vervallen; en 
menig besluit, den geheelen tijd van de republiek door, zou 
mogelijk anders zijn uitgevallen dan nu het geval is geweest. 

E. ONDEEWIJS. 

Ten slotte nog iets over het onderwijs. Niet noodzakelijk 
was het ten platte lande de kinderen naar „buiten"4) te 
sturen om ze iets te doen leeren, al is het op de dorpen 
in dit opzicht er zóó mee gesteld, dat „quam plures (eorum) 

i) Boven pag. 324 noot 6. 
2) Chbk. van Viiesl. I I I , pag. 357. 
3) Beneden, Hoofdstuk VIII. 
4) Zie boven, pag. 302. 
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ludis literariis ac magistris carent" 1). Verscheidene „pagi' 
hadden schoolmeesters, „qui ab incolis domesticatim aluntur 
et singulorum prandiis et coenis , exiguumque assem recipien-
tes a singulis discipulis" 1). In de steden werd uitteraard 
beter zorg voor het onderwijs gedragen ; in Leeuwarden werd 
in 1525 een particuliere school geopend, die weldra de vroegere 
in de schaduw stelde2). Ook in Sneek bestond een derge
lijk instituut, waaraan later bekend geworden mannen hun 
eerste opleiding ontvingen3). In Franeker eindelijk vond ik 
gesproken van den Rector en zijne beide ondermeesters 4 j , 
terwijl ik in Frieslands hoofdstad zelfs een school voor meisjes 
ontmoette D). 

1) Keformatie-voorstellen van LETMATIUS en SONNIUS, boven, pag. 71 noot 6. 
2) Ygl- J . ¾BITSMA: Honderd jaren uit de geschiedenis der Hervorming 

en der Hervormde kerk in Friesland, pag. 15. — Verder BOELES: Frieslands 
Hoogeschool. Daarin wordt op pag. 2 gesproken van een aanschrijving van 
den Stadhouder aan de besturen van steden en grietenijen, hun kennis 
gevende van de oprichting dezer school. Met het eveneens op pag. 2 ge
noemde stuk, bevattende grondslagen voor het kerk- en schoolwezen in 
Friesland, zullen bedoeld zijn de Eeformatie-voorstellen van LETMATIUS en 
SONNIUS. Voor de vindplaats, „onder de pampieren der Utrechtsche kerke" 
(pag. 3), vgl. de inleiding op mijne uitgave der „Voorstellen" in het Archief 
van het Aartsbisdom Utrecht. — Vgl. ook Archief-Herbell, ¾ecessen gegeven 
op voerbescheyden 1525—1528, 31 Maart 1525: Verlof aan Mr. . . . om 
binnen Leeuwarden een particuliere school te erigeeren. 

3) BEITSMA t. a. p. pag. 15. 

*) Kentmeestersrekening 1546—1547, fol. 75. 
6) Becesboek-Leeuwarden. 



ACHTSTE HOOFDSTUK. 

DE STATEN. 

A. HET SAMENKOMEN. 

Het tractaat van 1524 was de vrucht van de samenspre-
kingen der keizerlijke commissarissen met de Friesche onder
danen 1 ) , zooals zij in persoon of door vertegenwoordigers 
tot een „Staten"-vergadering waren samengetreden. I n dit 
feit op zich zelf lag voor de toekomst deze belofte opgeslo
ten, dat verandering in den hier gelegden grondslag niet 
zonder nieuwe beraadslaging zou kunnen worden aangebracht. 
Bovendien werd dóór en in het accoord de onschendbaar
heid van den eigendom onvoorwaardelijk erkend. Dóór de 
overeenkomst, omdat zij gesloten werd naar aanleiding van 
de vaststelling der inkomsten en domeinen, die de Lands
heer uit de Friesche streken zou trekken 2). In de conventie, 
omdat bij artikel 12 van den reversaalbrief, na de opsom
ming dier domeinen, uitdrukkelijk wordt verzekerd „dat wy" 
verder „die zelve onsen Landen gheene beswaeringhe op-
legghen en zullen buyten huere vrye wille, weete ende con-
sente"3). Elk beroep dus op de beurs der onderdanen zal 
een Statenvergadering vereischen. Een bede derhalve moet 
aanleiding geven tot de beschrijving van een landdag4) . 
Zoo ook een plan tot verdediging van het gewest, waarbij 
de hulp der onderzaten gewenscht word t 5 ) ; een poging om 
Friesland met andere gewesten een of- en defensief verbond 

!) Boven, pag. 102 vlgg. 
2) Chbt. van Vriesl. I I , pag. 145. 
3) ld. pag. 152. 

<) Vgl. b.v id. pag. 708, 727; I I I , pag. 5, 161. 
5) CM*, van Vriesl. I I , pag. 137, 138, 139, 162, 178; I I I , pag. 21. 
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te doen sluiten1); de vorming van den éénen tienden of Bour-
gondischen kreits uit al de Nederlandsehe streken2), oorzaak 
mogelijk van nieuwe lasten die het Rijk zou kunnen opleggen. 

Verder zal het samenkomen in persoon of door volmachten 
noodzakelijk zijn telkens als de centrale regeering zich recht
streeks met het Friesche volk in zijn geheel in contact wil 
stellen. Zoo kan een landdag gehouden worden tot het af
nemen van den huldigingseed aan een nieuwen Landsheer s); 
om een nieuwen Stadhouder voor te stellen aan de onder
danen4) of om deze de institutie te doen bijwonen van een 
nieuwen Raad. 5) Ook om klachten te hooren 6) en regelingen 
te treffen bij welker totstandkoming het bestuur de mede
werking der onderzaten nuttig oordeelt7). Eindelijk worden 
ook de vertegenwoordigers der Friezen opgeroepen, ais vol
machten gekozen moeten worden om het gewest buiten de 
palen te representeeren 8) of om het verslag van terugkeeren
den te hooren 9). 

Nog ééne aanleiding tot eene vergadering der Staten mag 
hier niet ongenoemd blijven. Niet alleen omdat zij zoo dik
wijls is voorgekomen, maar ook omdat zij mi . invloed heeft 
geoefend op de samenstelling en de wijze van beraadslagen 
en stemmen later. Oostergoo, Westergoo en de Zevenwolden 
hadden ieder het onderhoud van een bepaald gedeelte der 
zeedijken voor hun rekening, en toch waren de belangen in 
dit opzicht van elk dier „landen" afzonderlijk niet geheel los 
van die der andere Vandaar eenerzijds de begeerte van de 
in een speciaal geval minst belaste, om de scheiding streng 
te handhaven; anderzijds de vraag om bijstand van wie het 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 679. 
2) Chbk. van Vriesl. i n , pag. 164 
3) ld pag. 181. 
4) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 100; I I I , pag. 110. 
5) Bijks-Archief te Brussel, Caxton 1 en ltus : Brief van VAN AKEN aan 

HOOGSTRATEN , 27 Sept. 1527. 
6) Chbk van Vriesl. I I , pag. 436. 
') Zie beneden, in dit Hoofdstak. 
8) Chbk. van Vriesl. i n , pag. 307. 
9) ld. I I , pag. 610, Kantteekening m een der exempl. ter Prov. Bibl. 

van T¾iesl. 
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meest te onder kouden en te herstellen hadden en de betui
ging van onmacht bij weigering. Bij maehtwoord, zonder 
advies zelfs der betrokkenen, in zulke kwesties een beslissing 
te nemen gaat moeielijk, omdat de zaak neerkomt op het 
vragen van financieele offers. Dus is samenspreking noodig, 
moet een landdag beschreven worden1), waarop men zal 
trachten Oostergoo, Westergoo en ook wel de Wolden 
tot samengaan volgens een minnelijke schikking te bewegen. 

Het initiatief tot een Statenvergadering ligt bij wie vraagt 
of consulteert; uitteraard heeft de centrale regeering het 
zich voorbehouden. Strenge regel is, dat geen dagvaarten 
mogen gehouden worden zonder consent van de Landvoogdes 
of hare gecommitteerden2). De Stadhouder is, volgens zijn 
instructie, de gewone gelastigde 3). Hij heeft het recht een 
landdag te beschrijven; hij doet dat meestal in overleg met 
President en Raad, die, als hij afwezig is, hem ook in dezen 
vervangen é). 

In 1543 echter wordt, naar aanleiding van moeielijkheden 
die men bevond in een plakaat, van de zijde der onderdanen 
verzocht de Staten te doen samenkomen; wordt aan dat ver
zoek niet voldaan, dan wenschen zij zelven ze te mogen 
beschrijven B). — Een weigering is natuurlijk het antwoord 6). 
Dan wordt in de artikelen, den 14en April 1543 overgegeven 
aan den Eaad, de vraag nog eens herhaald. Den Hove wille 
gelieven — heet het daar — aan de Staten van de Landen 
te gunnen dat zij, telkens als zwarigheden zich voordoen, 
daarover eerst binnen de afzonderlijke deelen in presentie 
van den Grietman mogen samenkomen, om daarna, zoo 
noodig, een generalen landdag uit te schrijven of door het 
Hof te doen uitschrijven. Men heeft er niet op tegen, dat 
dan gedeputeerden uit den Raad de communicatiën mede 

1) Voorbeelden: Ctbk. van Vriesl. I I , pag. 141 , 154, 172, 179, 181, 485, 
497, 556. 

2) ld. pag. 135. 
3) ld. pag. 806 , art. VIII. 
4) Zie boven, pag. 171. 
5) CKbk. van Viiesl. I I I , pag. 1 vlg. 
6) ld. pag. 3 en 4. 
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aanhoorenx). Het Hof repliceert dat het, daar deze begeerte 
de hoogheid van den Keizer raakt , geen macht heeft daarin 
een beslissing te nemen; maar het geeft den raad zich tot de 
Koningin te wenden 2). Overeenkomstig dezen wenk wordt de 
wensch door gedeputeerden voor de Landvoogdes nog eens 
geuit3) . In h u n instructie heet het : „zy . . . versueken, dattet 
Hoff zal willen gelieven voer guedt aen te sien ende gedogen, 
dat een quartier ofte deel van de lande, int gemeen of particu
lier, tot confirmatie ende onderhoudmge van heure privele-
gién ende rechticheyt ende tgemene nuth ende orbar in 
dycken, sluysen, wegen ende diepten te maken ende onder-
holden, betreffende, zullen moegen byeen comen, endedaerop 
communiceren. Ende dat oick een quartier ofte deel bevin
dende, dat van noden zoude wesen, den gemene Staten van 
den Landen op sekere gemeene Lantdach, daer over bescre-
ven ende verwytiget te worden, dat zy zulx den Hove by 
requeste te kennen zullen geven, ende versueken een gemeene 
Lantdach, denwelcken tHoff den Eequiranten nyet zal 
afslaen, dan consenteren"4). Als overredingsmiddei wordt 
aan het verzoek toegevoegd de opmerking, dat de vergade
ringen publiek zullen zijn en in bijwezen van de officieren 
van den Keizer gehouden zullen worden, zoodat er van 
samenspannen tegen de hoogheid van den Landsheer geen 
sprake zal kunnen zijn. — De gedeputeerden hebben ver
kregen, dat als eenig Grietman, edelman of gevolmachtigde 
van eenige steden het noodig oordeelt dat de Staten of eenig 
kwartier van den Lande beschreven worden, hij dat te ken
nen mag geven aan den Stadhouder of in diens afwezen aan 
den Raad , met opgaaf van redenen. Worden die voldoende 
zwaarwichtig bevonden, dan zal het verzoek worden toege
staan. Zoo niet , dan zal men met een weigering tevreden 
moeten zijn „sonder dat yemant georloft zij, eenige vergade-
ringe te makene, sonder consent van den Stadtholder, oft 
die van den Raede". Alleen de dijkgraaf mag voor dijkzaken 

1) Chbk van Vnesl. I I I , pag 12 en 13 
2) ld. pag 13. 
S) ld pag 19. 
4) ld. pag. 10. 
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een vergadering der dijkgenooten beleggen *). Buitendien 
is goedgevonden, dat men in iedere grietenij door den Griet
man de afgevaardigden der dorpen zou kunnen doen ver
gaderen als de zaken dat vereischten, „ce qui leur est taci-
tement permis pourveu qu'ilz ne Ie pouront faire que pour 
affaires concernans la grietenie en général et sans y appeller 
autres ni exhorter autres à faire semblables assemblees" 2). 
Geen sprake dus van een zelfbeschrijven van een algemeenen 
landdag. 

De oproeping tot een Statenvergadering blijft dus uitgaan 
van de centrale regeering. Zij bevat den last om in persoon 
of door volmachten aanwezig te zijn tegen een bepaalden 
dag en een bepaald uur ter aangewezen, p laa tse 3 ) ; ook wel 
met bevel den avond te voren m de herberg te zijn4). De 
regeering heeft natuurlijk liefst dat over hare voorstellen 
gehandeld wordt zonder ruggespraak; de Landen stellen den 
eisch daartegenover dat , als stemming zonder overleg met 
committenten in den beschrijvingsbrief verlangd wordt, de 
convocatie de reden uitdrukke van de samenroeping&). Het 
Hof, hierin gehoord, zou goed vinden de reden van beschrij
ving nu eens uit te drukken, dan weer niet, al naar om
standigheden. Het verzoekt echter K. M. dan te willen 
melden, in de missive daartoe dienende, of de aanleiding al 
dan niet meegedeeld moet worden, „overmits dat die Grave 
VAN ABBMBEEG, Stadthouder, duer ordonnantie van H. M. 
anden Hove scrivende om die Staten vanden lande te doen 
vergaderen, meest gheen vermeldinge in zijne briefven en 
maeckt , wat denselven voergehouden soude worden"6). Het 
antwoord, aan de Staten gegeven, luidt, dat de uitschrij
vingen om tot een landdag samen te komen en te besluiten 
zonder ruggespraak, de aanleiding tot de beschrijving zullen 
inhouden; is die niet vermeld, dan zal den vertegenwoordi-

!) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 19. 
2) Rijks-Archief te Brussel, Carton 9, ongedateerd. 
3) Zie b.v. de oproeping Chbk. van Vriesl. I I , pag. 458; I I I , pag. 21. 
*) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 496; H l , pag. 164. 
5) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 336. 
8) Zie de „Artioulen, geextraheerfc", no. 9 boven, pag. 163, aangenaaid. 
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gers, zoo zij dat wenschen, voldoende tijd gegeven worden 
om het verzoek, dat hun gedaan wordt, mede te deeien aan 
hunne committenten en daarna hun antwoord over te 
brengen x). 

De oproeping wordt gericht tot de stadsbesturen en de 
Grietluiden, met last om eenvoudig volmachten, of vol
machten van Geestelijkheid, Heerschappen en Gemeente te 
doen kiezen of om mèt volmachten „geestelyck ende weer-
lyck" te verschijnen op den aangegeven tijd ter bestemder 
plaatse2). Worden de officieren mede ontboden, dan zijn de 
onkosten voor rekening van den Keizer; worden zij tot mede
vertegenwoordigers gekozen, dan komt wat uitgegeven wordt 
ten laste van de deeien of steden, die hen zenden8). In de 
Rentmeestersrekeningen kwam ik, naast oproepingen aan de 
deeien, er ook tegen die afzonderlijk overgebracht werden 
aan de Prelaten. 

De Grietman zorgt voor de verdere bekendmaking van 
den te houden landdag. Hij stelt er de dorpsrechters van 
in kennis4), die de oproeping publiceeren, 't zij door aan
hechten op borden aan de kerkdeuren, 't zij door afkondi
ging in de kerk zelf. Zooveel is zeker dat voor algemeene 
bekendmaking, mogelijk tevens voor het kiezen der afgevaar
digden , gewoonlijk een Heiligen-dag noodig wasB). Eens 
vond ik door de regeering goedgevonden, dat de gemeente 
door 't luiden der klokken, als bij de electie van de 
pastoors, vergaderd werd, „alsoe anders, zonder tgeluyt 
vander clocke die gemeenten van den dorpen, ten eynde 
als vooren, zonder middel van eenen heyligen-dag nyet be-
quamelicken bij den anderen en zouden hebben moegen 
versamelt worden." 6). Stemgerechtigd zullen wel in KAKEL'S 

1) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 336. 
2) Zie de oproepingen boven, pag. 335 noot 3 , 4. 
3) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 582. 
*) Zie net reglement van 1578, Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 1183, dat 

zeker in dit opzicht de formuleering is van veel oudere gewoonten. 
B) Zie de aanhaling boven, pag. 171 noot 12. 
6) Aytta-Portefeuille op net Bijks-Archief te 's Gravenhage (zie pag. 22 

noot 4) no. 266: Verslag v. d. Landdag van 7 Oct. 1550. Hetzelfde verslag 
in het Gremeente-A.icb.ief te Leeuwarden no. 200 van SINGELS' Inventaris. 

Gremeente-A.icb.ief
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tijd, evenals bij de pastoorskeuze, zij geweest zijn, die schot-
schietende huizen of ploeggangen gebruikten1); zoowel eigen
erfden als pachters, „gemeene huisluiden"2). De laatsten 
althans worden uitdrukkelijk, als ter dagvaart vertegenwoor
digd, naast de eersten genoemd8). Of zij ook verkiesbaar 
waren lijkt mij, voor KAREL'S tijd, met de voorhanden zijnde 
gegevens niet uit te maken. Waarschijnlijk zullen de vol
machten wel gewoonlijk, zoo niet altijd, eigenerfden zijn 
geweest4). 

i) Chbk. van Yiiesl. I I , pag. 770. 
2) Als pachter nl. komt m. i. de „gemeene Imisman" voor, waar hij uit

drukkelijk wordt genoemd naast den eigenerfde; zóó b.v.: Chbk. van Vriesl. 
H , pag. 765: „Prelaten, Beligieusen, Bidderscapen, Steden, G-rietmannen, 
Edelen, Geërfde en de gemeyne Pluysluyden". Elders echter zijn er minstens 
de eigenerfden óók meê bedoeld; zie b.v. id. pag. 140: „Prei., Geestel., 
Sidderen, Bedelen, Steeden ende Huysluyden". HECK, in zijn Altfriesische 
G-erichtsverfassung, houdt den huisman oorspronkelijk voor den bezitter juist 
van grond. In KAREL'S tijd is dat zeker niet uitsluitend zoo; maar hoe het 
dan precies gesteld is met die benaming lijkt mij niet met zekerheid vast te 
stellen; evenmin als het mij doenlijk voorkomt uit te maken wie edelen, 
wie heerschappen zijn en of er werkelijk verschil is tusschen die groepen. 
Nu eens vindt men alleen edelen, dan uitsluitend heerschappen genoemd, 
soms ook vindt men ze naast elkaar. Vgl. VAN BEYJIA THOE KINGMA : Historia 
ordinum Frisiae a CAROLS V usque ad ejuratum PHTLIPPUM I I , 1515—1581, 
pag. 32. 

3) Zoo in de Acta van den landdag van 7 October 1549 (Archief-Eysinga). 
Dongerdeel- Westerzij de der Paesens zendt naast anderen 4 volmachten vanwege 
„eygenerfden ende huysluyden". In het boven, pag. 166 noot 1, genoemde 
onderzoek naar den landdag, in Oct. 1537 gehouden, zegt een der tegen-
woordigen dat de voorgestelde artikelen „henluden en roerden te weeten 
noch burger, eygenerfde noch huysman". Daaruit echter tot de aanwezig
heid van ook niet-eigenerfden in de vergadering te besluiten, lijkt mij wat 
voorbarig. In hetzelfde stuk is later telkens sprake of van huisluiden alleen, 
in tegenstelling tot heerschappen, geestelijkheid en burgers, of van eigen
erfden enkel; zoodat dan weer de woorden synoniem schijnen te zijn. — Vgl. 
overigens voor het feit, dat men de huisluiden naast de eigenerfden ter dag
vaart vertegenwoordigd rekende, een samenvatting als boven, noot 2, welke 
samenvatting niet de eenige is , die zóó in het Ghbk. voorkomt. 

*) Een uitdrukking van STDS TJAEKDA, op den landdag van Oct. 1537, 

dat hij nl. gebieden zal hen, over wie hij te gebieden heeft . . . zegt niet 

22 
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B. DE SAMENSTELLING. 

De Friesche landdag, „het Corpus van den Lande zijnde", 
is de vergadering der „Staten". De Friezen schijnen hier
onder in den regel te verstaan het getal collectieve „stem
men" dat in de vergadering wordt uitgebracht. Een „State" 
is dus een groep, gevormd door een aantal „lidtmaeten", die 
gezamenlijk over één stem beschikken en onderling die stem 
bepalenx) . Verschillende groepeering nu is mogelijk: de 
scheiding kan vallen tusschen Geestelijk en Wereldlijk ; zij 
kan zijn standelijk verder doorgetrokken: Geestelijkheid, 
Adel, Eigenerfden, Pachters en Burgers, met of zonder 
combinaties van enkele dier rubrieken; zij kan wezen een 
zuiver locale: dorpen en steden, afzonderlijk of samenge
nomen per grietenij; de grietenijen vereenigd tot gooën: 
Oostergoo, Westergoo en Zevenwouden, elk één stem der 
Staten. 

Van elke indeeling nu komt men sporen tegen in KAEEL'S 

tijd. Wat de eerste aangaat : boven reeds noemden we een 
oproeping, waarbij gelast werd te verschijnen met volmach
ten „geestelyck en weerlyck" 2). Bij de Acta van den land
dag, begonnen den 7 en October 1549 8 ) , is een lijst gevoegd 
van alle aanwezige volmachten met de qualiteiten, waarin 
ze present waren 4). Uit verschillende deelen komen afzon
derlijke vertegenwoordigers voor van de geestelijkheid naast 
andere van al de „waerlycken" samen5) . Dezelfde tegen-

veel in dezen. Wel kunnen zijn pachters bedoeld worden; maar 't "blijft dan 
nog de vraag of het gebieden betrekking heeft op het uitbrengen van een 
stem, dan wel op de uitvoering van het door de vergadering bij meerderheid 
te nemen besluit. 

1) Zie hiervoor het lange processtuk uit de procedure tusschen de Landen 
en de Steden, gehouden in 1583, over de stem der laatsten in de Staten
vergadering. Het stuk is bewaard in het Archief-Eysinga, in de bibliotheek 
van het Friesch genootschap te Leeuwarden. 

2) Boven, pag. 336. 
3) Archief-Eysinga. 
4) In zooverre is dus deze lijst belangrijker nog dan de in het Charterboek 

voorkomende en bij VAN BEIJMA : Historia Ordinum Prisiae, pag. 7 vlgg. aan
gehaalde en gebruikte. 

5) "Wonseradeel: één van de geestelijkheid, 6 anderen voor de overige 
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stelling ontmoet men in een landdagbesluit van 1535 ̂ : „waerop 
die gemeene Staeten ende Stemmen hebben beraedt genoe-
men, ende 't eersten uitgeset, van die Prelaeten ende Pries
ters viere, van die "Wairlycken uit Oestergoe sesse, uit Wes-
tergoe sesse, uiten Wolden drie, ende uiten Steeden vier". 

Ook van een meer volledige standen-vergadering mist de 
Friesche landdag niet geheel het karakter. Naast de boven
genoemde opvatting van het woord „Staten", is een andere 
— de elders algemeen geldende — den Friezen niet geheel 
vreemd. Dit bewijst een zinsnede als deze : „soe die getu-
ghen dan sin van diverse Staeten als geestelick, herscap ende 
huusluuden"2). De geestelijkheid noemt zich „die eerste 
ende meeste Staeten van deese Landen" s); elders een „mede-
Staeten" 4). Hoe verschillend ook de samenvatting van de 
in de vergadering aanwezigen moge zijn, steeds is in de 
opsomming een standelijke groepeering merkbaar: prelaten 
b.v. en geestelijkheid; ridders en edelen; steden en huislui-
denB). Legio zijn de variaties hierop6), maar zij laten de 
indeeling in hoofdzaak ongerept. De oproepingen worden 
afzonderlijk, hetzij regelrecht hetzij door tusschenkomst van 
den Grietman, gericht tot deze groepen7). En in de zooeven 
genoemde presentie-lijst komen voor enkele deelen werkelijk 
volmachten voor afzonderlijk van geestelijkheid, heerschap
pen en eigen erfden en huisluiden8). Op een dagvaart, in 
1523 gehouden te Sneek, benoemden de Staten een ontvan
ger van gelden, die zij aangenomen hadden op te brengen; 

ingezetenen; Lemstervrjfga één pastoor van de geestelijken, 3 anderen van 
de „waerlijken". 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 679. 
2) Deze woorden komen voor in een rekest, no. 7 van de papieren der 

familie GERBKAMDA, in het Archief-Schwartzenberg, berustende in het Bijks-
ArcHef te Leeuwarden. 

3) Chbk. van Vriesl. I I . pag. 656. 
4) Zoo va. den brief der Friesche prelaten, bedoeld boven, pag. 202. 
5) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 140. 
6) Zie het Charterboek van Vriesl. passim. 
7) Vgl. boven, pag 336. 
8) Zoo voor Dongerdeel-Westerzijde-der-Paesens: 1 van de geestelijkheid, 

2 vanwege de heerschappen, 4 vanwege eigenerfden en huisluiden; Wim-
biitseradeel: 2 van de geestelijken, 1 van de heerschappen, 3 van de huisluiden. 
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hij zou rekening en verantwoording doen voor gedepu
teerden: één uit de prelaten, één uit de edelen, één uit de 
steden en één uit de huisluiden ]). Op den landdag, begon- „ 
nen den 3en Mei 1549, werden — als gewoonlijk •—• „singu
liere" gedeputeerden gekozen uit de „gemeene" ; in Ooster-
goo afzonderlijke „vanden Heerschapen" en „vanden eygen-
erfden"2). Eindelijk, de doleanties, als gevolg van haast 
iedere vergadering ingediend, dragen duidelijk de sporen 
van standelijke samenspreking: de prelaten beklagen zich, 
ook de gemeene priesters; dan de heerschappen, gemeene 
en geprivilegieerde; eindelijk de overigen, de „landen" in 
het algemeen3). 

Een scheiding der bevolking op deze wijze, over het ge-
heele gewest als door horizontale vlakken in lagen, kan de 
regeering niet onwelkom zijn. De strijd der belangen zal 
het water voldoende troebel maken om met hoop op buit 
het vangsnoer uit te werpen4). Greëmancipeerd uit de macht 
van hun oeeonomisch sterkeren zullen de zwakkeren, die 
den steun der regeering behoeven, tot ruildiensten mogelijk 
niet ongenegen bevonden worden. 

De steden ook vinden vertegenwoordiging bij standen zeer 
gewenscht, en mogelijk zijn velen der huisluiden van het
zelfde gevoelen B). Maar de burgers willen die vertegenwoor
diging dan zóó, dat het getal der Staten in dezen zin, 
waarvan zij er dus één zullen vormen, zoo klein moge
lijk zij. Haar belangen staan — zooals in het voorgaande 
hoofdstuk werd aangetoond — scherp tegenover die van 
het platte land voor zooverre het door de grootere be-

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 140. 
2) Zie de lijst van „singuliere gedeputeerden" voorkomende in het Gab-

bema-Archief, aangelegd door den Secretaris PETER BIEÜWERDTSZ. — Vgl. be
neden in dit Hoofdstuk. 

3) Zie de "verschillende doleanties in het Chbk. van Vriesl. 
4) Zie de pogingen tot scheiding, door den Stadhouder aangewend op den 

landdag van Oct. 1537, in het onderzoek naar het gebeurde op dien land
dag, beneden in dit Hoofdstuk nader besproken. 

5) Ibid. — Vgl. voor eenzelfde samengaan Bos: Het Groningsche Grild
en Stapelrecht, pag. 284 noot 3 en 296 noot 1 b. v. — Zie ook het proces 
tusschen steden en platteland, boven, pag. 321. 
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zitters wordt beheerscht, en dat i s , zoo al niet het geheel, 
dan toch verreweg het grootste gedeelte. Van overwegend 
belang wordt de zaak voor haar na 1580, als de geestelijk
heid voor goed gebannen wordt uit de Statenvergadering. 
Eén stem dan aan adel en eigenerfden, en één aan de steden 
zou, zooals het platte land te recht opmerkt*), de regeering 
zoo goed als aan haar brengen. Maar al blijven zij in elk 
geval in KAKEL'S tijd een minderheid vormen, bij bereiking 
van haar doel — een eigen stem in de beslissing bij eind-
groepen — is toch altijd iets gewonnen. 

Zeker is dat nu en dan de steden, evenals voor de komst 
van Albrecht van Saksen2) al , in bepaalde gevallen samen 
optreden, los van het „land", waarin ze gelegen zijn. Maar 
dan niet — althans dat blijkt niet ontegensprekelijk — als 
afzonderlijke State 3). Even zeker is , dat de vergaderden van 
1524 dadelijk al den steden aanleiding gaven zich als één 
geheel te beschouwen naast andere eenheden, door o.a. als 
eisch van onderwerping te stellen: „dat Keyserlycke Maies-
teyts hoeghe Raedt in Vrieslandt die meeste part Vriesen 
ghestelt worden, ende ut denzelfften één ut Oestergho, één 
ut Westergo, één uten Soevenwolden, ende één ut die Stee
den" 4). En zeker is ook, dat onder de „singuliere" gedepu
teerden meer dan eens een aparte groep voorkomt uit vol
machten van Steden bestaande. Maar èn Kaden èn Gedepu
teerden kunnen natuurlijk door de vergadering en bloc of bij 
willekeurige groepen, andere dan die waaruit men ze res
pectievelijk neemt, gekozen worden5). Zoo zegt b.v. niets 

1) Zie het boven, pag. 338 noot 1 reeds genoemde processtuk van 1583. 
2) Zie boven, pag. 10 vlg. 
3) Vgl. YAN BEYMA: Historia Ordinum T¾isiae, pag. 14 vlgg. 
*) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 146. Dit en de overige feiten, kier genoemd 

als pleitende voor zekere zelfstandigheid der steden nu en dan als groep af
zonderlijk,, werden door deze o.a. opgesomd, in 1583, als gronden, waarop 
zij haar recht op een eigen 4e stem in de Staten-vergadering mee.nden te 
kunnen baseeren. Vgl. al weer het meer genoemde processtuk. 

5) Van deze strekking is het tegen-argument der platte landen in 1583. 
Zie ook VAK BEYMA t.a.p. Op een dergelijke verkiezing, althans nu en dan, 
schijnt mij ook te wijzen een plaats in de Acta van den landdag van Oet. 
1549 (boven, pag. 338): En omdat PETER TZYALTKGZ., „tander tijden mede 
vanden steden wegen geordineert was bijden ander deputeerden . . . . soe 
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een plaats als de boven, op pag. 339, aangehaalde. Maar 
eenigszins anders wordt het toch als er staat: „dievanOos-
tergoe hebben constitueert (volgen de namen), ende 
die van Westergoe . . . ., die Zevenwolden . . . ., ende die 
Steden . , . ., mede Volmaehtigen van die andere Stede 
wegen"!); of als geboekt wordt dat zekere „instructie, credentie 
ende bevel" voor eenige afgevaardigden naar de Koningin 
zal gepasseerd worden door gedeputeerden „ut Oestergoe, 
. . . uuyt Westergoe, . . . van wegen die Sevenwolden ende 
. . . van wegen die gemeene Steden2). Van den eed, door 
ABBMBBEG namens PHILIPS II afgelegd aan de Landen, zijn 
brieven gemaakt en overgegeven respectievelijk voor Ooster-
goo, Westergoo, de Zevenwolden en de Steden3). En al is 
een schrijven van de Landvoogdes b.v. aan „Prelaten, îtid-
derscap ende steden van Vriesland, representerende de 
Staten"*), geen bewijs voor een stem afzonderlijk der geza
menlijke steden, begrijpelijk is toch dat deze ten slotte 
meenen argumenten genoeg samen te kunnen brengen om 
een poging tot bereiking van wat zij zich voorstellen te 
wagen. 

In April 1549 verzoeken de volmachten van de gemeene 
„Steden van Friesland, representerende een Staete ende 
Stemme der voersz. Landen", dat hun gedeputeerden als 
zoodanig dan ook geregistreerd zouden worden; onder pro
test slechts leggen zij zich neer bij wat de landdag mocht 
besluiten, als hun verzoek niet wordt ingewilligd5). In 
margine van het stuk, waarin dit verzoek is vervat, is 
als antwoord der „landen" de ontkenning opgeteekend, 

hebben die gemeene deputeerden (nu) wederomme in stede van -wijlen PETER 
TZYALINGZ. geordineert Doctor SEERP HANYA, Burgemeester der stede Leu-
waerden". Het is echter ook mogelijk dat met „gemeene deputeerden" be
doeld zijn àl de gedeputeerden van de steden alleen. 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 703. Deze plaats, om liet actieve „eonsti-
iueeren" in dezen véél zeggend, vond ik niet aangehaald bij VAN BET.UA. 

2) Chbk. van Vriesl. I I I , pag, 8. 
5) Sijks-Archief te Leeuwarden, Losse stukken no. 230, Acta van den Land

dag, begonnen den 17en Jan. 1550. 
i) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 728. 
6) Archief-Eysinga: Acta van den landdag, begonnen den 9sn April 1549. 

Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 162 en 163. 

Bet.ua
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dat ooit de steden „als representerende eene Staete 
ofte Stemme van den Landen geholden ofte geacht zyn, 
anders dan mede Lidmaeten van den Quartieren van den 
Lande, waaronder zy gelegen zyn'-1). Dus is hun oordeel, 
dat de steden ook in de toekomst niet als afzonderlijke stem 
behooren toegelaten te worden. In Mei van hetzelfde jaar 
beproeven die steden nog eens, door tusschenkomst van het 
Hof haar doel te bereiken; maar de kwestie schijnt toen niet 
uitgemaakt te zijn'2); de spanning is blijven bestaan. Bij 
den dood van SYDS TJAERDA worden ter inventariseering van 
de papieren, die in het sterfhuis aanwezig zijn en de zaken 
van het gewest betreffen, gedeputeerden benoemd alleen van 
het platte land3); en toen in de jaren 1553 en '54 druk met 
de centrale regeering over het toestaan van een gevraagde 
bede onderhandeld werd4), barstte de strijd opnieuw los. 
Op den landdag, die den 12en April van het eerstgenoemde 
jaar werd geopend, weigerde het platte landweer de steden 
als een vierde stem te erkennen; onder protest alleen be
rustten deze ook nu in de genomen besluiten5). Na een 
antwoord van de platte landen6), waarin zij de steden in 
haar eisch ongegrond verklaarden, daar zij immers nooit een 
afzonderlijke stem in de Staten hadden gevormd, requestreer-
den de eischers op nieuw bij het Hof7). Maar ook dit maal 
viel er geen beslissing. Intusschen schijnen zich bij volgende 
gelegenheden de steden van deelneming aan de beraadsla
gingen der Staten onthouden te hebben; althans de doleanties 

!) Archief-Eysinga: Aota van den Landdag, begonnen den 9en April 
1549. — Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 163. 

2) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 164 en 165. — Vgl. ld. pag. 188. — VAN 
BEYMA : Historia Ordinum Frisiae, pag. 22. 

3) Vgl. Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 230. 
4) Zie beneden, Hoofdstak IX. 
5) Bijks-Archief te Brussel, Carton 171, Aides, no. 5. —Bijks-Archief te 

Leeuwarden, Losse stukken no. 266. 
6) Rijks-Archief te Brussel, Ibid. no. 7 : Verslag van den Notaris L. 

G-ERLOITSZ. , die het protest der steden aan de gedeputeerden der platte landen 
overbracht en hun antwoord in ontvangst nam. — Bijks-Archief te Leeu
warden, Losse stukken no. 267. 

') Bijks-Archief te Brussel, Ibid. no. 6, Leeuwarden 18 April 1558. 
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van 1554 zijn opgesteld buiten haar medeweten *). In het 
algemeen lag het op den weg der regeering de burgers te 
steunen, om zich van hen als bondgenooten tegen den adel 
te verzekeren. Maar de Friesche steden zijn in hoofdzaak, 
zooals haar vijanden het later uitdrukken, nog slechts „landt-
steden", geen groote „coopsteden", als die in Holland2); de 
vaste inkomsten van den Vorst worden voor een zeer groot 
gedeelte uit het platte land getrokken3); gratuiteiten worden 
omgeslagen naar den floreen rente dáár s); men kan het 
aarzelen begrijpen, dat de zaak slepende hield totdat geen 
Landsheer die meer beslissen kon. 

Het recht der steden in dezen moge zeer twijfelachtig 
zijn, zeker is dat men haar nu en dan in KAEEL'S tijden in 
de vergadering der Staten als een afzonderlijke groep, als 
een lid dier Staten, heeft laten handelen4). Dikwijls, moge
lijk wel altijd, zijn daarvoor redenen te vinden in de om
standigheden5). Maar dit bewijst mi . alleen dat deindruk, 
dien men ook van elders ontvangt, zeer waarschijnlijk juist 
is: de groepeering kenmerkt zich door nog weinig vast
heid, verschilt naar mate zij, die van den grootsten invloed 
zijn, op de ééne of op de andere wijze het best hun doel 
meenen te bereiken. Zijn de volmachten van de grietenij
gemeente aanzienlijke heerschappen, of althans mannen van 
zulke qualiteit dat ook de adel in het „deel" zijn belan
gen hun veilig meent te kunnen toevertrouwen, dan zijn 
afzonderlijke gedeputeerden niet noodig, en gedeeltelijk zege
viert het locale over het standelijke. Hecht ook nog de gees
telijkheid hare goedkeuring aan de gedane keuze, dan is die 
triumf volkomen6). En meer en meer zal het zoo gaan, naar
mate de verschillen van belang tusschen groote grondeige
naren, kleine bezitters en pachters op den achtergrond raken 

-1) Boven, pag. 325. 
2) Zie processtuk 1583, Arcbief-Eysinga. 
¾ Vgl. Hoofdstuk YI. 
*) Vgl. boven, pag. 341 vlgg. 
5) Zie de pogingen daartoe bij VAN BEYMA : Historia Ordimim Frisiae, 

pag. 18 vlgg. 
6) Men vergelijke de meer genoemde presentie-lijst, voorkomende in de 

Acta van den landdag van 7 Oct. 1549, Archief-Eysinga. 
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voor de tegenstelling: platte land of steden*). Dan zal wel hoe 
langer hoe meer zuiver waar worden dat „niemant van den 
Prelaeten, Greestelycke, Aedel ende Eygenerffden hen dragen 
als een sonderlinge Staet, dan als Lidtmaeten van den Deelen 
van den ander, waer onder zy geseten zyn"2) . Halfheid is 
merkbaar in een samenvatting als : „die gemeene Deputierden 
van Oostergoe, Westergoe, Sevenwolden ende vanden Steden, 
mitsgaders die Prelaten, Priesters, Heerschapen ende andere, 
gecoren wesende ten Land tdage" s ) ; halfheid ook als de 
reversaalbrief, waarbij de ingezetenen van Friesland KAREL 
door hunne volmachten beloven goed en getrouw te zullen 
blijven, gezegeld wordt door. één „in den name ende van 
wegen den Prelaeten ende Religieusen" ; door één „in den 
name ende van wegen den Edelen ende Heerscapen"; ver
der door één namens de „gemeyne Erffden ende Huysluyden 
van Oostergoe", één van wegen dezelfden van Westergoo en 
eindelijk één voor eigenerfden en huisluiden van de Zeven-
wouden 4). Maar in het algemeen is er tegenover de burgers 
aaneensluiting der andere standen binnen plaatselijke gren
zen. Als de regeering een bede richt tot de prelaten afzon-
lijk, geven dezen ten antwoord, dat zij „verzegeld" zijn met 
de Staten en afzonderlijk tot niets hun toestemming kunnen 
geven: vroeger is hun dat zeer kwalijk genomen 5). En toen 
in 1537 een bede, door de regeering gedaan, was geweigerd 
en de Stadhouder, na de in dien zin genomen conclusie, 
trachtte met prelaten en grietenijen en steden afzonderlijk 
te spreken, werd dit onmiddellijk door SYDS TJAEEDA en 
enkele anderen belet. Gedeputeerden werden tot den gou
verneur gezonden, begeerende „dat hij tselve wilde afstellen". 
Men weigerde zich te laten scheiden en besloot, „datmen 
egheen particulier antwoerde op soude geven" 6). De regee-

i) Zie het voorgaande Hoofdstuk. 
2) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 523. 
3) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 161. 
*) ld. pag. 69. 
5) Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Affaires ecelésiastiques, no. 4, 

„Kescription touchant la conduite des Prélats de Frize" (1551). 
6) Verslag van het onderzoek naar het voorgevallene op den landdag van 

Oct. 1537, boven pag. 166 noot 1. 
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ring was trouwens gewaarschuwd: KEMPO VAN MARTENA, 

Friesch Raadsheer, gepolst over deze wijze van onderhan
delen, had aireede verklaard dat zóó zeker niet op slagen 
viel te hopen: in den Frieschen landdag „on ne délibère par 
membre" J ) ! 

Oostergoo, Westergoo en de Zevenwolden elk als één lid 
der vergadering, dat kan heerschappen en prelaten niet onwel
gevallig zijn. Als het standelijke element in de groepeering 
vervalt, zal ook de band, die de steden onderling samenhoudt, 
verbroken worden; zij zullen weer simpelijk gelegen zijn in 
één dier gooën. Prelaten en heerschappen kunnen door h u n 
positie licht invloed oefenen op velen der overigen die uit 
die gooën samenkomen. Verticale doorsneden kunnen hun 
dus niet nadeelig zijn, ook niet in hun groepsbelangen, als 
zij, toch in voortdurende relatie met elkaar, slechts over de 
insnijdingen heen elkaar de hand reiken. Verticale door
sneden moeten hun in bepaalde gevallen zelfs welkom zijn 
geweest; in dijkzaken, die hen als groot-grondbezitters van 
zeer nabij raken, en die met de overige administratie vaak 
nog zoo nauw samenhangen 2 ) , zullen zij, als hun dat wen-
schelijk voorkomt, de scheiding tot boven toe kunnen door
trekken. Buitendien, de locale indeeling sluit zich aan bij 
de oude toestanden uit de tijden dat de gooën, de „terrae", 
ieder nog een eigen administratie hadden3) . Het is dus geen 
wonder dat zij het van de standelijke groepeering wint; talrijk 
zijn ook in KABEL'S tijd de aanwijzingen hieromtrent. Waren 
de zeedijken aanleiding tot het houden van den landdag, 
dan zijn van zelf Oostergoo, Westergoo en de Zevenwouden 
de componenten van de vergadering, die als geheelen naast 
elkaar staan en onderhandelen met elkander4). Is de derde 
man opgeroepen tot de verdediging van het gewest, dan 
zullen — zoo begeeren de Staten in 1537 — Oostergoo, Wes
tergoo en de Zevenwouden ieder een Overste kiezen5). Ge-

!) Zie het verslag der commissarissen van 1537 in margme van hun In
structie, hoven, pag 166 noot 1 aangehaald. 

2) Zie hoven, pag. 170, 187, 194. 
3) "Vgl- hoven, pag. 1. 
4) Chhk. van Vriesl. I I , pag. 141, 154 enz. 
5) Idem pag. 704. 
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woonlijk worden de bijzondere Gedeputeerden gekozen uit 
Oostergoo, Westergoo en de Zevenwouden1). Eens vond ik 
uitdrukkelijk vermeld, dat zulke speciale volmachten ook 
geordineerd werden dóór die kwartieren elk afzonderlijk: 
„wij gemeene volmachtige vanden geestelijcken ende waer-
lijcken, edelen ende onneedelen der Landen van Oostergoe, 
Westergoe ende Sevenwolden . . . certificieren ende 'doen 
kundich mits desen voer eenen ygelijcken, hoe dat wij . . . 
hebben geordineert ende gedeputeert elcx uut onsze quartier 
respectieve soe hiernae volcht" . . . 2). Waarschijnlijk zal 
dit steeds zoo geweest zijn waar van afzonderlijke volmachten 
van elk der drie oude „landen" sprake is. De behandeling 
der voorkomende zaken bij quartieren wordt verder door de 
platte landen, ook al in KAREL'S tijd, voorgesteld als de 
gewone s) terwijl de steden van een zuiver standelijke be
handeling als regel dan nog niet reppen *). „Nae dat die 
gemeene Staten ende Stemmen van de lande wegen van 
Vrieslandt, die aldaer — heet het in een verslag van den 
landdag van 11 April 1543 — gecomen waeren, den propo
sitie . . . gehoort ende verstaen hadden, zijn die van Oester-
goe, Westergoe ende Sevenwolden, eick alleene gegaen, om 
heur op te vorscrevene propositie (te beraden)" 5). De griete
nijen, die op eenigerlei wijze zich bezwaard voelden, brachten 
bij deze gelegenheid haar klachten in „elck in haer Quartier"6). 
Ook op den Landdag, die den lOn Juli van datzelfde jaar 
begon, werd een besluit genomen „naedat zij elck quartier 
bysonderlinge communicatie geholden hadden" 7 ) ; en van de 

!) Zie het Chbk. van Vriesl. passim en de lijst van bijzondere gedepu
teerden van PETER EIEUWEKDTSZ. , boven, pag. 340 noot 2. 

2) Grabbema-Archief, minuut van een volmacht voor gedeputeerden, ge
kozen in den landdag, begonnen 10 April 1549. 

3) B.v. in de boven, pag. 342 vlg., reeds aangehaalde stukken, betrekking 
hebbende op den strijd tusschen het platte land en de steden over een af
zonderlijke stem der laatsten in de Statenvergadering. 

4) Dit is wel het geval in 1583. — Hier spreken de steden hoogstens 
over een 4e stem naast de 3 der oude gooën. 

5) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 5. 
6) Ibid. 
7) Bijks-Archief te Leeuwarden, Losse stukken no. 200. 
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vergaderingen van 1553 en 1554, als de strijd met de steden 
in vollen gang is, zijn zulke berichten in de Aeta1) natuur
lijk. Eindelijk, als in 1547 sprake is van een nieuwe kanse
larij, en de Raad zijn meening omtrent de wenschelijke 
inrichting van het gebouw aan de Landvoogdes uiteenzet, 
vindt hij noodig de aanwezigheid van ook „drie cameren", 
„daer die drie quartieren vanden lande, ter dachvaert Gom
mende , als die van Oestergoe, Westergoe ende Zevenwolden, 
huer vertreck souden moegen nemen" 2). 

Samen komen dus 8 ) : 
prelaten, voor zich zelf en hunne respectieve kloosters, of 

als volmachten van meerderen, ook wel van eenigen van de 
gemeene priesterschap; 

deze gemeene priesterchap, vertegenwoordigd per deel, af
zonderlijk of door de gewone representanten der grietenij, 
waaronder dan allicht ook een pastoor voorkomt; 

edelen en (of) heerschappen voor eigen persoon, of per 
grietenij vervangen door een hunner afzonderlijk of samen 
met de gemeente ; 

eindelijk die gemeente van burgers en eigenerfden (en 
huisluiden?), vertegenwoordigd per stad, per deel, of ook wel 
per dorp. Want de afgevaardigden der dorpen komen wel 
is waar samen ter deelsvergadering om hun volmachten ter 
dagvaart te kiezen; maar het komt mij voor dat , werd men 
het er hier niet over eens wie gezonden zouden worden of 
welke instructie hun meegegeven moest worden, een dorp 
zich ook rechtstreeks ter Staten-vergadering kon doen ver
tegenwoordigen 4). 

Deze allen nu groepeeren zich, tot het behandelen 
der voorkomende zaken, naar standen soms, ook wel 
deels naar standen en deels naar de plaats van inwoning; 
maar zij stemmen gewoonlijk per kwart ier : Oostergoo, 

!) Bijks-Archief te Leeuwarden, Losse stukken no. 263, 276. 
2) Bijks-Archief te Brussel, Carton 36: Brief namens President en Baden 

aan de Landvoogdes, 3 Aug. 1547. 
3) Vgl. voor het volgende naast het bovengezegde nog eens de pag. 344 

noot 6 genoemde presentie-lijst. 
4) Het spreekt van zelf dat de l igging, meer of minder in de nabijheid 

van de plaats waar de landdag gehouden wordt (Leeuwarden meestal), van 
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Westergoo en Zevenwouden ieder één stem in de eind
beslissing *). Na lang gemeenschappelijk beraad werd — 
naar luid van de Acta van den landdag van 11 tot 17 April 
1553 — in „elcke quartier, te weten Oestergoe, Westergoe, 
ende Sevenwolden, op hen selfs int particulier, bij griete
nijen ende bij stemmen ommegevraeget"; de minste stemmen 
volgden de meeste. 

Het getal der afgevaardigden is verschillend, en aan het 
goedvinden der beschreven personen en communiteiten over
gelaten2); een zelfde grietenij zendt niet steeds hetzelfde 
getal volmachten3). 

Behalve de genoemden schijnen gewoonlijk nog tal van 
belangstellenden zonder bepaalde procuratie de vergaderingen 
te hebben bijgewoond; anderen daarentegen, die present 
behoorden te zijn, schitterden door afwezigheid. Toen in 
een landdag van 1537 besloten was een ommevraag te doen, 
verzocht de President vóór men daartoe overging, dat allen, 
die ter dagvaart niet bescheiden waren, de zaai zouden ver
laten en dat de deur gesloten zou worden l). Een afgevaar
digde, mede in deze vergadering aanwezig, zegt dat hij 
„achterwerts onder tvolcJc zat"; daardoor was een en ander 
van het verhandelde voor hem onverstaanbaar5). O n d e r d e 

invloed is op het besluit tot afzonderlijke of gezamenlijke vertegenwoordiging; 
vgl. VAN BEYMA: Historia Ordinum Frisiae, pag. 12. Dat echter ook andere 
factoren mêe in aanmerking moeten komen "bewijst de lijst, door VAN BEYMA 
gebruikt, Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 184, naast de hier bedoelde. In Oct. 
1549 zijn — wanneer althans de lijst, in het Chbk. voorkomende, de pro
curaties juist weergeeft — andere grietenijen bij groepen van dorpen ver
tegenwoordigd dan in Jan. 1550. Alleen de besprekingen op de tusschen-
tijds gehouden deelsvergaderingen kunnen daarvan m.i. oorzaak zijn. 

!) Bij de Acta echter van den landdag, begonnen den 5e" Sept. 1543, 
Eijks-Archief te Leeuwarden, Losse stukken no. 200 is gevoegd een los blad 
papier, waarop van de hand van den secretaris een aanteekening als de op
neming van stemmen voorkomt: in Oostergoo per grietenij; dan: „die ge-
meene steden hebben verclaert" . . . .; één voor de Zeven wolden verklaart. . . ; 
twee namens Westergoo verklaren . . . . 

2) Vgl. VAN BEYMA t.a.p. en de bedoelde presentie-lijst van Oct. 1549. 
s) Ibid; vgl. ook een presentielijst van 1522 in het Archief-Eysinga. 
*) Verslag van het onderzoek naar het voorgevallene op den landdag 

van Oct. 1537, boven pag. 166 noot 1. 
S) Ibid. 
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„eoncepta van den Deputeerden, vergadert op ten Vlen De-
cembris Anno XL" , komt dan ook een poging voor om orde 
te brengen in dien chaotischen toestand. „Alzoe tot noch 
toe" — heet het daar — „gheen regel geseth noch ordineert 
is geweest, int incoemen van den gemeene Lantsdaegen, als 
datter voele luden mede incoemen, die daer nyet bescheyden 
noch geroepen zijn, dat oick enige, die van heure quartier 
Lants utgeschict zyn tot den Lantsdach, aldaer nyet en 
comen, dan in de herberge oft elders bliven, sonder byde 
andere gemeene Deputeerde te comen; soe dunct den Gede
puteerden seer nuth ende profytelycken te wesen, dat alle 
Volmachtige, die comen totte Lantsdach, heure naemen 
sullen by gescrifte overleveren den Advocaet ofte Secretarys, 
van tLants wegen daer toe gecommitteert, ende dat men 
int ingaen die Volmachtigen sal oplesen, ende datter nye-
mant anders dan die Volmachtigen binnen gelaeten zal wor
den; dat oick nyemant van de vorsz. Lantdach zal vertrecken, 
sonder verloff te hebbene van den anderen gemeene Depu
teerden, bij pene van zijn dachgelt ende vacatie verbeurt te 
hebbene, ende daer en boven, drie jaeren langh, inhabil te 
wesen, om tot eenige Lantsdagen te mogen comen, ende 
geschiet te worden, ten waere hij sonderlinge excusatie voorts 
broehte" x). 

C. D E GANG D B E VERGADERING. 

Zoowel van regeeringszijde als van den kant der Friezen 
wordt niet zelden van te voren gewerkt om de beslissing 
der vergadering in de gewenschte richting te doen uitvallen. 
De regeering gebruikt daartoe de tusschenkomst van den 
Stadhouder. Hij spreekt met de voornaamsten en tracht hen 
voor de zaak in kwestie te winnen. En wat het beteekent 
de groote heerschappen vóór zich te hebben, heeft een vorig 
hoofdstuk duidelijk gemaakt en zal ook in het vervolg nog 
blijken. Blijvende jaarlijksche pensioenen worden in de hoop 

l) Oh.bt. van Vxiesl. I I , pag. 818. 
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op blijvende hulp aan enkelen verleend ! ) ; daarnaast is sprake 
van „dons secrets" 2 j , die onder „etlicke van den edelen ende 
die gene die de meeste erijters zijn ende bijden Staeten 
nochtans veel gehoirs hebben", zouden kunnen gegeven 
worden3). Met zekerheid kan ik niet zeggen of dit middel 
inderdaad ook beproefd is; daarentegen vond ik in een 
verslag van commissarissen, die tot het doen van een petitie 
gezonden waren, de verzekering dat zij dergelijke schen
kingen niet gedaan hadden, hoewel daartoe gemachtigd4). 
Mogelijk had men toen al de ervaring opgedaan, dat som
mige Friezen van dien tijd wel vlug van aannemen waren, 
maar traag in het begrijpen van de strekking van zulke 
giften. Het zal wel meer gegaan zijn als op een landdag 
in 1537 gehouden, waarvan een der aanwezigen getuigde 
dat „indyen de . . . . pensionarysen vanden Keyser totten 
consent gesproeken hadden, zoe wel, als zij dair tegens 
seyden oft ymmers dair toe nyet en raeden", de gemeene 
man tot geven wei zou zijn overgehaald5). — Het uit
voerigst omtrent de voorbereiding van een Statenverga
dering is, van wat ik vond, een instructie voor AEEMBBRQ, 

gedateerd 9 December 1553 8). Allereerst, wordt hem gelast, 
zal hij raadplegen met President en Raden om van hen de 
gezindheid der onderdanen te vernemen. Blijkt die zoodanig 
te zijn, dat op inwilliging van het gevraagde maar zwakjes 
valt te hopen, dan zal hij onder een of ander voorwendsel 
tot zich roepen de voornaamsten uit den adel en andere 
mannen van invloed, om hen onder het oog te brengen o.a. 

!) Men zie de Bentmeestersrekeningen; vgl. boven, pag. 300. 
2) Bijks-Archief te Brussel, Papiers d'Etat et de 1'Audience, Bégistre no. 

795, Instmctions pour différents personnages en mission a 1'interieur: In
structie voor commissarissen voor Friesland. Brussel, den laatsten April 1552. 

3) Bijks-Archief te Brussel, Carton 7: Brief van TAUTENBURG- en JACOB 
VAK STAVELE aan MARIA VAN HOHGAEIJE, 17 Maart 1539. 

t) Instructie met versîag, bedoeld boven pag. 166 noot 1. „Et quant a Ia 
fin dudt. ar'e où est mis que les commissaires pour conduire les accordts 
en frise pourroient donner jusques à 7 ou 800 £ , ils n'ont riens donnez en 
Mse". 

5) Zie het verslag van het onderzoek naar het voorgevallene op den 
landdag van Oct. 1537, bedoeld boven pag. 166 noot 1. 

6) Boven, pag. 117 noot 2. 



352 

hoe gelukkig zij zich moeten rekenen onder de bescherming 
van hun Heer en wat , omgekeerd, trouwe onderdanen hun 
Vorst verschuldigd zijn. Hij zal moeten wijzen op het voor
deel, dat de Friezen ook zelven zullen trekken uit de gelde
lijke hulp, die zij den Landsheer tot versterking van zijne 
positie zullen toestaan. Kor tom, „(il) usera de toutes . . . 
raisons et persuasions qu'il trouvera convenir selon la 
qualité de ceulx a qui il aura à faire, Ie tout Ie plus dex-
trement qu'il luy sera possible, employant a la mesme 
fin, là où il trouvera convenir, ledict président, ceulx 
du conseil et les officiers de Sa Majesté et autres affec-
tionnez au service dicelle". Buitendien zou AREMBERG, als 
uit zich zelf, er op kunnen wijzen dat men bij een wei
gering het hem, als Stadhouder, wèl moeielijk maakte om 
in tijden van gevaar in 't vervolg met klem aan te dringen 
op krachtige hulp van de zijde der centrale regeering. Ter 
wille van enkele kwaadwilligen zou men hem de mogelijk
heid ontnemen het land die diensten te bewijzen, die hij 
het zoo gaarne zou hebben betoond! Men zou hem, der 
Friezen Stadhouder, een treurig figuur laten maken naast 
vreemde commissarissen, aan wie men op andere tijden 
soortgelijke petities wel had ingewilligd. En maar weinig 
zou men blijken overwogen te hebben de gevolgen van den 
s tap, dien men zou gaan doen; zij, die zulk een weg be
wandelden, zouden wel eens spoedig tot berouw gedrongen 
kunnen worden! 

Pas als zóó het terrein is voorbereid en de hoop is ont
waakt op goeden uitslag, mag tot de samenroeping der 
Staten worden overgegaan. Blijven daarentegen dergelijke 
besprekingen zonder vrucht , dan moet de Stadhouder eerst 
om nadere instructie vragen. 

Een voorbeeld van voorbereiding anderzijds vindt men in 
het rekest van 6 Januar i 1543, door de volmachten van 
Dokkum en van enkele grietenijen gericht tot het Hof1). 
Men had zwarigheden bevonden in een kort te voren gepu
bliceerd plakkaat. Op eigen initiatief was men in genoemde 
stad samengekomen tot een voorloopige bespreking. Verzocht 

!) Chbk. van Ynesl. I I I , pag. 1 en 2. 
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wordt nu de uitschrijving van een landdag om daar, geza
menlijk, met de regeering over bedoeld plakkaat te onder
handelen. Hier gaat het intusschen niet om het antwoord, 
dat men op een regeeringsvoorstel zal geven. Dat ook daartoe 
van te voren wel beraadslagingen gehouden werden, wordt 
waarschijnlijk gemaakt door het gerucht dat doordrong tot 
de regeeringscommissarissen van 1537, „que auparavant leur 
venue aulcuns nobles de Frise avoient esté assemblés à Fra-
nick, pour adviser de la réponse qu'ils donneroient aux com-
missaires à leur venue et qu'ils avoient conclus de riens 
accorder" 1). 

De gang der vergadering zelve is gewoonlijk de volgende2). 
Na de opening worden de credentiebrieven der keizerlijke 
commissarissen getoond en voorgelezen. Dan wordt vanwege 
het centraal bestuur de propositie gedaan, het voorstel, tot 
welks bespreking en beantwoording men is samengekomen. 
Meestal geschiedt dit bij monde van den President van den 
Raad, ook wel door den Stadhouder of een der commissarissen 
zelf. Gaat het voorstel regelrecht uit van de centrale regee
ring, dan worden de argumenten, die ter overreding dien
stig kunnen zijn, door haar den woordvoerder in den breede 
voorgeschreven; vindt deze er meer van de soort, in de 
instructie bedoeld, dan kan hij ook die bezigen. Heeft men 
aan het Brabantsche Hof — zooals gewoonlijk het geval is 
— een vermoeden van de tegenwerpingen, die de Friezen 
zullen maken, dan wordt in die instructie ook reeds de ma
nier aangewezen waarop men den tegenstand zal kunnen 
overwinnen8). Veel vrijheid van beweging wordt den com-

1) Zie het verslag van het onderzoek naar het voorgevallene op den 
landdag van Oct. 1537, bedoeld boven, pag. 166 noot 1. 

2) Men vergelijke voor een en ander, naast de verslagen van landdagen 
in het Chbk. voorkomende, vooral de beide boven, pag. 166 n o o t l , aange
haalde stukken. Ook de Aeta, die voorkomen in het Archief-Eysinga, onder 
de Losse stukken in het Bijks-Archief te Leeuwarden en in het GS-emeente-
Archief aldaar; vgl. de Inleiding, onder de Archivalia. 

3) Ook in dezen is merkwaardig de Instructie voor ABEMBERG, boven 
pag. 117 noot 2 aangehaald. Verder ook het stuk van 18 Maart 1554, boven, 
terzelfder plaatse, genoemd; vgl. pag. 201. 

23 
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missarissen niet gelaten; waar de concessies, voorwaarden van 
de inwilliging, van ook maar eenigszins verdere strekking 
zouden zijn dan het bij voorbaat toegestane, zijn uitstel 
van beslissing tot na onderhandelingen met de regeering 
en een nieuwe regeeringsopdracht noodzakelijk. *). 

Is de propositie gedaan, dan kan een ommevraag volgen2). 
Als dan de meeningen gehoord zijn, worden door de vergade
ring de al meer genoemde bijzondere gedeputeerden gekozen. 
Zij stellen het antwoord op , ontwerpen de doleanties, die 
gewoonlijk ingeleverd worden, en onderwerpen een en ander 
aan het goedvinden der Staten. Het komt mij voor, dat 
deze ontwerpen dikwijls bij acclamatie of geforceerde accla
matie van de geheele vergadering aangenomen zijn, om te 
dienen als basis der onderhandelingen die door gedeputeerden 
verder namens de vergaderden met de regeering gevoerd 
worden. Zóó althans wordt het gewone „eendrachtelijck" 
besluiten duidelijk, en laat zich de onzekerheid begrijpen, 
die eenigermate toch blijkbaar heerscht omtrent de wijze 
van stemmen bij de generale beslissing. Daarmee strookt 
ook een aanteekening in den „Quaclap 'sHofs van Fries
land": „opten 27en Januarij (1531) begont den Lantdach ende 
duerde de handelinghe ende raserie tot opten 7en Februari] 
incluys" 3). — Bovendien wordt m. i. deze opvatting bevestigd 
door wat een paar stukken, die bewaard zijn gebleven in de 
Rijks-Archieven te Brussel, ons tamelijk uitvoerig doen zien 
omtrent den gang van zaken op den landdag, in October 
1537 te Leeuwarden gehouden4). Tegen den lOen van die 
maand hadden de commissarissen, door den Keizer gezonden, 
de Staten doen vergaderen, en hadden aan hen, na inge
wonnen advies van den President en de overige leden van 
het Hof, hunne voorstellen gedaan. Door de verovering van 

!) Zie ook voor dit alles de Instructie voor AREMBERG, boven, pag. 117 
noot 2, aangehaald. Verder ook net stuk van 18 Maart 1554, boven, ter
zelfder plaatse, genoemd; vgl. pag. 201. 

2) Zie het verslag van het onderzoek naar het voorgevallene op den 
landdag van Oot. 1537, pag. 166 noot 1 nader aangewezen. 

s) Kantteekening in een der exemplaren van het Chbk, berustende in de 
Provinciale bibliotheek te Leeuwarden, I I , pag. 576. 

*) De stukken n.1. bedoeld boven, pag. 166 noot 1. 
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Groningen en de Ommelanden, van Goevorden en van Drente 
was in de toekomst Friesland's taak in het geheel van 
KABEL'S staten een andere geworden: wachter eerst aan de 
grenzen, op post in het front, zou het voortaan bij de re
serve zijn ingedeeld. Zou er bij zooveel besparing en bij 
zooveel meer waarborg voor veiligheid en rust , niet nu ai 
wat voor Zijne Keizerlijke Majesteit op kunnen overschieten? 
Buitendien, toen men hen in 1528 naar aanleiding van de 
reductie van het Sticht en het Oversticht om een bijdrage 
had gevraagd, hadden zij zich wel is waar geëxcuseerd; 
maar onder toevoeging van de belofte, dat zij, zoo men Goe
vorden en Drente wilde brengen in de gehoorzaamheid van 
den Keizer, meer zelfs dan het mogelijke daartoe zouden 
willen opbrengen. Welnu, Goevorden was onderworpen! Ze 
zouden dus door nu een deel van de reeds gemaakte kosten 
voor hun rekening te nemen slechts hun woord gestand 
doen! Overijsel beloofde reeds 32000, Drente 13200 en Gro
ningen 30000 £. Dat waren de pas onderworpen gewesten; 
wat mocht men dan van Friesland niet hopen, dat al zoo 
lang de zegeningen van 's Keizers regeering genoten had? 
Een bepaald bedrag te noemen, hadden commissarissen na
gelaten op advies van President en Raad, speciaal van KEMPO 
VAN MAKTENA , die van meening was dat er meer zou gegeven 
worden op een dergelijke algemeene bede, dan op een andere. 

Nadat dit voorstel was gedaan en de Heeren vertrokken 
waren, had Dr. KEMPO VAN MARTENA het woord genomen en 
gevraagd: „Vrinden, ghij hebt gehoirt de propositie alhier 
gedaen; de Heeren begheren eene goede antwoerde!" En 
toen nu van alle kanten stemmen opgingen en elk „tsijns 
roepende werd", besloot men een ommevraag te doen, nadat 
allen, die niet ter vergadering bescheiden waren, zich ver
wijderd zouden hebben. Weldra werden nu , op voorstel van 
enkelen, door de Staten gedeputeerden gekozen. Zij werden 
gezonden naar de commissarissen van den Keizer om te 
vernemen of deze volmacht hadden om met hen over enkele 
zaken, die zij zouden voordragen, te onderhandelen, en hun 
enkele eischen toe te staan. Om geen reden tot weigering 
van de gevraagde bede te geven werd in toestemmenden zin 
geantwoord, en nu zouden de grieven opgesteld worden, die 
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de Staten beantwoord wilden zien vóór dat van inwilliging van 
eenige bede sprake kon wezen. Den 11 en October werden de 
doleanties ingeleverd en door commissarissen zwaar bevonden 
en „grandement au préjudice de la hauteur de 1'Empereur". 
Vandaar dat een onderhoud over een en ander tegen 12 
October werd afgesproken. Dien 12en was het een kranig 
geschipper tusschen geven en behouden door; op elk artikel 
werd het meest „gracelijke" antwoord gegeven, dat zich denken 
liet, in nog gracelijker woorden gehuld, maar zonder prijs
geven van het recht van den Keizer. Het zaad viel in goede 
aarde en scheen de gouden vruchten, die men er zich van 
voorstelde, werkelijk te zullen dragen; den 13en reeds was 
een andere stemming merkbaar; nog iets meer toegevendheid 
op een paar punten, en men kon zich van een gunstig ant
woord verzekerd houden. 

Maar, — tegen alle verwachting in ging den volgenden 
dag al het gerucht dat, ondanks het accoord waartoe men 
geraakt was, een weigering was te wachten. En dat , naar 
het oordeel der commissarissen, als gevolg van de boven1) 
reeds genoemde vóórvergadering door enkele edelen te Fra-
neker gehouden. Deze voorbereiding had in de zitting van 
13 October haar beslag gekregen. Eerst — verklaart een 
getuige, ter vergadering aanwezig — was Dr. KEMPO VAN 
MAKTENA opgestaan van zijn zetel, had met luider stemme 
uitgeroepen dat hij niet van plan was iets te geven, en was 
driftig heengegaan, ondanks de pogingen van anderen om 
hem tegen te houden en hem te overreden om althans te 
blijven, tot hij de opinie der overigen zou hebben gehoord. 
Mr. SYDS TJABRDA had het toen overgenomen. Ook hij had 
zich van zijn plaats verheven en had, eveneens met luider 
stemme, gezegd dat hij zijn toestemming niet gaf, en dat 
hij allen over wie hij gebieden kon gelastte, en al de overigen 
verzocht, in dezen zijn voorbeeld te volgen. En hoewel de 
Stadhouder — zeggen de commissarissen in hun verslag — 
alle mogelijke moeite deed om ME. SYDS tot andere gedachten 
te brengen, hij kwam geen stap verder met hem. Den löen 
October bleek waar , wat men na de geruchten, die de ronde 

i) Pag. 353. 
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deden, had gevreesd. Weer vervoegden zich de gedeputeer
den der Staten bij de commissarissen van den Keizer; maar 
het was dit maal met de positieve verklaring, dat hun last-
gevers, uit hoofde hunner armoede en zware lasten van 
dijken en van den pas beëindigden oorlog, voor dezen keer 
niets dachten toe te staan. En bij dit antwoord bleven zij, 
ook na de opmerking der keizerlijke gezanten dat de 
Koningin zeer teleurgesteld zou zijn, en na de aansporing 
om zich nog eens nader te bedenken en een meer vruchtbaar 
antwoord te geven. 

De verontwaardiging der Koningin leidde tot een onderzoek 
naar wat eigenlijk op den landdag was voorgevallen. De 
reeks verhooren van een rij getuigen, als resultaat van dit 
onderzoek bewaard in het Brusselsen Archief, geeft m. i. te 
duidelijk weer, hoe men in de Priesche Staten-vergadering 
soms nog tot een „eendrachtig" besluit kwam, dan dat ik 
er hier niet het een en ander aan zou ontleenen. Bovendien 
werpen zij een eigenaardig licht op den strijd en de groepee
ring der verschillende belangen ook in het corpus dezer 
bijeenkomst. 

Eerst is DIRK FKEDEKIKS, Grietman van Idaarderadeel, aan 
het woord. Reeds aan den avond van den eersten dag — 
waarop de gedeputeerden gekozen waren, die de artikelen 
zouden ontwerpen — wist de Commandeur van Nes hem te 
verhalen, dat die gedeputeerden, toen zij de artikelen in 
geschrifte hadden gesteld en vóór zij die tot de Staten 
brachten, met elkaar hadden afgesproken dat zij voor geen 
gulden consent zouden geven, als hun eischen niet werden 
ingewilligd. Toen dan ook de artikelen waren voorgelezen, 
werd door Dr. KEMPO en Mr. SYDS met vele en lange woor
den gezegd, dat men den commissarissen, als zij het land 
de bedoelde artikelen niet accordeerden, hun begeerte moest 
afslaan. M e t allen waren het hiermede eens. Een druk 
betoogen over en weer ontstond, totdat ten slotte Heer TJAABD 

VAN BTJBMANIA zeide: „Vrienden, wat zullen we hierover 
veel woorden vuil maken; zoo de commissarissen deze arti
kelen niet willen accordeeren en nochtans bij hunne petitie 
blijven: wilt ge wat geven, zegt het; en wilt ge niet geven, 
zegt het ook, en blijft er bij!" Toen Vrijdags het antwoord 
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inkwam bij de Staten en was voorgelezen, nam Mr. STDS 
het woord: „Vrienden, gij ziet wel, dat wij niets kunnen ver
krijgen; wat wilt gij hun dan nu weder doen?" Toen werd 
van alle zijden overluid hem toegeroepen, dat hij eerst zijn 
eigen meening zou zeggen. .,Bij mijn eer en eed" — zei nu 
Mr. SYDS — „voor zooveel als mij aangaat , ook degenen, 
die ik bidden mag of ook over gebieden, zoo zeg ik dat wij 
niet met allen en zullen consenteeren; namelijk en zal ik niet 
bij bedwange geven, al zou men mij al uiten huize halen, 
dat ik hebbe! Indien wij hen nu wat geven, zoe zullen wij 
lichtelijken alle dagen zulke commissarissen gekrijgen!" Toen 
Dr. KEMPO na deze woorden van STDS vroeg, of hun dit 
antwoord behaagde, riepen ze haast allen „ja!" En wie 
tegen waren werden tot zwijgen gebracht. Een prelaat zelfs 
werd dien dag door KEMPO en SYDS „vergrauwt ofte ver-
sproeken", en toen getuige zelf en Mr. JAN BTJYGEES, Griet
man van Leeuwarderadeel, ook naar hunne meening werden 
gevraagd, en zij gaarne gezien hadden dat men iets consen
teerde, werden zij zeer „deerlijken overroepen, zoowel door 
de heerschappen als door de huysluden", zoodat zij blijde 
waren te zwijgen. Toch had hij nog aan Mr. SYDS gezegd: 
Gij wilt mij mijn opinie vragen en er niet naar hooren; 
daartoe word ik door ü en de anderen overroepen; gij hadt 
mij wel ongevraagd kunnen voorbijgaan. 

Den laatsten October, tusschen 10 en 11 uur 's namiddags, 
was Mr. JAN BTJYGERS als getuige aan de beurt. Hij had Mr. 
SYDS gevraagd, toen die met zijne artikelen voor den dag 
kwam, of zij den Keizer een gratuiteit zouden toestaan, als 
de artikelen geaccordeerd werden. „Ja !" had Mr. SYDS ge
zegd. En niets, als zij de artikelen niet naar hun zin ge-
apostilleerd kregen? „Neen, als mijn raad gevolgd wordt!" 
was het antwoord geweest. Maar Mr. SYDS — had de 
deposant toen opgemerkt — als wij dan wat geven, zullen 
wij 't om Uwentwille en niet om of voor den Keizer doen; 
want geen van al de artikelen roert burger of eigenerfde of 
huisman; ja eêr zijn ze dezen tegen! Toen was Mr. SYDS 

boos geworden. „Raken ze U niet, dan raken ze ons!" had-
hij uitgeroepen. „Wilt gij wat hebben, dan zullen wij ook 
met en voor U spreken!" En vele heerschappen vielen Mr. 
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SYDS bij en riepen tégen Mr. J A N , zoodat ook deze „blijde 
was, een zwijgen dair toe te doen". Mr. SYDS was de ziel 
van bet verzet; boven Heer TJAARD en Dr. KEMPO voerde 
hij 't woord; ja eens snauwde hij den Doctor, omdat die 
wat meer sprak dan hem behaagde, zóó af, dat deze een 
half uur lang geen mond meer durfde open doen. Den 
pastoor van Jeslum, volmacht van de Vlietdorpen, had hij 
gevraagd naar zijn opinie. „Mr. STDS, tgene ghij wilt!" had 
de goede man, misschien ook wat sarcastisch, hem geant
woord. Waarop Mr. SYDS weer: „Ik wil morgen een pensen 
eeten; wil jij meê eten?" Zoodat — zegt getuige — „nadat 
er 2 of 3 alsoe waeren uytgerecht nyemandt meer spreken 
en dorst, dan begonsten doen te seggen ende roupen, die 
huysluden (oock) „wy en willen nyet geven!"" 

Door den voimachtige van Grouw wordt dit alles bevestigd. 
Vooral op het lus patronatus hadden de heerschappen, met 
Mr. SYDS aan de spits, zeer gestaan. Hij daarentegen en 
anderen, die hij niet allen meer weet te noemen, waren van 
meening dat om het lus patronatus en bijna al de andere 
artikelen, ,.die hen toch niet en roerden, oft se geconsenteert 
werden oft nyet", men den Keizer de propijn niet behoorde 
te weigeren. „Dan" — voegde hij er veelzeggend aan toe — 
„dan en seyden tselve nyet overluyde, dan tot malcanderen". 
Ook hij bevestigt, dat wie van andere meening waren deer
lijk door heerschappen en huisluiden werden overroepen, ja , 
erger, één van hen werd door een huisman „pluymstrijcker" 
en „Judas" gescholden. „Sulck roepen" was „over hen" ge
komen, dat, „nae datter één begonst was te roepen, deen 
voer den anderen nyet en was tonderscheyden. Ende om 
tselve roepen deden hij ende andere, die gherne wat gegeven 
hadden, een zwijgen". „Wij hebben in één jaer" — had 
SYDS TJAEEDA de vergadering voorgehouden — „twie taxen 
bij anticipatie opgebracht, ende dit jaer eenen stuver van 
den gulden rente; sullen wij nu desen commissarysen van 
wegen K. M. op huer redenen wat consenteren ende zij ons 
nyet, soe sullenter op een ander jaer wel ander commissa
rysen mit anderen ofte gelijcke redenen ende oirsaiken weder 
comen ende heyschen, soe dat wij inde gewoente van geven 
bijder tijt sullen gebrocht werden". Op het gerucht, dat 
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men zou trachten de enkele grietenijen en de steden afzon
derlijk te vragen, werd — als boven reeds werd opgemerkt — 
besloten geen particulier antwoord te geven, noch zich van 
elkaar te laten scheiden; ,,ende was Mr. SYDS deghene, die 
tselve eerst voer hielde, zoe wel als hij allet andere dede". 
De waarheid dezer laatste woorden wordt dan nog door 
meerderen gestaafd: Mr. SYDS verhaalde, hoe hem 't Hof 
„tanderen tijden" had willen dwingen, toen hij een pastoor 
gekozen had, zijn nominatie te veranderen, onder bedreiging 
de presentatie te weigeren als hij niet aldus dacht te doen. 
Maar hij liet zich niet dwingen; hij deed het niet, al zou hij 
nooit meer een pastoor hebben. Men werd genoeg bezwaard 
dan dat men zich nu niet eens zou doen gelden! Commissa
rissen hadden hun in hunne bezwaringen niemendal gere
medieerd; waarom zouden zij dan iets geven? Geen wonder, 
dat de „gemeene man geïnduceerd werde om nyet te con
senteren in enighe propijne, voer datmen hem darticulen 
hadde nae huer begheerte geaccordeerd". En bij dat ant
woord was het gebleven; „waermede zijn die landen geschijden 
ende elcx nae huys getoegen". 

Op deze wijze dus beheerscht door zijne positie en door 
de persoonlijkheid en de kracht van het woord zijner voor
mannen één stand de gansche vergadering, bijspringende de 
andere alleen om zelf gesteund te worden en aan de bevor
dering der eigen belangen de machtige stuwkracht der alge
meenheid te geven. Die stand wil — we komen er beneden 
nog op terug — Friesland voor de Friezen; hij onderhandelt 
niet gaarne met de vreemde Raden, hoort „hondert mael 
liever" de Friesche leden van het Hof! „Friesland voor de 
Friezen!" is hier de leuze; maar voor allen samen, zonder 
scheiding naar standen, opdat de enkelen, die kunnen en 
durven voorgaan, vrij hun vollen invloed kunnen doen gelden 
op de massa, die, materieel en intellectueel de mindere, 
slechts weet te volgen. Die durf ook lijkt mij een heele 
factor. Er klinken woorden in de vergadering, die mòèten 
inslaan om hun gewaagde driestheid. Niet alleen Mr. TJAEBDA 

is er een virtuoos in; ik vond b.v. nog een toespraak van 
„HARINCK SITHIEMA" niet minder kras dan eenige van SYDS' 

uitlatingen: „lek, HAHINCK SITHIEMA, segge U luyden — ende 
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segget van mijnen niuyle nae! — laet U niet langher ver-
leyden, als ghij aldus langhe gedaen hebt, deene tijt voor, 
dander tijt nae; ende laet U nyet leyden alsmen den koyen 
metten touw bijden hoernen doet; ende leeret Uwe kinderen 
voert!"1) Alleen in de steden en de stedelingen ziet de 
adel om hun samengaan, en dat wel tot een bepaald doel 
vijandig aan het zijne, gevaarlijke concurrenten. Tegen 
hun emancipatie wordt dan ook geijverd met inspanning van 
alle krachten. 

Van dien kanker der staatsinrichting onzer Republiek: een 
minderheid, die zich niet voegt naar het besluit eener meer
derheid en zoo de staatsmachine stop zet2), vinden we reeds 
sporen in KAREL'S tijd; ja al vroeger misschien, want immers 
„Partije" in vorige eeuwen dankte waarschijnlijk voor een 
deel haar souvereiniteit aan de weigering om zich te doen 
overstemmen. Maar wat de periode aangaat, die wij be
handelen : het dorp Wommels b.v. neemt een beslissing 
nopens het onderhoud van waterwegen; een vijftal gebuurten 
zonderen zich af en besluiten tot een afzonderlijke daad3). 
Een dorp, dat het niet eens wordt met zijn mede-dorpen in 
het „deel", zendt zijn eigen vertegenwoordigers ter Staten
vergadering 4). En — een voorbeeld betreffende die ver
gadering zelve —• „ten zelven ghemeenen Landtdaeghe", zegt 
VÁN MABTENA in zijn Landboek, „is bij die ghemeene Stem
men (doch nyet eendrachtelyck) geaecordeert, enyghe te 
Hoeve aen myn Ghenediehste Vrouwe te schicken . . . .; 
dan vermids tzelve nyet eendrachtelycken gescheet was, 

*) De woorden komen voor in één der 42 stukken, samengevat onder 
no. 16, „Affaires des Eta ts" , Carton 170, Rijks-Archief te Brussel. Het stuk 
is een gedeelte van een instructie, gelastende o.a. onderzoek bij den Procu-
reur-Greneraal naar het uitspreken van "bedoelde woorden. Echter is dit 
gedeelte doorgeslagen; men heeft erbij aangeteekend: „omittitur hic SARINCK 
SITHIEMA". Met een andere hand staat daarnaast „ceste apostille sera obmise 
et selon la première partie escript au pr. gen. et au président." 

2) Men zie b.v. E. EEUIN: Staatsinstellingen in Nederland tot 1795, (Editie 
COLENBRANDER) , pag. 302 § 3 en 305 § 4. 

3) Actenboek van Hennaarderadeel in de Bibliotheek van het Friesch 
Genootschap. 

4) Boven, pag. 348. 
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ende summyghe, nyet van die minsten, een mishaeghen 
hadden totten gheenen, die genomineert waeren . . . . zo 
es die saeeke ende beshiyt voer die tijdt tachter ghebleven" 1). 
Nog een ander voorbeeld is bewaard gebleven in het Frie-
sehe Oharterboek. Op den landdag, die in April 1543 ge
houden werd, verzocht de regeering om bij anticipatie de 
drie eerste termijnen van de jaartax van dat jaar tegen een 
bepaalden datum op te brengen. Dat verzoek werd ingewil
ligd; „doch dat deur tvoerseyde generael consent die van 
Dantummadeel onvercorth zullen bliven in heure antwordt, 
seggende, soe verre ende indyen zij Dantumma zyl dit jaer 
zouden moeten maken, dat hen in sulcker geval nyet mogelyk 
zoude wesen den jaei'tax op te brengen ende bitaelen, ende 
daeromme oick in sulcker geval nyet moegen consenteren; 
dan soe verre zy dit jaer van den syl te maken ontslagen 
moegen bliven, deden ende consenteerden gelyck alle dandere 
vorsz. Staten ende Stemmen vorsz. Ende dat oick enige 
Grietenyen int particulier, die hen nu beclagen, dat hen, 
vermits verliess van heure beesten ende andere schaden ende 
lasten, nyet wel moegelycken zoude zijn, den jaertax mitte 
gemeene Staten ende Landen te moegen opbrengen, zullen 
moegen versueken, onvermindert dat generaele consent, 
utstellinge ende dilagie van den Hove van Vrieslandt"2). 
Eindelijk, dat gewoonlijk het „eendrachtelijk" gemeld wordt, 
pleit ook voor de waarde die men aan eenstemmigheid bij 
het nemen van een besluit hecht; hoe zij verkregen wordt 
en hoe weinig de term als zoodanig in een verslag soms 
beteekent, is uit het onmiddellijk voorafgaande gebleken 

D. WIJZE EN TEBREIN VAN BEMOEnNGEN 

De Priesche landdag in den tijd van KABEL V is in geen 
enkel opzicht berechtigd tot mede-regeeren. Door de centrale 
regeering wordt hij opgeroepen in gevallen als de boven 

1) CMok. van Vnesl I I , pag. 120. 
2) CM)k van Vnesl H l , pag. 6. 
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genoemde; maar de beschrijving is niet noodzakelijk, tenzij 
gelden gevraagd zullen worden of veranderingen bedoeld 
zijn in de eens vastgestelde grondslagen. Op zeer onregel
matige tijden komen dan ook Statenvergaderingen voor l). 
Nu eens volgen ze snel elkaar op 2); dan weer verloopt een 
heele tijd, waarin van een samenkomst geen sprake is3). 

Toch groeit als van zelf, juist uit die vergaderingen het 
meest waarvoor de oproeping noodzakelijk is en veelvuldig 
voorkomt, langzamerhand een vastere organisatie, die voor 
permanente en ruimere bemoeiingen meer geschikt is en 
eindelijk rijp om het regeeringsbeleid geheel in handen te 
nemen. De controle op de inning der toegestane beden en 

1) Het Chbk. van Vriesl. kan in dezen niet tot bewijs dienen; veel meer 
landdagen, dan daar genoemd worden, zijn gehouden. Van de vier, op 
pag. 186 van het 3 e deel genoemde vergaderingen, bijeengeroepen tot ratifi
catie van het verdrag van Augsburg (zie volgende noot), komen b.v. van 
slechts twee de handelingen voor in het Ohbk. 

2) Vgl. de lijst van bijzondere gedeputeerden van PETER BIEUWERDTSZ. in 
het G-abbema-Archief. Daar worden genoemd in 1549 en 1550 landdagen van 
9 April 1549, 3 Mei 1549. 16 Mei 1549, 7 Oct. 1549, 17 Jan. 1550, 
17 Maart 1550. 

3) Den 3en Augustus 1547 schrijven President en Baden aan de Land
voogdes, dat zij, omtrent subsidie van de Landen tot den bouw van een 
nieuwe kanselarij, nog niets kunnen zeggen „vermidts datter zedert Uwer 
Maiesteyts vertreck uuyt desen lande hier gheen convocatie vanden Staten 
vanden lande geweest en es". Dit kan niet geheel juist zijn; MARIA was in 
Leeuwarden 29 Juni en 7 Juli 1545 (blijkens stukken in Garton 66 en 67, 
Bijks-Archief te Brussel); 26 Jun i was zij nog te Groningen, 13 Juli te Zwolle. — 
26 Aug. 1546 nu werd, blijkens de lijst van PETER BIEUWERDTSZ. en de hande
lingen, Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 110, een landdag gehouden „als Heer 
"Wijnant van Breydel, Lantcommenduyr der duytscher oerdens als substituyt 
ende Luytenant vanden grave van Buren, Statholder inden saeken van oorloge 
hier inde stadt Lieuwerden was". Echter van 26 Aug. 1546 tot 3 Aug. 1547 
is een tijdruimte van reeds bijna een jaar. En dat toen nog geen Statenver
gadering in de allernaaste toekomst te verwachten was, blijkt uit het vervolg 
van bedoeld schrijven „ende ons nyet geraeden en dunct, daeromme alleene 
eenen landtdach tot grooten coste van den lande te bescrijven". Noch in 
de lijst van PETER BIEUWERDTSZ. , nóch in het Chbk. van Vriesl. komt eenige 
aanwijzing voor van een landdag, gehouden tusschen 26 Aug. 1546 en 
9 April 1549; op grond nu mede van het aangehaalde uit den brief van 
President en Baad, lijkt het mij wel zeker, dat er al dien tijd, ruim 2l/2 

jaar, geen vergadering gehouden werd. 
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omslagen werkt de aanwezigheid van speciale gedeputeerden 
met commissie voor langeren duur, evenals die van een ont
vanger der landspenningen, in de hand en leidt de autonomie 
op financieel gebied in. En de belofte, dat men in de grond
slagen geen verandering zou brengen dan met toestemming 
der Staten, stempelt deze tot hoeders van wat met hunne 
medewerking tot stand is gekomen. Daartoe worden con
troleurs en zoo noodig een procureur, buitendien een archief, 
dat het benoodigde bewijsmateriaal bevat, vereischt. Ge
deputeerden alweer, een Landsadvokaat en het reeds meer 
genoemde „Landboek" voorzien gaandeweg in die behoeften. 

I. E i g e n f i n a n c i e e l b e h e e r . 

Het spreekt van zelf dat steden en deelen voor eigen be
hoeften een eigen finaneie-wezen noodzakelijk moeten hebben. 
De vele verbeteringen, juist in dezen tijd in de steden aail-
gebracht wat betreft beschoeiïng van vaarten, versterking 
der verdedigingsmiddelen, meerdere zorg voor veiligheid 
etc.1) kosten veel geld. Aan volmachten, voor bepaalde 
doeleinden gekozen of naar den landdag afgevaardigd, moet 
vergoeding voor hunne vacatiën gegeven 2), het aandeel in 
de dij klasten en in de aanleg- en onderhoudskosten van 
wegen en vaarten moet opgebracht en verrekend worden. 
Echter staat ook hier de administratie der eigen financiën 
onder controle van het Hof. De steden doen jaarlijks reke
ning en verantwoording s) en den Grietluiden in de deelen 
wordt door den Raad verboden eenige omslagen in grietenijen 
of dorpen te maken of te laten maken zonder consent van 

*) Ygl. boven, pag. 304 vlg. 
2) Zie b.v. het „tot grooten coste van den lande", pag. 363, noot 3. 
8) Boven, pag. 197. Zie ook een verweerschrift der steden tegen de 

platte landen, Rijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats , no. 9: 
„seggen voorts opten 192en dat zij tegens de Mat ofte des Mats. gedepu
teerde ofte volmaehtige rekeninge vanden innecompsten der steden doen, ende 
alsoe bewijsen wair ende hoe die geemplorieit werden". 
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dit college1). Op verzoek der Staten wordt iets meer vrijheid 
toegestaan; het Hof vindt goed dat omslagen ter vergoeding 
van de onkosten, die gemaakt worden door afgevaardigden 
ter Staten-vergadering, zonder zijn consent gedaan worden, 
mits „soe redelyck ende billich zy, dat den Hove daer over 
geen dachten en kommen". Overigens belooft het, niet 
zonder merkelijke redenen consent te weigeren als de ge-
meene ingezeten der grietenijen hun toestemming hebben ge
geven en het Hof duidelijk bewijs van dat consent ontvangen 
heeft1). Het verzoek om zelfstandigheid in dezen wordt later 
nog eens herhaald 2). Het antwoord der Landvoogdess) is dan 
een verwijzing naar het bovenbedoelde goedvinden van den 
Raad, met een uitbreiding, bevattende verlof om ook voor 
reparatie van dijken en onderhoud van diepen en slooten zelf 
belastingen op te leggen; maar „zoe verre zij, om eenigen 
andere saicken te vervolgen oft te solliciteren, eenigen om-
slach willen maken, sullen, om tselve wettelyck te mogen 
doen, versuecken tconsent van tHof". 

Ook Friesland als geheel heeft uitgaven te doen, waarin 
door omslagen over de belastingschuldigen voorzien moet 
worden. In 1521 b.v. worden door de Staten gezanten ge
zonden naar den Rijksdag te Worms „tot XL stuvers sdaeghs 
elckx" 4). Als zij door de schuld der regeering langer weg
blijven dan strikt genomen noodig was, wordt hun vanwege 
den Keizer een gedeeltelijke schadeloosstelling gegeven; 
tegelijk wordt den Staten geschreven dat zij, wat door die 
gezondenen meer uitgegeven was, hun naar redelijkheid 
zouden vergoeden5). Op verzoek der regeering nemen de Staten 
de bezoldiging van krijgsknechten op zich 8). Den Stadhouder 
en WASSENAAR, die zich zooveel moeite getroostten voor de vol
ledige reductie van heel het gewest, wordt uit dankbaarheid 
een geschenk in geld aangeboden7). Zoo ook den Keizer later, 

!) CHbk. van Vriesl. I I , pag. 576. 
2) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 11 , 14. 
3) ld. pag. 20. 
4) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 112. 
5) ld. pag. 114. 
8) ld. pag. 139 vlg. 
?) Ibid. 
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naar het heet om de gewoonte van beden te voorkomen *). 
Daarbij komen de sommen, die dan toch den Landsheer her
haaldelijk worden toegestaan2). De bijzondere gedeputeerden, 
belast met de uitvoering der genomen besluiten, moeten be
zoldigd worden 8), de rechtsgeleerde raadsman en secretaris 
voor zijn moeite betaald4), de aanlegger van het Landboek 
voor zijn zorgen beloond 5). Daartoe worden door de Staten 
omslagen gedaan op den floreen rente, in 1554 b.v. een ten 
bedrage van ruim 6000 £. Op last van gedeputeerden, door 
de vergadering gekozen om de vergoedingen toe te wijzen, 
betaalt een eveneens door den landdag aangewezen ont
vanger die uit. Hij legt ten slotte voor deze commissarissen 
der Staten rekening en verantwoording af van zijn beheer6). 
Er zijn dus landsmiddelen, commissarissen tot controle en 
beheer nu en dan7) en een ontvanger8), langer dan enkel 
voor den tijd der inning en der bedoelde uitgaven; immers 
er resteeren overschotten, die daarna tot het gemeene nut 
nog te besteden vallen. Ook voor de toegestane beden kan 
de omslag niet zóó zuiver geraamd worden of er blijven pen
ningen over, die het eigendom van het gemeene land blijven, 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 579. 
2) Zie beneden, Hoofdstuk IX. 
3) Zie voor de betaling der bijzondere gedeputeerden b.v. de lijst van 

PETER BiEtJWBKTSz. in het G-abbema Archief. 
4) Zie de lijst van PETER RIEÜWERTSZ. 

5) Zie het rekest van PIETEE BTJEKS, beneden pag. 378; door de Staten 
werd deze, die voor KEMPO van MARTEKA het Landboek gegrosseerd had, om 
betaling verwezen naar diens erfgenamen, daar VAN MARTENA de hem toege
zegde belooning reeds had ontvangen. 

6) Zie Rijks-Archief te Leeuwarden, Losse stukken, no. 298: Eekeninge, 
bewijs ende reliqtxa wijlen Heeren SYCKE DEKEMA in zijn levene Baedt inden 
Hove van Vrieslandt als ontfanger vanden stuver opten fJoreen rente bijden 
gemeene gedeputeerde des landts van Vrieslandt omgeslagen ende geconsen-
teert inden jare van vier ende vijftigen lestleden, omme te vervallen die 
costen, die nuyt saecke vanden saecken des gemeene landts gedaen worden", — 
Zie ook id. no. 281, 298, 298a en onder het laatste nummer een bundel met 
declaratiën van vaeatiën. 

7) Zie beneden pag. 368 vlg.; vgl. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 140; I I I . 
pag. 76 vlg. 

S) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 140. 
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en waarvoor een bewaarder moet worden aangewezen x). En 
nog meer een vasten vorm krijgt de eigen fmancieele admini
stratie als zelfs sprake is van een leening, waarvoor wel is 
waar de goederen van enkele grooten ten onderpand zullen 
strekken, maar waarvoor toch inderdaad het geheele gewest 
aansprakelijk zal worden gehouden2). Begrijpelijk is, dat 
men in dezen tracht naar steeds grootere zelfstandigheid. In 
1539 wordt den Keizer door de Staten een gratuiteit toege
staan „beholdelyck zy die penningen by heure Gedeputeerde 
moegen doen innen ende gaderen, zoe zy metten anderen 
verdraegen sullen, zonder Commissarys van den Kaide daer 
over te moeten hebben" 3). 

II. Gedeputeerden der Gedeputeerden. 

Herhaaldelijk is in het voorafgaande gesproken van Ge
deputeerden, „bijzondere" gedeputeerden der Staten. Het 
is hier de plaats om iets meer over die speciale volmachten 
in het midden te brengen, omdat ze niet alleen er zijn krach
tens den landdag, maar ook tot het geven van een vasteren 
vorm aan dien landdag hebben meegewerkt. Door hun na
werken, dat voorwerken voor een volgende bijeenkomst kan 
worden, geven zij leiding aan de Staten-vergadering, welker 
terrein van bemoeiingen zich door hun veelvuldige aanwezig
heid meer en meer uitbreidt4). 

Gewoonlijk gaan de Staten, tot meer geregelde en vluggere 
afdoening der zaken, ook tot vermindering der kosten, spoedig 
na het hooren van het regeeringsvoorstel en het houden van 

') Clibk. van Vriesl. I I , pag. 812 b.v. komt voor als zoodanig JAEICH 
VAN DEKEMA; I I I , pag. 65 : PETEK VAN DEKEMA. 

2) Clibk. van Vriesl. I I I , pag. 161. Vgl. de instructie voor gedeputeerden 
in dezen in het G-abbema-Archief. 

8) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 731, 736. 
4) In het opstel van Dr. F. G. SLOTHOUWER in „de Vrije Fries" 17e deel, 

pag. 167 vlgg., getiteld: „De wording van. het college der Gedeputeerde Staten 
in de provincie Friesland," worden vóór 1576 alleen, en ter loops, de gede
puteerden van 1532 genoemd, de 18 en 4 , waarvan beneden, pag. 370 vlg. 
sprake is. 
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een eerste gedachten wisseling, over tot het kiezen van bij
zondere volmachten1), comité's, tot het afdoen van allerlei 
speciaal-werk. Deze stellen het antwoord vast, dat men aan 
de regeering zal geven2), en doen daarover de vergadering 
der Staten of weer gedeputeerden uit haar midden stemmen3). 
Worden zij het niet eens, vallen meerdere „principale opinies", 
dan beslist eveneens de vergadering *). Verder onderhandelen 
zij, namens de Staten, met de regeeringscommissarissen5). 

Enkele gedeputeerden bekrachtigen uit naam van allen 
de in schrift gebrachte beslissingen der vergadering6). 

Dan worden zulke gedeputeerden benoemd tot uitvoering 
van de genomen besluiten. Zij maken b.v. den omslag, 
noodig om de toegestane som samen te brengenr'). Zij 
krijgen eens in last, uit hun midden enkelen naar Amster
dam te zenden tot het sluiten van een leening, aan anderen 
opdracht te geven om paarden op te koopen in Groninger-
land, tot een geschenk aan PHILIPS8). Na bespreking heeft 
door stemming de nadere keuze plaats 9). 

Gedeputeerden van de Staten worden belast met de con
trole op de inning der toegestane penningen, en met het toe
zicht op het beheer daarvan 10). Op een landdag van 1543 
wordt aan gedeputeerden volmacht gegeven, om vanwege 
de Landen van de landsgelden te mogen uitgeven de som 
van ,,een, twie, drie of vier hondert Karolusguldens" om die 

1) Boven, pag. 354. 
2) C¾Mi. v a n Yriesl , I I , p a g . 7 5 3 ; I I I , p a g . 166 fc.v. 
3) Z ie b.v. de A c t a v a n de landdagen van 1549 in ' t Archief-Bysinga. 
4) Chbk. v a n Vriesl. I I , p a g . 759. 
5) ld. pag. 731; I I I , pag. 6. - Verslag van net onderzoek omtrent het 

voorgevallene op den landdag van Oct. 1537, boven, pag. 166 noot 1. 
6) Zie b.v. de Acta van den landdag van Oct. 1549, boven, pag. 337 noot 3. 
' ) Kijks-Archief te Brussel, Garton 9; Brief van BAUWBTTEN namens 

President en Baad aan MAKIA VAN HONGARIJE, 18 Febr. 1540. — Zie ook de 
Acta der landdagen, gehouden in 1553 en 1554, in het Bijks- en in het 
Gemeente-Archief te Leeuwarden. 

8) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 161 , 162 en de instructie daartoe, in het 
G-abbema-Archief. 

9) Procuratie voor hen die de leening zullen sluiten in het Grabbema-
Archief. 

10) Chbk. van Vriesl. I I , pag . 140 , 1 5 5 , 486 , 6 1 3 , 661 . 
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te besteden tot zulk een doel, als die gedeputeerden zien en 
overleggen zullen „den Landen orbarlixt ende profytelixt te 
wesen, tot welvaren ende beschermenisse der Landen"x). Elders 
geven gedeputeerden, geordonneerd op het stuk van de 
rekening, last tot betaling van tal van vergoedingen voor 
vacaties in 's lands dienst2). 

Als besloten is een verzameling te doen aanleggen van 
alle stukken, die als bewijsmateriaal van verkregen rechten 
dienst kunnen doen, worden gedeputeerden uit de Staten 
met de controle belast8). 

Kan men het niet eens worden over het opmaken der 
zeedijken, dan benoemen op voorstel van den Stadhouder 
de Staten speciaal-gevolmachtigden, die met een klerk en 
een tweetal roeidragers de dijken zullen visiteeren en opne
mingen en opmetingen zullen doen tot billijke verdeeling 
der lasten*). 

Wenschen de Staten zich regelrecht in contact te stellen 
met den Keizer of de Landvoogdes, dan worden uit hun 
midden enkelen aangewezen om de reis naar de residentie 
te ondernemenB). 

Koept, omgekeerd, de centrale regeering de onderdanen 
op tot advies bij den wetgevenden arbeid, dan worden uiter
aard weer enkelen aangewezen om met haar over de ont
werpen in kwestie te onderhandelen 6). 

Eindelijk, als zich de Staten opwerpen tot verdedigers der 
eens verkregen rechten, en de regeering aanwijzing vraagt 
van de afzonderlijke gevallen van inbreuk, daarop gemaakt, 
dan wordt aan singuliere gedeputeerden alweer volmacht 
gegeven om, na die aanwijzing, tot herstel ook der grieven 
te procedeeren7). 

1) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 7. 
2) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 65. — Zie de s tu t t en in het Leeuwarder 

Bijks-Archief, bedoeld boven, pag. 366, noot 6. 
8) Chbk. van Vriesl. I I , pag 203 vlgg., 612; zie beneden, pag. 378 vlgg. 
4) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 485. 
5) ld. pag. 402, 579; H l , pag. 8, 169. 
6) Zoo b.v. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 613, 642, 647 over revisie; 674 

over een concept tot bewapening van den 3en man. 
?) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 811. 

24 
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Intusschen zou de aanwezigheid telkens van zulk een 
groep van gedeputeerden van weinig belang voor den ont
wikkelingsgang van de macht der Staten zijn geweest, als 
niet de volvoering van het hun opgedragene soms heel wat 
tijd gekost had, het telkens wederkeerende van sommige 
besognes een opdracht voor ruimere periode wenschelrjk had 
gemaakt, en als niet door een en ander hun samenbestaan 
als van een college, met zeker gezag bekleed, van langeren 
duur vaak was geworden. 

In 1529 b.v. worden door sommigen van Westergoo ge
deputeerden benoemd, om van andere gecommitteerden, die 
voor dijkzaken ook voor 3 jaar gekozen werden, „alle jaeren" 
rekening te ontvangen, hen te quiteeren en hun een salaris 
toe te taxeerenx). 

Op den landdag, laatstelijk voorafgaande aan den 19en 
Januari 1543, werden zekere gedeputeerden van 's Lands-
wege geordonneerd, om, als ze door het Hof daartoe aan
gezocht zouden worden, te helpen adviseeren en raden wat 
in geval van gevaar van vijanden het best gedaan zou 
kunnen worden2). Ook hier dus een college van langeren 
bestaansduur. De gedachte aan een permanent college van 
Gedeputeerden, dat een centrum van eigen bemoeiing en in 
de toekomst mogelijk van eigen hoogheid zou kunnen wor
den, kan dan ook aan dezen tijd wel niet vreemd zijn ge
weest. 

We vinden werkelijk een poging in die richting in een 
der besluiten van een landdag van 1532 B). Veel lasten en 
zwarigheden — zeggen de Staten — overkomen dagelijks de 
Landen van Friesland, mede uit deze oorzaak, dat het ge
west door niemand „met recht oft anders verantwoerdt" 
wordt. Om dus hun privileges in rechten te verdedigen 
hebben de Staten besloten 18 personen te nomineeren, aan 
wie speciaal bevel gegeven is om: 

1°. de antwoorden, mondeling aan den Stadhouder over
gegeven, behoorlijk in geschrifte te stellen; 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 182 vlg. 
2) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 4. 
3) Ygl. Cibk. van Vriesl. I I , pag. 611 vlgg. 
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2°. op alle landdagen tegenwoordig te zijn, om op wat 
voorgesteld wordt samen te delibereeren, op alles het beste 
te helpen raden en sluiten en acten en memoriën van een 
en ander te maken; 

3°. het Landboek in te vorderen van Dr. KBMPO VAN 
MABTENA; dat in „alle zyn pointen ende artieulen" te autori-
seeren; alle acten, de gemeene zaken van Friesland rakende, 
in te zamelen, en die te bewaren in een „gemeene kiste"; 

4°. in moeielijke gevallen nog 8 personen, die hun daartoe 
geschikt voorkomen, tot zich te nemen om hen te helpen 
raden; en 

5°. rekening te ontvangen van de opgebrachte en nog op 
te brengen landspenningen; de reliqua te beuren en te be
waren in de „gemeene kiste", om tot 's lands nut besteed 
te worden. 

Het college dezer achttien Gedeputeerden zal verder door 
coöptatie zich zelf aanvullen; een secretaris benoemen, om 
van alles behoorlijk acten te maken en die te laten regi-
streeren in het Landboek; een door de Staten vastgesteld 
vacatie-geld voor de dagen van zitting ontvangen, en ondanks 
de eventuëele afwezigheid van enkelen „voert vaeren tot nu t , 
prouffyt ende oerbaer ,der gemeene platte Landen voorsz." 

Buitendien wordt aan 4 dezer bijzondere volmachten, 
aireede benoemd om met den Raad een verordening te maken 
op de revisie, procuratie gegeven om in rechten voor het 
land op te t reden, tegen een salaris dat de overige 14 hun 
toe zullen taxeeren. In de commissie, door deze 14 opge
steld1) voor bedoelde vier, wordt hun opgedragen: 

1°. aanwezig te zijn op alle landdagen; de rapporten en 
accoorden der Landen over te dragen aan Stadhouder, Presi
dent en Raad of anderen, en hun antwoord weer den Staten 
te doen weten; 

2°. met Stadhouder, President en Raad een besluit te 
nemen aangaande de revisie; 

3°. met vriendschap of met recht in te vorderen wat 
mogelijk achtergebleven was van penningen, sedert 1523 
opgelegd. 

1) Vgl. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 613. 
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Zij zullen, als hun dat goeddunkt, 8 personen nog zich. 
mogen toevoegen om in moeielijke gevallen samen een be
slissing te nemen; volkomen macht hebben om ook in rechten 
te procedeeren en een vast jaarlijksch salaris ontvangen, 
naast een dagelijksche vergoeding voor „kosten en teeringen, 
als sy sullen vaceeren". Mr. SYDS TJAEBDA zal, tegen ruimere 
vergoeding, hun woordvoerder zijn. 

Lang heeft onder dezen permanenten vorm een college 
van Gedeputeerden niet bestaan. Maar deze, en de andere 
telkens benoemde bijzondere gevolmachtigden, moeten wel 
in den tijd van hun samenzijn voor de Friezen iets als een 
bureau gevormd hebben, waarvoor zij hun klachten konden 
uiten. Tijdens een landdag zetelen zij feitelijk als zoodanig; 
zóó in 1543, als de volmachten van Hemelumer-Oldephaert 
bij hen een reeks van bezwaren indienen, en ook de schip
pers de grieven, die zij hebben, hun doen kennen, alles, om 
er in hun onderhandelingen met de regeering gebruik van te 
maken x). Maar ook buiten den tijd eener Statenvergadering 
spelen ze die rol. In 1540 b.v.2) waren enkele gedeputeer
den, „volmechtighe vanden lande van Vrieslandt", in Leeu
warden vergaderd om den omslag te maken op den gulden 
rente voor de gratuiteit van /"40.000, den Keizer toegestaan. 
Die gedeputeerden zonden enkelen tot den Raad, om dat 
lichaam mede te deelen: „dat hun van diverssche partijen, 
diverssche dachten" kwamen. Op deze wijze worden de 
Gedeputeerden procureurs voor de onderdanen bij de regee
ring en niet zelden worden maatregelen genomen of plakkaten 
uitgevaardigd of gewijzigd op aanwijzing van volmachten 
der Staten-vergadering s). Intusschen, niet enkel met de rol 
van overbrengers zullen Gedeputeerden zich steeds tevreden 
hebben gesteld; zij moeten wel gekomen zijn tot een ook 
zelf beoordeelen van wat ter overbrenging werd aangeboden. 

1) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 6 vlg. 
2) Zie Bijks-Archief te Brussel, Carton 9, BAUWETTEN namens den Eaad 

aan MAEIA VAN HONG. , 18 T¾br. 1540. 
3) Zie b.v. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 768, waar Gedeputeerden optreden 

als bewakers der oude gebruiken en usantiën, en waar op hun initiatief een 
wijziging wordt gebracht in een vroeger gemaakte ordonnantie. Vgl. verder 
id. pag. 776; beneden, pag. 383. 
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In 1539 en 1540 — we komen er nog op terug — heeft de 
regeering getracht alles af te doen wat tegen privileges en 
overeenkomsten tot op dien tijd was gedaan. In verband 
met deze zuivering worden op den landdag, die den 2en 
December 1540 begon, enkele personen weer gedeputeerd 
allereerst om „den swaricheyden van den Landen te reme
dieren ende doen remedieren" x). En nu regent het klachten 
voor deze volmachten a). Oostergoo als geheel brengt er in; ook 
verschillende afzonderlijke grietenijen; eveneens de prelaten. 
Op alle wordt antwoord gegeven, onder correctie van het Hof, 
voor welk lichaam deze antwoorden zijn als een advies van soort
gelijken aard als het zelf gewoon is de opperste regeering in be-
stuursaangelegenheden te geven. Maar de instructie, die men 
voor deze gedeputeerden ontwerpt, is van wijdere strekking 
nog. Hun wordt buitendien opgedragen „guede politien, soe 
wel in den Landen als in den Steden, te doen stellen, ende die 
swaricheyden in de nyeuwe gepubliceerde placaten en ordon-
nantiën te voerclaeren ende doen remedieren, ende daerop 
mittet Hoff te communiceren" 3). Ingevolge deze opdracht 
raden Gedeputeerden, daar moedwillige onderbreking van 
eens begonnen werken en negatie van arbeidscontracten 
schering en inslag zijn, het Hof aan daarop een ordonnantie 
te maken met vaststelling van boete voor de overtreders. Zij 
deelen hun plan meê om met de Staten te communiceeren 
omtrent de arbeidsloonen, en stellen die vast voor maaiers, 
zifters en gravers. Zij doen een voorslag omtrent een betere 
regeling der Statenvergaderingen; eveneens een omtrent het 
onderhoud van priesterswoningen, verkoop van kerkelijke- en 
weezengoederen, het rekening-houden van waarden en waar
dinnen. Ook stellen zij een datum vast, waarop zij weer 
samen zullen komen tot verdere beraadslaging en benoemen 
een tweetal gecommitteerden om hunne bezwaren over te 
brengen aan het Hof. Verder besluiten Gfedeputeerden tot 
een generaal protest tegen alle plakkaten, in strijd met de 
tractaten zonder toestemming der Landen uitgevaardigd, zoo 

!) Chbk. van Vries]. I I , pag. 811. 
2) Ibid en volgende pagina's. 
S) ld. pag. 811. 
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ze dien Landen nadeelig zijn; zij keuren een enkele verorde
ning bij name af en betuigen met een andere hun instem
ming *). 

Ook hier dus hebben wij te doen met bemoeiing op allerlei 
terrein. En nu moge het waar zijn, dat meestal deze ge
deputeerden slechts voor korten tijd genomineerd worden, 
het groepje keert telkens terug en toch ook wel voor langeren 
duur, met gedeeltelijk dezelfde, door positie en persoonlijk
heid als aangewezen leden 2); enkelen worden gezaghebbenden 
onder de velen; altijd is er een laatste keuze, die misschien 
niet uitdrukkelijk is te niet gedaan 3). Alles dunkt mij wijst 
nu al heen naar een toestand in het verschiet als waarover 
de regeering zal klagen4): dat ze niet begrijpt, hoe de Ge
deputeerden durven optreden zonder specialen last van de 
Staten; hoe de Staten konden vergaderen zonder weten en 
autorisatie van Hof en Stadhouder; „et sy paraventure lesd. 
estats, à leur précédente assemblee avoient commis aucuns 
députés, il se doibt entendre pour 1'exécution des affaires 
deppendant de lad. dernière assemblee et résolutions d'icelle, 
et non qu'ils se puissent ingérer es autres affaires hors 
diceulx, et mesmes emprendre la protection de particuliers 
et se mesler de leurs doléances. Et s'ils vouldroient dire 
qu'ils auroient quelque syndicat général — que 1'on ne peult 
croire — sy ne debvoient lesd. du conseil les recevoir en 

i) ld. pag. 811—819. 
2) Vgl- hiervoor de lijst van PETER KIEWEKDTSZ. en de opgaven van ge

deputeerden in net Chbk. b.v., onder de verslagen van landdagen, daar 
voorkomende. 

3) Een paar maal is er sprake van een commissie van gedeputeerden, die 
gerevoceerd is. Zoo Chbk. van Vriesl. I I , pag. 661. Ook in een stuk, be
waard in het Gemeente-Archief te Leeuwarden, no. 194 van SINGELS' Inven
taris: tegen 24 Mei 1543 waren de volmachten van de principale steden 
beschreven met 4 gedeputeerden van de Landen van Friesland, „ten anderen 
tijden geordonneerd om in gelijken aenvall ende saecken metten raet te 
communiceren". Deze gedeputeerden zeggen, dat hun last werd gerevoceerd. 

4) Rijks-Archief te Brussel, Garton 171, Affaires ecclésiastiques, no. 17: 
„Bésolution sur 1'affaire de la réforme et inquisition en Frise". Het hier 
aangehaalde gedeelte is tot en met „povoir et procure" doorgeslagen; het 
vertolkt niettemin wat de regeering omtrent de houding van Staten en G-e-
deputeerden denkt. Het stuk is van plm. 1560. 
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Justice sans préalablement veoir leur povoir et procure. Et 
aussy — vervolgt het stuk — yient bien a peser sy Ton doibt 
permectre ausd. estats de constituer ung noaveau magistrat 
semblable quasy au potestas tribunica du temps des anciens 
Bomains, pour empescher 1'aucthorité de 8a Mate., du Con-
seil, et de la Justice, et tenir ung propre colliège pour cong-
noistre des affaires et privileges du pays , et constituer syn-
dicque, quy sont choses regardans plus loing". 

III. D e S e c r e t a r i s d e r S t a t e n . 

Gedeputeerden wisselen, al keeren dikwijls gedeeltelijk 
dezelfden terug. De secretaris der Staten, secretaris der 
Gedeputeerden tevens, is, van 1539 althans af, steeds dezelfde. 
Geen ander kwam ik na dien tijd als zoodanig tegen dan 
Mr. P E T E E RIEÜWEBDTSZ. van Dokkum, advokaat ook voor 
het Hof van Friesland. In zijn persoon heeft de wordende 
autonomie der Friezen haar stevigst middelpunt, door hem 
komt eenheid in haar streven naar volmaking, van welke 
groep dat ook uitgaat. S ta ten 1 ) , bijzondere volmachten der 
Staten *) en singuliere gedeputeerden van afzonderlijke groe
pen uit de Staten2) hebben steeds hem tot hun zaakwaar
nemer, hun advokaat voor het Hof of voor commissarissen 
van den Keizer. 

Aan de bovengenoemde 18 Gedeputeerden van 1532 wordt 
toegestaan zich een secretaris toe te voegen „om van alles 
behoorlycke acten te maicken ende laeten registreeren int 
voorsz. Landtboek"8) . Krachtens dit artikel hebben toen 
Gedeputeerden benoemd Mr. HAEMEN BÜDDE 4). In het proces
verbaal van de commissarissen van 1539, door den Keizer 
benoemd om af te doen wat tegen de privilegiën en trac-
taten gedaan was 5) , komt echter P E T E E EJETJWEBDTSZ. voort-

!) Zie beneden, pag. 377 noot 1. 
2) Beneden, pag 377 noot 5. 
3) Ctbk. van Viiesl. I I , pag. 612. 
•f) ld. pag. 204. 
6) ld. pag. 780 vlgg. 
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durend voor als „Advocaat van de gemeene landen van 
Vrieslant", waarschijnlijk voor dit speciale geval; en een 
procuratie van gedeputeerden in dezen, van 20 Februari 
1540 *), maakt hem in deze kwestie tot eenig voorvechter 
van der Staten belangen. Op het verzoek, hun door enkele 
grietenijen overgegeven, „dat oeck den Landts-Advokaat"' — 
we zijn nog in de schoonmaakjaren 1539 en '40 — „geor-
donneert wordde nyemant dienst te weygeren"2), wordt door 
bedoelde gedeputeerden geantwoord: „dat den Deputeerden 
guedt dunct, dat die Landen een Advocaet hebben, mit 
alsulcke commissie ende mandaet, als hem van de Landen 
wegen gegeven zal worden" 2). Mogelijk wordt hier de wen-
schelijkheid der benoeming van een permanenten Lands-
advokaat uitgesproken. Maar toen althans is dat ambt nog 
niet gecreëerd. Immers in de Acta van den landdag van 
9 April 1549 3) vond ik aangeteekend: „dair nae, op ten 
12en Aprilis anno eodem, hebben die gemeene deputeerden 
van alle quartieren ende Staeten, presentes wesende, geor-
donneert, dat die voorsz. personen, op gisteren gedeputeert, 
mede sullen macht hebben omme te moegen raeden ende 
communiceren mit malckanderen, dat die gemeene Landen 
versien mochten worden mit eenigen gueden advocaet, die 
de gemeene Landen in gemeene saicken, haer aenvallende, 
soude dienen, ende dat zij deputeerden daerop souden conci
piëren alsulcke Instructie ende articulen, als zij bevinden 
sullen voerden Landen orbarlixt te wesen ende deselve 
instructie ende articulen daerop bij hen geconcipieert den 
gemeene deputeerden vanden Landen op ten naestcomende 
lantdach voer te holden omme als dan bijde gemeene depu
teerden daer inne gedaen te worden als zij bevinden zullen 
te behooren". Ik heb geen enkel bewijs gevonden dat dit 
besluit tot uitvoering is gekomen; in de Acta der vergade
ringen van 3 Mei en van 7 Oct. van hetzelfde jaar trof ik 
niets aan over de zaak, en het is zeer waarschijnlijk, dat dit 
niet het geval is geweest. Maar in hun rechtsgeleerden seere-

1) Chbk. van Vnesl. I I , pag. 788. 
2) ld. pag. 817. 
3) Arehief-Bysmga. 
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taris hadden Staten en Gedeputeerden :) als van zelf toch 
hun advokaat ook. En als secretaris komt MR. P E T E R , vol
gens zijn eigen rekening2) , voor in 1543, '45, '46, '48, '49, 
'50; steeds dus wel zeker, als vergaderingen gehouden worden. 
Blijkens diezelfde rekening woont hij al de 'bijeenkomsten, 
ook der bijzondere volmachten, bij , en houdt de notulen8); 
redigeert besluiten en doleanties; stelt namens de Staten in
structies, commissies, credenties enz. op; zorgt zoo noodig 
voor vertaling van hem aangewezen documenten4). Met 
hem zijn tijdelijke gedeputeerden in voortdurende correspon
dentie ; ik vond eens van hem, op last van SYDS T JAERDA, die 
mede in het getal was, de beschrijving uitgaan tot een bijeen
komst van voor een bepaald geval gevolmachtigden5). Waar
schijnlijk was ook dat regel. 

Een rekest6) , door P E T E R RCEUWERDTSZ. bij de Staten in
gediend om vergoeding voor zijn moeite in 1539 en 1540, 
toen hij tot afdoening van wat tegen de tractaten geschied 
was procedeerde, geeft een eigenaardigen kijk op de bezwa
ren , aan het landsadvokaatschap verbonden. „Bovendyen" — 
zoo heet het o.a. in dit stuk — „soe heeft die voorz. P IETER 

!) „Ende ick, PETEE BIEUWEEDTSZ., hebbe inden selven Lantsdach mitte 
generale ende speciale deputierden in alles gevaceert als secretarys", in de 
boven, pag. 363 noot 2 aangenaaide presentie-lijst. 

2) Zie de in de vorige noot bedoelde lijst. 
3) Zie de volgende noot. 
*) Zoo van bet tractaat van Augsburg. — Om een denkbeeld van zijn 

bezigheden als secretaris te krijgen zie men de Acta van landdagen, con
cepten, minuten etc. van zijn eigen hand in het Grabbema-Archief, Archief -
Eysinga, Bijks-Archief en Gemeente-Archief te Leeuwarden. Het „ick, PETEE 
BIEUWEEDTSZ." van noot 1 doet al vermoeden, dat we in de lijst van bij
zondere gedeputeerden dáár een eigenhandig geschreven stuk voor ons 
hebben; dat vermoeden wordt zekerheid, als men het „PETEE BIEUWEEDTSZ.", 
zooals het hier voorkomt, vergelijkt met zijn handteekening, zooals men die 
onder de stukken, in het begin van deze noot genoemd, aantreft. Zoo blijkt 
dat ook die stukken door BIEUWEEDTSZ. zelf geschreven zijn. 

5) Bedoeld zijn de volmachten der geprivilegieerde heerschappen in hun 
strijd met den Keizer om het behoud van hunne voorrechten (zie beneden, 
Hoofdstuk IX). Men zie in het G-abbema-Arehief de brieven van Mr. SYDS 
TJAEEDA aan Mr. PETER BIEUWEEDTSZ. dd. 15 Oot. 1545, 16 Oct. 1545 en 17 

Nov. 1545. 
6) Bijks-Arohief te Leeuwarden, Losse stukken no. 194a. 
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RIEUWEBDTSZ., overmits zijnen diensten, den lande gedaen, 
gheen cleyne invidie , detractie, schemp ende spoth, jae Gode 
geve nyet quaeders geleden". Want toen hij den President, 
ME. JACOB VAN STAVELE, den Griffier, SIMON VAN DEB BATJ-

WETTEN, „ende meer andere groete personagen" *), in de 
qualiteit waarin zij voor de commissarissen verschenen, het 
verzoek der landen had gedaan, had hij met hen „nyet veel 
deeges gehath". Immers, wanneer door den Procureur-Gene
raal iemand voor het Hof gedaagd werd, die geen advokaat 
had , dan zeide de President terstond „schempelijk: Monsieur 
advocate vanden lande, ghij sult hem dienen!" „Zulx dat 
die voorz P . EIEUWERDTSZ. becanths een geheel jaer omme 
mitten gevangens becommert is geweest ende daer doir groot 
retardatie ende letsele heeft moeten lijden in zijn andere 
private saeken tot zijne grote achterdeel". 

IV. H e t L a n d b o e k . 

Eindelijk blijft ter bespreking over het „Landboek", de ver
zameling van alle documenten voor de Friezen van belang 
tot verdediging hunner eens verworven voorrechten, en moge
lijk een uitgangspunt ook voor meer dan verdediging slechts. 

Onder het jaar 1527 treft men in een enkel afschrift van 
het Landboek de mededeeling a a n : „Op deesen tydt ist be-
sloothen om een Annaell of Landtboeck te doen maecken" 2). 
In 1529 is „vernyeuwet om 't Landboeck te doen maecken, 
ende an Heeren KEMPO VAN MARTENA in sonderlinghe begheert 
mitten anderen Deputeerden"3) . Uit een rekest van P I E T E E 
BUEES

 á), deurwaarder in den Raad van Friesland, gericht 
aan de Staten, houdende verzoek om vergoeding voor in 
dezen gepraesteerde diensten, blijkt, dat hij op verzoek van 
DR. KEMPO „tot twee diverssche reysen uut zijne minuten 

!) Zie beneden, Hoofdstuk IX. 
2) Chbk. van Vriesl. I I , pag 180. 
3) ld. pag. 185. 
4) Bewaaid in. i e t G-abbema-Archief. 
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gecolligeert, gegrosseert ende gescreven heeft het Landtboeck 
van den saicken ende geschiedenissen van langen voirgaende 
jaeren herwaerts bynnen dese landen geboert". In 1531 was 
het werk zoover gevorderd, dat VAN MARTENA kon vragen 
om beoordeeling van zijn arbeid, om aanwijzing van wat 
nog in te vullen of van wat weg te laten was, opdat hij het 
daarna in mundo zou kunnen doen stellenx). Aan de 18 
gedeputeerden van 1532 werd — zooals boven bleek — ook 
de controle van het Landboek opgedragen 2) Intusschen is 
KEMPO VAN MARTENA aan een vervolg op en een aanvulling 
van dit eerste Landboek blijven voortwerken3). P IETER BUERS, 
in zijn boven aangehaald rekest4) spreekt van „tleste landt
boeck, bij 3iem oick gegrosseert, ongelijck groeier ende veel 
meer handels van langeren jaeren" inhoudende „dan tvoorsz. 
eerste landtboeck", waarvoor hij intusschen door DR. KEMPO 

minder dan voor zijn vorigen arbeid beloond werd; in 1537 
wordt DR. KEMPO genoemd als de man , die stukken indraagt 
in zitjn regis ter 5) ; eindelijk, in 1540 worden gedeputeerden 
benoemd om van de erven van DR. KEMPO een tweetal 
afschriften van het Landboek, waarvoor hij aireede betaald 
was, in te vorderen 6). Mogelijk heeft na van MARTENA'S dood 
het werk van aanvullen en bijhouden een tijdlang gerust; 
maar de zaak, waar het om ging, werd niet uit het oog 
verloren, blijkens een besluit van den landdag, die den 

1) Ciibk. van Vriesl. I I , pag. 203. 
2) Boven, pag. 371. 
3) Op grond van de in den tekst opgegeven argumenten verschil ik m 

dezen dus van meening met den uitgever van net Friesche Charterboek. 
Deze toen zegt op pag. 203 van net 2e deel: „Men heeft tot op heden ver
schil, hoe verre het eygentlyke Land-boeJe van KEMPO VAN MARTENA, Doctor, 
Bidder en Baad der Keyzerlyke Majesteit m den Hove van Vriesland, loopt; 
dog ons bedunkens is het buiten twyffel, dat het zich niet verder uitstrekt 
dan tot het jaar 1530'' . . . Zeer wel mogelijk intusschen lijkt het m¾, dat 
m dezen tijd van controle dooi Gedeputeerden meerdere afschriften gemaakt 
zijn, die, verschillend bijgehouden en aangevuld, tot de groote verscheiden
heid, waarvan THOE SCHWARTZENBEKG spreekt, aanleiding hebben gegeven. 

4) Pag. 378 noot 4. 
5) Beneden, pag. 381. 
6) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 204. 
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17en Januari 1550 werd geopend *). „Âlsoe in diverschen 
huysen ende bij diverschen personen enige brieven ende 
instrumenten berustende zijn ende bewairt werden, den ge-
meenen Landen van Vrieslant toebehoerende, die weleke 
deur tversterven vanden selven personen ofte deur brandt 
ofte ander ongeiuck verloeren ofte verbuystert ende den 
Landen afhandich gemaict mochten worden, tot groeten 
achterdeel vanden selven Landen, soe is bijden gemeene 
deputeerden vande platte landen van Vrieslant, soe wel 
geestelijck als waerlijck, die opten 24en January 1550 inden 
reventer vanden predicaren te Lieuwerden inden Landach 
zijn geweest, geaccordeert ende gesloeten, dat van alle alsulcke 
brieven een inventarys gemaeet sal werden, inden welcken 
den beghinne, sommeerlijcke sin, ofte effect ende oick den 
datum van een yder brieff besonder geïnsereert ende gescre-
ven sal werden". Deze Inventaris zou mede onderteekend 
worden door hem, bij wie men zulke brieven mocht aan
treffen. Ieder lidmaat der Staten zou er een copie van mogen 
maken. Tot het aanleggen van de bedoelde lijst benoemde 
ieder kwartier één gedeputeerde. Deze mochten zich toe
voegen PETER RIEUWERDTSZ. „als secretarys ofte notarys vande 
voorz. Landen van Vriesland", en verder één der Friesche 
Raadsheeren als commissaris, om onwilligen te dwingen. 

Wat er van deze inventarisatie is terechtgekomen, weet ik 
niet; maar den 24en Juni 1554 2) gaven de Staten aan een 
viertal personen, waaronder Mr. RIETTWERDTSZ., volmacht om 
het Landboek door te zien, waar het van noode mocht zijn 
te corrigeeren, aan te vullen, de copieën te vergelijken met 
de origineelen voor zooverre die te verkrijgen zouden zijn en 
ze met hun handteekening te authentiseeren. Deden zich 
daarbij zwarigheden voor, dan mochten zij zes anderen, 
„dien zy vermoeden sullen meest ende beste kennisse vande 
Lantssaicken en de brieven te hebben" zich toevoegen. 

!) Zie de Acta van dien landdag in net Rijks-Archief te Leeuwarden, 
Losse stukken no. 230. Het komt mij voor, dat de dood van Mr. SYDS 
TJAEEDA de directe aanleiding tot i e t nemen van dit besluit was; vgi. Chbk. 
van Viiesl. I I I , pag. 230. 

2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 204. Het origineel is bewaard in het 
Grabbem a-Archief. 
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Verder mochten de vier genoemden van een ieder, met vriend
schap of met recht, als het noodig was, inspectie en lectuur 
eischen van alle brieven, privilegiën en munimenten, die 
't gemeene land raakten, de origineelen nemen of copie er 
van maken. Ze zouden van alles een inventaris maken en 
die stellen in handen en onder bewaring van de bedoelde 
4 of 6 personen, „omme aldaer secretelyck tot proffyt ende 
oirbair vande gemeene Landen bewaert te worden". Hoe 
goed ook de niet-Friesehe regeering de strekking dezer col
lectie staatsstukken begreep, blijkt eigenaardig uit het advies 
door een der (stellig niet-Friesche) Raden aan de commissaris
sen van 1537 gegeven1): „en cas qu'ils, (d.w.z. de Staten) per-
sistassent en leur négative, que on debvoit tenir la réponse 
faicte par les commissaires pour non faicte et de ce deman-
der acte; aultrement, disoitlung des conseilliers, ledt. DOCTOR 
KEMPO Ie mettroit en son registre comme authenticque". 

V. T e r r e i n der b e m o e i i n g e n . 

De vergadering der Staten wordt dus opgeroepen door de 
regeering tot het geven van toestemming of advies. Iets meer 
stabiels komt in haar wezen door de eigen financieele controle 
en het eigen financieel beheer; door de herhaaldelijke en 
soms landurige aanwezigheid van gedeputeerden; door den 
éénen steeds wederkeerenden secretaris; door den aanleg van 
het Landboek. Veel verder dan bedoeld was breidt zich 
echter, in verband met dit alles, het terrein harer bemoei
ingen gaandeweg uit. 

De Statenvergadering, blijkens de doleanties telkens uit 
haar naam door gedeputeerden ingediend 2), maakt zich de 

!) Voorkomende in het boven, pag. 166 noot 1, aangehaalde verslag der 
commissarissen van 1537 omtrent den Landdag, in Oct. van dat jaar ge
houden. 

2) Zie b.v. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 162, 172, 579, 708, 762 (waar in 
plaats van belofte, ontwerp-belofte, door gedeputeerden ten Hove voor te 
stellen, moet gelezen worden; zie het exemplaar Chbk. met aanteekeningen 
in Ms. in de Prov. bibl. te Leeuwarden); I I I , pag. 12, 69, telkens met vlgg. 
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verdedigster en voorvechtster van gewest, grietenij, stand of 
individu, inzonderheid wat betreft belasting met jaartax, 
accijns, gerechtskosten, of naar haar meening onbillijke 
annexatie bij bet domein. Zij eischt afdoening van wat tegen 
de privileges is geschied. 

De regeering vraagt bij haar wetgevenden arbeid nu en 
dan liet advies harer onderdanen en belooft voor bepaalde 
regelingen of ordonnanties dat te zullen inwinnen. Voor de 
regeling der bewapening l) en der revisie van processen b.v. 
wordt namens den Keizer het oordeel der Friezen gevraagd2). 
De verzekering wordt in den beginne gegeven, dat de Keizer 
over de inrichting van het bestuur zal ordonneeren bij advies 
van de Landen3). Een enkele maal ook beroept de regéering 
zich op deze wijze van totstandkoming eener verordening 
om, met te meer hoop op succes, onderwerping er aan te 
verlangen4). Daar is dus erkenning van iets als een sanctie, 
wel niet noodig, maar toch van waarde. Niet ver meer is 
de afstand tot protest bij niet-consent, tot een klagend: „dat 
't Hoff, sonder de Landen daer op geroupen te hebben, buy-
ten consent ende wetenschap van den Landen, geordonneert 
heeft ende gestatueert . . ."B). 

De landen protesteeren al ras bij elk plakkaat, waarvan de 
uitvoering voor een invloedrijke groep drukkend is, zich 
beroepende op de belofte van 1524 dat men hen niet zou 
bezwaren zonder consent6). Dat is met andere woorden in 
alle besluiten haast een mêezeggenschap eisenen, want steeds 
zullen er wel zijn, die zich bezwaard gevoelen. 

Op die manier oefenen de Staten steeds meer algemeen, 
bij monde meestal van hunne gedeputeerden, kritiek op de 

1) Cbbk. van Vriesl. I I , pag. 674 vlgg. 
2) Zie b.v. id. pag. 765. 
3) ld. pag. 127 vlgg., 461. 
4) ld. pag. 735. 
5) Cbbk. van Vriesl. I I I , pag. 361. 
6) Zie in het Gabbema-Archief een stuk van 1549 met opschuift op den 

omslag: „Oorzaaken van differenten tusschen K. Majt. en de Landen van 
Vriesland''. Het „niet dienstig" eveneens op dien omslag voorkomende, slaat 
mogelijk op de opname in bet Chbk. van Vriesl. — Vgl. boven, pag. 107 
en beneden, Hoofdstuk IX. 
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regeeringsmaatregelen. Tot zulke maatregelen nemen zij niet 
zelden ook door vraag of klacht het initiatief. Op dergelijke 
wijze wordt b v uitgevaardigd een muntplakkaat1) , eene ver
ordening op de visscherij2), eene op de wateringen 3) , op het 
bakken en malen 4 ) , op het stuk van de politie5), op het 
vangen van zwanen 6). De Staten stellen uiteraard de vorm 
meê vast van den eed, dien PHILIPS zal afleggen7). Een rege
ling betrekkelijk de nedergerechten wordt getroffen naar aan
leiding van een verzoek der Staten8) Krachtens eenzelfde 
bede wordt de 100e penning op boter en kaas afgedaan9), 
wordt voor enkele producten dispensatie van een verbod van 
uitvoer verleend10). 

Wèl ruim wordt op die wijze het veld van de bemoeiingen 
der Staten. Maar het blijven bemoeiingen, bij de gratie van 
het centraal bestuur en niet krachtens recht. Hoogstens is 
dit laatste het geval daar , waar zij defensief zich op de bres 
stellen voor geschonden voorrechten. De landshóógheid blijft 
geheel aan den Landsheer. Dat een andere toestand als 
ideaal den vertegenwoordigers van Friesland, ook al in 
KAEEL'S tijd, voor oogen zweeft, wordt de regeering echter 
af en toe zeer duidelijk gemaakt. Vóór de definitieve onder
werping kan haar dat blijken uit het programma van de 
fractie, die wij boven de nationaal-Friesche-Statenpartij noem
den11). Dat de idealen van 1522 niet opgegeven zijn wordt later 
herhaaldelijk duidelijk. De Staten wenschen op eigen initiatief 
te kunnen samenkomen12); verlangen een meerderheid of 
althans een grooter getal van Friesche Raadsheeren in het 
Hof 1 8 ) ; willen zelve de lagere officieren, de hoofden der 
deelen benoemen1 4); zouden voor elk regeeringsbesluit hun 

1) Chbk. van Vnesl. I I , pag. 772. 
2) ld. pag. 777. i) ld. pag. 849. 
3) ld. pag. 838. 5) ld. pag. 870. 
6) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 176 vlg.: verzoek om ordonnantie op gebied 

van muntwezen, revisie, losrenten en zwanenjacht. 
7) Ibid. u ) Pag. 90. 
8) ld pag. 101. 12) Boven, pag. 333 vlg, 

9) ld. pag. 75. 13) Boven, pag. 155 vlgg. 
10) ld. pag. 22. M) Boven, pag. 181 vlgg. 
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consent als noodzakelijk beschouwd willen zien J); eischen 
absolute onthouding van den Keizer in zake de nominatie 
van geestelijken2); begeeren in financieele zaken minder 
groote afhankelijkheid van Eekenkamer en Raad van Finan
ciën 3), het recht om zelf omslagen te maken voor de deelen á). 
In het volgende hoofdstuk komen we op die idealen terug; 
volledigheidshalve moest in deze schets van de ontwikkeling 
van de macht der Staten reeds op dit eind-streven gewezen 
worden. 

1) Boven, pag. 382. 
2) Beneden, Hoofdstuk IX. 
3) Boven, pag. 199 vlg. 
f) Boven, pag. 364 vlg. 



N E G E N D E HOOFDSTUK. 

GRIEVEN. 

A. KEIZEK OE LANDSHEER? 

Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn in het hoofdstuk, 
dat im zal volgen, een opsomming te geven van alle grieven, 
die in den tijd van KABEL'S bestuur over Friesland zoo al 
tegen de regeering of hare ambtenaren geuit werden. Slechts 
•de hoofdzaken zullen, in samenvatting, behandeld worden; 
dat zal voldoende zijn om den aard der geschillen en het 
standpunt der strijdenden te leeren kennen. Het is een wat 
onverkwikkelijk, eentonig schermen met steeds dezelfde argu
menten, dat ten slotte, als handigheid blijkt niet te baten, 
tar t tot ruw geweld en tot het meten der krachten. 

Vooraf ga echter de behandeling van een zaak die, ofschoon 
moeielijk te brengen onder de rubriek grieven, toch heel 
wat gekibbel heeft veroorzaakt, ja zelfs — zoo men de be
richten van sommige Friezen gelooven mag — eens een 
tumult dreigde te baren. Bedoeld wordt de regeling der 
verhouding tusschen land en vorst; de vaststelling van den 
titel, dien de laatste, als tolk zijner hoogheidspretenties, ten 
opzichte van het eerste zou voeren. 

In het eerste hoofdstuk reeds J) is er op gewezen, dat 
ALBKECHT VAN SAKSEN door de Friezen werd gehuldigd als 
Gouverneur vanwege Keizer en Rijk. De schijn althans van 
de erkenning van Frieslands rfjks-onmiddelbaarheid, de oude 
vrijheid, waarop de Friezen zoo prat waren geweest, bleef 
zóó bewaard. Het groote voordeel echter, aan de vroegere 
positie verbonden, ging intusschen toch verloren. Het 
Duitsche Rijk had in zijn toenmalige zwakheid de kracht 
gemist om met geweld in te vorderen, wat Friesland 

1) Boven, pag. 17. 
25 
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zóó zelf erkende schuldig te zijn aan bijdragen in de rijks-
lasten1); de Saksers daarentegen wisten ten naaste bij 
binnen te krijgen, wat was overeengekomen of werd opge
legd2). Voor de Friezen blijft dan alleen nog de rechtsfictie 
over en de mogelijkheid van een beroep tegen ordonnanties 
van de Gouverneurs op Keizer en Rijks). De Saksische Her
togen ordonneeren „uyt onse macht ende ghewalt, de ons 
van Roemscher Conynckfycker Mayesteyt ende des Heyllyghen 
Eyckx toestaet". Maar ook dit tamelijk wel denkbeeldige 
voordeel houdt ten naaste bij op, als straks in één persoon 
Gubernator en Keizer vertegenwoordigd zijn. Ook KAREL V 
die, vóór hij Keizer was, de heerschappij over Friesland van 
de Saksers overnam en haar, althans voorloopig, niet uit
sluitend baseerde op zijne aanspraken als Graaf van Holland, 
werd gehuldigd als „Erffheere ende Erfgubernatoer des 
Heyllyghen Eyckx van Vrieslandt"4). Echter is er, ook 
bijna van den beginne af aan, een streven om den grondslag 
van zijn gezag een anderen te maken, om elke herinnering 
aan rijks-onmiddelbaarheid te bannen, om zich juist als 
Graaf van Holland tevens Heer van Friesland te noemen. 
In de instructie voor de commissarissen, die in 1537 gezon
den 5) werden ten einde ook tot de Friezen een bede om een 
gratuiteit te richten, komt een artikel voor dat op deze 
kwestie betrekking heeft. Verschillende eeden zijn in Fries
land bij verschillende gelegenheden afgelegd. De commissa
rissen nu zullen in overleg treden omtrent de mogelijkheid 
van te geraken tot vernieuwing van den eed, opdat ver
dwijnen zouden „plusieurs mauvaises impressions, que plu-
sieurs illec en ont". Een schrijven van het Hof dd. 20 

1) Boven, pag. 13. 
2) Boven, pag. 23, 44 vlgg. 
¾ Zoo waren er, die tegen de rechtmatigheid van het ketterplakkaat van 

1550 zich beriepen op een „recesse ofte Bij cx> ordonnantie". Vgl. Chbk. van 
Vriesl. I I I , pag. 317 en den brief van de Landvoogdes aan den Baad van 
ï¾esland dd. 31 Aug. 1553, m het Archief-Bysinga en nader aangehaald m 
Hoofdstak X. 

4) Chbk. van Viiesl I I , pag. 89 
B) Bijks-Archief te Brussel, Carton 6; Carton 171, Aides, no. 1; hier 

samen met de acta der commissarissen. 
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December 1538*) geeft opheldering omtrent bedoelde ver
scheidenheid. „Dat huer Majesteit" — heet het daar — 
„verdacht will wesen, dat die van Vrieslant tweeërley eedt 
gedaen hebben, te weeten, doen mijn heer van Buyren eerst 
van wege des Keysers, doen ter tijt prince van Spaingnen, 
hertoge van Brabant, grave van Hollant, gehult wordde, 
zwoeren die Vriesen, die doen noch subiect waeren, denselven 
als erfgubernator van wegen des heyligen Roomschen Rijcx. 
Ende die andere, die dair nae bijden sweerde erovert zijn, 
hebben geswoeren den Keyser als hertoeghe van Brabant, 
Grave van Hollandt ende als hueren erffheeren; dat dair-
omme goed waer, datse van eenen eede waeren". Commis
sarissen nl. hadden in dezen zich van hun last niet gekweten: 
„veu et entendu Ie couraige d'aulcuns frisons, a semblé 
expediënt de point parier de eest article, ne fust que en 
cas de refus on les voulsist contraindre a faire Ie serment, 
aultrement on leur donneroit a cognaistre choise, dont 
plusieurs ne pensent" 2). Zoo was dus de zaak blijven rusten 
en werd ook in 1539, waarschijnlijk om dezelfde redenen, 
niet ter sprake gebrachtB). In 1545 echter, tijdens het bezoek 
van de Landvoogdes aan Friesland, kwam onder zooveel 
meer ook de eed weer op het tapijt. In de toespraak, die 
Dr. LODBWIJK SCHOOR, President van den Geheimen Raad, 
in tegenwoordigheid van de Koningin tot de Staten van 
Friesland richtte4), werd ook deze kwestie aangeroerd. De 
Regentes had bevonden, dat in den Saksischen tijd een 
ordonnantie gemaakt was, behelzende o.a. dat allen, die om 
verschillende redenen nog geen eed hadden afgelegd, dat 
alsnog zouden doen; de minderjarigen, zoodra zij den leeftijd 

!) Rijks-Archief te Brussel, Carton 6: Instructie voor den griffier, SIMOH 
VAN DER BAUWETTBÎJ, die ten Hove zal reizen, over wat hij moet antwoorden 
„indyen men hern vraeghde, oft de keyser commissarysen inden lande schickte 
om een propijne te begeeren, oft Z. M. yet solde moghen vercrijgen". Vgl. 
verder, naast elkaar, de eedsfornrulieren, voorkomende bij WOEP VA» THABOB V, 
pag. 334 en 335. 

2) Boven, hun verslag, aangehaald pag. 166 noot 1. 
3) Over het verhandelde ia de landdagen van 1539 zie beneden, in dit 

Hoofdstuk. 
*) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 63 vlgg. 
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van 15 jaar zouden bereikt hebben. Sedert 1524 echter was 
geen eed meer afgenomen. Daarom vond de Koningin goed 
aan alle Grietmannen te bevelen, den eed, die hun in ge
schrifte overgezonden zou worden, alien af te nemen, die in 
1524 of daar vóór niet gezworen hadden, terwijl de heer
schappen, die nog geen eed hadden afgelegd, dat nu doen 
zouden in handen van den Stadhouder. De vorm evenwel 
van den eed was nu een andere dan in 1515; aan KAREL, 
„zynen erven ende naecommelinghen", werd gehoorzaamheid 
gezworen als aan een „natuerlycke Erfheere van Vrieslandt"1), 
zonder dat van een gubernatorschap vanwege het Duitsche 
Rijk nog melding wordt gemaakt. In overleg met gedepu
teerden uit de Staten was aldus bepaald 2), echter op conditie 
dat bedoelde eed niet schadelijk zou wezen aan tractaten en 
privilegiën, vroeger met Friesland gesloten of den Friezen 
geschonken. Een brief van non-praejuditie, dd 7 Juli 1545 8), 
geeft hiervan de verzekering. Nog nader intusschen wilden 
zich de gedeputeerden er van overtuigen, dat de aangebrachte 
wijziging het land niet nadeelig zou zijn; dat het niet nu 
voortaan twee meesters te dienen en in de lasten van twee 
meesters te deelen zou hebben. Zij wenschten behalve de 
verklaring, in de brieven van non-praejuditie vervat, nog 
de belofte dat K A B E L , voor zooverre de ingezetenen van 
Friesland verplichtingen mochten hebben jegens het Rijk, 
hen daarvan dan nu ook zou bevrijden, „ende van alles vry 
holden, tot zynen en zynen arven costen, sonder cost oft 
scade van de voirsz. Landen" 4). Aan HBCTOE VAN HOXWIEE, 

President van het Hof in Utrecht, werd opgedragen5) in 
dien zin met den President van den Geheimen Raad te 
spreken. Deze deed als van hem verzocht werd en berichtte 
daarop 6), dat juist alleen wat dit betreft 's Keizers bedoeling 

1) Zie den vorm ia het Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 74, 86. 
2) Ibid. 
3) ld. pag. 74 vlg. 
4) ld. pag. 83. 
5) Ibid. 
6) ld. pag. 84 vlg. 
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een andere was *). Niettemin behoorden 's Keizers Friesche 
onderdanen in hem en zijne nakomelingen zooveel vertrou
wen te stellen, dat zij gelooven zouden dat Z. M. hen in 
geen zaken zou laten bezwaren boven wat redelijk was. Den 
len Augustus ging tot de Friesche Grietmannen het bevel 
uit om al hunne onderdanen, niet-heerschappen, die dat nog 
niet gedaan hadden, te doen zweren op de boven bedoelde 
wijze 2). 

De geprivilegieerde heerschappen intusschen, die in dezen 
zelfden tijd weer een nieuwe poging doen tot herovering, 
vermeerdering en verder behoud hunner speciale voorrech
ten 3 ) , meenen ter bereiking van hun doel de eedskwestie 
nuttig te kunnen gebruiken. De zaak op zich zelve, die in 
den feitelijken toestand immers geen verandering zou bren
gen, hebben ook zij misschien van betrekkelijk weinig ge
wicht geacht. Maar begrijpende dat er KABEL wel aan 
gelegen moest liggen om den eed te kunnen gebruiken als 
argument tegen mogelijke pretenties van latere Keizers, die 
niet Heeren van Friesland tevens zouden zijn4), gaven zij 
hun gedeputeerden aan den Keizer last om toch ook over 
deze aangelegenheid te onderhandelen. SIJBBAND ROOBDA 

zou Z. M. vragen5) om alsnog een schriftelijke verklaring te 
hebben, dat op zijne kosten Friesland ten eeuwigen dage 
vrij zou blijven van alle verplichtingen aan het Kijk, of om 
anders gelijken eed te laten doen „den jongen, als dye olden 
ende hoer foervaders syne Mayesteyt gedaen hebben, in 
handen des forseyde Heers van Buuren, wanttet den jongen 
swaere is een ander eed te doen dan hoere foerolders ge
daen hebben". Hij zal er op wijzen6), dat door de uitschrij-

!) Het tornt mij waarschijnlijk voor, dat wij hier te doen hebben met 
een toespeling op liet toekomstige tractaat van Augsburg van 1548. 

2) Ghbk. van Vriesl. I I I , pag. 85 vlg. 
3) Beneden, m dit Hoofdstuk. 
*) Zoo wordt de vorm van den eed van 1545 aangehaald in een uitvoerige 

beschouwing van EVEKAKT NICOLAI over ' t recht van PHILIPS II op Friesland, 
als Graaf van Holland: Kijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires de la 
Seigneurie, no. 9. 

5) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 93. 
6) Ibid. 
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ving van den eed „groet oproer ende murmuratie is in 't lant 
van Frieslant onder den ghemenen m a n , soe wel Edel als 
Onedel ende onwillich syn den eed te doen"; en dat die 
ontevredenheid zal ophouden als bedoelde verzekering zal 
zijn gegeven, en daarop eerst den edelen, dan den steden 
en eindelijk den huisluiden *) de eed zal worden afgenomen. 

Gedeputeerden gingen op weg 2 ) , over Amsterdam naar 
Utrecht om weer met Dr. HOXWIER te spreken. Deze nu 
ontried hun de supplicatie omtrent den eed op de aange
geven wijze voor te dragen; zij zouden er hun andere zaken 
geheel door bederven, en zich „alsoe een groeten affgunst" 
verwekken. Hij begreep niet waarom men toch zoo graag 
bij de oude formule wilde blijven. De woorden „erfguber-
nator van wegen rijcx" waren uit het eedformulier juist 
weggelaten om „Sijne Maiestaet ende ons des te baet te 
mogen voerantworden tegens trijck, dat wij als ander lit-
maeten des rijcx neit geropen zouden woerden om tot onder-
holdinge der lasten des rijcx te schieten ofte te geven". 
Kenden de Friezen de groote lasten, die de lidmaten van 
het Rijk te dragen hadden, en die in de toekomst eer meer 
dan minder zouden zijn, zij zouden waarlijk met begeeren 
als leden er van geacht te worden! En bleven zij, met het 
voorafgaande voor oogen, nog zwarigheid maken om den 
gevraagden eed af te leggen tenzij na een schriftelijke ver
klaring van den Keizer, dat hij Friesland ten eeuwigen 
dagen zou vrij houden van elke verplichting die het jegens 
het Rijk mocht hebben, dan moesten zij bedenken dat een 
dergelijke belofte reeds wàs gegeven. Immers in den eed, 
die in 1515 namens den Vorst door den Graaf van Buren 
den Friezen gedaan was, was de verzekering gegeven dat 

!) Deze bepaaldelijk aangewezen volgorde geeft weer een eigenaardigen kijk 
op de onderlinge machtsverhouding van enkele der groote groepen onder de 
Friesche bevolking. 

s) Vgl. voor liet nu volgende een brief van GEOKGE VAN KOOEDA, (ver
trokken met de overige gedeputeerden van den geprivilegieerden adel in 
plaats van zijn door ongesteldheid verhinderden vader STBEAND) aan Mr. SYDS 
TJAEEDA en de andere gedeputeerden der geprivilegieerde heerschappen in-
Friesland. Het schrijven is gedateerd: Mechelen, den 6 e n October 1545 en 
wordt bewaard in het G-abbema-Archief. 
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Z. M. het land zou beschutten en beschermen; hetzelfde 
was beloofd in het tractaat van 1524. Dit alles nu werd 
door den eed, dien men zou afleggen, niet krachteloos ge
maakt, bewijze de brieven van non-praejuditie door den 
Keizer gegeven. Het zou dus, behalve onnoodig, zonder zin 
zijn om van den Keizer te vragen van het Rijk vrij gemaakt 
te worden; want waren er verplichtingen, voortspruitende 
uit den eed van 1515, die zouden, door wat men nu ver
zocht werd te zweren, toch niet weggenomen worden. Of
schoon nu gedeputeerden deze argumenten billijkten, be
hielden zij zich echter nog voor een definitief besluit te 
nemen, tot ze ook Dr. VIGLIUS AB AYTTA gesproken zouden 
hebben. Deze ried, toen ze hem de zaak voorlegden, in den 
zelfden zin als Dr. HOXWIER, en bood aan hun uit te leggen 
waarom de woorden „erfgubernator van wegen des rijcx" in 
den vorm van den eed weggelaten waren. Ongelukkiger 
wijze vond de verslaggever van dit alles zijn explicatie „hyer 
tlange tverhaelen". Enkele van VIGLIUS' redenen geeft hij 
op. Onder meer zou de uitlating hebben plaats gehad „om 
tonverstandt, datter uyt comen mochte van sommigh plompe 
ofte quaetwillige luyden'", die den eed in de toekomst zouden 
willen uitleggen als aan Z. M. als Keizer gedaan, of aan Keiz. 
Ma*, en zijne erven voor zooverre zij Keizers zouden zijn en niet 
anders, waaruit groote inconvenienten zouden kunnen rijzen. 
Als een andere reden gaf ook VIGLIUS op de begeerte van 
den Keizer om te beter het Friesche land tegen rijks-contri-
butiën te kunnen vrijwaren. Meermalen reeds hadden de 
Staten van het Rijk den Keizer verzocht om tot zulke schat
tingen zijn consent te willen geven; nog op den laatsten 
Rijksdag had hij, VIGLIUS, namens den Keizer deze landen 
in bescherming moeten nemen tegen dergelijke financieele 
aanslagen; „ende waeren Key. Ma*, ende die Stathen des 
Rycx dyen aengaende de saeck niet en eens". VIGLIUS 
meende daarom dan ook wel zeker te weten dat de Keizer 
het niet goed zou opnemen, als nu vanwege de landen ge
vraagd werd om bedoelde woorden weer in den eed op te 
nemen. En al wilde de Keizer dat toestaan — zooals zij 
toch eigenlijk 't liefst schenen te wenschen — het zou meer 
tot nadeel der Friezen strekken dan tot hun voordeel. Want 
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als zij dan volstrekt als leden van het Rijk wilden geacht 
worden, wat reden hadden zij dan om te weigeren als andere 
lidmaten contributie te betalen tot de defensie van dat Rijk, 
speciaal tegen de Turken? Verder wees ook VIGLITTS op het 
dwaze _ van hun eisch, dat de Keizer hen zou bevrijden van 
„de verplichtinge, daer (zij) trijck in gehouwen mochten sijn". 
Want òf zij hadden dat Rijk geen eed gedaan, òf, indien zij 
meenden door den eed van 1515 een band gelegd te hebben, 
dan zou die niet geslaakt worden door wat zij nu op het 
punt stonden te zweren. Immers , stilzwijgend was in den 
verzochten eed dezelfde kwaliteit herhaald, die in dien van 
1515 uitgedrukt stond; speciaal, daar de Keizer door zijn 
brieven van non-praejuditie verklaard had „dat de versochte 
eedt prestert zal worden onvermindert de tractaet van '15". 
De gedeputeerden, door dien dubbelen drang ervan over
tuigd dat volhouden hun nadeelig zou zijn, schreven in dien 
zin aan hunne committenten in Friesland, onder wie weer 
SYDS TJABRDA de hoofdman was. Zijn adviesx) was, dat men 
„van dye materie des eeds nyet solde handelen metten 
eersten, noch daer van nyet openbaren, mer solliciteren dye 
andere saken gelijcklijck als sij best kosten; ende indyen 
dye wel willen gaen, ende wij redelyck tot onse intentie 
mochten comen, datmen alsdan daeraf nyet formaende, 
ymmers K. M. wille in alles folgede; mer wolden dye saeken 
nyet wal ghaen ende K. M*. tot nyet, ofte seer weynich 
beters solde willen forstaen ofte ons gunnen, dan tot noch 
toe forstanden ofte gegunt is , dat in sulcken gefalle GEOEGIBN 

sijn commissie begoste te exerceren, ende te solliciteren naer 
formoegen der instructie, op avonture oft men den Keyser 
daer doer tot een ander meinunge brengen mochte". In 
geen geval moesten de gezondenen, wat den eed betreft, iets 
consenteeren zonder ruggespraak met hunne committenten. 

De geprivilegieerde heerschappen hebben bij deze gelegen
heid niet bereikt wat ze hoopten 2); ik weet niet of ze zich 
daarom tegen het afleggen van den eed zijn blijven verzetten. 

!) Ygl. een brief van Mr. STBS TJÂ¾KDA aan Mr PETER KIEUWERDTSZ. , 

gedateerd: Binsumageest, 16 October 1545 , bewaard in het Gabbema-Archief. 
2) Zie beneden m dit Hoofdstuk. 
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Bevel om de Friezen, die geen heerschappen waren, te doen 
zweren, was reeds aan de Grietmannen gegeven. Dezen zouden 
naam en toenaam in geschrifte overleveren; die namen 
moesten geregistreerd worden en overgezonden naar de Reken
kamer in Den Haag; ook hier zouden ze in een register 
worden aangeteekend en daarna overgestuurd naar de Register-
kamer van Holland, waar ze bewaard zouden worden met 
de andere „Charters" van het land x) Een zeker bewijs 
dat aldus geschied is, heb ik nergens gevonden. Ik 
acht het waarschijnlijk om het bepaalde gebod, dat ik niet 
herhaald vond. Buitendien wordt in een stuk van 1560 2), 
bevattende — tegen pretenties van Keizer FEBDINAND — uit
voerige beschouwingen van EVERART NICOLAI over het recht 
van PHILIPS II , als Graaf van Holland, op Friesland, onder 
meer gewag gemaakt van den eed van 1545. 

In dit geval hadden dus de Friezen in den afgelegden 
huldigingseed eindelijk de uitgedrukte herinnering aan de 
vroeger gepretendeerde rijks-onmiddelbaarheid laten varen. 
IJverig hadden ze getracht daartegenover de verzekering te 
krijgen, dat ze dan nu ook niet meer gehouden zouden zijn 
in eenige rijkslasten te deelen. Hun was o. m. te kennen 
gegeven, dat de uitlating was geschied om hen tegen pre
tenties van het Rijk te beter^ te kunnen beschermen, preten
ties die intusschen — omdat de nieuwe eed geen vorige 
eeden te niet deed — door geen verklaring van den Keizer 
krachteloos gemaakt konden worden. Des te onaangenamer 
moet het den ingezetenen van Friesland geweest zijn, toen 
hun op den landdag, begonnen den 3en Mei 1549 3), het 
tractaat van Augsburg ter bekrachtiging werd voorgelegd, 
waardoor ook zij tot financieele en militaire hulp in rijks-
zwarigheden opgeëischt werden 4). Zij beriepen zich op de 
tractaten van 1515 en 1524 en op de beloften van 1539. 

1) Bijks-Archiei te Brussel, Carton 27, Utrecht, 20 Juli 1545, aau Presi
dent en Raden in Friesland. 

2) Aangehaald boven, pag, 389 noot 4. 
3) Zie de uitschrijving van dezen landdag: Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 164. 

De Acta komen voor in het Archief-Eysinga. 
*") Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 133 vlgg. komt een vertaling voor van het 

verdrag; ld. pag. 138 het voorgeslagen ontwerp van bevestiging. 
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Buitendien wezen zij op de zware lasten, die zij tot onder
houd van dijken en waterwegen zich hadden te getroosten. 
Daarom verzochten zij den Keizer af te willen zien van de 
verlangde bezegeling van een t rac taa t , dat hun nieuwe en 
eeuwige lasten zou opleggen x). Het Hof weigerde dit ant
woord aan te nemen en ried den Staten gedeputeerden te 
kiezen, om het in persoon den Keizer over te brengen 2). 
Gedeputeerden waren op weg om PHILIPS bij zijn bezoek 
aan deze streken welkom te heeten en hem een gratuiteit 
als „blijde inkomste" over te reiken; hun werd alsnog opge
dragen den Keizer Frieslands weigering om het t ractaat van 
Augsburg te ratificeeren kenbaar te maken s). Van regeerings-
zijde deed men al wat men kon om de Friezen tot andere 
gedachten te brengen. Het verdrag was gesloten ter vermeer
dering van welvaart , rust , vrede en veiligheid dezer landen! 
En om te toonen, dat men die niet boven rede dacht te be
lasten, verklaarde de Landvoogdes namens den Keizer uit
drukkelijk4), dat, àls het mocht gebeuren dat men den Staten 
van Friesland zou moeten verzoeken hun aandeel in de 
rijkslasten ook op te brengen met de andere Landen van 
herwaartsover, KAREL en zijne nakomelingen de op te bren
gen som ter discretie van genoemde Staten zouden stellen. 
Slechts wenschte men dat zij zich niet ganschelijk zouden 
afscheiden van de andere Nederlandsche gewesten. Nog 
echter waren de Friezen niet gerust en tevreden. Den 7en 
October 1549 werd een Statenvergadering gehoudenB), waarin 
door den President van het Hof namens den Stadhouder 
werd voorgesteld: 1°. om gedeputeerden te zenden naar 
Deventer, Zutphen, Nijmegen of elders, om PHILIPS te be
groeten, een propijn aan te bieden, te huldigen en eed van 
hem te nemen 6); 2°. aan te nemen de Pragmatieke Sanctie 

1) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 166 vlg. 
2) ld. pag. 169. 
3) ld. pag. 169 vlg. 
i) ld. pag. 171 vlg. 
5) Zie de Aota dezer vergadering; in het Arcbiei-Eysinga. 
6) Zie boven, op deze pag. Een brief van de Landvoogdes, om met i e t 

zenden van gedeputeerden voorloopig nog te wachten, had de Staten bereikt 
toen de gelastigden reeds vertrokken waren. (Zie Chbk. van Vriesl. I I I , 



395 

„beroerende . . . de successie van den lantfursten van dese 
Zyn Ma1. Erffnederlanden" en 3°. te ratificeeren het tractaat 
van Augsburg. In bet eerste voorstel werd gereedelijk toe
gestemd *); de eedsfomule werd ontworpen naar het model 
van 1545a); PHILIPS en zijne erven en nakomelingen zouden 
gehuldigd worden als „natuerlycke Erffheere van Vries-
landt". Ook tegen de bekrachtiging der Pragmatieke Sanctie 
werden geen bezwaren ingebracht8). Maar anders was het 
met de bezegeling van het verdrag van Augsburg4). Als in 
1545 was de houding der Friezen ook nu. Zij wilden, blij
kens de antwoorden op de beide eerste punten, wel de 
opzettelijke vermelding van de oude verhouding tot het Rijk 
in den huldigingseed weer laten varen, maar wenschten dan 
ook van eventueele lasten, aan dat Rijk op te brengen, uit
drukkelijk vrijgesteld te worden De voorwaarden, op welke 
allèèn Friesland het tractaat dacht te goed te keuren, lieten 
aan beslistheid niets te wenschen over. De Friezen zouden 
nu noch in de toekomst gehouden zijn om in eenige reale 
of personeele lasten van het Rijk te deelen; de Keizer of 
zijne erven zouden daarin te voorzien hebben uit de op
brengst der Bildtlanden en van de gewone domeinen. Verder 
zouden de ingezetenen van Friesland niet buiten de palen 
van hun gewest getrokken worden en zouden alle vroegere 
overeenkomsten, privileges en vrijheden onverkort van kracht 
blijvenB). 

Den 17en Januari 1550 kwamen de Staten van Friesland 
weer samen6). ABEMBESG nam hun namens PHILIPS den 
huldigingseed af. Daarna, op den 19ea van diezelfde maand, 
vertoonde zich de Stadhouder samen met den Raad weer 
op den landdag, bedankte de vergadering voor de betoonde 
bereidwilligheid, en bracht haar onder het oog hoe zich 

pag. 170). Deze waren echter, hiervan in kennis gesteld, blijkbaar zonder 
hun last af te doen teruggekeerd. 

1) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 176. 
2) ld. pag. 175. 
3) ld. pag. 176. 
ï) ld. pag. 177. 
&) Ibid. 
6) Zie de Aota dezer vergadering: Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 181 vlgg. 
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Friesland nu onder één Erfheer, onder één titel en ééne 
protectie met de andere Erfnederlanden had verbonden. 
Tot „welvaeren, vreede, vasticheyt ende verseeckertheyt" 
had men daarnaar getracht. Immers deze Landen waren 
„frontieren ende limieten, terminerende aen andere Heeren 
Landen". Daarom zou het dan ook billijk zijn, dat Friesland 
zich „voorder in als geheel conformeren ende gelyck maecken 
souden mit dandere Zynen Mayesteyts Erffnederlanden, ende 
hen vougen als Litmaten van één Lichaem oft Uhiversiteyt, 
in geene puncten ofte Stucken van den anderen zynen 
leeden ofte gedeelte dissentierende, noch gevoelende". Zonder 
schade nu zou dat kunnen gebeuren, als de Friesche landen, 
even als de andere gedaan hadden, het Augsburger verdrag 
wilden aannemen, waarom men hen nu reeds voor de vierde 
maal vroeg! — En echter, ook voor de vierde maal bleven 
de Staten bij hun vroeger propoost: goedkeuring slechts op 
voorwaarde van handhaving van alle oude tractaten en 
privilegiën en op conditie, dat de Keizer en zijne nakome
lingen op zich zouden nemen alle lasten, die voor de Friezen 
uit het verdrag mochten voortvloeien!1) Het antwoord, door 
Stadhouder, President en Raad overwogen, werd niet van 
dien aard bevonden, dat men het van 's Keizers wegen kon 
aannemen, en dat het „effecte van rechte soude moegen 
sorteren voor 't Heylyck Ryck". Waarom de Stadhouder 
den Staten deed verklaren, dat „hy van Zynen Mayesteyts 
weegen hoere antwoorde nyet en acceptierde, ende gemerct, 
die Landen hen niitten anderen Zyne Mayesteyts Erffneder
landen nyet en hadde willen conform maicken, ende die 
reversaelen, hem gepresenteerd, accepteren, dat Zyn Maye-
steyt in desen saicke den Lande van Vrieslandt voorder 
nyet in meeninge was te gratificeren, maer dat Zyne Maye-
steyt, inden naam ende qualiteyt als Keyser, verstont, be
roerende die selve saicke, te bliven in zyn geheel, ende 
dat die Landen mochten overleggen, ende bedeyncken, wat 
hen in toecommende tyden, uuyt oersaicke van deesen, 
mochte overcommen; ende hoewel die voorschreven ratif-
ficatie, op ten naem van de Greneralité aller deeser Neder-

i) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 186 vlg. 
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landen, ' tHeylich Ryck overgesonden was, achtervolgende 
huer consent, dat men dies nyet jegenstaende soude die 
van Vrieslandt iaeten op hen selven, sonder te letten ofte tar-
resteren op huerluyder refuys, wygeringe ende difficulteyt" 1). 

Het komt mij voor dat dit het laatste woord is , dat in 
Friesland in deze kwestie gesproken werd. De landdag, die 
den 17en Maart 1550 werd geopend, schijnt alleen samen
gekomen te zijn om maatregelen te nemen tegen het optreden 
der steden2). Over het t ractaat van Augsburg werd toen 
niet gehandeld, evenmin als in de landdagen die in 1553 
en 15543) daarop volgden. 

B. GELEGENHEDEN TOT UITING VAN GEIEVEN EN WIJZE 

VAN BEHANDELING. 

Aan de bespreking der klachten, door de Friezen tijdens 
KAREL'S regeering geuit, laat ik een overzicht voorafgaan 
van de landdagen, die gelegenheid tot die uiting boden. 
Een korte schets van het verloop telkens en den uitslag der 
gevoerde onderhandelingen zal dan tevens doen zien, met 
wat eindeloos geduld de regeering zich nu en dan moest 
wapenen om tot haar doel te geraken. 

Van 1526 zijn de eerste doleanties, die ik vermeld vond. 
Een troep knechten maakte het in dat jaar Friesland lastig. 
Een landdag werd beschreven4) om middelen tot afweer te 
beramen. De Friezen meenden, dat de Keizer hen behoorde 
te beschermen, en dat derhalve de Stadhouder zooveel 
knechten als daartoe noodig zouden zijn moest aannemen. 
Deze antwoordde, dat hij daartoe geen macht had. Dus 
werden eenigen naar de Landvoogdes gezonden, die, behalve 
over de zaak in kwestie, ook op tal van andere punten 

1) Cnbk. van Vnesl. I I I , pag. 187 vlg. 
2) Zie de Acta onder de Losse stukken in het Kijks-Archief te 

Leeuwarden, no. 235a. 
3) Zie beneden, Hoofdstuk IX. 
*) Cnbk. van Vriesl. I I , pag. 162. 
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klachten overbrachten*). Ze werden door de Landvoogdes 
geapostüleerd 2); echter niet naar genoegen, want de meeste 
komen weer voor onder de doleanties van 1527. 

Den 15en Februari van dat jaar begon in tegenwoordig
heid van keizerlijke commissarissen een landdag s), waarop 
den Staten een voorstel werd gedaan: 1°. aangaande de 
dijken, en 2°. omtrent een nieuwe ordonnantie ter vervan
ging van de Saksische. Van die gelegenheid maakte de 
landdag gebruik. Den 18en werd een reeks bezwaren bij 
Stadhouder, Hof en Commissarissen ingediend, die den 20en 
beantwoord werden4). Dat antwoord noemden de Staten 
indruischend tegen de tractaten van 1515 en 1524; zij be
geerden duidelijke en pertinente verklaringen en boden zich 
anders tegen den Keizer ten rechte&). Den 21en werden 
opnieuw en breeder de grieven, die men had, in geschrifte 
overgeleverd6), doch jaren duurde het vóór de Friezen in 
het bezit van het gevraagde, duidelijke antwoord kwamen. 
Op een landdag, in 1529 gehouden, werd o. m. verlangd 
„all noch de antwordt van die beschwaerynghe der Landen, 
luydt zekere articulen onszen Heere den Stadholder over 
twe jaeren all overgegeven" 7). Pas van den 14en Juli 1530 8) 
zijn de definitieve apostillen; voorloopige, door de Land
voogdes gesteld maar gedeeltelijk verwijzende naar den 
Keizer en het Hof van Friesland, zijn al van 12 Maart 
1527 9). Weer protesteerden in 1530 de Staten op vele punten; 
zij werden echter door het Hof in de meeste opzichten naar 
den Keizer verwezen 10). 

!) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 162 vlgg. 
2) Ibid. 
s) Zie de Acta in de Aytta-Portefeuille in het JSijks-Archief te 's-G-ra-

venhage, no. 248. (Vgl. boven, pag. 22 noot 4). 
4) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 516 vlgg. 
6) ld. pag. 517 vlg. 
6) ld. pag. 173 vlgg. 
' ) ld. pag. 184. 

8) ld. pag. 176. 
9) Rijks-Archief te Brusse l , Car ton 1 en Ibis. —. Gar ton 1 7 0 , Affaires 

des E t a t s , xio. 2. 
10) Protest met apostillen in het Archief-Eysinga. 
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In 1531, na den Rijksdag van Augsburg, hield KABEL V 
zich een tijdlang op in de Nederlanden. De Friezen beslo
ten1) om beden te voorkomen Z. M. uit eigenbeweging, als 
blijde inkomste, een propijn aan te bieden van 14000 Ca-
rolus-guldens. Het geschenk ging echter vergezeld van een 
lijst van klachten en vragen, gedeeltelijk weer de oude, met 
nieuwe vermeerderd, gestegen tot een getal van 22. Het 
veelszins onvoldoende geachte antwoord, dat gedateerd is 
uit Brussel, den 20en Maart 1531, lokte een repliek uit van 
de zijde der Staten, geappostilleerd den 2en September van 
genoemd jaar2). De antwoorden waren al weer niet geheel 
naar genoegen. 

In 1537, na de onderwerping van Groningen met de Om
melanden en Drente, kwam de eerste bede tot de Friezen 
ook, en gaf aanleiding tot den beruchten, boven3) reeds uit
voerig beschreven landdag, die den lOea October van dat 
jaar begon. De Staten weigerden iets te geven4), tenzij de 
keizerlijke commissarissen wilden „verstaen tot eyndtlycke 
accoerdt, ende den Landen accorderen dese naevolgende 
puncten, dair aff eensdeels over lange, van anbegin, querela 
is geweest". Met de antwoorden was men van Friesche zijde 
niet tevreden; men kon niet tot een accoord komen; het bleef 
bij de gedreigde weigering. 

De regeering intusschen legde zich daar niet bij neer. 
IJverig werd tot een nieuwen aanval het terrein voorbereid5). 
Voormannen trachtte men tot andere gezindheid over te halen 
en op enkele punten alsnog door toegeven tot overeenstem
ming te geraken. Den 29en Maart 1539 werd instructie gege
ven aan den Stadhouder, den President van het Hof en aan 
JOOST SASBOUT, Eaad-ordinaris in Holland, om als commis
sarissen van den Keizer de Staten weer samen te roepen6). 

!) Ghbk. van Vriesl. I I , pag. 579 vlgg. 
2) ld. pag. 584. 
8) Pag. 354 vlgg. 
4) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 708 vlgg. 
6) Men vergelijke hiervoor verscheidene brieven in de Cartons 6, 7 en 

8, Rijks-Archief te Brussel. — Tgl. over zulke voorbereiding in het alge
meen boven, pag. 350 vlgg. 

6) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 727. 
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Den 18en April daaropvolgende begonnen deze hun vergade
ring1), waarin de bede van 1537 werd hernieuwd. Gedepu
teerden van de Staten vervoegden zich den volgenden dag bij 
de commissarissen en wilden weten of deze last hadden te 
onderhandelen over de doleanties, in 1537 ingediend. De kei
zerlijke gevolmachtigden drongen aan op een „simpelyck ende 
liberalyck" consenteeren; maar de Staten hadden „tanderen 
tijden" leergeld betaald. „Nae dat zy een geschenk gedaen 
hadden, verhoopende op heure doleancien goede antwoorde 
te vercrygen, en geviel daer nyet aff tot heuren voorndeele". 
Daarom begeerden zij eerst communicatie over hun klachten, 
dan pas over het geld. Toen dit was toegestaan, werden den20en 
de doleanties, in hoofdzaak die van 1537, ingediend en werd om 
vaststelling van een tijd voor nadere bespreking gevraagd. Den 
21en 's morgens begon de conferentie met het verzoek der keizer
lijke gecommitteerden om vooraf het bedrag, dat men dacht 
te geven, vast te stellen; het betaamde immers kwalijk aan 
onderdanen om met hun vorst te marchandeeren, en daarvan 
had het toch veel weg, als de Staten verklaarden dat zij 
„indyen zy genadelyck antwoorde crygen (zouden) op haer 
doleanciën, huer buydel mildelyck wilden openen". Men 
bleef echter onverbiddelijk op zijn stuk staan en zoo werd 
dan begonnen met de bespreking van de ingediende klachten. 
Over wat tegen de vroegere tractaten gezondigd was kwam 
men spoedig tot overeenstemming; dat zou worden afgedaan. 
Minder gemakkelijk zou dat gaan over wat de Friezen meer 
eischten dan zij vroeger bezeten hadden. Daarom werd hun 
nog eens gevraagd dan nu de som te noemen, die men den 
Keizer dacht op te brengen. Dit maal werd aan het verzoek 
voldaan: 40.000 Carolus-guldens werden beloofd, als ook de 
andere eischen, die betrekking hadden op het vergeven van 
kerkelijke beneficiën en grietmansplaatsen, werden ingewil
ligd. Meer geld, korteren termijn van betaling, en weglating 

!) Zie de Acta Chbk. I I , pag. 727 vlgg. — Van den uitslag heeft men zeer 
zeker niet al te liooge verwachtingen gehad; in een brief van VAN STAVELEN , 
President van het Hof, aan HOOGSTRATEN, waarin hij dezen mededeelt dat de 
Staten zijn samengeroepen, heet het verder: „si 1'on obtient ¾uelque ohose 
des frisons ee ne sera poinct sans grans plaintes et doléances a 1'accous-
tumée''. Eijks-Archief te Brussel, Carton 7, 18 Maart 1539. 
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der beide laatste punten waren de tegen-eischen. Breedvoerige 
discussies volgden; commissarissen konden nóch aannemen 
nóch weigeren en vroegen uitstel om de zaak aan de Land
voogdes voor te leggen. Daarna zou den opnieuw samen 
geroepen Staten antwoord gegeven worden. Den 18en Juni 
1539 werd hiertoe een landdag geopend *). De termijn van be
taling werd korter gesteld, maar alleen op de oude, ten 
slotte iets verzachte voorwaarden; een concept-schikking der 
regeering werd gekritiseerd en door een eigen voorstel der 
Staten vervangen 2). Den 30n Juli daaropvolgende richtte de 
Landvoogdes een missive tot de Staten van Friesland 3), be
helzende het goedvinden der regeering in dezen en het ver
zoek om enkelen van de notabelsten tegen den 14en Augustus 
tot haar in den Haag te zenden, met volmacht om tot een 
eindschikking te komen. Naar aanleiding van dit schrijven 
werd den 13en Augustus wederom een landdag gehouden 4), 
waarop voorlezing van den inhoud werd gedaan. Volgens het 
advies van een minderheid onder de gedeputeerden besloten 
de Staten aan de vraag der Koningin niet te voldoen, maar 
schriftelijk antwoord te zenden en eenvoudig te volharden 
bij wat geëischt was. Dit besluit werd Stadhouder, Presi
dent en Raden kenbaar gemaakt. Persoonlijk spraken den 
volgenden dag de beide eersten daarop de in den landdag 
verzamelden toe, met het resultaat dat men voor dit maal 
bewilligde in het zenden van gedeputeerden buiten 's lands. 
Hun werd echter een concept-eindregeling meegegeven5), 
welker bevestiging de conditio sine qua non was voor de 

1) Acta m het Chbk. van Vriesl. I I , pag. 753 vlgg. 
2) Den 26en Juni 1539 schrijft dan ook VAN STAVELE uit Leeuwarden aan 

HOOGSTRATEN, dat alle vlijt, die werd aangewend om een subsidie te krijgen, 
maar weinig had opgeleverd, „entant quilz ne veullent entendre d'accorder 
les 40.000 £ autrefois offers, que ayans la libre nomination ou présentation 
de tous benefices". (Rijks-Archief te Brussel, Carton 7). Uit een brief van 
TAUTENBÜRG aan MARIA VAN HONGARIJE, van 9 Juli 1539, blijkt dat SASBOTJT 

met de artikelen, die de Friezen begeerden, toen ten Hove was vertrokken, 
(ld. Carton 8). 

3) Ghbk. van Vriesl. I I , pag. 757. 
4) Zie de Acta: ld. pag. 759 vlg. 
B) Te vinden ld. pag. 762 vlgg., waar in het bovenschrift: „Belofte of 

Verklaring" . . . in: „Ontwerp-belofte of -Verklaring" . . . te veranderen is. 

26 
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schenking van de 40.000 gulden. De confirmatie-brief van 
den Keizerx) wijkt in geen enkele hoofdzaak van dit concept 
af en in October 1539 was dns eindelijk een klaagperiode, 
die van het begin van KÁREL'S regeering af haar oorsprong 
nam, afgesloten. De tractaten van 1515 en 1524, waaraan 
men den Keizer en waaraan deze zichzelf had gebonden, 
waren met dat van 1539, dat met de beide voorgaande van 
nu af in één adem genoemd wordt , vermeerderd. 

Zoo was dus alles peis en vree! Maar lang duurde die 
toestand niet. Bij de uitvoering van wat de regeering beloofd 
had rezen al dadelijk geschillen. Tot afdoening van hetgeen 
tegen de tractaten gedaan was, werden door haar 2 Raads-
lieeren uit het Hof van Friesland als commissarissen aange
wezen 2). Elk afzonderlijk geval werd onderzocht en op zich 
zelf behandeld2) . Maar hoe nu met ambtenaren, die tegen 
het accoord zouden handelen of, naar luid van het accoord, 
niet bevoegd zouden zijn tot hun ambt? P E T E B RIEUWERDTZ, 

's lands advokaat in dezen, heeft over die vraag blijkbaar 
STDS TJAEBDA geschreven. Deze antwoordt 3 ) , dat het hem 
voorkomt „dat men geen conclusie op alsulcke persoenen 
behoefde ofte van noeden solde wesen te neemen, noch oeck 
geen sportelgelt te geeven". Eischte het Hof, dat men tegen 
dergelijke ambtenaren proces voerde, dan zou men copie 
van 's Keizers brieven kunnen overleggen en vorderen dat 
naar den inhoud daarvan gedaan zou worden Wat zou het 
accoord, met den Keizer gemaakt , ba ten , als men tot groote 
kosten van het land zou moeten procedeeren om tot de ver
vulling van de overeenkomst te geraken? Weigerde de Raad 
nog, dan kon men den Keizer om ampliatie verzoeken, 
beter dan daartoe nu reeds over te gaan, daar in dit geval 
een verwijzing naar het Hof het antwoord zou kunnen 
wezen. — Over de oplossing dezer kwestie vond ik niets; 

1) Chbk. van Yiiesl. I I , pag. 769 vlgg. 
2) Idem, pag. 780 vlgg. ' het proces-verbaal van bedoelde commissarissen. 
3) Brief van STDS TJAERDA aan PETER KIEUWERDTSZ. , gedateerd: Rinsuma-

geest 8 Maart 1540; bewaard in het G-abbema-Archief. 
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tegen bedoelde ambtenaren echter werd, namens de Landen, 
door PETBE EIETJWEEDTSZ. geprocedeerd *). 

Mogelijk hebben de gedeputeerden, die op den landdag, 
den 2en December 1540 begonnen 2), verslag uitbrachten van 
hunne bevindingen ten Hove, ook hieromtrent met den 
Keizer onderhandeld. Een plakkaat, door hen in de mid
dagvergadering voorgelezen, lokte weer protest uit en werd 
voor de Friezen aanleiding tot een poging om te geraken 
tot ruimer mêezeggenschap op wetgevend gebied. Bij deze 
gelegenheid koos de vergadering de boven 8) reeds genoemde 
gedeputeerden, die in opdracht kregen „om den swaricheyden 
van den Landen te remedieren . . ., ende voerts guede poli-
tiën, soe wel in den Landen als in den Steden, te doen 
stellen." 

Den Hen April 1543 werd aan de Staten van Friesland bij 
monde van den President van den Raad voorgesteld4) om-
den Keizer in de groote onkosten, die de Fransche en Grel-
dersche oorlogen meebrachten, te gemoet te komen door: 
1°. enkele termijnen van de jaartax bij anticipatie op te 
brengen en 2°. den lOOen penning toe te staan van alle 
goederen, die uit Friesland naar vreemde landen zouden 
gevoerd worden. In het eerste verzoek werd toegestemd, 
behalve wat enkele deelen betreft, die veel schade hadden 
geleden door watersnood en sterfte van vee; het tweede werd 
afgeslagen, als zijnde tegen het tractaat van 15245). Den 
15en April werden enkelen aangewezen om dit antwoord 
over te brengen aan de Landvoogdes6). Hun instructie7) 
bevat weer een reeks van bezwaren en vragen, gedeeltelijk 
toelichting op de artikelen tijdens den gehouden landdag 
overgeleverd aan het Hof en door dat lichaam den 14en 

1) Zie "beneden in dit Hoofdstuk. 
2) Zie de Acta in het Chbk. van Viiesl. I I , pag. 811 vlgg. 
3) Pag. 373 vlg. 
*) Zie de Acta van dezen landdag in het Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 5 vlgg. 

Uitvoeriger komen de handelingen voor in een stuk, bewaard in het G-emeente-
Aichiei van Leeuwarden, no. 194 van SIN&ELS' Inventaris. 

¾ Zie boven, pag. 251 vlg. 
6) Ghbk. van Vriesl. I I I , pag. 8. 
7) ld., pag. 8 vlgg. 
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April geapostilleerd *); gedeeltelijk ook aanvulling daarop. 
Den 22en Mei werden ze door MARIA beantwoord2) . 

Op een landdag, die den lOen Jnli 1543 geopend werd 3) , 
stemden de Staten toe in het onderhoud van 1000 knechten 
gedurende 2 maanden. Den 5en September van hetzelfde 
jaar begon een dagvaar t 4 ) , waarin men weigerde dien ter
mijn met nog 2 of 3 maanden te verlengen. Het bezoek der 
Landvoogdes aan Friesland gaf in 1545 opnieuw aanleiding 
tot een bede 5). Zestigduizend Carolus-gulden werd gevraagd 
en door de Staten toegestaan6) onder inlevering van weer 
een lijst van bezwaren, den 7en Juli ingediend 7) en door de 
Landvoogdes geapostilleerd. 

Op de vele landdagen, in 1549 en 1550 gehouden 8 ) , was 
de. ratificatie van het Augsburger verdrag, de huldiging van 
PHILIPS en de bekrachtiging der Pragmatieke Sanctie klaar
blijkelijk te zeer hoofdzaak, dan dat van veel kwesties daar
naast sprake kon wezen; slechts enkele bezwaren werden 
geopperd. 

Anders was dit, toen in 1553 opnieuw een bede om gelde-
lijken steun tot de Friezen werd gericht. Van den laatsten 
April 1552 dateert het concept9) van een uitvoerige instruc
tie voor JOHAN DE LIGNB, Grraaf van Aremberg, WIJNANT DB 

BREYDEL, „landcommandeur van Maastricht" en ME. EVEBART 

NicoLAi, Raadsheer in den Geheimen Raad , van wat zij o.m. 
ook in Friesland te doen zullen hebben ten einde een tege
moetkoming te erlangen in de kosten van den toenmaligen 
krijg. Zij moeten wijzen op het ook daar dreigende oorlogs
gevaar, op de plichten van goede onderdanen jegens den 

1) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 12 vlgg. 
2) ld. pag. 17 vlgg. 
s) Zie de Acta in het Rijks-Archief te Leeuwarden, Losse s t u i t e n no. 200. 
4) Ibid, no. 200. 
5) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 83 vlgg. 
6) Bijks-Archief te Brussel, Papiers d'Etat et de 1'Audience, Begistre 

no. 741: Pièces relatives aux aides et subsides. Den 8en Juli werden ƒ60,000 
toegestaan. 

7) Chbk. van Yriesl. I I I , pag. 69 vlgg. 
s) Zie voor de Acta boven, pag. 393 vlg. 
9) Eijks-Archief te Brussel, Papiers d'Etat et de 1'Audience, Begistre 

mo. 795: Instructions pour différents personnages en mission à 1'intérieur. 
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Vorst en jegens zich zelven, en op de mildheid waarmee 
andere gewesten aan 's Keizers verzoek voldeden ; dan zullen 
zij 60.000 gulden vragen en van de doleanties, die verwacht 
worden als naar gewoonte, de Landvoogdes rapport doen 
zonder daarom de zaak der bede te vertragen. Wat opont
houd veroorzaakte, weet ik niet; maar pas den Hen April 
1553 werd de landdag geopend, waarin de beide laatste com
missarissen het keizerlijk verzoek den Staten overbrachten1). 
In antwoord daarop presenteerden deze 29000 gulden. Een 
uitvoerige beschrijving van de in Friesland heerschende 
armoede2) moest het feit, dat men slechts ten deele aan 
's Keizers wensch voldeed, verontschuldigen. Bovendien werd 
ook nu weer een der gewone verlanglijsten ingediend3). De 
regeering echter liet zich zoo niet afschepen. Van den 9en 
December 1553 dateert een ampele instructie voor ÁBEM-
BEBG4) hoe hij, met het oog op deze bede, bij zijn komst 
in Friesland te werk zal gaan. Met zorg moet hij het 
terrein voorbereiden, en meent hij op slagen te kunnen reke
nen, dan zal hij opnieuw een Statenvergadering beschrijven 
om beter antwoord te krijgen. Het schijnt met de voorloo-
pige onderhandelingen niet onvoorspoedig gegaan te zijn; 
althans den 29en Januari begon een landdag5), waarin door 
den Stadhouder en den President van het Hof 's Keizers 
verzoek werd hernieuwd. Onder verontschuldiging, evenals 
vroeger, wegens armoede door overstrooming, duurte en 
kranke nering, boden de Staten nu 40.000 gulden, te betalen 

¾ Zie de Acta in i e t Gemeente-Archief van Leeuwarden, no. 212 van 
SINGELS' Inventaris; ook in het Rijks-Archief aldaar, Losse stukken no. 263. 

2) Rijks-Archief te Brussel, Papiers d'Etat et de TAudience, Registre 
no. 741: Pièces relatives aux aides et subsides, fol. 43. — Rijks-Archief te 
Leeuwarden, Losse stukken no. 269. 

8) Zie het in de vorige noot bedoelde Register, fol. 32 en de Acta in het 
Gemeente-Archief te Leeuwarden; ook Rijks-Archief aldaar, Losse stuk
ken no. 264. 

4) Rijks-Archief te Brussel, Papiers d'Etat et de l'Audienee, Registre 
no. 784: Commissions et instructions pour des gouverneurs de province, 
fol. 213 vlgg. 

5) Zie de Acta in het Gemeente-Archief van Leeuwarden, no. 212 van 
SINGELS' Inventaris; ook in het Rijks-Archief aldaar, Losse stukken nos. 275, 
276, 277, 278 en 279. 
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in 4 jaar, de 29.000 van April van het vorige jaar er bij inbe
grepen. Echter ook nu onder voorwaarde dat alle tractaten 
en privilegiën onverkort zouden blijven en dat, evenals in 
1539, twee commissarissen gezonden zouden worden om af 
te doen wat tegen de overeenkomsten geschied was. Nog 
enkele eischen vergezelden het aanbod, waarmee de zaak
gelastigden van den Keizer zich intusschen niet tevreden 
betoonden. Op vernieuwden aandrang hunnerzijds kwamen 
de Staten op hun besluit terug, en beloofden eindelijk, hoewel 
het hun nauwelijks doenlijk was, de gevraagde 60.000 gulden 
in 6 jaar op te brengen, op voorwaarde van brieven van 
non-praejuditie en onder conditie ook nu weer, dat de regee
ring zou „ordonneer en ende committeer en twie commissa
rissen, om 't geene eerst ende voir alle aff te doene, te 
repareeren ende in zijnen ersten staet te stellen, tgeene 
des zij bevinden zullen, duer 't aengeven vanden gedepu-
tierde van deesen landen, daertoe gecommitteert zijnde, 
contrarie den voirs. tractaeten gedaen te weesen. Ende 
tzelve doende, Zijne Ma*, gelieve te verclairen, als inden 
jaire 1539 bij zijne Ma', gedaen ys geweest, dat allet-
geene ter contrarie den voirs. tractaeten, previlegiën, vrij-
heyden ende olde costumen van deesen lande gedaen ende 
gestatueert mochte zijn ofte alsnoch gedaen ende gestatueert 
mochte worden buyten consent vanden Staeten van deesen 
landen, geacht ende gehouden zullen worden van geender 
effect ende van onwaerden". Dan volgden nog een viertal 
meer bepaalde eisehen. — Den 3en Februari werd deze acte 
van toestemming overgereikta). Van dienzelfden dag dateert 
een procuratie voor gedeputeerden om aan de gevraagde 
commissarissen mede te deelen, wat tegen de tractaten zoo 
al gedaan was 2). Den 4en Februari werden nadere bepalingen 
nog aan die procuratie toegevoegd3); gedeputeerden zullen 
alleen mogen consenteeren als de acceptatie van woord tot 

!) Pol. 65 van het „Kegistre'' bedoeld beneden, pag. 407 noot 3. — 
Bijks-Archief te Leeuwarden, Losse stukken no. 278. 

2) Gemeente-Archief te Leeuwarden, no. 212 van SINGELS' Inventaris. — 
Rijks-Archief aldaar, Losse stukken no. 278. 

3) Q-emeente-Archief te Leeuwarden, ibid. — Bijks-Archief aldaar, no. 279 
der Losse stukken. 
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woord luidt als de voorwaarden, bij de aanbieding gesteld. — 
AEEMBEEG vertrok nu met het antwoord dat hem gegeven 
was naar Brussel, en werd den 18ea Maart wederom afge
vaardigd naar Friesland met een Acte van aanneming der 
60.000 gulden1), waarin ook het voorgaande stuk van toe
stemming ingevlochten was, maar met enkele veranderingen2). 
Zoo waren in de clausule omtrent de commissarissen, die de 
Keizer moest zenden, de woorden „eerst ende voir alle" . . . 
geschrapt; het opbrengen van de bede wilde men niet afhan
kelijk gesteld hebben van de beëindiging van de taak dezer 
regeeringsgecommitteerden; de Staten konden in overleg met 
den Stadhouder een bepaalden tijd voor hun komst vaststellen. 
In plaats van: „des zij bevinden zullen, duer 't aengeven 
vanden gedeputierde" . . . had men geschreven: „des die 
gedeputeerde van desen landen etc. zullen aengeven ende 
deuchdéliek doen blijcJceri' . . ., waarbij de nadruk op het 
laatste gedeelte te leggen was. „Contrarie den voirs. trac-
taeten" . . . was vervangen, wat het laatste woord betreft, 
door: tractaten, genoemd in het accoord van 1539, te weten 
het tractaat van 1524 en dat van 1539 zelf; men wilde dat 
van 1515 bannen uit de herinnering. Dezelfde beperking 
was aangebracht in het slot van het stuk, waar weer van 
tractaten in het algemeen sprake is. Ook de woorden 
„previlegiën, vrijheyden ende olde costumen van deesen 
lande gedaan ende gestatueert" etc, waren weggelaten, 
omdat ze in het accoord van 1539 niet voorkwamen, som
mige dier privileges onzeker waren, en oude costumen 
in den weg konden staan aan alle goede ordonnanties; 
buitendien, de Friezen gebruikten volgens het tractaat van 
1524 het geschreven recht, en hadden zich, toen ze door 
de regeering daartoe aangezocht waren, weinig ijverig be
toond in het verzamelen en inleveren hunner oude ge
woonten. —• Ook overigens waren nog hier en daar veran
deringen aangebracht. — Een nieuwe vergadering der Staten 
was dus noodzakelijk. Zwaxigheden werden gemaakt tegen 

!) Rijks-Archief te Brussel, Papiers d'Etat et de 1'Audience, Eegistre 
no. 741, Pièces relatives aux aides et subsides, fol. 67. 

2) Vgl. boven, pag. 201 vlg. 
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de Acte van aanneming in dezen vorm; men bleef volhouden T 

ook na alles wat ABEMBERG- en de President van het Hof in 
het midden brachten. Men bleef eischen afdoening van 
alles wat tegen álle tractaten was gedaan en wilde dat 
commissarissen daartoe op zijn langst binnen een jaar, vóór 
de opbrengst van den tweeden termijn, aanwezig zouden 
zijn. Van weerszijden zou de overeenkomst — door AREM-

BEBG namens de regeering, door gedeputeerden voor de 
Staten — geteekend moeten worden. De Stadhouder zeide, 
dat hij daartoe geen macht had en vroeg nadere instructie1). 
Den 6en Juli 1554 accepteerde de Landvoogdes de 60.000 
gulden onder inwilliging van al de eischen, door de Friezen 
gesteld1). Den 27en van die maand gaf de Landvoogd schrif
telijk last aan ADRIAAN VAN DER BTJRCH, President van het 
Hof van Utrecht, en aan KARBL VAN NIJTSEN, Raad-ordinaris 
in Holland, om zich, naar luid van hunne commissie, 
eveneens gedateerd van den 27en Jul i 2) , naar Leeuwarden 
te begeven3). Zij moesten daar met gedeputeerden in overleg 
treden over afdoening van wat tegen vroegere overeen
komsten geschied was. Den 4©n September kwamen zij er aan , 
presenteerden zich in den Raad en verzekerden zich van 
diens medewerking; daarop lieten zij zich openen „die olde 
cancelrye oft criminele consistorie" en zonden een gezworen 
bode van het Hof tot de geduputeerden, om die bij hen te 
ontbieden. Den volgenden morgen verschenen er enkelen, die 
om copie verzochten van de commissie der commissarissen, 
en van wie „Heer HOTTHIE F O N S , pastoor van Jouwert" 
overgaf „seecker quayer, inhoudende 24 articulen, seggende 
dat tot hem noch twee ander waeren gecommitteert, die 
noch niet en waeren gecommen". Als die gekomen waren, 
zouden meer artikelen volgen. Den 6en September werd 
copie overgeleverd van de tractaten van 1515, 1524 en 1539; 
den 7en een cahier met 186 artikelen, ongeteekend; den IQea 

!) Gemeente-Archief van Leeuwarden, no. 212 van SINÖ-EL'S Inventaris; 
ook het „Begistre", bedoeld boven, pag. 407, noot 1, op lol. 75. 

2) Het „Begistre' ' , bedoeld in de vorige noot. 
3) Zie voor dit en het nu volgende het Proces-verbaal der commissarissen, 

aangehaald boven, pag. 179, noot 8. 
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September een lijst van 190 artikelen, nu geteekend; en dus 
werd dien dag met de communicatie een aanvang gemaakt. 
Maandags daarop werd de conferentie voortgezet, den Hen 
echter onderbroken door de komst van gedeputeerden der 
steden, die, wegens haar strijd met het platte land, copie 
verzochten van de ingediende doleanties. Nadat partijen 
gehoord waren en op het rekest der steden geantwoord was, 
dat commissarissen op haar zaak „zulck regard zouden 
nemen, als naer behooren", konden de besprekingen voort
gezet worden. Tegen den 18en werden door tusschenkomst 
van den Baad de Grietmannen beschreven met hunne secre
tarissen, om met hen te bespreken de doleanties die hen 
aangingen. Een afzonderlijk onderhoud had plaats met enkele 
ambtenaren, over wie speciaal geklaagd was; aan allen werd 
bevolen, dat zij zich stipt zouden houden aan de ordonnan
tie en aan de antwoorden op de artikelen die hen raakten. 
Den schrijvers werd den 19en, na ampele bespreking, gelast 
zich „int exigeren van huer salaris" te houden aan het hun 
toegestane, den Grietmannen eere en reverentie te doen en 
hun te gehoorzamen! Den 15en al had men een aanvang 
willen maken met de bespreking van die artikelen, die den 
Raad betroffen; de Raadsheeren echter vroegen copie dezer 
doleanties en beloofden binnen 2 of 3 dagen schriftelijk te 
antwoorden; in hun verzoek werd toegestemd en den 19en 
kwamen de apostillen in1), waarover met de Staten nader 
overleg werd gepleegd. In een paar zaken, die de verge
ving van kerkelijke beneficiën betroffen, werd na het hooren 
van getuigen een beslissing genomen. Nog eens wendden 
zich, den 24en September, afgevaardigden van de steden tot 
de commissarissen met de vraag om copie van de artikelen, 
die hen roerden; zij zouden ze schriftelijk beantwoorden en 
deden dat den 26en, terwijl zij tegelijk overreikten een cahier 
met doleanties harerzijds tegen de platte landen. Eindelijk 
werd door commissarissen nog den 27en met den Rent
meester, den 28en met den Griffier gehandeld; waarop zij 
hun taak voleindigd achtten. In eene uitvoerige „Resolu-

l) Zie het „Antwoerde bijden Hove van Vrieslandt" . . ., boven, pag. 163 

noot 5, aangenaaid. 
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tie"1), hier en daar door gedeputeerden gecommenteerd 
en aangevuld, gaven zij den uitslag der betrekkingen en hun 
advies aan de regeering te kennen. Nog eens is, naar het 
mij voorkomt, het Hof gehoord op die punten waaromtrent 
het ook reeds vroeger inlichtingen had gegeven2), en op 
grond van al deze gegevens werden den 8en April 1555 de 
artikelen door de Landvoogdes geapostilleerd 3). Onvoldaan 
echter nog was men in verscheidene opzichten4), toen 
PHILIPS in den herfst van dat jaar de regeering van zijn 
vader overnam. 

Zeer talrijk dus zijn de gelegenheden voor de Friezen 
geweest om vorderingen, aan hen gesteld, met tegeneischen 
te beantwoorden. Gewoonlijk worden die bij apostille inge
willigd of afgeslagen, om in het laatste geval bij een vol
gende gelegenheid zich meestal weer te vertoonen. Twee 
maal, in 1539 en in 1554, is met ernst de afdoening van alle 
grieven ter hand genomen; den eersten keer echter slechts 
met volkomen succes. 

C. DE KLACHTEN. 

I. D e & e e s t e l i j k h e i d . 

Bij de behandeling der doleanties afzonderlijk laten wij 
weer de geestelijkheid voorgaan. Zij vormde een door Pau
sen, Keizers en Saksische Hertogen geprivilegieerden stand; 
en op grond der tractaten van 1515, 1524, en later ook op 
dat van 1539, eischte zij bij die privileges gelaten te worden. 

In 1531 beklagen zich 5) samen met de gemeene priesters 
de kloosters er over, dat zij bezwaard worden als wereldlijke 

!) Bijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats , no. 15. 
2) Zie de „Articuien, geëxtraheert" . . . boven, pag. 163, aangehaald. 
s) Chbi. van Vriesl. I I I , pag. 329 vlgg. — 1554 vóór Pascnen = 1555 

stilo conrmurá. 
*) ld. pag. 386 vlgg. 
5) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 580, ten IV"en. 
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personen. De Keizer — luidt het antwoordx) — zal aan Stad
houder, President en Raad last geven hen niet boven gewoonte 
te belasten, d. w. z. wat de jaartax betreft, die alleen te 
doen invorderen van de verpachte landerijen; want zóó was 
het geweest onder de Saksische Hertogen, en de geestelijk
heid ook had in 1524 geconsenteerd in de domeinen zooals 
die vóór_ dien tijd geregeld waren. 

De doleantie van 1531 echter bedoelde niet alleen de jaar
tax, maar betrof ook de accijnzen 2) en was in dat opzicht 
doorvroegere klachten reeds voorafgegaan. In den Saksischen 
tijd was aan de kloosters vrijdom toegestaan voor alle wijnen, 
die voor den kerkdienst gebruikt werden s). In 1526 wordt 
op grond hiervan de Landvoogdes in herinnering gebracht4), 
„dat de Cloesters ende Conventen zekere misse-wynen ende 
een ghetall van etlycke vreembde bieren, vry axchys te zyn 
van Commissarysen, die 't contract ghemaect hebben int 
jaer van 1524, mondelynghe toegheseght is". Men houdt 
zich — wordt geklaagd — aan die belofte kwalijk. De regee
ring eischt5) bewijzen van „der gratie ende accord, hem by 
den Pursten van Sassen gheghunt" en zal den Rentmeester 
gelasten zich daarnaar te richten. Niet dan met een be
roep op mondelinge beloften echter konden de Prelaten 
hun pretenties kracht bijzetten; dus lieten zij in 1527 de op
lossing van de kwestie over aan den Keizer6), Een or
donnantie van 7 Maart 1528 regelde de zaak, en in het 
antwoord van 1530 werd naar die ordonnantie verwezen7). 
Zij was echter niet naar genoegen; duidelijk wordt dat uit
gesproken in het protest tegen de antwoorden, op de klachten 
van 1527 gegeven8). Aan de geestelijkheid is vrijheid van 
accijns op bieren en wijn gelaten slechts tot „een cleyne 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 580, ten IVen. 
2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 579, Ten Hen. 
3) Boven, pag. 75. 
4) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 164: Ten Vllen. 
5) Ibid. 
6) ld. pag. 173, Ten lillen. 
') Ibid. — Dat de Her bedoelde ordonnantie van 7 Maart 1528 is, bewijst 

het antwoord op de repliek van art. I I , Chbk. van Vriesl. I I , pag. 580. 
8) Archief-Eysinga. 
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seere portie"; buitendien willen de prelaten vrijheid voor 
laken; en ook de gemeene priesters eischen gelaten te worden 
bij de vrijheid hun door Pausen en Keizers gegeven. Dus 
wordt in 1531 de klacht herhaald *). Als antwoord 2) vraagt 
de regeering naar de regeling van den Saksischen tijd en 
naar de ordonnantie, door Stadhouder en Raden in dezen 
gemaakt, om daarna te beslissen; in haar antwoord op de 
repliek8) intusschen verwijst zij naar het besluit van 1528, 
met last zich daaraan te houden. 

De prelaten beklagen zich in 1527 er over4), dat ze voor 
onbehoorlijke rechters, den officiaal van den Bisschop 
van Utrecht en 's Keizers Grietluiden, betrokken worden. 
De Keizer zal niet gedoogen, dat zij of andere geestelijken 
tegen hun rechten in „travelleert oft molesteert" zullen wor
den, luidt de appostille5). Over blijft dan nog de kwestie, 
of in civiele zaken de prelaten onder het Hof zullen resor-
teeren, dan wel onder hun geestelijke rechters. 

Den prelaten wordt belet de vrije electie, zooals die vroe
ger steeds heeft plaats gehad — aldus nog een klacht van 
15276). Het zal, na wat boven7) is gezegd omtrent de plaats 
die de kloostergeestelijkheid inneemt in de Friesche maat
schappij, geen verwondering baren dat de regeering poogt 
invloed te oefenen op de verkiezing der mannen, aan wie 
de leiding der groote conventen zal worden toevertrouwd. 
„Brieven aende conventualen, drossaet ende ouderman binnen 
Dockum, inhoudende dat, naedien de Abt binnen Dockum 
deser werelt overleden was, wordden zij geadverteert gheenen 
anderen Abt te nomineren sonder consent van den Hove 
ende dat de voern. drossaet ende ouderman nyet gedoegen 
en zouden, dat die voorn. Conventualen eenen Abt nomi
neerden zonder den Hove daer aff te adverteren"8). En 

1) Chbk. van Vriesl. I I . pag. 579, Ten Hen. 
2) Ibid. 
3) ld. pag. 580. 
*) ld. pag. 173: I tem, ten eersten. 
6) Ibid. 
6) Ibid, Ten andexen. 
7) Pag. 270 vlgg. 
8) Kentmeestersrekening 1525—1526 , Rijks-Archief te Leeuwarden, fol. 108. 
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even verder1) heet het in dezelfde Rentmeestersrekening: „Brie
ven aende gemeene conventualen binnen Dockum, inhoudende 
dat, nadien huer Abt dezer werelt overleden was, wordde 
hen bevolen gheenen anderen te elegieren, dan alleenlijck 
eenen nomineren souden ende dezelve nominatie in gescrifte 
de Hove overseynden". Over dezelfde zaak wordt een schrij
ven gericht aan den Stadhouder die zich te Steenwijk be
vindt2) en aan Mr. CORNELIS ANTHONISZ

 3), den vroeger her
haaldelijk genoemden Commissaris voor Friesland in de jaren 
kort na 1524. Nog eens wordt een bode gezonden naar Dok-
kum tot Drossaat en Olderman 4), om te vernemen waarom een 
zekere Heer DIRK, prior te Dokkum onbekwaam zou zijn tot 
de prelatuur en een Heer JAN VAN WIJCK nutter daartoe zou 
wezen, terwijl de Raad juist van notabele personen vernomen 
had, dat laatstgenoemde Heer al zeer onnut en zeer on
bekwaam was om het hooge ambt te bedienen. — We 
hebben hier slechts een enkel voorbeeld5); maar duidelijk 
genoeg van strekking om de klacht van 1527 begrijpelijk 
te maken. — Met het antwoord6), waarin de Keizer zich 
beroept op een indult van den Paus dat hem het recht zou 
geven op nominatie tot alle prelaturen en digniteiten, is 
men niet tevreden ; de prelaten, en namens dezen de gemeene 
landen, vragen dat antwoord af te doen7). Het Hof verwees 
hen naar de Koningin, en ook deze klacht wordt in 1531 
herhaald8); de Keizer echter blijft bij zijn antwoord, waar
mede hij bedoelt de vrije electie toe te laten, mits placet 
gevraagd worde op de keuze; dat placet zal door Stadhouder 
en Raad zonder „merckelycke, rechtvaerdighe ende wette-
lycke reedenen" niet geweigerd worden8). 

!) Bentmeestersrekening 1525—1526, Kijks-Arcbief te Leeuwarden, fol. 109. 
2) Ibid. fol. 109. 
3) Ibid. fol. 110. 
4) Ibid. fol. 111. 
5) Vgl. dezelfde rekening fol. 125: „Brieven aan de Conventualen van 

Klaarkamp om geenen Abt te kiezen zonder consent van Stadhouder en 
Kaden in Friesland". 

6) Chbk. van Vriesl, I I , pag. 173. 
7) Protest tegen de antwoorden van 1530 op de artikelen van 1527, in 

i e t Archief-Eysinga. 
8) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 579, Eerst . . . 
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Over de belasting der kloosters met proveniers is boven 
reeds gehandeld 1). In 1532 werd men het over deze kwestie 
eens; tegelijk over al de hier genoemde punten van geschil. 
Op den 18en April van dat jaar verschenen de Abten van 
Lidlum, Foswert en Smallingeree, de Procurator van Thabor 
en de Bursarius van Oldeklooster, als volmachten van de 
andere prelaten en kloosters, voor het Hof en verklaarden 
uit vriendschap met den Keizer wel te willen onderhandelen 
over de artikelen, door hen overgegeven, roerende de boven
genoemde kwesties. Het resultaat der vele en lange bespre
kingen was, dat de Priesche prelaten zeiden niets te kunnen 
toestaan ten nadeele van hun privilegiën, statuten en ordon-
nantiën; dat zij echter voor dit maal en onverkort hun 
recht, zich met 's Keizers antwoord tevreden verklaarden. 
Behoudens een nadere regeling op enkele ondergeschikte 
punten berustten zij dus in de wijze waarop de zaak der 
vrijstellingen geschikt was; namen, binnen zekere grenzen, 
proveniers op, zouden processen in burgerlijke zaken voeren 
voor het Hof en placet vragen op de electie van klooster
oversten 2). Van nu af is het met de klaagliederen der 
geestelijkheid uit, totdat bij het veld winnen der Hei-vorming 
de verscherpte controle van het Hof eerst, van de Inquisi
teurs daarna, nieuwe klachten doet rijzen. In het volgende 
hoofdstuk zal ook daaromtrent gehandeld worden. 

II. De H e e r s c h a p p e n . 

Koppiger dan de geestelijkheid zijn in hunne klachten en 
eischen de zoogenaamde geprivilegieerde heerschappen. 

In 1504 namen de Friesche heerschappen aan om van al 
hunne renten den 21en penning te betalen; daarmede zouden 
zij „alle deenstbaerlicheyt, precariën, schattinghen ende alles 
anders, wat zoo ghemeenen Landtschap nu ende voert meer 

1) Pag. 277 vlg. 
2) Vgl. Rijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Btats, no. 16; 

van de 42 stukken aldaar no. 29: „Concerneert Proveniers op een landach 
A° 1532. — Vgl. ook Clibk. van Vnesl. I I , pag. 610 vlg.: „Deolaxatoir van 
de Prelaten aan den Stadhouder en Eaaden . . . 
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den Fursten te gheven, opghelecht wordt, ghans vry ende 
onbelast zyn" *). 

Toen in 1515 Hertog (XEOKGE van Saksen zich genoodzaakt 
zag om het Friesche land aan KAREL V over te dragen, had 
de huldiging van den nieuwen Landsheer plaats o. m. op 
deze voorwaarden, dat „die Heerschaepen, die by ons Ghe-
naedighen Heere van Sassen ghetrouw ende ghehoersaem 
bleven, ende nu willich tot de huldinghe sint, ende huere 
jaerlixe lasten afghecoft ende afghedeent hebben, zullen voer 
hoere ghueden ende Meyers vry zyn, ende van allen lasten 
nu ende tot euwyghe daeghen weesen ende blyven" 2). 

Velerlei nu zijn de vragen, die naar aanleiding van dit 
artikel, in 1524 weer bevestigd, rijzen kunnen. Ook in den 
Saksischen tijd waren sedert 1504 de heerschappen niet vrij 
van alle lasten behalve den 21en penning; dat zij b.v. over 
het algemeen accijns betaalden staat vast3) . Maar het schijnt 
dat hunne meiers boven den 21en penning, dien zij voor 'de 
eigenaren hunner landerijen ten kantore van den ontvanger 
stortten, ook nog een zekere jaartax te voldoen hadden. In 
een stuk, dat ik vond in het Rijks-Archief te Brussel4) , is 
bij de voorwaarden van overgave van 1515 achter de woor
den „voer hoere ghueden ende Meyers" het volgende aan-
geteekend: ;,dit is geadyiciert in respect van den 21en p e n . 
ninck, daervan die meyers van den heerscippen waren 
executable, ende betaelden hem oyck ten comptoir boven 
hueren jaertax, die zij gaven ter cause van huer bruykwar, 
ende is half zoo veel geweest als een eygenerfde gaf". En 
in een ander stuk daar 5 ) trof ik dezelfde opmerking aan: 
het bewuste artikel van 1515 zou alleen betrekking hebben 
gehad op den 21en penning, „pour lequel les fermiers ou 
censiers desd. nobles étoient aussi exécutables et Ie payoient 
au comptoir pardessus leur taux annuel". Verder, toen de 
Landvoogdes in 1545 een proces liet aanhangig maken over 
het recht van den Keizer op den 21en penning, liet zij, op 

1) CMofc. van Vriesl. I I , pag. 34. 
2) ld. pag. 88. 
3) Vgl. boven, pag 56, 74 vlg. 
*) Carton 1 en l¾is. 
5) Caitcm 170, onder no. 16 der Affaires des Etats. 
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vertoon van zekere stukken, die vordering varen, terwijl de 
kwestie van de jaartaxbetaling hangende bleef1). En einde
lijk wordt ook in de vertoogen der heerschappen de zaak 
van de jaartax behandeld, zonder dat er van den 21en pen
ning ooit sprake is2). Dit laatste echter kan ook een op
zettelijke verwisseling van namen zijn. De jaartax immers was 
nooit volkomen geconsenteerd3); de 21e penning daarentegen 
wel4); en op de afwezigheid van consent wordt gewoonlijk 
sterk de nadruk gelegd. Maar dan blijven toch nog over 
de andere argumenten, die op betaling van den 21en pen
ning èn van jaartax van de zijde van de meiers der heer
schappen schijnen te wijzen. 

Tweeërlei verklaring lijkt mij mogelijk van dit met het 
oog op de overeenkomst van 1504 eenigszins zonderlinge 
feit. Misschien moet de klemtoon in de passage, die boven 
uit dat contract werd aangehaald, vallen op de woorden: 
„nu ende voert meer . . . . opgelecht wordt". In 1504 werden 
de belastingen, die Friesland den Saksers zou opbrengen, 
definitief vastgesteld; maar ook vóór dien tijd werden er 
geheven; mogelijk nu dateert de jaar tax , die de pachters 
der heerschappen naast den 21en penning betalen, van vóór 
het genoemde jaar. — Een anderen uitleg doet JANCKO DOU-

WAMA aan de hand. Volgens hem 5 ) bedroeg de jaar tax , in 
1504 opgelegd, den 20en penning van alle renten; „ende 
daer worden noch een annex an gehangen, dat de pachte-
naer gaff daer also voele tegen". Wanneer nu dit „annex" 
gold voor alle pachters, en de grondeigenaars in het alge
meen — evenals immers ook de heerschappen deden — hun 
huurders de geheele jaar tax lieten voldoen, dan betaalde 
een meier van een eigenerfde aan jaartax den 10en penning, 
een pachter van een heerschap onder denzelfden naam den 
20ea penning. 

Het „afgecoft ende afghedeent" nu in het tractaat van 
1515 kan volgens het verhaal van WORP VAN THABOR alleen 

1) Vgl. beneden, pag. 423 vlg. 
2) Zie vooral het lange betoog Chb¾. van Vriesl. I I I , pag. 87 vlgg. 
3) Ygl. boven, pag. 49. 
4) Zie boven, pag. 53. 
s ) Boeck dei Partijen, pag. 130. 
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betrekking hebben op den 21en penning. Dan zouden dus, 
als de meening der regeering omtrent den toestand in den 
Saksischen tijd juist is, de meiers der heerschappen nog 
aansprakelijk blijven voor de jaartax. Maar ook als jaartax 
en 21e penning synoniem zijn, wordt in 1515 den adel geen 
volkomen vrijstelling van alle lasten, ook in de toekomst, 
beloofd. Immers aan de overeenkomst van 1514, waarbij 
voor bewezen diensten vrijstelling van den 21en penning 
werd geschonken, was het volgende toegevoegd: „maer wat 
landen ende renthen sye nae den datum voersz. hadden 
ingecoft ende noch naemaels van huysluyden, clo esters ofte 
anders mochten ancoepen, dye nu niet worden afgecoft, 
daer solden sy jaerlixe schattinge van geven den heer" *). 

De Friesche heerschappen intusschen, die de zijde van den 
Landsheer tot het einde toe gehouden hadden, en zij die 
later met dezen op één lijn gesteld werden en mede geplaatst 
op de lijst der geprivilegieerden2), leggen den klemtoon in 

1) WORP VAN THABOR V, pag. 110. 
2) Van zulke lijsten, naar het mij voorkomt, vond ik er twee. Eén i a 

verzameling no. 151 van SINGELS' Inventaris van het G-emeente-Archief van 
Leeuwarden, dragende tot opschrift: „Dit zijn die Heerscappen, die willioh 
zijn geweest tot die hu.ldin.ge en.de eedt des al&ex grootm&chtichsten Co. van 
Spangnen, onsz. aldergenedigsten Heeren ende bij zijn genaden hoer lijff 
ende goet in die Steden Leeuwaerden, Franecker ende Harlingen gelegen 
ende onthouden hebben". Onder dit hoofd volgen 41 namen. Dan: „Hier 
buyten zijn noch 24, die hoer eedt mede gedaen hebben ende hoer buytten 
die steden gehouden hebben, dewelcke staen op verclaringe mijns Gr. H." 
Eindelijk volgen nog 4 namen, waarboven: „Dese naevolgende hebben nyen 
brieven van K. Mt. duer SICKE LEAUCKEMA geimperpetreert". 

De tweede lijst trof ik aan in het Archief-Eysinga. Zij draagt tot opschrift: 
„Der vromer mannen namen", en verder: „Dese naebescreven Heerscappen 
hebben mijnen ghenad. Heeren Harthoge KAERLE, prince van Spaengen etc. 
hulde ende plichte ghedaen". Er komen een paar namen op voor, die op 
de boven bedoelde lijst ontbreken, terwijl er aan den anderen kant ook 
enkele niet voorkomen, die men op de eerste wel aantreft. 

Uit de opgave, naar aanleiding van de rebellie van 1522 (boven, pag. 86), 
blijkt dat zij, die op de eerstgenoemde lijst voorkomen onder de tweede 
rubriek, in dat jaar nog geen geprivilegieerden waren; dat verklaart het : 
„dewelcke staen op verclaringe mijns G-. H." Dat het velen van hen althans 
gelukt is feitelijke vrijstelling te verkrijgen van de betaling der jaartax, blijkt 
uit de rentmeestersrekeningen, waarin met name allen, voor wie gekort 

27 

hu.ldin.ge
en.de
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geheel het artikel op de woorden: „ende van allen lasten". 
Zij leggen de wordingsoorzaak van hunne bevoorrechting in 
de trouw, den Saksisehen en Bourgondischen vorsten be
wezen, en vatten genoemde woorden op als van algemeene 
strekking. Zelfs den accijns zouden zij insluiten en niet 
doelen op de nog resteerende lasten van den 21en penning 
of van 21ea penning en jaartax alleen. „Tot euwyghe 
daeghen" was naar hunne meening synoniem met: voor 
hunne nakomelingen en erven. De regeering daarentegen 
acht de gunst een persoonlijke, oordeelt de laatste zinsnede 
gelijkluidend met ad vitam en wil later, zooals boven reeds 
bleek, de vrijstelling uitsluitend doen betrekking hebben op 
den 21en penning; zóó — verklaart zij — had ook de Graaf 
van Buren, die het †ractaat sloot, het bedoeld1). 

Met absolute zekerheid uit te maken aan welke zijde in 
al deze kwesties het recht is, lijkt mij een onmogelijkheid. 
Beide partijen zoeken zooveel mogelijk naar zich toe te halen 
en interpreteeren op een wijze, die daartoe strekt. Van 
grove inbreuk op bewezen privilegiën kan hier echter geen 
sprake zijn; en het zou, afgezien van de voordeelen, toch 
op den weg liggen van een krachtige en rechtvaardige regee
ring, strijd aan te binden tegen niet eens standelijke, maar 
partij-voorrechten zelfs. Een nadere regeling moet in elk 
geval getroffen worden. Onder den dwang der omstandig
heden werd een aanmerkelijke aftrek in de jaartax voor de 
goederen der zoogenaamde vrije heerschappen jaar op jaar 
toegestaan, maar onder protest2); en hoe bij ruiling van 

wordt, voorkomen. Ik heb getracht die Tekeningen te gebruiken als toets
steen voor de waarheid van verschillende beweringen, maar met volkomen 
zekerheid kon ik niets anders concludeeren, dan dat het totaal der korting 
werkelijk gaandeweg geringer wordt b.v. van plm. 1650 £ in de rekening 
van 1528—1529 op plm. 1450 £ in die van 1542—1543. 

!) Zie deze verklaring in het Register, bedoeld boven, pag. 203, noot 4 , 
fol. 14. 

2) Vgl. b.v. in de rentmeestersrekening van 1528—1529, fol. 3 1 : „Ander 
raivtgheven als penningen gereeokent ontfangen ende bijden voorn, fient-
meester nyet ontfangen en zijn, ter cause vande jaertaux voirss., overmits 
dat vele heerscippen vrijheden daer inne pretenderen zoewel voer huer als 
voer huer meyers, in elcke grietenye zoe hier naer volght" . . . 



419 

landerijen tusschen vrije en onvrije personen gehandeld 
moest worden, was niet uitgemaakt. Was niet per se al wat 
in handen van geprivilegieerden kwam vrij van lasten, dan 
was een nadere specificatie van bedoelde goederen noodig; 
immers, men kon kwalijk aan de willekeur der Grrietluiden 
overlaten, waar zij treffen wilden en waar vrijlaten J). 

In het voorjaar al van 1526 beklagen zich de geprivile
gieerde heerschappen over een mandaat, uitgegaan van het 
Hof, waarin den Grietmannen zou bevolen zijn de jaartax 
op te brengen zonder eenigen aftrek 2); weduwen en weezen 
van geprivilegieerden worden gedwongen jaartax te betalen3); 
en de accijnsmeesters vorderen accijns van bevoorrechten als 
van anderen *). In het antwoord der Regentes 5) wordt hun 
gelast bewijzen over te leggen van hunne gepretendeerde 
voorrechten in handen van Stadhouder en Raad; op hun 
advies zal de Koningin beslissen naar behooren. Tot toe
geven is zij echter weinig genegen. Bij missive van 29 
Augustus6) schrijft zij aan den Frieschen Rentmeester, dat 
de weduwen en weezen van de geprivilegieerde heerschappen 
de vrijstelling, waarop zij aanspraak meenen te hebben, niet 
genieten maar de jaartax als andere ongeprivilegieerde lieden 

1) Voor willekeur van Grietmannen, bij de heffing van jaartax vgl. no. 15 
van de papieren der familie GEKBRANDA in net Archief-Schwartzenberg, en de 
bijlagen, daaraan toegevoegd. Eigenaardig vooral lijkt mij het volgende 
stuk, 15e: „lok REYNER Ï¾ITEMA, Grietman van Dongerdeel Westerside der 
Pasens doe kunde, lye en bekenne, dat ick heb aengenoemen, beloeft ende 
onthieten, aenneme, beloeve ende onthiete mits desen TZIEPCKO VAN GERBRANDA, 
uten naeme ende van wegen zijn huysfrouwe, als eygenaer van Kunyezaete, 
ende zijn meyer van denselven Kunyezaete toe Tennaerd, zoe langhe ick 
Grietman van het vsz. deel zal zijn, vrij te holden van jaertax vanden vsz. 
zaete, ende die noch doer mij noch mijne Eechters te laeten eissohen, execu
teren oft mij voer reste overgeven." 13 Nov. 1569. 

2) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 163, Ten luien. 
s) Ibid, Ten vyften. 
i) Ibid, Ten TIen. 
5) ld. pag. 164. 
6) Vgl. het boven, pag. 203 noot 4 aangehaalde Begister op fol. 28 vlg. — 

Zie ook den brie! van TAUTENBTJRG aan MARGARETHA VAN OOSTENRIJK, dd. 8 

Oct. 1526, in de Correspondance du gouverneur de Prise, fol. 79. 
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betalen zullen. In dien geest richt de Rentmeester zich tot 
de Grietmannen. Maar een groote murmuratie ontstaat 
onder de bevoorrechte edelen, zóó zeer, dat eenige van hen, 
mede namens de overigen, voor Stadhouder en Raden ver
schijnen • en ten slotte om rechtsingang vragen. De Stad
houder is „zeer beladen" met de zaak; „in sonderheyt" — 
schrijft hij1) — „soo ick verneme, dat de geprivilegieerde 
heerscippen hen der saken meer aendragen ende solliciteeren, 
dan de voirs. weduwen ofte weeskinderen". Daarom vraagt 
hij om nadere instructies en dringt daar in een schrijven van 
enkele weken later 2) nog eens op aan. Intusschen gaat het 
klagen voort. In 1527 is de grief, dat ondanks de belofte 
van het vorige jaar nog geen beslissing is genomen, dat 
weduwen en weezen en ook enkele der heerschappen om 
betaling worden aangesproken naar luid van het jongste 
bevel der Landvoogdes en dat accijns wordt gevorderd, alles 
ondanks de vrijstelling van álle lastens). In de voorloopige 
apostille 4) wordt van de supplianten weer geëischt het over 
leggen van hun „privilegie-brieven ende andere munimenten", 
nu in handen van President en leden van den Geheimen 
Raad; in het eind-antwoord van 15305) worden zij verwezen 
naar de op handen zijnde komst van den Keizer. De ge
privilegieerden verklaren zich daarmee voorloopig tevreden, 
mits de Rentmeester intusschen hen en hunne weduwen en 
weezen niet lastig valt om tins of accijns 6). Toen dan nu 
de Keizer gekomen was in zijne landen van herwaartsover 
en gedeputeerden uit Friesland onder vele andere hem ook 
deze kwestie voorlegden7), is een poging gedaan om tot een 
minnelijke schikking te geraken. Een concept-regeling werd 

!) Zie den brief, het laatst genoemd ia de vorige noot. 
2) Correspondance du gouverneur de Frise, îol. 8 1 : TAUTEHBTJRG aan 

MARGABETHA VAN OOSTENRIJK, 28 Oot. 1526. 

3) Ohbk. van Vriesl. I I , pag. 174, Ten VU>n. 
*) Bijks-Archief te Brussel, Oarton 1 en Ibis; 0 0 t Oarton 170, Affaires 

des Etats , no. 2. 

¾ Chbk. van Vriesl. I I , pag. 174. 
8) Zie het protest op de antwoorden van 1530 in het Archief-Eysinga. 
') Chbk. van Vriesl. I I , pag. 580. 
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hun medegegeven *): de Keizer zou de geprivilegieerden en 
hunne afstammelingen in mannelijke linie vrijlaten van jaar-
tax voor die goederen, die zij in 1515 bezaten; ook van door 
ruiling verkregen goederen zouden zij tot een gelijk bedrag 
vrij zijn. Een lijst hunner toenmalige bezittingen moest binnen 
twee maanden ingeleverd worden en zou, geverifieerd en ge
registreerd, in de griffie bewaard blijven. Hun aanspraken 
op vrijstelling van accijns zouden de heerschappen daaren
tegen moeten laten varen. Vóór Kerstmis moesten de sup
plianten een besluit nemen omtrent de al of niet goedkeuring 
van deze ontwerpschikking. Konden zij zich er niet mede 
vereenigen, dan mochten zij verder raadplegen met Stad
houder, President en Kaden in Friesland, wier advies den 
Keizer zou worden toegezonden om te dienen tot leiddraad 
bij het nemen van een eind-beslissing. In dezen zelfden tijd 
wordt aan GEEEIT VAN Loo, Raad en Rentmeester in Fries
land, toen hij naar dit gewest terugkeerde, last gegeven om 
in de rekening van den 21en penning na te gaan van welke 
landen deze belasting betaald werd en van welke die werd 
afgekocht, om, na vergelijking met de korting, door de vrije 
heerschappen in de jaartax gedaan, „te mogen recouvreren 
dat onbehoerlic bij deselve gecort es". Ook zal hij „angaende 
tappoinctement, geraemt opt different van denselven jaer-
tax, den gedeputeerden mede gegeven", spreken met Presi
dent en Procureur-Generaal „of zij yet meer vernomen hebben 
of weten te vernemen, dat bet dienen soude mogen toten 
rechte vanden Keyser, dan zij aldaer te Bruessel wesende, 
verstonden" 2). 

Door het Hof van Friesland werd bij de heerschappen 
aangedrongen op berusten in de regeling, die nu was voor-

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 580 vlg. 
2) Kijks-Archief te Brussel, Carton 171 , Villes, no. 1: „Instructie voor 

CrERYT VAN Loo, Raet ende Rentmeester van Vrieslant van tguent, dat hij 
van wegen de K. Mat. te doen zal hebben in Vrieslant ende Overijssel". 
Over het afbreken van de sterkten te Sloten, Franeker en Dokkum, waarover 
in dit stuk sprake is , komt een ander voor onder de verzameling no. 16 der 
Affaires des Etats in Carton 170, gedateerd 3 Sept. 1531. Vandaar de plaat
sing hier van de ongedateerde instructie, m den tekst bedoeld. 
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gesteld a). Zij deden dat niet. Den 2en Mei 1532 werd door 
STDS TJAERDA aan den Stadhouder een brief overhandigd 
van de geprivilegieerden, gericht aan hem en den Raad, 
met het verzoek om hun voorspraak te zijn bij den Keizer, 
tot vrijstelling van jaartax en accijnzen, erfelijk voor zonen 
en dochteren. Hun meiers worden lastig gevallen en ge
ëxecuteerd. Lukt het zóó niet, dan verzoeken zij in rechten 
ontvangen te worden2). In 1537 is de zaak nog steeds han
gende. TJAABJD BTTBMANIA had zich, tegen een stevige be
looning, bereid verklaard de edelen er toe te brengen niet 
meer zooveel zwarigheden te maken in de betaling van de 
jaartax; over de grootte der vergoeding echter was men het 
nog niet geheel eens gewordens); en TJAABJD had derhalve 
niets gedaan toen de commissarissen van het zooeven ge
noemde jaar in Friesland kwamen *). Zij hadden ook in 
last van den Procureur inlichtingen te vragen omtrent den 
staat van het proces dat, naar de regeering meende, over 
de zaak was aanhangig gemaakt, en moesten onderzoeken 
of verder procedeeren dan wel schikken nuttiger zou worden 
bevonden. Het recht van de jaartax — zoo bleek in-
tusschen —• was nog niet in proces gesteld; de Procureur-
Generaal zou over de kwestie een memorie opstellen; hij 
zou met den President daarover beraadslagen; en samen 
zouden zij hun advies doen toekomen aan de Koningin5). 
In 1545 zouden de geprivilegieerden 30 jaar in het feitelijk 
bezit hunner beweerde vrijstellingen geweest zijn. Om eigen
dom door verjaring te voorkomen was het dus noodig dat 
de regeering vóór afloop van dien termijn van haar ware of 
vermeende rechten deed blijken. Vandaar een brief tegen dien 
tijd aan Stadhouder en Baad in Friesland 6), met last om een 

1) Rijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats, no. 22 van no. 16. 
2) Ibid. 
3) Zie de Instructie voor de Commissarissen van 1537, boven, pag. 166 

noot 1 aangegeven. 
*) Zie hun verslag, boven, pag. 166 noot 1. 
5) Ibid. 
6) Bijks-Archief te Brussel, Carton 18 et 19 „ce quil est besoing 

de promptement pourvoir pour éviter prescription, qui seroit accomplie en 
1'an '45" (ongedateerd concept). 
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plakkaat, dat men hun toezendt, rakende de jaartax en 
den 21en penning, te publiceeren. Tegelijk werd een par
ticulier schrijven gericht tot den President1), waarin hem 
gelast werd met de vreemde Raden in overleg te treden 
omtrent de al- of niet wenschelijkheid der publicatie; mochten 
die beter vinden, daartoe niet over te gaan, dan zouden 
ze — maar haastig — een ander middel moeten aanwijzen 
om het recht van den Keizer te handhaven. Terzelfder tijd 
zijn de Procureur-Generaal en de Friesche edelman REINOTID 

VAN BUHMANIA in onderhandeling en samensprekmg, „om te 
doen 's Keizers profijt nopende den 21en penning" 2). Weldra 
werden de Friesche heerschappen voor het Hof gedaagd, 
„aldair bij den Procureur voirsz. conclusie genomen is, om 
van hen te hebben den 21en penninck jaerlicx van allen 
hueren renten, mitsgaders dachterstal ende tverloep van 
dien, van der tyt aff van dertich jaeren"3). Ook de gepri
vilegieerden afzonderlijk worden gedagvaard, om van hen 
te hebben de jaartax4). Daarentegen leveren een aantal 
Friesche heerschappen, met name genoemd in een der te 
Brussel bewaarde stukken5), den 27en Juni 1545 libel over 
tegen den Procureur-Generaal, waarin zij zich er over be
klagen, dat zij bezwaard worden met accijns en andere 
lasten „contrarie den tractaet ende beloftenisse gedaen". 

Als gezegd, het is van de regeering slechts een manoeuvre 
om verjaring te voorkomen. Toen dan ook, in het laatst van 
Juni en het begin van Juli, de Landvoogdes in Leeuwarden 
was, en de adel zich over het optreden van den Procureur-
Generaal beklaagde, ging het onderhandelen weer dapper 
zijn gang. Hoewel de Koningin bevond dat de Keizer „eens
deels wel gefondeert es, om te doen voirderen de processen, 
by den Procureur-Generael van Vrieslant, desen aengaende, 
begonst" 6), doet zij echter, om rust en eendracht te bewaren, 

!) Rijks-Archief te Brussel, Carton 18 en 19. 
2) Ibid MARIA aan KAKEL TAN JNTYTZEM, Raad en Proc. Gen , 30 Maart 1545. 
3) Ckbk van Vuesl I I I , pag. 70, Ten IVden. 
4) Ibid pag 71 , Ten Vden. 
5) Rijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats , no. 20 va 

no. 16 
6) Chbk van Vriesl. I I I , pag 70. 
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een bemiddelingsvoorstel1). Wie tot nu toe in het bezit 
van vrijheid van jaartax geweest zijn, zullen dat blijven 
voor hen zelven en hunne erven en nakomelingen. Een 
register zal aangelegd worden van alle personen en goederen, 
die die vrijheid behooren te gemeten. Vrije goederen zullen 
vrij blijven als ze bij ruil of verkoop in handen weer van 
geprivilegieerden raken. Evenals anderen zullen echter alle 
edelen en heerschappen accijns betalen. Het proces eindelijk 
over den 21ea penning zal afgedaan worden. 

Tegen het einde van Juli was de Landvoogdes in Utrecht. 
Daarom richtten zich de betrokken heerschappen tot den 
President van het Hof aldaar 2), een Fries ook, met opdracht 
om van de Koningin nadere verklaring op enkele punten 
van de voorgestelde schikking te vragen. Zij wilden weten 
hoe het zou gaan met goederen, als bruidschat gegeven aan 
dochters die niet-vrijgestelde personen zouden huwen; of de 
van niet-vrijgestelden ingeruilde goederen tot het bedrag der 
vervreemde onbelast zouden wezen en of bij legaten aan 
onvrijen de vrijdom zou blijven bestaan? Niet anders heeft bij 
zijn sollicitatie de Utrechtsche President kunnen verkrijgen 
dan de verklaring, dat vrije goederen onbelast zullen blijven 
uitsluitend zoolang zij zijn in handen van geprivilegieerden 
en hunne afstammelingen, zonen en dochteren3). Hiermede 
waren de edelen, wien het aanging, niet tevreden. Met een 
uitvoerig betoog omtrent hun goed recht, waarin de ge
schiedenis van de jaartax van 1498 af kortelijk wordt 
nagegaan, vertrokken gedeputeerden uit hun midden naar 
het Zuiden4). Zij pleegden raad onderweg met den President 
van Utrecht en met Dr. VIGLITJS ÁB AYTTA5). Mogelijk is 
in overleg met deze heeren ontstaan de „supplicatie aen 
Keye. Ma', vande geprevilegierde Heerschappen des landts 
van Vrieslandt", die ik vond in het Leeuwarder Gemeente
archief6). De jaartax — z;oo heet het daarin — werd op-

x) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 70 vlg. 
2) ld. pag. 83 vlg. 
3) ld. pag. 84 vlg. 
i) ld. pag. 87 vlgg. 
B) Vgl. boven, pag. 390 vlg. 
e) No. 196 van SINGELS' Inventaris. De beide rekesten staan daar blijk-
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gelegd in 1500, bij afwezigheid van den Vorst, door zijne 
ambtenaren en zonder onderscheid van rebel of getrouwe. 
Het bewuste artikel van 1515 wordt aangehaald; en „zoe 
zijn die vsz. heerschappen, bij consent van Uwer Mats, 
officiers, gecoemen inde possesie vande vrijheyden ende 
exemptien van Uwe Ma*, vercreegen, mits dat heure meyers 
vanden jaertaxe, die bij andere ongeprevilegierde persoenen 
betaelt werde, vrij geholden werden, ende dat die heer
schappen voir heure persoenen geen excijsen van tgeene zij 
binnen huere huysen besichden, betaelt en hebben". Het 
tractaat van 1524 werd gesloten onverminderd ieders 
privilegiën en onverminderd het accoord van ,1515. Dus 
zijn zij vrij, niet alleen voor de goederen, in dit laatste jaar 
bezeten, maar voor alle. Immers ook naar recht behoort 
een privilege van een Vorst ,,tot zijn eigen preiuditie opt 
breetste geinterpreteert twerden". Toch worden hunne 
meiers aangesproken, vooral voor goederen, na 1515 ver
kregen; ook worden de edelen gedwongen accijns te betalen 
als anderen. Van de goederen, in 1515 reeds bezeten, 
hebben zij noch hunne meiers — althans „meestendeel" — 
ooit jaartax betaald. En nu komt opeens de dagvaarding 
van den Procureur-Gf-eneraal, die betaling eischt van jaartax 
en bovendien van den 21en penning, ,,hoewel nochtans zij 
dimposte van den 21™ penninck bij Furste van Sassen tijden 
met gereeden golde affgecocht ende affgedient hadden", 
waarvan zij brieven en kwitantie, met 's Vorsten zegel, ge
toond hebben. Nog eens wordt dan uitdrukkelijk gezegd, dat 
de vrijstelling van de jaartax gevolg is van trouwe diensten, 
den Keizer bewezen. En meer nu nog zouden zij bezwaard 
worden dan een gemeen huisman: met twéé lasten te gelijker 
tijd. Buitendien stellen zij, meer nog dan om materieele 
voordeelen, het behoud der voorrechten op prijs om ze te 
genieten als een eeuwige memorie van betoonde trouw. 
Toen de Koningin in Friesland geweest was, hadden ze haar 
hunne grieven te kennen gegeven; op het zien der kwitanties 

baar in verkeerde volgorde. De data zijn tegen de omzetting geen bezwaar; 
de Landvoogdes toch zal wel overal stilo ouriae gedateerd hebben, zoodat 
de dateering van het eerste stuk van uit Utrecht, den 13 e n Jan. 1545, naar 
gemeenen stijl wordt: 13 Jan. 1546. 
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had zij het proces over den 21en penning afgedaan. Met het 
antwoord echter omtrent de jaartax: dat vrij zou zijn wat 
men had in 1515, en bij overdracht van goederen aan niet-
vrïjgestelden het voorrecht eenvoudig verloren ging, zijn zij 
niet tevreden. Daarom zenden zij deze gezanten tot den 
Keizer zelf; zij eischen vrijheid van jaartax voor wie in het 
bezit daarvan zijn, voor goederen, nu bezeten èn in de 
toekomst te bezitten; vrijdom ook van accijns voor wat in 
huis gebruikt wordt tot een zeker bedrag en een vergoeding 
aan wie onrechtmatig tot betaling gedwongen werden. 

De apostüle x) vindt wat de Koningin in Juli te Utrecht 
toegestaan had alles, wat toegestaan kàn worden; alleen 
zal nog vrij zijn het onvrije goed tegen vrij geruild, welk 
laatste dan onvrij zal wezen. 

De geprivilegieerden zijn nog niet voldaan. Zij komen 
met een voorstel hunnerzijds, waarin zij iets van hunne 
eischen laten vallen3). Het antwoord van de regeering 
hierop is weer een tegen-proposities). De Keizer wil vrij
stelling van jaartax toestaan tot een bedrag van 2000 gouden 
Carolus-guldens per jaar „op ende van zulcke landen ende 
gueden ende nader jaarlijcxsche tegenwoordige weerde, elcken 
van hen toebehoorende, als zijluyden tusschen dit ende 
. . . . nestecomende zullen willen overbringen in handen van 
den commissarissen, die hier toe geordineert zullen wesen, 
om die te stellen in een register, twelck bewaert sal worden 
zoe van Z. Ma1, wegen als van huerluyder zijden, ende soe 
zijmyden die hadden ende besaten int jaer 1515, oft die zij
luyden zijndert vercregen hebben". Worden zulke goederen 
aan onvrijen overgedragen dan worden ze belastbaar. Maar 
wat ervoor in de plaats verworven wordt zal tot een gelijk 
bedrag vrij zijn, mits het in bedoeld register ingeschreven 
worde. De accijns zullen ook de geprivilegieerden betalen, 
zooals „zij die tot nu toe betaelt hebben". 

Ook met dit voorstel waren de geprivilegieerden echter 

!) Gemeente-Archief te Leeuwarden, no. 196 van SINGELS* Inventaris; 
Gent, 31 Oot. 1545. 

2) Ibid. 
3) Ibid., Utrecht, 13 Jan. 1546. De minuut van hetzelfde bemiddelings

voorstel komt voor: Rijks-Archief te Brussel, Carton 25 en 26. 
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niet tevreden. Een tegen-propositie werd niet ingediend. De 
zaak bleef hangende en ook met de aangevangen processen 
werd geen voortgang gemaakt. Toen nu in 1552 besloten 
werd weer een bede te doen aan het Eriesehe volk x), was de 
regeering blijkbaar bang dat het consent zou afstuiten op 
den onwil der bevoorrechte heerschappen. Daarom wordt 
in de instructie voor de commissarissen uitvoerig over de 
zaak gehandeld 2). Mochten bedoelde edelen de twisten over 
21en penning, jaartax en accijnzen te berde brengen, dan 
moet hun geantwoord worden dat de Keizer in zijn Raad 
de zaak heeft doen onderzoeken, bevonden heeft wèl gerech
tigd te zijn tot wat hij eischt en tevreden is dat het recht 
zijn loop hebbe, zoowel tégen als vóór hem. Zij hebben dus 
geen reden tot klagen, te minder, daar zij in een der aan
hangige processen zelve eischers zijn, en allerminst wanneer 
zij in aanmerking nemen de in 1545 en '46 voorgestelde 
schikkingen. En als uit zich zelven zouden commissarissen 
daaraan kunnen toevoegen, dat de Keizer nog steeds niet 
ongenegen zou blijken om opnieuw te onderhandelen, wanneer 
de belanghebbenden daartoe zouden willen overgaan. Hoe 
bang de regeering is bij de onderhandelingen over de bede, 
waarom het hier gaat, voor bevestiging van het tractaat van 
1515 bleek reeds vroeger in dit hoofdstuk8). Dat die vrees 
vooral voortspruit uit de vage redactie van het beruchte 
artikel omtrent de vrijheden van den geprivilegieerden adel, 
behoeft na al het voorafgaande zeker geen nader betoog; 
buitendien wordt het met zooveel woorden gezegd in de in
structie voor AEEMBEEG van 18 Maart 1554 4). En dat er 
reden was om te vermoeden dat de adel de zaak der vrij
stellingen weer op het tapijt zou brengen, bewijst artikel 40 
der in dat jaar ingediende doleantiën5), herhaling van de 
vele vroegere op de kwestie betrekking hebbende. De Keizer 
verklaart zich alsnog bereid tot de in 1545 en '46 voorgestelde 

1) Vgl. boven, pag. 404. 
2) Eijks-Arotrief te Brussel, Papiers d'Etat et de l'Audience, Registre 

iio. 795: Instructions pour différents personnages en mission à l'intérieur. 
3) Pag. 407. 
4) Boven, pag. 117 noot 2 en pag. 407. 
5) Onbk. van Vriesl. I I I , pag. 334. 
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schikking; kunnen de doleerders daarin niel tieden, dan 
mogen ze de processen, indertijd begonnen, voortgang doen 
hebben, desgewenscht voor den Grooten Raad te Mechelen *•). 
Protest tegen dit antwoord 2) is wat in deze zaak PHILIPS II 
erft van zijn vader. 

Naast de geprivilegieerde heerschappen, die feitelijk in 
het bezit van vrijheid van jaartax zijn, staan andere die, 
ofschoon naar hun beweren volkomen in de termen vallende, 
zeker niet op de lijst geplaatst waren en dientengevolge òf 
van de possessie der vrijheid beroofd zijn òf die nooit hebben 
weten te verkrijgen. Ook zij beklagen zichs) en worden 
door de Landvoogdes in de schikking, door haar in 1545 
voorgesteld, mede begrepen4). Zij verklaren zich daarmee 
tevreden6); maar daar de bedoelde regeling geen ingang 
vond bij de anderen, bleef ook voor hen de zaak hangende. 

Met opzet heb ik heel de geschiedenis van het geschil 
over het privilege van sommigen van den adel hier gegeven, 
om nog eens te doen zien, dat het toch niet aangaat zoo 
maar klakkeloos te spreken van grove inbreuk in dezen 
van de zijde der regeering. Er is een uitleg van de gronden 
waarop het bedoelde voorrecht steunt mogelijk, die dringt 
zich te scharen aan de zijde der edelen. Het woord „alle" 
staat nu eenmaal in het tractaat van 1515, ofschoon, ware 
het algemeen bedoeld, als belooning voor bewezen trouw, 
het „afdienen en afkoopen" m. i. achterwege had moeten 
blijven. Maar in elk geval blijft de halsstarrigheid te be
treuren waarmede men, terwijl men toch tot consessies zich 
bereid verklaart en dus zijn gemeend recht laat varen, 
weigert in een schikking te treden die, bij de Saksische 
tijden vergeleken, de positie der betrokkenen eerder ver
beterde dan verergerde. Te meer, als men zich in andere 
opzichten aan die Saksische tijden zoo wanhopig vastklemt. 
Buitendien kende men den financieelen nood der regeering; 

1) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 334. Dit antwoord is in overeenstemming 
met de adviezen van den Baad en de commissarissen; vlg. boven, pag. 408 vlgg. 

2) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 388 en 389. 
3) Zie Chbk. van Vriesl. H l , pag. 70. 
4) Ibid. 
5) ld. pag. 83. 
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en de oorlogen waarvoor zoo groote kosten gemaakt werden 
mogen gedeeltelijk gevoerd zijn om oorzaken, deze streken 
niet rakende, voor een ander gedeelte zijn ze toch ook uit
vloeisel van een Groot-Nederlandsche politiek, voor welker 
belang alleen een zeer bekrompen particularisme zich blind 
gehouden kan hebben. 

III. De L a n d e n . 

We komen nu tot de grieven, die meer het geheele land 
raken. Over inbreuk op het 6e, en in verband daarmee op 
het 14e artikel van het tractaat van 1524 wordt geklaagd. 
In het eerste J) had de Keizer beloofd zijne Friesche onder
zaten in rust en vrede te houden, ze voor alle „overtochten, 
overvallen, ghewaldt ende cryeghsveerdijnghe" te beschermen; 
in het tweede2), dat hij den Stadhouder zou doen beloven, 
onder alle artikelen dus ook dit te onderhouden. In 1526 
nu dreigde Friesland overlast van de zijde van een grooten 
hoop knechten, die onder aanvoering van HANSKE VAN HAL-

VEBSTAD het gewest binnentrokken, „etende mitten huysz-
man"3). Gedeputeerden van de Staten wendden zich tot 
Stadhouder en Raad; deze hadden geen macht voldoende 
troepen te werven, luidde het antwoord4). Hetzelfde her
haalde zich in 15435). Kapers maakten Dollard en Elbe-
monding onveilig, de Geldersen en de Zuiderzee en de 
Stichtsche rivieren. En weer was bij Stadhouder en Raad 
gemis aan bevoegdheid om met voldoende macht daartegen 
op te treden. De stroefheid der regeeringsmachine, die 
haperde door te groote centralisatie en de angst voor uit
gaven bij groote schraalheid van kas, zijn hier schuld van 
het kwaad6). Verder wordt in dit verband geklaagd over 

!) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 151. 
2) ld. pag. 152. 
8) ld. pag. 162. 
4) Ibid. 
6) Vgl. Chbk. van Vriesl. I I I , pag 8 vlgg. 
6) Vgl. boven, pag. 128 vlgg., 245 vlgg. 
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last in de kloosters van knechten, vagebonden, bedelaars, 
lediggangers, dieven, moordenaars en doodslagers, die ook 
het platte land onveilig maken1). De regeering belooft telkens 
voorziening in het euvel. Plakkaten worden dienaangaande 
uitgevaardigd2), boevenjachten gehouden8); echter niet met 
afdoend resultaat, want in 1554 nog wordt over denzelfden 
misstand gejammerd 4). De Friezen zoeken de oorzaak ervan 
in het feit, dat alle crimineele rechtspraak berust bij het 
Hof. Zij stellen voor die gedeeltelijk over te dragen op de 
GrietluidenB) of een afzonderlijk Hof hiervoor in te stellen8). 
Die wenk is mogelijk niet onverstandig. Maar ook bij deze 
klachten alweer steeds te spreken van geschonden privilegiën, 
van handelen tegen gesloten overeenkomsten, komt mij wat 
sterk voor. Buitendien verliest het aangehaalde artikel 6 
heel wat van zijn bepaaldheid door de woorden, die onmid
dellijk volgen op de geciteerde: „zo ymmers ons dat moe-
ghelijck zall weesen". En een defensieve unie met andere 
gewesten, in de nabijheid gelegen, af te slaan omdat de 
Keizer bescherming beloofde7), lijkt mij den Vorst tarten 
om zijne plichten in dezen niet al te ijverig na te komen. 
Terecht merkt de regeering, als ze verklaard heeft zich in 
te spannen om ook in dit opzicht hare beloften gestand te 
doen, op: „maer des nyet te min behoiren oick dOndersaeten 
van haerder zyde oick heur debvoir te doen, om hen seiven 
te helpen defenderen, ende syne Mayesteyt ende syne offi
cieren in de justitie, alst noet is, en'de die anderssins te 
swack souden wesen, te assisteren, gelyck een yegelyck in 
sulcken gevalle na bescreven rechte schuldich is te doene"8). 

Werd hier misschien gezondigd in meerdere of mindere 
mate door passiviteit, actieve vergrijpen tegen gedane be-

1) Vgl. de doleanties van 1527, 1537, 1545 en 1554 in het CM*, van 
Vriesl. I I , pag. 172, 710 en I I I , pag. 69 en 329 en vlgg. telkens. 

8) Chbk. van Vriesl. passim. 
3) Zie boven, pag. 186. 
l) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 333, XXXII I ; pag. 336, XLVIII. 
5) ld. pag. 71. 
6) Vgl. boven, pag. 173 noot 1. 
7) Vgl. boven, pag. 260 vlgg. 
8) Cnbk van Vriesl. I I I , pag. 391. 
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loften komen ontegenzeggelijk voor en lokken natuurlijk en 
volkomen te recht klachten uit. In het tractaat van 1524 
treft men de verzekering aan, dat niemand meer dan één 
ambt te gelijk bekleeden1), noch twee geestelijke beneficiën, 
voor zooverre dat den Keizer aanging, bezitten zou2); de 
beneficianten zouden ter plaatse moeten resideeren2). In al 
deze opzichten had overtreding plaats. Vooral de hooge 
ambtenaren schijnen ook op deze wijze nog al eens misbruik 
van hun invloed en hunne rechten ten bate van gunstelingen 
en verwanten gemaakt te hebben, en de regeering heeft 
derdestanders blijkbaar wel eens wat rijkelijk beschonken 3). 
Hier is echter geen twijfel aan de rechtmatigheid der grieven 
mogelijk; in 1540 worden ze dan ook door commissarissen, 
op aanwijzing van gedeputeerden, afgedaan4). 

Evenmin is het recht der klagers twijfelachtig, wanneer 
zij zich verzetten tegen het feit dat aan verschillende tollen 
in Holland en Vlaanderen hun meer afgenomen wordt dan 
niet-tolvrije Hollanders b.v. die er passeeren6). Immers, bij 
het genoemde tractaat was uitdrukkelijk beloofd, dat dit niet 
geschieden zou 6). Een onderzoek wordt van regeeringswege 
naar de gegrondheid der klachten ingesteld7), de zaak echter 
niet voldoende geregeld, want in 1555 nog wordt verzekerd 
dat „allen tollenaers . . . . wel scherpelycken belast (was) 
dordinantie vanden toll tachtervolgen ende den taucx, hen 
gestelt, nyet te excederen". Speciaal zal nog eens de tolle
naar te Haarlem, tegen wien de klacht meer in het bijzonder 

!) Chbk. van Vries]. I I , pag. 151 , Ten anderen . . . 
2) IbicL, Ten darden . . . 
3) Vgl. Chbk. van Vriesl. I I , pag. 731 vlg., 780 vlgg. — Zie ook boven, 

pag. 377 vlg. 
á) Vgl. boven, pag. 373, 402 vlg. 
5) Klachten komen voor in de doleanties van 1527, 1531, 1537, 1545, 1554. 
6) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 151, Ten neghenden . . . 
7) Bijks-Archief te Brussel, Carton 171, Aides, no. 2, 11 Oct. 1537: 

Informatie, ghenomen bijden bivrgliemeester opten 11™ dach octobris anno 
1536 opt stuck vanden tollage, leggende in Hollandt en Brabandt, ten 
eynde om te ondecken de lesien ende zwaricheyden, wairmede de coopluyden 
van desen lande meer synt beswairt dan behoort. 
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schijnt gericht te zijn, ondervraagd worden, om in de zaak 
dan te voorzien zooals redelijk zal worden bevonden *). 

In al deze gevallen toont zich de regeering niet ongenegen 
de geslagen wonden te heelen. Ook niet, wanneer geklaagd 
wordt over ambtsmisbruiken, die het onvermijdelijk gevolg 
zijn van een systeem waarbij permanente plaatselijke controle 
van belanghebbenden ten eenenmale is uitgesloten. De op
ruiming van 1539 en '40 2) kan ten bewijze strekken; even
zeer het proces-verbaal der commissarissen van 15543). Den 
voor hen ontboden ambtenaren werd met klem bevolen zich 
stiptelijk aan hun instructie te houden. 

Over de grief van de onbillijke verdeeling der lasten over 
de verschillende grietenijen is boven gesproken4); aan het 
herhaald verzoek om eindelijk de zaak der revisie van pro
cessen te regelen, wordt ten slotte voldaan6), en aan on
schuldige wenschen, die tot de hoofdzaken niets afdoen en 
hier dus niet nader genoemd behoeven te worden, wordt 
zooveel doenlijk tegemoet gekomen. 

IV. H e t v e r s c h i l d e r b e g i n s e l e n . 

Tot nu toe liet ik ter zijde die grieven en wenschen, die 
het belangrijkste en diepstingrijpende geschilpunt raken 
tusschen regeering en onderdanen, het geschilpunt van de 
meest vérstrekkende gevolgen. Het absolutisme van den 
Vorst en de drang naar meêzeggenschap van het volk, van 
het leidende deel der bevolking in dit geval, zijn in voort
durende worsteling met elkander. De Friezen, met hun 
vrij verleden, wien de „vrijheid" — zooals het in 1521 
heette — „inden harten bestorven is" 6), konden het ideaal 
der gedeeltelijke zelfregeering maar niet prijsgeven, en geven 
dat ook niet prijs. Zij eischen een zeker aandeel in de 
regeering van hun gewest, zoowel op gebied van wetgeving 
als op dat van uitvoering en rechtspraak. De begeerte om 

!) Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 396. 2) Zie boven pag. 431 noot 3 en 4. 
3) Boven, pag. 408. i) Pag. 214. 
5) Vgl. boven, pag. 173 vlgg. 6) Boven, pag. 97. 
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te deelen in de wetgeving uit zich in het verzoek om zelf 
landdagen te mogen uitschrijven *), in het geven van wenken 
omtrent noodige wettelijke regelingen, in de kritiek op en 
het protest tegen door de regeering uitgevaardigde plakkaten 
en ordonnantiën2). De wensch om ook aan uitvoering en 
rechtspraak deel te hebben blijkt uit de vordering van zoo 
mogelijk zelfs een meerderheid van Friesche Raadsheeren 8), en 
het verzoek om zelf Grietmannen te mogen kiezen4). Verder 
eischt men de nominatie en presentatie voor de geestelijke 
beneficiën, het lus patronatus 5). Ook wordt naar meerdere 
vrijheid in eigen financieel beheer gestreefd en het recht 
gevraagd om zelf belasting-omslagen te mogen maken in de 
afzonderlijke deelen6). Al deze punten werden reeds be
sproken en door voorbeelden toegelicht, door bewijzen ge
staafd. Alleen de eisch van presentatie voor de geestelijke 
beneficiën verdient hier nog een nadere beschouwing, omdat 
hij zoo koppig terugkeert en aan de eind-beslissing een zoo 
verwoede strijd voorafging1). Die strijd werd niet in de 
eerste plaats gevoerd tusschen geestelijkheid en wereldlijke 
overheid. Vooral de adel schijnt de zaak ter harte genomen 
te hebben8), en de Keizer noemt „die giften van den bene
ficiën" één van „de principaelste puncten" van zijne hoogheid, 
„ende dat hy daer deur behielt obedientie in den Lande"9). 
Een vorig hoofdstuk trachtte in het licht te stellen dat dit 
beweren niet geheel van grond ontbloot was 10). Dus meen 
ik dat hier, en niet onder de grieven der geestelijkheid, de 
bespreking van de kwestie op haar plaats is. Buitendien, 
de priesters doen „Priesterlijcke gelooften" aan den Keizer11). 

I) Boven, pag. 333 vlgg. 2) Boven, pag. 381 vlgg. 
3) Boven, pag. 155 vlgg. *) Boven, pag. 181 vlgg. 
6) Vgl. pag. 433 vlgg. 6) Boven, pag. 364 vlgg. 
7) Zie de uitvoerige literatuur-opgave over net jus patronatus in Friesland 

in : SCHOEHGBN, De schraapzucht van Cuneris Pe t r i , bisschop van Leeuwarden, 
gedrukt in „De Vrije Fries", deel X X , blz. 326—390. 

8) Vgl. b.v. net verslag van het gebeurde op den landdag van 1537, aan
gehaald boven, pag. 166 noot 1; zie pag. 354 vlgg. 

9) Chbk. van "Vriesl. I I , pag. 736 vlg. 
W) Hoofdstuk VII; pag. 282 vlgg. 
II) Chbk. van "Vriesl. I I , pag. 495. 

28 
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In het eerste hoofdstuk werd aangegeven hoe de zaak der 
beneficiën geregeld was in den Saksischen tijd1). Collatoren 
waren heerschappen2), kloosters8) of gemeente, afzonderlijk 
ofte zamen *). De gemeente, in Friesland stichtster meestal 
van de betrokken kerk of van het eventueele beneficium5), 
staat rechtens als collator met de beide andere op één lijn. 
Fundatie-brieven echter, die háár recht konden staven, zullen 
meestal in later tijd wel niet meer aanwezig zijn geweest. 
Haar aandeel in de bestelling kon een gevolg schijnen van 
de feitelijke zelfregeering der Friezen van vóór de komst 
der Saksers en zou dan met het ophouden dier autonomie 
van zelf moeten vervallen. De Landsheer treedt voor de 
gemeente in de plaats. Naar de opvatting der regeering 
zijn beneficiën „de jure patronatus" dan ook eigenlijk alleen 
zulke als ter collatie staan van bepaalde patronen, heer
schappen en kloosters in de eerste plaats. Tot begeving van 
de overige althans acht zich de Vorst gerechtigd. Naar 
Friesche meening daarentegen is ook de gemeente patroon, 
en zijn dus alle geestelijke leenen „de jure patronatus". 

De nominatie nu werd door de Saksers als regel gelaten 
aan de oude collatoren. In den keurbrief echter moest uit
drukkelijk vermeld worden het recht van den Landsheer op 
de vergeving van het leen. De erkenning van dit recht 
kwam dan verder uit in het feit, dat hij niet maar eenvoudig 
zijn placet hechtte aan de gedane keuze — dus contro
leerde — maar dat hij de voordracht al of niet overnam ter 
presentatie aan den geestelijken institutor, die dus in hem 
den eindelijken steller van den candidaat, den beschikker 
over het beneficium moest zien. Dan had de Saksische 
Hertog zich voorbehouden de vrije collatie, elk jaar, van 
zes geestelijke leenen, en vergaf daarenboven die, welke 

!) Pag. 41 vlgg. 
a) Zie b.v. Chbk. van "Vriesl. I I , pag. 401. 
3) Zie de doleanties van 1527; ook Chbk. van Vriesl. I I , pag. 409. 
*) Zie allerlei voorbeelden in de Kecessen gegeven op voerbescheyden 

1525—1528, Archief-Herbell; daar komen b.v. eens VAN MARTENA, kerk
voogden en gemeene meente samen als collatoren voor. 

5) "Vgl. Hinscnius, Band I I , pag. 637 vlg. 
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door verzuim der rechthebbende patronen op hem devol-
veerden. Echter schijnt het toezicht op de naleving dezer 
regeling weinig scherp te zijn geweest. Aan beide kanten 
maakte men er inbreuk op; vele geestelijken hebben geen 
presentatie tot hun leen in de kanselarij gehaald*). Zóó 
wordt het begrijpelijk, dat eenerzijds later verzekerd wordt 
dat de Hertog van Saksen over de geestelijke leenen naar 
believen beschikte2); andererzijds dat deze Landsheer de 
oude collatoren volkomen vrijliet in de bestelling der vacante 
beneficiën 3). Van beide beweringen zullen wel bewijzen te 
vinden zijn geweest, mits men het woordje „soms" invoege. 

De door de Saksers vastgestelde ordening was natuurlijk 
den Friezen, ook in dit opzicht aan zelfregeering gewoon, 
allerminst naar den zin. En sterker nog wordt de afkeer, 
als de hooge plaatselijke ambtenaren van KABEL V al ras 
het presentatie-recht te hunnen bate gaan exploiteeren. De 
klachten beginnen al in 1522. TJAABD ELGERSMA, die zich 
uitgeeft voor Ofhciaal van den Bisschop van Utrecht en 
„commissarius apostolicus", „hee f t "—hee t het dan—„ge in -
duceert myn heere die Stadthouder, dat hij die beneficiën 
geeft tegens treeht van den heerscappen, die ius patronatus 
hebben, seggende, dat mijn heere die Stadthouder in sulcke 
saicken nae nyemant vragen en dar; twelck gebeurt is twe-
werff int jaer voerleden, deen in tgeven vander kercke 
van . . ., die Meester TYAEBT voor hemselven gecreech, ende 
dandere van de kercke van Oesterwierom, die gegeven es die 
capellaen van FRITS GBOMBACH; ende mits dien gecrijgen die 
Stadthouder ende hij grooten ondanck" 4). 

In de artikelen, in dat jaar tijdens de onderhandelingen 
met JANCKO DOTJWAMA'S partij ontworpen B j , komt van Frie-
sche zijde dan ook de eisch voor dat een iegelijk gelaten 
worde bij zijn jus patronatus. In het antwoord 6) wordt den 

l) Zie beneden, pag. 436, i e t bevel van 1525 om dat alsnog te doen. 
ä) Vgl. boven, pag. 43 vlg. 
3) Vgl. beneden, de betoogen der Friezen. 
*) Zie net Proces-verbaal der Commissarissen van 1522, aangehaald 

boven, pag. 81 noot 1. 
B ) Ohbk. van Vriesl. I I , pag. 120. 
6) Clibk. van Vriesl. I I , pag. 123 vlgg. 
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Friezen toegestaan te nomineeren alle pastoors, vicarissen 
en prebendarissen; maar de presentatie zal binnen twee 
maanden daarna van den Keizer, of van Potestaat en Raad 
moeten verkregen worden. Aan dit recht van presentatie 
wordt ook, bijna zonder uitzondering, vastgehouden in de 
privilege-brieven, in dezen tijd aan verschillende steden ge
geven *). De nominatie 2) tot alle geestelijke beneficiën wordt 
door de Friezen weer gevorderd bij de onderhandelingen van 
1524; binnen twee maanden zullen ze den gekozene presen
teeren aan Stadhouder en Raad, die echter bekrachtiging 
der keuze niet zullen mogen weigeren. „Fiat" — antwoor
den commissarissen — „beholden den Keyser zyne Hoechheyt 
ende Preëminentie, als wylen die Furst van Sassen ghe-
bruycte, to weten van sesse beneficiën tsyaers te confereren"3). 
In de confirmatie-brief4) intusschen, het eigenlijke contract 
van 1524, is van de zaak geen sprake. Nauwelijks vast in 
den zadel, begint de regeering zich ook in dezen te doen 
gelden. In 1525 al gaat van den Stadhouder een bevel 
uit tot alle Grietmannen, om te onderzoeken of er binnen 
hun grietenij priesters zijn die geen presentatie van den Hertog 
van Saksen of van den Keizer hebb en'verkregen en dezulken 
onder bedreiging met straf te gelasten alsnog binnen 20 dagen 
die presentatie te vragen6). Het volgende jaar beginnende 
klachten 6): het Hof weigert presentatie tenzij in den keur-
brief vermeld sta dat den Keizer het lus patronatus toekomt; 
men vordere dat niet meer en gebiede Stadhouder en Raad 
de presentatie onvoorwaardelijk te geven. In het regeerings-
antwoord7) blijven de 6 beneficiën van den Saksischen tijd 
den Keizer voorbehouden; voor de overige mogen de Friezen 

!) b.v. aan Leeuwarden, Chbk. van Vriesl. I I , pag. 310 vlgg., 329 vlgg. 
en aan Dokkirm, pag. 362 vlg. — Bij Sneek, pag. 460 en 461 volgt een 
„fiat" op den eisch van zelf de presentatie te hebben. 

2) Naar de opvatting stellig, door hen later verklaard; zie beneden, 
pag. 439. 

3) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 147 vlg., Ten XlIIIen. 
4) ld. pag. 150 vlgg. 
5) ld. pag, 161, 495. 
6) ld. pag. 164, Ten IXen. 
7) Ibid. 
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personen nomineeren, die den Keizer aangenaam zullen zijn. 
„Nymmermeer bevonden zall worden" — zeggen dezen in 
1527 x) •— „dat myn Heere van Sassen zulckx ghedaen heeft, 
maer well contrarie, dat zyn Ffurstelycke Grhenaeden die 
Ghemeenten die nominatiën toeghestaen heeft". Bovendien 
wordt niet met oordeel en onpartijdig vergeven; de bovenge
noemde TJAABD ELGBSSMA, Raadsheer indertijd, heeft 3 bene-
ficiën te gelijk, wat in strijd is met een der in 1524 gedane 
beloften. De accijnsmeester te Leeuwarden is pastoor te Sindel; 
's Rentmeesters zoon heeft een geestelijk leen te Kollum; 
beiden kunnen niet ter plaatse resideeren. De Landen ver
zoeken dus zeer ootmoedig, dat men hen bij hun oude 
nominatie-recht wil laten en niet dulden dat iemand meer 
dan één beneficie hebbe of niet in persoon de functies, eraan 
verbonden, waarneme. De Keizer houdt weer vol, dat hij 
slechts doet wat zijn voorgangers gedaan hebben; alleen op 
het laatste punt zal men den vragers te gemoet komen2). 
Nog eens volgt hierop van Friesche zijde een protest als van 
1527 8): men zal nooit naar waarheid bevinden dat de Vorst 
van Saksen zes beneficiën jaarlijks naar believen vergaf; 
maar mocht dat zoo wezen, dan werden de landen bekrenkt 
„meer facto dan bij reden". Daarom beklagen de gemeene 
Landen in 1531 4) zich er weer over, dat de ingezetenen ge-
priveerd worden van het lus patronatus van pastoriën en 
beneficiën, die de Stadhouder vergeeft; en omdat bij geen 
tractaat den Keizer dat is toegestaan, willen zij het misbruik 
afgedaan hebben. Placet alleen — wordt op het herhaalde 
aandringen dan nu toegestaan5) — zullen noodig hebben 
zij, die door authentieke stichtingsbrieven van hen of hunne 
ouders zullen kunnen bewijzen, dat het patronaatsrecht hun 
toekomt. Dat placet zal zonder merkelijke, rechtvaardige 
en wettelijke redenen niet geweigerd worden. „Maer aen-
gaende de pastoryen ende andere beneficiën, daer af bij den 

1) Chbk. van Vnesl. I I , pag. 175 
2) Ibid. 
3) In het protest op de antwoorden van 1530 in het Archief-Eysmga. 
i) Ghbk. van Vnesl. II, pag. 582, Ten XlJen. 
5) Ibid. 
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fondatie van 't Jus Patronatus niet en blijckt, de Keyser als 
Heere is gefondeert inder collaciën, presentatiën, ten minsten 
een getaele van ses jairlijcks, zoe die Vorst van Sassen dat 
geuseert heeft". De Friezen zijn het met dit beweren abso
luut niet eens. Vooral over de zaak der beneficiën liep de 
strijd op den beruehten landdag van 1537; voornamelijk 
omdat in dezen de regeering niet toe wilde geven, sprongen 
de onderhandelingen over de aangevraagde bede af. Toen 
daarna Mr. SYDS TJAARDA door den Stadhouder nog eens 
gepolst werd over de mogelijkheid om de gevraagde geldsom 
in een volgend jaar toch nog ingewilligd te krijgen, ant
woordde hij, dat hij die van Oostergoo althans geen stuiver 
er toe zag bijdragen, tenzij de Keizer hun het artikel over 
de collatie der beneficiën wilde inwilligen. Indien Zijne 
Majesteit echter gezind was geheel zijne gerechtigheid dien
aangaande, ook wat betreft de vergeving der bewuste zes 
leenen 'sjaars, te laten varen, dan zouden zij tot het toe
staan van een propijn wel te vinden zijn1). 

Mogelijk speelt in den raad, hierop door den Stadhouder 
en enkele leden van het Hof aan de regeering gegeven, ook 
het eigenbelang een rol. Er is althans in dezen zelfden tijd 
weer sprake van een prebende in Franeker, door den Stad
houder aan zijn oudsten zoon toegewezen, terwijl de SJAEB-

DBMA'S beweerden er recht op te hebben als zijnde in het 
bezit van het patronaatsrecht2). Maar hoe dit zij, voor den 
Keizer hebben zij andere redenen moeten doen gelden, als 
zij hem adviseeren „nymmermer . . . sijn recht van lus patro
natus ende de collaciën vanden beneficiën aff te treden" à). 
Zij doen dat op grond van „diversche inconvenienten, die 
dair uut zouden mogen verrijsen, ende diewelcke mijn gena-
dichste vrouwe de Goninghinne ende andere heeren, bij huer 
M. wesende, wel zullen mogen vermercken, als zij gelesen 
zullen hebben die copiën van den brieven, denselven greffier 

1) Zie de Instructie voor SIMON VAN DER BAUWETTEN, aangenaaid boven, 
pag. 287 noot t . 

2) Rijks-Archief te Brussel, Carton 7, VAH STAVELE aan HOOGSTRATEN 
Leeuwarden 26 Juni 1539. 

3) Zie noot 1. 
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medegegeven". De opgegeven redenen zijn voor de regeering 
blijkbaar gewichtig genoeg geweest om zich op haar stand
punt te blijven handhaven. Uit een schrijven van 17 Maart 
1539*) blijkt dat de Landvoogdes aan Stadhouder en Raad 
heeft doen weten, dat K. M. geenszins wil afzien van het 
lus patronatus. En zoo wordt dat recht op de landdagen 
van genoemd jaar weer de brandende kwestie. Men begon 
met een poging van weerskanten om zijn goed recht te be
wijzen2). De Vorst van Saksen had in zijn tijd het recht 
der begeving gebruikt; de Keizer had aangenomen het land 
te regeeren „in alder manyeren" als zijn voorganger het 
geregeerd had. Z. M. was van het begin af in het bezit van 
het patronaatsrecht geweest en de Friezen hadden dat erkend 
blijkens den vorm der keurbrieven. Al hadden zij oudtijds 
misschien zelf over de leenen beschikt, het zou hun moeielijk 
vallen te bewijzen dat de geestelijke rechter verplicht was 
steeds den door hen voorgedragene met het beneficie te 
voorzien. En zelfs al konden ze dat, dan nog was de zaak 
niet te hunnen gunste beslist; immers het recht der collatie 
was door den Vorst van Saksen wegens den opstand van 1500 
geconfisqueerd, en sedert had hij dat aan zich gehouden 
zooals bleek wederom uit den ook in zijn tijd gebruikelijken 
keurbrief. — De gedeputeerden der Staten beginnen met nog 
eens duidelijk te maken waarom het hun te doen is, wat zij 
onder vrije electie of nominatie verstaan, nl. „dat zy daer 
by verstaen presentatie, waer deur die genomineerde recht 
vercryght"; zij waren dan ook niet van zins den ouden vorm 
van nominatie- of keurbrief, zooals die in de griffie gewoon
lijk ingeleverd werd, te behouden, maar wilden alleen daar 
een „placet" halen op de in zich zelf voor den institutor 
rechtskrachtige keuze. Zulk eene vrije nominatie —betoogden 
zij dan verder — zou juist meerdere gehoorzaamheid ten 
gevolge hebben, omdat een reden van groote ontevredenheid 
zou zijn weggenomen. Het was wel mogelijk, dat de Vorst 
van Saksen het collatie-recht van de beneficiën had gebruikt, 

!) Kijks-Archief te Brussel, Carton 7, TAUTESBTJBG en VAN STAVBI-EK aan. 

M A S I A VAN HoüeAÄUE. 

2) Chbk. van Yriesl. I I , pag. 736 vlgg. 
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maar dan had hij het gedaan tegen wil en dank der ge-
meene Landen en zonder hun consent, „waeromme op tselve 
feytelyek gebruyck nyet en staet toe letten". Tegen de 
possessie van den Keizer had men zich voortdurend verzet, 
en wat den vorm der keurbrieven aangaat, werden die anders 
gesteld, dan wilde men ze eenvoudig niet ontvangen; een 
erkenning van het recht van den Vorst lag daarin dus aller
minst opgesloten. Van confiscatie eindelijk van het recht 
der begeving kon geen sprake zijn; dan zouden immers 
Franeker, en vele heerschappen, die niet in den opstand 
betrokken waren geweest, in het feitelijk bezit moeten zijn 
gebleven. Van ouds werd institutie gehaald van den geeste
lijken rechter eenvoudig op de nominatie van de ingezetenen 
van het kerspel; tot dien staat was het billijk terug te keeren. 

Op deze uiteenzetting volgden van regeeringswege ver
schillende voorstellen om tot een schikking te komenx): vrije 
begeving van alle beneficiën en pastorieën die men bevinden 
zou de jure patronatus te zijn en eveneens van de andere, 
op zes na per jaar, die ter vrije beschikking van den Keizer 
zouden staan; verdeeling van het recht der verkiezing bij 
maanden; een ontwerp van Frieschen kant in te dienen, 
waarbij de Keizer niet geheel uitgesloten zou zijn, om er 
het goedvinden der Koningin op te hooren. Eindelijk volgde 
voor het uiterste geval een propositie, die de kern geworden 
is van de eindregeling. Echter niet dan na veel onderhan
delen nog, onder kritiek en tegenvoorstellen op onderdeelen, 
kwam die tot stand. De eindelijke ontwerp-schikking2), door 
gedeputeerden der Staten opgesteld, werd in de confirmatie-
brief van 30 Oct. 1539s) bijna onveranderd overgenomen. 
De Keizer liet den gemeenen ingezetenen van Friesland toe 
de vrije keur en presentatie van alle pastorieën, vicarieën, 
leenen en beneficiën binnen dat gewest, voor zooverre die 
niet stonden ter speciale presentatie van bepaalde personen, 
of van ouds de jure patronatus waren; patronen van zulke 
leenen zouden het collatie- en presentatierecht, zooals ze dat 

1) CKbk. van Vriesl. I I , pag. 738 vlg. 
2) ld. pag, 762 vîgg. 
3) ld. pag. 76B vlgg. 
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steeds gebruikt hadden, behouden. Telkens het eerste leen 
niet zijnde de jure patronatus, dat na Nieuwjaarsdag vaceerde 
in Oostergoo, Westergoo en de Zevenwolden, zou ter vrije 
beschikking van den Vorst staan, mits tot de bezetting 
personen werden aangewezen die bekwaam waren om het 
beneficie te bedienen, en die ter plaatse resideeren wilden. 
Bij vacatie overigens zouden alle inwoners van het kerspel, 
de parochie of het dorp, waaronder het betrokken beneficie 
gelegen was, die schotschietende huizen of ploeggangen 
gebruikten, zich bij het luiden van de klok binnen de kerk 
verzamelen en bij meerderheid van stemmen een nieuwen 
pastoor, vicaris of anderen beneficiant kiezen. De Grietman 
zou verplicht zijn zonder uitstel de keur, presentatie tegelijk, 
met vermelding van den tijd waarop het beneficie vaceerde, 
te zegelen. Binnen een maand moest dan van Stadhouder, 
President en Eaad placet gevraagd worden op de gedane 
keuze, welk placet zonder merkelijke redenen niet geweigerd 
zou worden. Gebeurde dat evenwel, dan zouden de recht
hebbenden tot eene nieuwe verkiezing kunnen overgaan, 
zoolang, tot op den aangewezene niets meer viel aan te 
merken. De gekozenen, die placet ontvingen, zouden den 
Keizer als Erfheer van Friesland en zijn nakomelingen den 
eed van trouw en gehoorzaamheid moeten afleggen en 
buitendien zweren „dat zy nyemant anders, uyt oirsaecke 
van huere Pastorie oft beneficie, eedt gedaan" hadden of 
doen zouden „oft yet geloeft oft gegeven, of eenige landen 
verhuyrt, oft pactie oft contract gemaict, om totter voirsz. 
nominatie oft presentatie te comene". Als een beneficiant 
zich misdroeg, zouden Stadhouder en Raad het recht hebben 
zijn placet te herroepen; de gemeente of de patronen konden 
dan tot een nieuwe verkiezing overgaan. Rezen kwesties, 
dan zouden de Keizer of zijn Raad in Friesland die langs 
den weg van justitie mogen beslechten. De steden eindelijk 
zouden blijven bij hare oude gewoonten, die zij bij het 
nomineeren van pastoors, vicarissen en andere beneficianten 
gevolgd hadden. 

Van nu af beschikt dus de Keizer over telkens één leen 
per jaar in Oostergoo, Westergoo en de Zevenwolden; verder 
over de drie kerken op 't Bildt; eindelijk over de beneficiën, 
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die jure devoluto te zijner beschikking raken. De laatste 
groep gaf uiteraard aanleiding tot menig proces *); tot 
klachten echter niet. Die blijven verder achterwege tot 
alweer bij de vorderingen der Hervorming de strenge exami-
natie, aan het verleenen van het placet voorafgaande, op
nieuw ontevredenheid wekt2). 

Wij keeren tot ons uitgangspunt terug: op gebied van 
wetgeving, uitvoering en rechtspraak streefden de Friezen 
naar een zekere mate van autonomie in zaken, die hun 
gewest betroffen. Memand zeer zeker zal dat pogen laken, 
niemand hun het recht ontzeggen om met alle geoorloofde 
middelen te trachten naar aandeel in het bestuur van eigen 
îand. Slechts dit lijkt mij te betreuren in den strijd, dat 
die gevoerd werd onder niet altijd zuivere leus. De Friezen 
doen het voorkomen als ware hun een meêzeggenschap toe
gestaan in de meest ruime mate, en overal waar de wil van 
den Vorst spreekt wordt naar hunne voorstellingswijze in
breuk gemaakt op privileges en tractaten. Op twee artikelen 
vooral van de overeenkomst van 1524 baseeren zij hunne 
redeneering. Wat betreft de wetgeving in het algemeen op 
art. 123), waarin gezegd wordt „dat wy (d. i. de regeering) 
die zelve onsen Landen gheene beswaeringhe oplegghen en 
zullen buyten huere vrye wille, weete ende consente". En 
meer speciaal voor de uitvoering, de inrichting van het 
bestuur, de regeling der rechtspraak, de rechtsbasis, de in
komsten der kanselarij, de kosten der procesvoering enz. op 
art. 104): „dat wy voerts onsen voerschreven Landen ende 
Onderdaenen onderhouden zullen in allen manieren, ordon
nantie ende vryheeden, zo hyer voermaels die voersz. Ffurst 
van Sassen die deughdelycke onderhouden ende toeghe-
laeten heeft, sonder daer en boeven te doen, oft yemandt 
te beswaeren". 

Wat nu aangaat het eerste artikel, in het verband, waarin 

!) Zie Herbij de stukken, boven, pag. 136 vlg., aangehaald bij de behan
deling der oneenigheden tusschen Stadhouder en Hof. 

2) Vgl. het laatste Hoofdstuk. 
s) CKbk. van Yriesl. I I , pag. 151 vlg. 
4) ld. pag. 151. 
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de geciteerde woorden voorkomen, lijkt het mij zeer duidelijk 
dat met de „beswaeringhe" bedoeld zijn belastingen, be
paalde vorderingen ten gunste van 's Keizers schatkist. En 
uitsluitend in den vorm van ingewilligde beden zijn die den 
Friezen van dien tijd af opgelegd. Herhalingen van de 
poging van 1522 x) komen niet meer voor. Maar de Friezen 
baseeren op de aangehaalde zinsnede den eisch, dat zoo 
goed als elke ordonnantie, elke wetgevende maatregel, die 
immers bijna altijd „beswaeringhe" voor sommigen zal be
vatten, van hun goedkeuring afhankelijk zal zijn2). Ik laat 
voor het oogenblik de wenschelijkheid van àl of niet inwil
liging dier vordering daar; ik torn niet aan het recht ook 
der Friesche onderdanen om een zekere mate van controle 
en zelfbeheer te eisenen; maar dat te willen doen op grond 
van een concessie van den Vorst, die, zóó uitgelegd, in lijn
rechte tegenspraak zou zijn met diens opvatting van zijn 
positie en die uitgedrukt is in een stuk dat in het algemeen 
die opvatting trouw vertolkt8), schijnt mij al zeer gewaagd toe. 

En niet vaster staan de Friezen m. i. wanneer zij, op grond 
van het boven aangehaalde art. 10, protesteeren tegen elke 
detail-wijziging in inrichting van bestuur b.v., procesgang en 
proceskosten, tegen elke nadere regeling der accijnzen, zelfs 
al is die een noodzakelijk supplement op een vroegere globale 
ordening4). Het kan bij het sluiten van het tractaat van 
1524 toch niet in de bedoeling der regeering gelegen hebben 
zich absoluut te binden aan het eenmaal bestaande en aan 
het goedvinden der onderdanen; de woorden „manieren, 
ordonnantie ende vryheden" moeten grondslag en privilegiën 
betreffen. Omtrent den grondslag nu, waarop het Saksische 
bewind rustte, is twijfel niet wel mogelijk. „Recht ende 
justitie te doen"; „alle gericht ende wetten te stellen"; „te 
gebieden en verbieden" was ALBRECHT toegestaan 5). En zelfs 

J) Boven, pag. 84 vlgg. 
2) Zie vooral de klachten van 1554 en wat nog onafgedaan blijft in 1555; 

Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 386 vlgg. 
8) Zie boven, pag. 103 vlgg. 
4) Zie dezelfde doleanties als in noot 2 bedoeld zijn; voor het laatste 

speciaal Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 395 vlg., XLII. 
¾ Vgl. boven, pag. 17 vlg. 
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de beroemde ordonnantie van 15041), waaraan de Friezen 
zich zoo krampachtig vastklemmen, is in haar aanhef in dit 
opzicht volkomen klaar. „Wij . . . ordonneren ende setten 
uuyt onse macht ende ghewalt, (de ons van Roemscher 
Conyncklycker Mayesteyt ende des Heyllyghen Ryckx toe-
staet) . . . tot onse wederroepen (dat wy uuyt onser Furste-
lycke macht aen ons honden)". Dit laatste wordt aan het 
slot nog eens herhaald: vastelijk wil Hertog GTEOBGKE zijne 
bepalingen door een ieder gehouden hebben „tot onsen weder
roepen, die wy uuyt onszer Furstelycker macht an ons hou
den". Zelfs al mocht dus met de ordonnantie van art. 10 
— m i . synoniem met bestuursinrichting in het algemeen — 
die van 1504 bedoeld zijn, aanhef en slot maken toch ook 
een deel daarvan uit. Alleen het advies van vele Baden en 
Landzaten was door den Vorst ingewonnen2). Komt op 
deze zelfde wijze in KAREL'S tijd een regeling tot stand, die 
zich aansluit bij de bestaande, maar eenige meerdere kosten 
meebrengt voor wie met haar te maken krijgen, dan wordt 
geprotesteerd, omdat „gemeen consent" ontbreekt op wat 
toch m. i. kwalijk onder de rubriek der in art. 12 bedoelde 
„beswaeringhe" kan vallen3). Dat de regeering met ver
anderende tijdsomstandigheden en veranderende geldswaarde 
rekening heeft te houden, wordt genegeerd, tenzij de lasten 
er van enkel de keizerlijke schatkist treffen. Men verzet zich 
tegen meerdere inkomsten b.v. der Grietmannen ten laste 
der procedeerenden *), maar stelt voor, wijl door de stijging in 
de waarde der landerijen steeds vaker bij verkoop en ruil 
de grens der 200 gulden overschreden wordt, het consentgeld 
tot 400 gulden toe den Grrietluiden over te laten5). Men 
houdt de regeering stevig aan de tractaten gebonden, maar 
vraagt verandering wanneer bepalingen ervan in de praktijk 
lastig blijken6). Kortom men wil wel verandering, maar 

1) CKbk. van Vriesl. I I , pag. 35 vlgg. 
2) ld. pag. 35. 
S) Vgl. b.v. Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 392, XXVI en pag. 340, LXVI. 
4) Zie de doleanties van 1554 b.v. 
5) Onbk. van Vriesl. I I I , pag. 73, Ten Xlfflden. 
6) Cnbk. van Vriesl. I I , pag. 776. 
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uitgaande van eigen voorstel, of bekrachtigd door eigen 
goedkeuring; anders eischt men onmogelijken stilstand. Zóó 
nog in 15551), wanneer KABEL V den last der regeering 
afwerpt. Het standpunt van den Vorst lijkt mij zuiver, als 
hij in dat jaar verklaart: „ten is by gheenen tractaeten ge-
convenieert, dat die Furst van Sassen voer, ende Keyserlycke 
Mayesteyt naer, gehouden souden geweest hebben oft zyn, 
consent van heuren ondersaeten te hebben, om enyge 
ordinantien tot nutt derselver ondersaeten te maecken, ofte 
nae die gelegentheyt van der tijt te veranderen; maer com
peteert tselve allen Landtfursten, gelyck oick tzelve bij der 
ordinantie van Sassen tot meer plaetzen expresselycken ge-
reserveert is, als nae gescreven rechte behoirt" 2). Aan den 
anderen kant komt mij ook het streven der Friezen naar 
een zeker meêzeggenschap in de regeeringszaken van hun 
gewest — zoo natuurlijk buitendien, hun verleden in aan
merking genomen — volkomen gerechtigd voor, mits zij dat 
recht niet ontleenen aan den wil van dien Vorst zelf, en bij 
weerstand, aan hun pogen geboden, niet voortdurend spreken 
van geschonden privilegiën, die m. i. nooit gegeven, althans 
nooit bedoeld zijn. 

!) Zie de doleanties, Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 386 vlgg. passim. 
2) Antwoord op art. XXII van de in de vorige noot bedoelde doleanties. 



TIENDE HOOFDSTUK. 

DE GODSDIENST. 

A. MISSTANDEN. 

Een geschiedenis van Friesland in den tijd van KABEL V 
zou al zeer onvolledig zijn, zoo niet ook werd gesproken 
over de religie, de groote kwestie van den dag. Echter, al 
praedomineert het godsdienst-vraagstuk hier en daar elders 
reeds alle andere, in Friesland staat het nog niet zóó zeer 
op den voorgrond, dat een plaats aan het slot pas van het 
gansche verhaal niet gewettigd zou zijn. Zijn grootste be-
teekenis ligt daar dan nog in de toekomst, en juist als over
gang op een volgend tijdvak behoort de zaak van den gods
dienst het hier behandelde tijdvak af te sluiten. 

Het 16e eeuwsche Friesland, al huiverde het in menig 
opzicht terug voor intiemere aanraking met andere streken *), 
kon toch, bij den algemeen bekenden trek der Friezen om 
aan buitenlandsche universiteiten hun dorst naar kennis te 
lesschen2), niet vreemd blijven aan wat overal elders de 
hoofden en de harten vervulde. De nieuwere denkwijzen 
omtrent verschillende punten, den godsdienst rakende, dron
gen spoedig naar Friesland door. Wat REITSMA, in zijn 
„Honderd jaren uit de Geschiedenis der Hervorming en der 
Hervormde Kerk in Friesland" ervan verhaalt3), komt neer 
op toeneming van individueel voelen, nadenken en oordeelen 
bij de voorgangers. Die geestelijke strooming te willen 
stuiten moest een ijdel pogen blijken. Slechts kon men zoo 
veel mogelijk beperken; er voor zorgen, dat men in ruimen 
kring in staat was antwoord te geven op de verstandelijke 

!) Boven, pag. 258 vlgg, 
2) Zie boven, pag. 295. 
3) Vgl. van genoemd werk pag. 1—93. 
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vragen die rezen; de punten van ergernis wegnemen voor 
hen, die zonder leer en naleving te scheiden, de tekort
komingen in de laatste op rekening schoven der eerste. 

„Sedula populi a piis pastoribus in doctrina orthodoxa et 
catholica instructio", achtte LINDANUS, de bekende Inquisi
teur die ongeveer 1560 in Friesland werkzaam was, een der 
krachtigste middelen om tot betere toestanden te geraken1). 
"Waar de verschilpunten lagen binnen het terrein van het 
boven-verstandelijke was verzoening door onderricht uiter
aard ondenkbaar; niet waar de twijfel, bij een voorloopig 
nog vasthouden aan de grondstellingen, voortsproot uit ge
brekkig coneludeeren. Het is zeer begrijpelijk dat stevige 
leiding in dezen bijzonder wenschelijk werd geoordeeld in 
een tijd waarin, bij ontwakende zelfbewustheid, veel, maar 
vaak op weinig soliede basis werd geredeneerd. Mogelijk 
zou het voor dezen of genen later hebben kunnen heeten: 
dat had men hem kunnen antwoorden, maar er was niemand 
in zijn nabijheid, die daartoe in staat was 2). Ook in Fries
land schijnt aan de mogelijkheid om die leiding te geven 
nog al het een en ander ontbroken te hebben. Van ver
schillende zijden toch wordt op vermeerdering van theologi
sche kennis bij de voorgangers aangedrongen en in een 
boven s) reeds aangehaalde passage uit een stuk van October 
1556 wordt er over geklaagd dat vele jonge priesters, uit de 
scholen van Deventer, Zwolle e. a. voortkomende, door toe
vallige omstandigheden, bloedverwantschap b.v. of vriend
schap, beneficiën krijgen in Friesland, zonder dat zij zijn 
toegerust met een voldoende mate van theologische kennis 
of algemeene ontwikkeling. Zij kunnen niet preêken; nog 
minder hunne parochianen antwoord geven op vragen, be
trekkelijk geloof en godsdienst, „ains semble que a présent 
les lays sont es escriptures plus versés et practicqués que 
lesd. presbytres, moines et autres religieulx" 4). 

!) Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Affaires ecclésiastiques, no. 7: 
LINDANUS aan VIGLIUS VAN ZWICHEM, 29 April 1558. 

2) S¾SCHEK: N a p o l e o n I , dessen L e b e n s - u n d C h a r a k t e r b i l d , p a g . 198 . 
3) Pag. 283 noot 2. 
4) Vgl. ook SCHOENGEN: De Schraapzucnt van Cunerus Petri , bisschop van 

Leeuwarden in „De Vrije Fries", deel X X , pag. 332: . . . . „unde fit, u t 
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Een tweede middel tot herstel en reformatie van de Kerk 
in Friesland ziet LINDANUS

 1) in de verwijdering van die mis
standen in de kloosters, die den wankelenden in het geloof 
voortdurend aanstoot geven. Zij betreffen zoowel het leven 
der kloosterlingen als het beheer der kloostergoederen. In 
de Rentmeesters-rekeningen b.v. is sprake van misdaden, 
begaan in het klooster Aalsum2), en van het ongeregelde 
leven dat men leidt in Oldeklooster3). 

Merkwaardig is in dit verband een stuk, gedateerd van 
27 Augustus 1551 en onderteekend: „ffr. Nicolaus, priester 
in Fosswert" á). Het is gericht aan het Hof, dringt aan op 
visitatie van die zijde, en heeft als postscriptum het vol
gende: „item laet mijn heeren doch nyet letten, datternyet 
feel handen onder staen; dat ys van anxte vanden Abt, daer 
die persoenen voir sorgen alst utquam, ende tconvent van 
thoff voerlaeden word, zoe sold he sich zeer wredelich ende 
hatich anstellen". In dat stuk nu wordt in de eerste plaats 
geklaagd over de administratie der kloosterzaken. Een vorige 
abt had zonder noodzaak, in tijden van vrede, veel veen 
laten vergraven, veel meer dan voor brandstof voor het 
klooster zelf noodig was. Waartoe de opbrengst had gediend 
moet blijken uit het onmiddellijk daarop volgende punt van 
beschuldiging, nl. dat hij van zijn pachters geschenken had 
aangenomen boven de overeengekomen huur. Daaraan had 
zich ook zijn opvolger schuldig gemaakt, die buitendien 
evenzeer veen had gedolven zonder noodzaak, paarden had 
verkocht en zonder noemenswaardige timmerage 1200 gulden 
schuld had achtergelaten. „Daer er was geen brousaet, geen 
rogge, ende bijden winter word dye botter gecoft vanden 
koepman, diemen eten sold; die haver, daer men van brouen 

simplicia (beneficia) fere pueris conferantur, qui nihil aut parum ecclesiae 
prosunt". 

!) Zie het schrijven, boven, pag. 447 noot 1, aangehaald. 
2) Kekenmg 1531—1532, fol. 45. 
s) Bekenmg 1554—1555, fol. 75. — Vgl. hiervoor: Ghronicon Abbatum 

ïloridi Campi vulgo Olde-Hoester, uitgegeven door Dr. SCHOENGEN in het 
Archief van Aartsbisdom Utrecht, 29e deel, pag. 105 vlgg. 

i) B¾ks-Archief te Brussel, Carton 171, Affaires ecclésiasti¾ues no. 1: 
„Mémoire touchant la visite du convent de Foswert". 
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soldt, bijden som er vercoft hij tlast haver om twalef gg., 
bijden winter coft hij ze weder om 29 gg. En de Abt van 
het oogenblik ] ) , al had hij gezworen alle statuta en statu-
enda ordinis te onderhouden, stoorde zich in 't minst niet 
aan die voorschriften. Hij vroeg noch in groote zaken het 
kapittel, noch in kleine de seniores; men had hem een alge-
meene procuratie moeten geven. Hij wees menschen af, die 
het convent gaarne zoude aannemen, en weigerde te ontslaan 
een organist en een brouwersknecht, „die beyde suspect 
waeren van oneerlycke lieften met jouffers, daervan hij oick 
aviseert ys gewest, dan hij heft ze nyet willen removeren, 
alleer zye ellick en jouffer vorieyt hadden". Bovendien wordt 
hem ten laste gelegd, dat hij reeds jaren lang een zuster, 
CATHRINA SYBES, op zijn slaapkamer had gehad, „oick bij 
gesontheyt naechtes ende daeges, bij wijlen heele nachten, 
anders des morgens froeg omtrent dre off fyer uren, avents 
laet omtrent acht, negen, oft thien uren". Die zuster had 
een sleutel bij zich, zoodat zij ten allen tijde uit het „Juffers 
byslot" kon gaan om zich tot den Abt te begeven. De con-
ventualen in het algemeen zouden het uitstekend vinden — 
schrijft onze broeder — dat een einde aan zulke misstan
den werd gemaakt; vooral de priesters onder hen , die dik
wijls belasterd werden, begeeren dat. 

Veel uitvoeriger en meer algemeen2) is het boven reeds 
herhaaldelijk aangehaalde advies van den Raad „touchant 
la visite des monastères", gedateerd van 27 October 15513). 
De slechte tucht , het losbandige leven, de wereldsche con
versatie der kloosterlingen in Friesland, zoowel van mannen 
als van vrouwen, acht het Hof een gevolg van slap toezicht en 

1) GrEEEir WITTE, zie Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 184, 187, 306. Foswerd 
werd vóór 1553 opgenomen in de Congregatie van Buersfeld, vgl. MOLL: Kerk
geschiedenis van Nederland I I , i i , pag. 186. 

2) Echter is zeer zeker de door het Hof gegeven beschrijving niet op 
alle kloosters van toepassing. Er is b.v. van misstanden sprake, die alleen 
in landboirwdrijvende conventen kunnen voorkomen. Gtenerahseeren komt 
veel voor ook in KAREL'S tijd; sommige der doleanties b.v., zeer algemeen 
gesteld, berusten op maar enkele bepaalde feiten. Vgl., wat de Conversen 
aangaat, boven, pag. 4 noot 6. 

3) Zie boven, pag. 273 noot 3. 

29 



daarnaast van het slechte voorbeeld, door prelaten, proosten, 
prioren en dergelijke overheden aan de anderen gegeven. 
Dan verkeeren de religieusen, veel meer dan goed is, dage
lijks in steden en dorpen met wereldlijke personen onder 
voorwendsel van de wereldlijke administratie van hunne 
goederen; te dien einde moeten zij reizen ondernemen, 
hunne zaken bepleiten, hunne landerijen verhuren, „het 
genot ende affval van huere brouwerie, daer mede zij 
grootelicken omslaegen zijn, mitsgaders peerden ende ossen, 
. . . . coopen ende vercoopen, mangelen ende permuteren". 
Verder heerscht in de kloosters groote verwarring en on
geregeldheid wat aangaat eten en drinken. Het groot
landbouwbedrijf, door de Friesche kloosters op ruimer schaal 
dan in eenige andere provincie uitgeoefend, acht het Hof 
mede een bron van veel kwaad. Meü komt daardoor in de 
noodzakelijkheid om vele leekebroeders „ofte waerlicke 
boeden ende dienaers" te houden, die het getal der priesters 
en zusters ver overtreffen, en het handhaven der orde 
bovendien nog bemoeielijken door den voortdurenden toe
loop van neven en vrienden. Dagen lang blijven zulke 
bezoekers ten laste van het klooster, „waerduer nyemant 
gesticht en wort." Als oorzaak van de meeste „schandalen 
ende abuysen, inde religie vallende", wordt aangegeven het 
„onnuttelicke ende overvloedich gebruyck des drancks"; 
weinig toezicht was hierop in de conventen gehouden, het
welk strekte „tot groote offendicule ende verargeringe van 
veele goede menschen". Te veel ook worden door geeste
lijke personen de vrouwenkloosters van hunne of van een 
andere orde bezocht; daaruit ontstaan gevaren, die uitloopen 
op schandalisatie en geringschatting van de geheele religie, 
„ende des in dese landen te veele, boven alle redelickheyt 
gepleecht wort". Eindelijk nog worden de kloosterlanderijen 
gewoonlijk tegen veel te lagen prijs verpacht, waardoor de 
„aelmissen voer die poerten" zeer verminderen. 

Zeer zeker werd het kwaad in de hand gewerkt door het 
voortdurende slinken van het aantal monniken en nonnen. 
Er zijn kloosterlingen, die het kloosterleven vaarwel zeggen, 
en dispensatie aanvragen om als seculiere priesters in de 
parochiën dienst te doen. Ook tot binnen de kloostermuren 
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drongen de denkbeelden der Hervormers door: er is b.v. 
sprake van een vergadering van sectarissen in het klooster 
Grroendijk*); van gevaarlijke predicatiën van een zekeren 
THOMAS JOBIS in het klooster Lidlumm£). Menige broeder en 
menige zuster is mogelijk zóó voor de nieuwe richting ge
wonnen. Ook heeft stellig frater NICOLAUS

 s) in zijn af keuring 
van den geest, die bij sommige der bestuurders voorzat, 
niet alleen gestaan. Het leven der kloosterlingen wordt 
minder veilig, naarmate de vijandschap tegen de oude Kerk 
en de oude kerkelijke instellingen toeneemt. Strenger wordt 
door de openbare meening kritiek geoefend, en niet ieder 
is het gegeven zich ongevoelig te betoonen voor of zich te 
verheffen boven minachting en spot. Eindelijk kan onge
oorloofde omgang door afval in een ander licht geplaatst 
worden. Bedenkt men dit alles, dan laat zich gemakkelijk 
de groote neiging tot verloop der kloosters verklaren. 
Meermalen is er in de rekeningen van den Rentmeester 
van Friesland sprake van weggevluchte nonnen 4 ) ; Kelners 
worden tot de administratie der vrouwenkloosters gevaarlijk 
geoordeeld, omdat die herhaaldelijk met „eenige vanden 
jonckvrouwen geapostateert hebben" 5 ) ; een plakkaat van 
15356) verbiedt om „eenyge geprofessyde religieuse Personen, 
mans ofte vrouwen, uyt hueren Gloosteren geloopen oft sunder 
orloff vertrocken, te ontfangen, te logieren, oft die by te 
staen, oft eenichsins behulpich oft gunstich te wesen, in wat 
manieren dattet zy"; en een dergelijk stuk van hetzelfde 
jaar 7) ontzegt den ontrouw gewordenen het recht om eenige 
inkomst nog uit het klooster te trekken. In 1541 schrijft 
ook de Brusselsche regeering over de zaak der monniken 

1) Bentmeestersrekening 1554—1555, fol. 76. 
2) Bentmeestersrekening 1546—1547, fol. 62. 
3) Boven, pag. 448. 
«) Be t . 1536—1537, fol. 48; Ibid., fol. 60; Bek. 1544—1545, fol. 52; 

Kek. 1546—1547, fol. 64. 
5) Avis du Conseil en Frise tonchant la visite des inonastères, boven, 

pag. 273. 
6) Chbk. van Viiesl. I I , pag. 664. 
') ld. pag. 680. 



in de Friesche kloosters *). Volgens inlichtingen, haar ver
strekt, was het er toen zóóver meê gekomen dat in kloosters, 
waarin zich plachten te bevinden een tachtigtal priesters of 
meer, kloosters, die verplicht waren meer dan 20 missen 
per dag te lezen, het getal der religieusen geslonken was 
tot vier of vijf. Wat er volgt is duidelijk: „par quoy les 
biens se despendent inutillement et est apparent quils se 
perderont". Dat is de • cirkelgang van het kwade: de 
heerschende misstanden zijn mede oorzaak van het slinkende 
getal kloosterbewoners, en dat steeds afnemend getal van 
in des te grooter overvloed levenden schept op zijn beurt 
nieuwe of verergert oude misstanden. 

En nu de seculiere geestelijkheid. Ook op haar wijze van 
leven was nog al wat aan te merken. Schuld van den afval 
van zoo velen — zoo heet het in een stuk van 15562) — is 
„la vie et conversation des gens d'église". Duidelijk bleek 
dat uit de bekentenissen der geëxecuteerden, die meeren
deels tot den dood toe volhielden „que, puisque la vie des 
presbytres et autres religieux n'est bonne, ains contraire à 
Dieu et son évangille, que impossible soit Jeur sacriüce et 
tout ce que par eulx se faict es églises estre bon, vertueulx 
et agréable a Dieu". REITSMA meent s) , dat het samenwonen 
van „de meeste dorpspastoors en ook nog veel andere geeste
lijken hier te lande met de vrouw hunner keuze . . . als een 
wettige en eerbare verbindtenis (werd) beschouwd, even goed 
als elk ander huwelijk". Ik weet niet —• want bronnen 
worden hier niet aangegeven — waarop deze bewering steunt, 
maar mij komt zij op zijn minst genomen veel te sterk voor. 
Wat in huwelijksaangelegenheden wettig was en wat niet, 
regelde de Kerk; en ik kan mij kwalijk voorstellen dat de 
Friezen, in den tijd dat zij nog goed katholiek waren, voor 
eerbaar zullen hebben gehouden, wat door haar als onge-

t) Rijks-Archief te Brussel, Carton 11 , 26 Aug. 1541: „Mémoire pour 
monsieur Ie président touchant Frize". 

2) Ibid., Garton 171 Affaires ecclésiastiques, no. 16: Concept et ouverture 
pour adviser sur la lettre du roy notre sire en 18e d'Aougst escripte a 
monseigneur Ie conté d'Aremberge, gouverneur de Frise". 

3) Honderd jaren, pag. 5. 
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oorloofd was vastgesteld. Hoogstens kan ik aannemen dat 
zij door gewoon-raken zijn gaan berusten in wat zij échter 
als een misstand erkenden. In elk geval was het concubinaat 
een gevaarlijk precedent: zij die, al was het dan ook slechts 
in een enkel opzicht, de regels der Kerk hadden losgelaten, 
konden toch moeiejijk meer algeheele volgzaamheid en gehoor
zaamheid eischeif^1). 

Dat de klooscer-kronieken van dien tijd zwijgen over de 
afdwalingen overigens der afzonderlijke individuen buiten de 
kloosters, als die niet van bijzonder sensationeelen aard 
waren, komt mij niet dan natuurlijk voor. Daaruit met 
REITSMA af te leiden, dat gevallen van ergerlijk zondigen 
tegen de goede zeden onder de Friesche geestelijkheid zeld
zaam voorkwamen in dien tijd, lijkt mij wat voorbarig. Be
halve de voorbeelden, door hem genoemd 2) en ontleend aan 
de crimineele sententies van het Hof van Friesland, zouden 
uit de Rentmeesters-rekeningen nog enkele exempels zijn aan 
te halen van dergelijke of nog onnatuurlijker vergrijpen tegen 
de zedelijkheid; maar daarnaast meerdere van gewelddadig
heid en doodslag3). En in een stuk, dat een extract bevat 

1) Zie over het concubinaat de verhandeling van Dr. SCHOENGEN, boven, 
pag. 433 noot 7 aangehaald, op pag. 7 vlg. van den overdruk. 

2) Honderd jaren, pag. 5. 
3) Ee t . 1525—1526, fol. 92: „heer BOMKEN . . . . die te Sneeck eenen 

dootslach gedaen hadde; . . . . heer IJSBRANDT VAN LEIJEN, die te Bolswaert 
eenen dootslaeh gedaen hadde ende heer COKNELIS VAN WANSWAERT, die de 
nonne mit kinde gemaect" . . . . ld. fol. 134: „heer MASNÜS, pastoor te 
Dockum ende heer G-EKREBEANDT , pastoer in Vollegae" naar Leeuwarden be
schreven „omme tantwordden op alsulcken eysch ende conclusie, als de 
Proc. G-en. van wegen der K. M. ende heer KEMPO VAN HOTTINGA, officiael 
van wegen mijn Heere van Uuytrecht tegens hem zullen willen nemen". In 
dezen trant , zonder aangeven van het waarom der citatie, komen meer posten 
voor: b.v. Bek. 1527—1528, fol. 78; ld. fol. 100; Eek. 1547—1548, fol. 62 
(delicten van een heer CORNELIS, pastoor te Bedaert); ld. fol. 74, fol. 78. — Eek. 
1531—1532, fol. 46, 51, 53. — Eek. 1554—1555, fol. 92, 93, 94, 96. Hieronder 
kunnen dus enkele gevallen van ketterij schuilen, ofschoon de meeste, om de 
keuze der woorden, m. i., op andere feiten schijnen te wijzen. — Verder: Eek. 
1527—1528, fol. 88: „Heer JAN DOUWESZ. van Bolswaert. die geapprehendeert 
is geweest omme dieswille, dat hij beruft was, gedaen te hebben de sonde van 
Sodomye" . . . Eek. 1536—1537 fol. 46: heer TJAEBT, pastoer aldaer, berucht van 
een vrouwe vermoert te hebben". . . Eek. 1547—1548, fol. 62 . . . „heeft hem voirts 
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„uuyt zekere memorie, den Heere van TAUTENBUKGH, Stadt-
houder der Keye. Ma*, in Vrieslant, bijden President ende 
Eaeden aldaer inden jaere 1530 mede gegeven, om daer aff 
Zijne Ma*, te verthoonen" *), wordt met zooveel woorden ge
klaagd: „dat oiek inden Lande van Vrieslandt bijden prieste-
ren, Grod betert, veele dootslaegen ende andere zwaere 
delicten geseien". Een priester, „geperpetreert hebbende 
eenen dootslach ende meer andere quaede feyten", wordt op 
dat oogenblik gevangen gebonden; ook nog een ander, „ter 
cau¾en, dat hij inder kercken eenen block opgebroecken ende 
tgelt daeruuyt gestoelen heeft". Of ook hier misschien het 
„overvloedich gebruyck des droncks'" een rol speelt? In een 
der Grietmansrekeningen a) wordt vermeld dat een kapelaan 
een vuistslag opliep in een herberg, en in het Recesboek van 
Franekeradeel is het feit opgeteekend dat de dorprechter 
van Tzum gehaald werd bij pastoor en kerkvoogden „in de 
herberg", om den organist zijn dienst op te zeggen. En nu 
gaat het niet aan te zeggen3): „het beteekent niet veel, al 
kunnen er nog enkele dergelijke afdwalingen opgediept wor
den. Immers het blijkt, dat de bedienaars der kerk hier ten 
allen tijde niet slechter zijn geweest dan hun medeburgers". 
Zij moesten béter zijn, wilden zij op de massa dat zedelijk 
overwicht oefenen, dat van zoo grooten invloed kan zijn en 
wàs in een tijd, toen de minder zelfstandige onder de uit de 

getransporteert te G-rouw, ende geinformeert opten nederslach bij heeien 
ANTHONIS, vicarius aldair, geperpetreert" . . . ld. fol. 67 . . . „heeft hem 
voorts getransporteert te Oesterzee omme aldair te verstaen de dienstmaghet 
van eenen heer BBUCKE, brebendarius aldaer, op zeeckere feyten, den voors. 
heere te laste geleyt" . . . Bek. 1528—1529, fol. 85 . . . „meester PIER, 
priester ende pastoer . . . van Tzerckgeest . . . overmits dat hij eenen neder-
slaeh geperpetreert hadde aenden persoen van heer ENGLE, zijnen vica-
rius". Eek. 1531—1532, fol. 40 „G-IJSBERT VAN LEIJDEN, presbyter, die eenen 
nederslach ende andere delicten gedaen hadde". J— Dan komen nog voor 
enkele posten op een der bovengenoemde gevalle,".! ook betrekking hebbende 
en eindelijk verscheidene, die duidelijk wijzen óp heresie, en dus hier niet 
in aanmerking komen. 

t) Bijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats , no. 33 van 
de 42 stukken, samengevat onder no. 16. 

2) Eek. van den Grietman van Doniawerstal van 1526—'27. 
3) EEITSMA: Honderd jaren, pag. 5. 
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algemeenheid losgeraakte individuen toch weer in sterkere 
persoonlijkheden eentra zochten voor nieuwe groepeering. 

B. HET STANDPUNT PEE REGEERING. 

Het is ondoenlijk.,* om aan het begin van een groote be
weging te zeggen, wat het einde ervan zal wezen. Allen, 
voor wie stilstand bestendiging van huns inziens verkeerde, 
voor hen drukkende toestanden beteekent, zullen elke be
roering met vreugde begroeten ook al is de eerste stoot 
gevolg van heel andere oorzaken dan die welke hen in actie 
brengen. Het ware stellig in haar voordeel geweest als de 
godsdienstige beweging in al haar schakeeringen zich zuiver 
had weten te houden van elke bijbedoeling. Dan zou de 
regeering mogelijk tot de overtuiging zijn gekomen, dat een 
omkeer in de Kerk zich kon voltrekken zonder gepaard te 
gaan aan een omkeer ook op maatschappelijk of staatkundig 
gebied; zij zou geleerd hebben afval van het oude geloof niet 
op één lijn met rebellie te plaatsen. Maar te veel ontevre
denheid gistte er in allerlei lagen der toenmalige samenleving, 
dan dat niet de nieuwe leerstellingen de leus zouden worden, 
waaronder men zich ook tot heel andere doeleinden dan 
enkel godsdienstige zou opmaken. En waar dat werkelijk 
hier en daar het geval is, is het begrijpelijk dat de goeden 
het moeten ontgelden met de kwaden en dat niet dadelijk 
onderscheid wordt gemaakt tusschen voor den Staat gevaar
lijke en niet-gevaarlijke ketterij. De regeeringen zullen dus 
in het algemeen, als niet bijzondere omstandigheden haar 
anders doen handelen, zich voorloopig tegen haar wapenen. 
De Friesche moest op "den duur des te meer geharnast 
optreden, naarmate weldra in de Friesche streken de reactie 
tegen het oude heftiger en meer samengesteld was dan op 
vele andere plaatsen. De wederdooperij *), met haar chili-

i) "Vgl. voor wat onmiddellijk volgt: DETMEB: JOHANN VON LEIDEN, seine 
Persönlichkeit und seine SteUung im Münsterschen Reiene; en van denzelfden 
schrijver: BEBNHARD ROTHMAHN, Kirchliche und soziale \7irien. in Munster 
1525—1535. Der täuîeriscrie Kommunismus. 

file:///7irien
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astische vervoering, die tot actief ingrijpen ter verhaasting 
van de komst van den gedroomden paradijstoestand zich ten 
slotte geroepen voelde, heeft in vele Friezen vurige aanhangers 
gevonden. Stellig is dit voor een groot deel kwestie van 
overtuiging; even zeker echter hebben m. i. ook in Friesland 
sociale oorzaken meegewerkt tot dit verschijnsel. Van dezelfde 
breede en zich steeds verbreedende kloof tusschen groot en 
klein, die de boeren in Zuid-Duitschland tot opstand dreef 
en de democratie in Wittenbexg b.v., in Frankfort, Keulen 
en Munster wapende tegen het aristocratisch bewind, zijn 
ook in Friesland sporen aan te wijzen. Als op den landdag, 
begonnen den 2en December 1540, de volmachtige van Heme-
lumer-Oïdephaert namens zijne committenten klaagt1) over 
de wijze van behandeling, welke die „van 't Uesterhoecklant" 
ondervinden van de Advokaten ten Hove, lijkt mij de toevoe
ging: „mijne Heren, dat geboert ons Husluden daeglix", niet 
zonder beteekenis in dezen, evenmin als mij even verder geheel 
toevallig voorkomt de wending: „ende laeten den Husman alsoe 
hlopen". Ook de opmerking, die een der aanwezigen op den 
landdag van October 1537 maakte 2) omtrent de toen door de 
heerschappen-gedeputeerden ontworpen artikelen, dat ze bur
ger, eigenerfde, noch huisman raakten, wijst op een hinderlijk 
gevoelde tegenstelling. Het vermoeden, dat het platte land 
uit in zijn strijd met de stedenâ), als zouden de regeerders 
daar verschillende verordeningen gemaakt hebben zonder de 
gemeente te hooren duidt evenzeer als het weder-verwijt, 
dat zij die het platte land in dezen vertegenwoordigen zeer 
zeker niet met de belangen der kleine luiden zijn te rade 
gegaan, op toestanden als we boven bedoelden. En in de 
steden vormen zich — >mag men het platte land gelooven 4) 
— regeeringskringen, welker leden handwerk en bedrijf be
neden zich gaan achten, zich hoog .gaan voelen, en van hun 
renten gaan leven. In 1539 kregen Burgemeesters, Schepenen 
en Raden der stad Workum van K¾.REL V verlofB) om uit 

!) Chbk van Vriesl. I I , pag. 815 vlg. 
2) Boven, pag. 358. 
3) Boven, pag. 318, 321. 
4) Boven., pag. 317 vlg. 
5) Ghbt. van Vriesl. I I , pag. 778. 
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de geheele burgerij een 24-tal mannen, die hun het meest 
geschikt daartoe zouden lijken, uit te kiezen om gezworenen 
te zijn der Gemeente. In hun verzoek daartoe hadden zij 
als argument voor de noodzakelijkheid der verandering op
gegeven dat, terwijl spoed in het besluiten vaak een ver-
eischte was, in de vergadering der gemeente „diewils over-
comen rude, onverstandige ende boose menschen, gelyck 
Wevers, Pelsers, ende rieer andere diergelyeke grove men
schen, die de sake niet aen en gaet, ende daer in niet te 
gelden en hebben, ende nochtans meer geruchts ende getiers 
maken, van schreven ende geroep, dan andere goede mannen 
ende Huyshiyden, sulcx dat die goede, eerlicke, rycke, vrome 
Borgers ende Huysluyden gheen gehoir en mogen hebben, 
om, aengaende hu eren affairen, daer zy om vergadert zijn, 
yet te traeteren ofte te sluyten, der stadt ofte ons aengaende". 
Verder: ter kennisse van gedeputeerden op den landdag van 
December 1540 is gekomen L), dat veel ongemak veroorzaakt 
wordt doordat timmerlieden, metselaars, leidekkers „ende 
andere diergelyeke arbeytsluden", als ze werken begonnen 
zijn, die onvoltooid laten liggen en de gemaakte contracten 
verbreken; uit welke oorzaak dit geschiedt, blijkt als een 
communicatie met de Staten over de regeling der loonen in 
het vooruitzicht wordt gesteld. Eindelijk: de beweging van 
1525 te Munster, voorspel van de grootere van tien jaar 
later, was voor een niet gering gedeelte gericht tegen de 
concurrentie der kloosters op het gebied der burger-bedrijven 2). 
Iets soortgelijks klinkt heen door het beweren der Friesche 
steden3), dat geestelijkheid en prelaten, die toch geen koop
manschap of nering drijven of behooren te drijven, zich tegen 
haar optreden in geen geval hebben te verzetten. Dat in 
1554 nog de grens tusschen afvallig en trouw gedeeltelijk 
samenviel met de scheidslijn tusschen arm en rijk, bewijst 
een plaats uit het verslag van SONNIUS omtrent zijn reis naar 
Friesland4), waarin hij verklaart dat de afgewekenen „fere 

1) Ghbk. van Vnesl. I I , pag. 817. 
2) DETMER: Bernhard Eothmann, pag. 3—28. 
3) Boven, pag. 318 vlgg. 
4) Uitgegeven door HESSEN in het Archief voor de Geschiedenis van het 

Aartsbisdom Utrecht, 24e deel, pag. 230—245. 



458 

oîimes plebei fuerint et de infima conditioiie". „Et facta 
diligenti inquisitione" —• gaat hij voort — „per omnem 
Frisiam, nullum adhuc deprehendimus infectum errore haere-
tico in nobilibus, magisiratibus et honoratioribus oppidorum". 
Mogelijk echter waren er ook toen al wel meerderen onder 
de laatstgenoemde standen, die, als AGGAEUS ALBADA*), hun 
toeneiging tot de nieuwe religie om redenen van praktischen 
aard vooralsnog verborgen hielden. 

Nu is het zeer wel mogelijk dat de houding van KAREL V 
tegenover de Hervorming geen andere zou zijn geweest zonder 
die politieke of sociale bijmengsels in de zaak der religie, 
BAUMGARTEN, in zijn „Greschichte Karls V ' 2), betoogt dat , in 
welk opzicht ook de jonge Vorst zich in den beginne nog 
door zijn Vlaamsche Raden op den achtergrond liet houden, 
hij, met betrekking tot den godsdienst, van den aanvang af 
een besliste keuze had gedaan. Maar aan verstandelijke 
overwegingen evenzeer als aan overtuiging schrijft ook 
hij die keuze toe. E n , voor Friesland althans zeker heb
ben juist deze bijmengsels de machthebbenden en invloed
rijken onder het eigen volk onvoorwaardelijk op de zijde der 
regeering gebracht, ja haar doen aansporen tot meerdere 
strengheid waar zij zich in hun oog te weinig ijverig betoonde. 

De betrokken commissarissen uit den Frieschen Raad s ) 
hebben, ondanks een enkele veroordeeling, in den beginne 
zeer ruim gebruik gemaakt van het hun gegeven verlof*) 
om, naar bevind van omstandigheden, de in de plakkaten 
genoemde straffen ook verzacht toe te passen. Althans, in 
een schrijven van TAUTENBTJRG van 1534 aan HOOGSTRATEN5) 

is sprake van „gerebaptiseerden", die men tijdens 's Stad
houders afwezigheid had laten „passeren, ende gelicke wel 
bij huer dwalinge persisteren"; „wair ick selfs tegenwoirdich 
geweest" •— zoo vervolgt de , Gouverneur — „solde anders 
inne versien sijn worden". Ze\r waarschijnlijk heeft tot een 
zoodanig optreden ook medegewerkt het feit, dat het Hof, 

1) EEITSMA: Honderd jaren, pag. 89. 
2) Vgl. b. v. I , pag. 333 vlg. 
B) Zie EEITSMA, Honderd jaren, pag. 33 v]gg 
*) Zie boven, pag. 122 vlg. 
5) Correspondance du gouverneur de Frise, fol. 283, 23 April 1534. 
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dikwijls maar zwak bezet, het vaak met de beslechting van 
civiele geschillen zóó volhandig h a d , dat de crimineele 
zaken in het algemeen niet afgedaan konden worden zooals 
dat behoorde1). Maar wat daarvan zij, onder den invloed 
dier halfslachtigheid moet het aantal anabaptisten in Fries
land, dat bij scheepsladingen tegelijk2) de volgelingen van 
JAN MATTHIJS en JAN VAN LEIDEN op hun tocht naar het 
„Nieuwe Zion" zag voorbij- of doortrekken, wel sterk zijn 
toegenomen; van de wederdoopers o.a. die in 1535 zich 
meester maakten van het Stadhuis van Amsterdam, heet 
he t 3 ) : „ende waeren Vriesen, die te scepe inne geeommen 
waeren, omtrent 600 int getaele". Met spanning wordt van 
weerszijden de worsteling om Munster gevolgd; voortdurend, 
en in uitvoerig schrijven vaak 4 ) , houdt de Friesche Stad
houder de Brusselsche regeering op de hoogte van wat 
daar voorvalt; „ende alsoo U Liefden mijns goetbedunekens 
begeren te weten aengaende die aengeheven commissie op 
tstuck vander geestlicker subsidie in Vrieslant, om die bij den 
commissarissen, daerup geordineert te achterfolgen ende te 
volbrengen, dunct mij ende sege v o e r g o e t a e n , op correctie 
van mijner genedichster vrouwen der Coninginnen, dat men 
sulcke commissie soo lange opstelde ende liet beruesten ter 
tijt toe, datmen sien mach waer dat spel ende handel van 
Munster henen willt. Want te besorgen staet datter veel boeser 
boeven van deser secten weder opstaen werden, daermen wel 
op behoirt verdacht te zijne"B). Zelf is VAN TAUTENBUBG onder 
de belegeraars vóór Munster geweest6). Greld en kruit is den 
Bisschop gegeven7); deze vraagt verder om ammunitie aan 
de steden van Overijsel en wil, dat o.a. SCHENCK daarvoor 

!) Boven, pag. 173 noot 1. 
2) Oorrespondanoe du gouverneur de I r i se , fol. 286, TAUTENBUBG aan 

HOOGSTRATEN, 6 Mei 1534. 
8) Rijks-Archief te Brussel, Carton 4, 11 Mei 1535. 
4) Oorrespondanoe du gouverneur de Frise, fol. 283, TAUTENBUBG aan 

HOOGSTRATEN, 23 April 1534. 
6) Oorrespondanoe du gouverneur de Frise, fol. 291, TAUTENBUBG aan 

HOOGSTRATEN, 8 Sept. 1534. 
6) Zie boven, op deze pag., noot 4. 
' ) Ibid. 
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borg zal blijven ! ) ; later blijkt, dat hem van die zijde geschut 
is verstrekt2). Over JAN VAN GEELE , onder wiens leiding in 
Maart 1535 de beruchte Anabaptisten-vergadering te Tjum 
werd gehouden, die uitliep op de overrompeling van Olde-
klooster3), schrijft de Landvoogdes aan den Stadhouder4 ; , 
dat hij uit Munster was uitgestuurd om knechten te werven 
en salpeter en proviand te koopen om dat via Deventer, 
waar zijn huisvrouw nog woonde, naar de bedreigde stad te 
zenden. Ook de Bisschop — schrijft VAN TAÜTENBTJRG 
terug5) — had hem omtrent dien JAN VAN GEBLE reeds ge
waarschuwd; hij deed scherp toezicht houden „in sonderheit 
in der koopmanschap van salpeter, kruyt , geweer ende 
profand". Zoo werd de Munstersche strijd ook naar Fries
land overgeplant en het kan geen verwondering baren als 
de Landvoogdes in deze dagen aan President en Raden 
schrijft6) „dat sij degeene, de mit deser nyewe dwalingen 
beschmet sin, te recht stellen ende sonder langer upholden 
iusticie daer over doen sullen". De daarop betoonde 
strengheid"') heeft zeer zeker bij de overgroote meerder
heid der Friezen eer instemming dan afkeuring gevonden. 
Immers op den landdag, kort daarop gehouden 8) ter beraming 
van maatregelen om in de toekomst herhaling van dergelijke 
tooneelen te voorkomen, werd door de aanwezigen de 
regeering krachtige bijstand in dezen toegezegd. Maar meer 
nog: de hoop werd uitgesproken, dat „mynen voorsz. Heeren 
Stadthouder, President ende Raeden, scherper, neerstigher 
ende exacter examinatie ende straffmghe doen souden over 
dye selve Gewederdoopten dan sus lange gedaen was; ver-

1) Zie boven, pag. 459 noot 4. 
2) Corresp. du gouv. de IMse, fol. 286, TAUTENB. aan HOOGSTRATEN , 6 Mei 

1534. 
5) Vgl. KEITSMA: Honderd jaren, pag. 46 vlgg. en SCHOENGEST: Akten en 

bescheiden betreffende do Cistercienserabdij Bloemkamp of OldeMooster bij 
Bolsward, pag. 66 vlgg. van den overdruk. 

4) Blijkens een schrijven van TAUTENBURG aan MAMA VAN HONGAIUJE, 

Leeuwarden, 6 ï¾br. 1535, Correspondance du gouverneur de Frise, fol. 298. 
5) Het schrijven, bedoeld in noot 4. 
6) Ibid. 
?) Zie noot 3 hierboven. 
s) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 671, voorstel van 21 April 1535. 
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hoepten ende versochten mede, dat mynen voorsz. Heeren 
voortaen neerstiger informatiën ende straffinghen souden 
willen doen ende nemen op die Pastoren, Vicariën ende 
andere Predicanten, die dus lange qualycken ende tegens 
twoert Gods gepredict, ende goede, schamele harten gesedu-
ceert hadden, ende versochten daer beneffens, dat mynen 
voorsz. Heeren voortaen souden willen provideren ende hun 
vermyden eenighe onbequaeme Persoenen enighe benehcien, 
besunderlinghe daer last van predicatien op valt, van weghen 
Keyserlycke Mayesteyt te verlenen noch te vergeven, ende 
besunderlinge alsulcke Persoenen, die van enighe abusen 
ofte erroeren suspect ofte gefameert mochten wesen". De 
Staten dus maakten nog evenmin als de regeering onder
scheid tusschen ketters en ketters; en zij zouden zeker niet 
minder krachtig opgetreden zijn dan die regeering deed; zij 
zouden evenzeer getracht hebben met strengheid de wassende 
beweging te onderdrukken. Maar — en hierin ligt een groot 
verschil voor de toekomst — zij moesten, daar zij buiten de 
hoogere politiek stonden en meer enkel plaatselijke toestanden 
voor oogen hadden, eerder komen tot inzicht van den waren 
stand van zaken. 

C. BEGEEKINGSMAATREGELEN". 

Een reeks van plakkaten, beginnende met dat van 1526 *), 
bracht ter kennis van de onderdanen, dat de regeering zich 
verklaarde tegen elke verandering in de leer der oude Kerk. 
Boeken, die de denkbeelden der Hervormers vertolkten, 
moesten uitgeleverd worden 2i. Ketters te herbergen werd 
strafbaar gesteld, zoo goed als ketter te zijns); evenzeer 
het bewaren van goederen, die ketters toebehoorden4). Op 
kerkbezoek en het bijwonen der mis werd aangedrongen5); 

1) Chhk. van Vriesl. IT, pag 514. 
2) ld. pag. 514 b.v., 693, 718, 791; III , 191, 216. 
3) Chbk van Vriesl. I I , pag. 650; I I I , pag. 31 
*) Chbk van Vriesl. I I I , pag. 31. 
5) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 662 
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aan grondlieeren verboden landen of huizen aan ketters te 
verhuren en gelast om pachters , die de nieuwe meeningen 
mochten zijn toegedaan, uit te drijven1). E n , zooals te ver
wachten was, met bijzonderen nadruk richt de regeering 
zich met hare straf- en verbodsbepalingen tegen de weder-
doopers 2). Nu en dan wordt genade beloofd bij herroeping 
en berouw, maar tevens gedreigd met des te grootere streng
heid, als men den gestelden tijd mocht laten verloopen zonder 
tot inkeer te komen3) . Tot onderzoeken en vonnissen over
eenkomstig de in de plakkaten vervatte strafbepalingen 
werden in 1529 twee leden van het Hof aangewezen: Dr. 
KEMPO VAN MABTENA , en Mr. HARTEN VAN NAASDEN 4). Hun 

werd, zooals aireede is vermeld5) , vrijheid gelaten om, zoo 
zij dat wenschelijk achtten, verzachtende omstandigheden in 
aanmerking te nemen; zij mochten de medewerking van 
Grietmannen en dorpsrechters eischen en moesten va¾ hunne 
handelingen om de drie maanden rapport uitbrengen aan 
de Landvoogdes. 

In een zeer lastige positie intusschen moesten zich dikwijls 
deze richters over het geloof bevinden tegenover de geestelijk
heid der oude Kerk met haar eigen geestelijke autoriteiten. 
En toch zou, wilde men met eenige hoop op succes den 
strijd aanbinden, hier de controle op leven en leer beide 
zeer scherp moeten zijn. Moeilijkheden konden niet uitblijven. 
Blijkens het stuk betreffende het klooster Foswert, reeds 
boven aangehaald 6 ) , werd dit convent ongeveer 1531 ge
visiteerd door VAN MAETENA en VAN NAARDEN. Ik weet 
niet, of dat plaats had met toestemming van den Abt, 
en of het hier betrof een bijzonder geval. Maar in het 
algemeen zullen zich de oversten der kloosters, die zich 
alleen jegens de wettige visitatoren in hunne orde tot 
rekenschap en verantwoording verplicht acht ten 7 ) , sterk 

!) Chbk. van Vriesl. I I pag. 668. 
2) Zie de plakkaten tegen de ketterij in het Chbk. passim. 
8) Zie b.v. Clibk. van Yriesl. I I , pag. 652. 
4) Zie het plakkaat, beginnende Chbk. van Vriesl. I I , pag. 194. 
5) Boven, pag. 122 vlg. 6) p a g . 448 noot 4. 
7) Zie de doleanties van 3 Dee. 1555 in het Chbk. van Vriesl. III , pag. 

386 vlgg. 
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hebben verzet tegen inmenging van de wereldlijke overheid 
in hunne zaken. In 1555 wordt door den Raad aan de Land
voogdes geklaagdt), dat de prelaat van Klaarkamp, als Pater 
Abbas van het convent van Oldeklooster, den overste van 
dit klooster had verboden te gedoogen dat eenige commissa
rissen van den Raad binnen dat klooster zich zouden infor-
meeren „op de religie, discipline ofte temporalité van tselve 
convent". Ondanks nog een aansporing tot toegeven, bleef 
de prelaat van Klaarkamp bij zijn verbod. Naar aanleiding 
van deze klacht wordt de Landvoogdes geraden2), „dat, 
aengemerkt die commissie vanden commissarissen, bijden 
voorsz. xaidt aldaer gesonden, vermelde, dat zij hem infor
meren souden opte groote ongeregeldheden, dissoluytiën ende 
quaede discipline aldaer bijden religieusen gepleecht, sulcx 
dat zij schienen incorrigibel te wesen, ende tselve langen tijt 
naer gemeen faem geduyrt hadde zonder enighe reformatie 
van horen Pater Abbas, den prelait van Glaricamp (die over 
hem selven in Vrieslant gheen Pater Abbas en kent, alsmen 
seet, sulcx datmen segghen mocht, quod deficiebat ecclesias-
tica potestas, in welek gevalle naer rechten nyet alleen 
geadmitteert, maer bevoelen wordt seculari principi die 
animadversus ende kennisse), soe soude men, onder correctie, 
den voorsz. procureur-generael moeghen ordonneren tegens 
den voorsz. prelaet rechtelijck te procederen ende conten-
deren, dat hij schuldich soude zijn zijn verbot den Abt van 
Oldeclooster gedaen te revoceren, ende consenteren, dat die 
gastwaerder ende andere religieusen voorden voorsz. com
missaris soude deponeren, ende uuyt oorsaeke van des voorsz. 
prelaets van Glaricamp ongefundeerde weygeringhe ende 
onbehoerlijcke antwoorde tegens denselven concluderen in 
cas van abuys naer eysch ende exigentie vander saeke". 
De Landvoogdes antwoordde hierop den Kaad het volgende3): 
President en Hof moesten nagaan of de zaak, waarop 
men heeft willen onderzoeken, van dien aard was, dat het 

1) Bijks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats , onder de 
42 stukken, van no. 16. 

2) Ibid., no. 32 der 42 stukken. 
8) Apostille op het stuk, bedoeld in noot 1, Oct. 1555. 
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verbod gerechtvaardigd kon iieeten. Was dat niet het geval, 
dan werd hun gelast te handelen overeenkomstig het advies 
aan Hare Majesteit verstrekt1). 

En wat betreft de seculiere priesters, de groote moeielijk-
heid om tegenover hen op te treden lag evenzeer in hunne 
exemptie van de gewone rechtspraak. De Kerk zal ongaarne 
inbreuk hebben zien maken op haar recht om in dezen alleen 
vonnis te vellen, en de personen in kwestie zullen zeker elk 
gewijsde van een andere zijde dan van die hunner wettelijke 
superieuren als een onrecht hebben beschouwd. Pas na de
gradatie kon naar recht de wereldlijke macht ingrijpen. En 
nu zal het wel dikwijls gegaan zijn als met den priester, 
van wien boven sprake was 2), „om den welcken gedegra-
deert te hebben thoff deur bevel van mijn genadichste 
vrouwe, hoochlooflijcker gedachten, gescreven heeft aen den 
vicarius tUtrecht die daerop thoff geantwoerdt heeft, ende 
daerop thoff andermael gescreven heeft, ende andermael 
antwoerdt ontfanghen, nae luyt den brieven hier bijgevoucht, 
dat dieselve gevangen priester alsoo blijft sittende tot groote 
costen van zijne Ma*". Wel luidt de apostille op dit stuk: 
;,alzoe die Keye Mae* nu een indult van onsen Heiligen 
Vader den Paus geworven heeft, bijden welcken belieft wert 
misdadige priesters te mogen degraderen met eenen bisscop 
ende twee Abten, van welcken Indult copie gesonden sal 
werden den Officialen van Utrecht, ende sal daermede dex-
cuse cesseren hier voertijts bijden officialen ofte vicarius ge
screven, ende sullen Stadthouder, President ende B-ade recht 
moghen doen, als zij bevinden sullen behoiren te geschien". 
Maar — dan bleef toch nog de moeilijkheid over van onder
zoek naar de meerdere of mindere rechtzinnigheid van 
pastoors en andere geestelijken en van straffen, als zij te 
licht bevonden werden; en alleen als dat met ernst gebeurde, 
meende de regeering, zou men bereiken8) „que Ie peuple ne 

1) Zie den afloop in het stuk, boven, pag. 448 noot 3, aangehaald, en 
in een aanteekening in een ms. van REITSMA, berustende in de Universiteits
bibliotheek te Groningen, Cat. Cod. Ms., geschreven vervolg, no. 228a. 

2) Pag. 454; no. 33 der 42 stukken, samengevat onder no. 16 der Affaires 
des Etats in Carton 170, Bijks-Archief te Brussel. 

3) Kijks-Archief te Brussel, Carton 171 Affaires ecclésiastiques, no. 16. 
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se plaindast de debvoir souffrir les paines extrêmes desd. 
placcarts, et les presbytres, semeurs et planteurs des heresies, 
dont aud. frize est grande faulfce (foule?), en seroient 
impunies, francs et libres". Het gewone kerkelijke toezicht 
werd daartoe onvoldoende geacht. De Pauselijk-Keizerlijke 
Inquisiteurs begonnen hun onderzoek. 

Ook voor Friesland oordeelde de centrale regeering noch 
het gemeene kloostertoezicht, noch dat op de wereldlijke 
geestelijkheid voldoende. De Raad — zoo eischt nog Philips 
in 1556 J) —• moet hem eens inlichtingen verstrekken omtrent 
de vraag, wie de overste visitatoren van alle kloosters zijn, 
en waar die zich bevinden, „om op te visitatie ende refor
matie derselver behoirlick te moegen doen versien". En 
omstreeks denzelfden tijd2) wordt de groote toename van 
het aantal hervormden door de regeering van PHILIPS nog 
beschouwd als een gevolg van het feit dat de Bisschop van 
Utrecht en de aartsdiakenen, wien de visitatie, het toezicht 
en de geestelijke jurisdictie over Friesland toekwamen, 
nimmer of zelden zich daar vertoonden en nooit mannen, 
die daartoe bekwaam waren, in hun plaats als officiaal en 
commissarissen hadden gehouden. Of ook in Friesland die 
slappe visitatie gedeeltelijk gevolg was der tijdsomstandig
heden durf ik niet beslissen; de afgelegenheid van het ge
west en gemakzucht zullen wel hoofd-oorzaken zijn geweest. 
Tot de eerste veronderstelling zou aanleiding kunnen geven 
een schrijven van de Landvoogdes van + 1545, gericht o.m. 
tot den Frieschen Eaad s). De Bisschop van Utrecht — zoo 
heet het in dat epistel — benevens de domproost, aarts
diakenen, dekens en kapittels van de kerken te Utrecht, 
hadden den Keizer in een uitvoerig schrijven te kennen 
gegeven, dat ze uit verschillende plaatsen, onder hun juris
dictie gelegen, bericht kregen van allerlei misbnùk&s •ffn 
gebreken, die dagelijks hoe langer hoe meer voorkwamen. 

1) Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Affaires ecclésiastiques, no. 17 
Tan no. 18, 8 Maart 1556. 

2) Ibid. no. 18 van no. 18, PHILIPS aan AREMBERG, 5 Maart 1558 (6?) 
3) Bijks-Archief te Brussel, Carton 25 et 26. Ongedateerd, maar tusschen 

s tukten van plm. 1545. 

30 
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Vooral kwamen klachten in over de pastoors, die niet alleen 
op vele plaatsen zeer ongeregeld leefden, maar ook anders
zins onbekwaam waren om pastorieën te bedienen. Ook 
hadden sommigen zonder voorafgaande institutie of deugde-
lijken titel geestelijke beneficiën verkregen. De oude fundaties 
en diensten werden kwalijk of niet onderhouden, en veel 
goederen vervreemd tot vermindering van den godsdienst. 
Behoorlijke visitatie „na uutwijsen vanden gemeynen gescre-
ven Hechte, usanciën ende hercomen" was dus broodnoodig. 
En nu zagen zij geen kans die te volbrengen, „noch totte 
voirsz. ongeregeltheyt te remedieren, overmits de secten, 
alsnu regnierende, zonder hulpe ende bijstant vande weer-
lijcke handt, deselve ernstelijck begerende". Dat begeeren 
vond de Keizer zeer redelijk, en derhalve werd, als anderen 
zuster-colleges, ook het Friesche Hof bevolen, de supplianten 
bij te staan als zij visitatie deden van de pastorieën, die 
onder hunne jurisdictie stonden. — Intusschen, van een 
bezoek aan Friesland van den Bisschop of van een der 
bevoegde aartsdiakenen is mij niets gebleken, en zoo werd 
weldra omgezien naar meer „bekwame" plaatsvervangers 
dan zij waren, die tot nu toe met die functie bekleed waren 
geweestx). Daartoe werden uitgekozen HEKMAN VAN LETHMATB 

*) Vgl. een door de Landvoogdes eigenhandig geteekend schrijven, ge
richt aan den ¾aad in Friesland en gedateerd: Brussel, den laatsten Augustus 
1553, bewaard in het Archief-Eysinga. Van den President had men ver
nomen, dat de „herdoperie, ketterie, ende andere secten lancx zoe meer op 
staen ende vermeerderen" en dat het getal Anabaptisten zoo groot werd, 
dat men voor beroerten zou moeten gaan vreezen. Daarom zou de graaf 
van AREMBEEG, Stadhouder, worden gezonden met uitvoerige instructies; 
hem worde bijstand verleend! In afwachting zij men streng met straffen, 
vooral voor herdoopten. Men had verder geschreven aan de Inquisiteurs, 
resideerende te Leuven „dat zij ons denomineren eenige geschickte ende ge
leerde theologiens om in Vrieslant te senden ende U ih als te assisteren 
ende tegens de voirsz. secten te predicken, waerinne ghij hun oic alle voir-
dering ende bijstant doen zult". 

In denzelfden brief wordt er op aangedrongen een poging te doen om 
van enkele kloosters geld te krijgen tot stichting van studiebeurzen voor 
Friezen aan de Leuvensche Hoogeschool. Het Hof echter, met goedvinden 
van den Stadhouder, heeft dezen last niet opgevolgd, uit angst dat de 
ƒ60.000, die van de Staten gevraagd waren, niet toegestaan zouden worden. 
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en FRANS VAN DE VELDE, LETMATIUS en SONNIUS x). De 

instructie voor wat zij, in opdracht van de Landvoogdes, 
namens den Keizer in Friesland, Overijsel en Groningen te 
doen zouden hebben, dateert van den 17en September 1553 2). 
In dit stuk wordt hun gelast vlijtig en met groote zorg en 
omzichtigheid zich te kwijten van den plicht der inquisitie, 
hun opgedragen. Opdat zij te gemakkelijker de maatregelen, 
die zij noodig zullen achten tot bevestiging van het katho
lieke geloof en tot uitroeiing van alle dwaling, zullen kunnen 
nemen, zal men den President en alle ambtenaren in die 
streken opdracht geven hen in alles bij te staan en behulp
zaam te zijn. In Leeuwarden aangekomen — waarheen zij 
zich zoo spoedig mogelijk op weg hebben te begeven — 
zullen zij met President en Hof raadplegen omtrent de beste 
wijze van uitvoering van hun opdracht, en vóór alles moeten 
zij zich moeite geven om de wederdooperij, die een alge-
heelen ommekeer in de staatsorde beoogt, uit te roeien. En 
dewijl men bevonden heeft, dat dit alles minder door schrik 
voor strenge straffen dan door juiste voorlichting der een-
voudigen bereikt wordt, hebben zij i n d e eerste plaats onder
zoek te doen naar den staat der geestelijken, om, met behulp 
van den Raad , de pastoors die ongeschikt mochten bevon
den worden om in de ware leer te onderwijzen, uit hun 
bediening te weren of op andere wijze onschadelijk te maken. 
Ook zullen zij den geestelijken moeten voorschrijven, welke 
boeken zij voortaan te gebruiken hebben tot onderrichting 

(Zie boven, pag. 404 vlgg.). Verder wordt aan het Hof gelast geen placet te 
verleenen tot eenige curie of vicarie, zielezorg hebbende, dan op attestatie 
van Bisschop, aartsdiakenen of vervangers, of van eenigen Doctor of Licen
tiaat in de theologie. Besluiten van Duitsche Rijksdagen, waarop men zich 
zou kunnen beroepen, gelden niet voor de Erflanden. (Vgl. Chbk. I I I , 
p. 317.) Den Substituut van den Procureur-Greneraal kunnen, zoo noodig, 
meer dienaren toegevoegd worden; hij zelf pakke flink aan en houde met 
den Proc. Gen. zelf nauwkeurig register. Mogelijk is, om oploopen te voor
komen, executeeren vóór het Blokhuis beter dan buiten de stad. 

1) Zie over hen de Inleiding van Dr. HENSEN, Archief voor de geschiedenis 
van het Aartsbisdom Utrecht, 24e deel, pag. 215 vlgg. — EEITSMA, Honderd 
jaren, pag. 88. 

2) Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 24e deel, 
pag. 224 vlgg. 
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van het eenvoudige volk, en trachten de levenswijze 
dier geestelijkheid te reformeeren overeenkomstig de regels 
dienaangaande door de Kerk vastgesteld. Ter uitvoering van 
dezen last kunnen bedoelde commissarissen behalve hun 
apostolische en keizerlijke mandaten de noodige volmacht 
vragen van den Bisschop van Utrecht en de proosten en 
aarts-diakenen, wien de jurisdictie over Friesland toekomt. 
Ook de kloosters moeten zij visiteeren, desnoods zich toe
voegende den officier van de plaats of een uit den Raad; zij 
zullen er de goeden scheiden van de kwaden, opdat het 
euvel niet verder zich verbreide, zij zullen er tegengaan het 
druk bezoek, vooral van verdachte leeken, en waar zij fouten 
bevinden in de administratie der wereldlijke goederen en 
aangelegenheden, gehoord het advies van het Hof en van 
den officier van de plaats, voorloopig een curator aanstellen 
over de bezittingen van het klooster, totdat de Keizer anders 
zal geoordeeld hebben. 

Een stuk, dat ik vond onder de Brusselsche papieren1), 
schijnt mij samen te hangen met de passage in deze instruc
tie waarin den commissarissen wordt aangeraden zich te 
voorzien van een nadere volmacht van de gewone geeste
lijke rechters over de Friesche streken. Men zorge — heet 
het daar — dat voor de commissarissen, vóór zij naar de 
hun aangewezen provincies vertrekken, door tusschenkomst 
van den Keizer volmacht verkregen worde om die dingen, 
die zij tot reformatie der priesters noodig oordeelen, uit te 
voeren namens Bisschop en aartsdiakenen, aan wie rechtens 
die zorg toekomt; ook, dat daarover zoowel aan den Bis
schop van Utrecht als aan den aartsdiaken van Oostergoo, 
den proost van St. Salvator, dien van Westergoo, den proost 
van St. Jan, en aan den proost van St. Marie, als aarts
diaken van Stellingwerf, geschreven worde. Voor Achtkar-
spelen wende men zich tot den Bisschop van Munster of 
zijne aartsdiakenen; zoo ook voor de Groninger Ommelan
den. En wat betreft de kloosters, die voor het meerendeel 
exempt zijn van het gewone kerkelijke gezag (negocio fidei 

1) Bijks-Aichief te Brussel, Carton 171, Affaires ecclésiastiques, no. 3 
van no. 18. — Vgl. pag. 271 noot 2. 
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excepto), het schijnt nuttig tot het volstrekken van de hier 
noodige reformatie volmacht te verzoeken van de superieuren 
der orden of regelrecht van den Paus. Een aanteekening 
bij dit laatste artikel geeft den raad: ; ;contra inobedientes 
imploretur auxilium gubernatoris et senatus, qui provide-
bunt". Van October 1553 vond ik een conceptcommissie1), 
beginnende'. „Nos N., propositus et archidiaconus ecclesie 
N., venerabilibus et egregiis viris, dominis et magistris 
HEBMANNO LETMATIO , Goudano, ecclesie beate Marie Traiee-
tensis decano, et FRANCISCO ZONNIO , canonico cathedralis 
ecclesie traiectensis, sacre theologie professoribus" . . . . Hun 
wordt daarin last gegeven mannen- en vrouwenkloosters te 
bezoeken, naar wereldlijken en geestelijken toestand onder
zoek te doen, ongeschikte rectoren af te zetten, onruststokers 
naar andere kloosters te verplaatsen, verkwisting van goed 
tegen te gaan, goede zeden in te voeren, nieuwe statuten 
daartoe te maken en overtreders te straffen. Deze commissie — 
blijkt elders 2) — is verstuurd door de proosten van St. Marie, 
van St. Jan , van St. Salvator, van Oldenzaal en van Deventer. 
Vóór dat dit alles in orde was gebracht, moest eenige tijd 
verloopen; „tandem aceeptis omnibus literis ac munimentis 
ad eam functionem debite peragendarn pertinentibus" . . . 
schrijft SONNITTS in bet verslag van zijn inquisitiereis naar 
Friesland s). Daardoor zeker meê zal het zijn gekomen, dat 
het aanbevelingsschrijven, ten behoeve van de Inquisiteurs 
door de Landvoogdes gericht tot den Frieschen Raad4) en 
gedagteekend uit Brussel den 17en October 1553, pas den 
Hen April 1554 aan President en leden van het Hof over-

*) Bijks-Arch te Brussel, Cart. 171, AH. eocl., no 2 van, no 18 
2) Ibid no 8 van no. 18. — Vgl. no 27 van no. 18 17 October 1553, 

verzoek aan SCHENK, Aartsdiaken van Oldenzaal, om ook commissie te geven 
op I/EmATius en SOMJIÜS 

s) Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 24e deel, 
pag. 231. 

4) Door rmj uitgegeven m het Archief voor de geschiedenis van het Aarts
bisdom utrecht , 30e deel, pag. 327 en 328. LEIMATIUS en SOSNIUS worden 
er genoemd „commissarisen van wegen des Hehgen Stoels van Boome, ende 
bij Keyserlyke Majesteit onsen heere geauctonseert om tegens de besmette 
van den voirss secten te mquireren ende procederen'' . 
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handigd werd. Over wat gedaan en bereikt werd zijn wij 
uitvoerig ingelicht door het boven reeds genoemde rapport 
van de hand van SONNIUS zelf1). Dadelijk na aankomst 
werd geconfereerd met den Raad. Toen bleek dat het aantal 
afvalligen in de Friesche streken zeer groot was, werd be
sloten den Keizer te vragen om algeheele vergiffenis voor 
hen, die binnen een bepaalden tijd berouwvol in den schoot 
der Kerk zouden terugkeeren2). Jntusschen was reeds een 
tweetal verdachten gearresteerd. In afwachting van het 
keizerlijk antwoord werd echter de vervolging gestaakt, en 
voorloopig alleen over geheel Friesland een nauwkeurig 
onderzoek ingesteld „de statu fidei et religionis". Eerst 
werden ondervraagd s) de geestelijke commissarissen, daarna 
de dekens, vervolgens pastoors, vicarissen en praebendarissen; 
het resultaat dezer ondervraging werd zorgvuldig te boek 
gesteld, en totdat het schrijven van den Keizer ingekomen 
zou zijn werd op Zon- en feestdagen door beide Inquisiteurs 
ijverig gepredikt voor de Leeuwarder bevolking. Toen de 
gevraagde gratie was verkregen, werd na langdurige bespre
king de tijd der genade vastgesteld op 50 dagen 2). Tegelijk 
met de publicatie dezer amnestie werd, uit vrees dat van 
elders ingekomen „pseudoprophetae" heimelijk Friesland 
zouden doortrekken om hunne aanhangers tot volhouden te 
bewegen, een schrijven gericht tot alle Grietmannen en 
Oldermannen, hun aansporende om vreemdelingen, die zij 
met verdachte onderdanen zagen samenspreken, gevangen 
te nemen. In persoon en door tusschenkomst van den Raad 
deed men, toen sporen van twijfel daaromtrent werden op
gemerkt, de bevolking weten dat het ernst was met de afge
kondigde vergiffenis bij terugkeer tot de oude Kerk, en 
vorderde haar tevens op om alle verboden boeken ter ver
branding en twijfelachtige geschriften tot nader onderzoek 
in te leveren. Meer dan 90 Anabaptisten betuigden berouw 
over wat ze nu als een dwaling erkenden; velen daarvan — 
zegt SONNITJS — hadden reeds sedert korter of langer tijd 

1) Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 24e deel, 
pag. 230 vlgg. 

2) Vgl. Chbk. van Vriesl. I I I , pag. 363. 
3) Men. vergelijke voor de citaties de Kentmeestersrekening 1554—1555. 
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weer met de nieuwe leer gebroken. Hun allen werden boete
doeningen opgelegd van zulk een aard, dat een terugvallen 
in de vroegere dwalingen onmiddellijk geconstateerd zou 
kunnen worden; op geregelde tijden zou, omtrent de naleving 
dier opgelegde verplichtingen, door de verschillende pastoors 
rapport uitgebracht worden aan den Procureur-Generaal; en 
gratis werden den poenitenten brieven van kwijtschelding 
verstrekt. Dat niet meerderen zich berouwvol toonden schreet 
men toe aan het optreden van anabaptistische voorgangers, 
die ondanks alles de Friezen in hun afvalligheid stijfden. 
Toen nu de tijd der genade voorbij was, eischten de Inqui
siteurs een algemeene gevangenneming, op de wijze der 
boevenjachten, die in vroegere jaren op de in de kloosters 
en ten platten lande stroopende knechten gehouden werden. 
Maandelijks zou een dergelijke „apprehensio generalis" her
nieuwd moeten worden „ut sic tandem plene purgaretur Frisia 
partim per executionem justitiae, parti-m per fugam metuen-
tium sibi". Tot een dergelijke krasse maatregel durfde echter 
de Raad zijn toestemming niet geven. Naar aanleiding van een 
lijst van verdachten, getrokken uit de verhooren van pastoors 
en andere geestelijken, begaf zich de Procureur-Generaal1), 
omstuwd van vele trawanten, naar Bolsward en eenige 
dorpen in de nabijheid dier stad; maar onverrichter zake 
keerde hij terug. De Substituut ondernam met 30 dienaren 
een tocht naar IJlst, waar meer dan 30 personen te vangen 
waren; de uitslag was dezelfde. Te Joure echter, waar 
meer dan 100 ketters heetten samengestroomd te zijn om 
te luisteren naar de prediking van een zekeren LEONAEDUS, 

werden twee vrouwen en één man gegrepen, die intusschen 
ontkenden herdoopt te zijn of op eenigeflei wijze met ketterij 
besmet. Nog enkelen werden gevangen genomen of van 
elders naar Leeuwarden opgezonden, maar het geheele getal 
bedroeg, met de vroeger reeds gegrepenen te zamen, slechts 
dertien toen den löen October de Inquisiteurs vertrokken. 
Zes ervan toonden tot afzwering zich bereid, en werden 
losgelaten; de anderen werden overgegeven aan het Hof, 

!) Vgl. ook voor de reizen, die nu volgen, de Bentmeestersrekening 
van 1554—1555. 
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behalve twee, die tot levenslange inkerkering werden ver
oordeeld, omdat ze — zielsziek, naar SONNITJS' oordeel, en 
erfelijk belast — haakten naar het martelaarschap -1). Een 
twaalftal geestelijken werd verder in hechtenis genomen, die 
allen na erkenning van schuld en herroeping van vroegere 
dwalingen, tot verschillende boetedoeningen werden veroor
deeld; aan drie van hen werd opgelegd nog een studie van 
3 jaren aan de Leuvensche Hoogeschool; een vierde zou 

1) Over deze immuratie is heel wat te doen geweest. Blijkens een schrijven 
van het Hof dd. 12 Maart 1555, gericht aan de Landvoogdes (Eijks-Archief 
te Brussel, Carton 66 en 67), waren de beide Inquisiteurs het niet eens ge
weest omtrent de inkerkering, die door één van hen slechts werd voorgesteld; 
het Hof had daarom niet geadviseerd en in het aan dit lichaam toegezonden 
dictvun van het vonnis de zinsnede, sprekende van zijn advies, geschrapt. 
Reeds dadelijk schijnt de Friesche Eaad zich beklaagd te hebben over on
regelmatigheden in het tot stand komen van dit vonnis. Den 13 Nov. 1554 
schrijft MARIA VAN HONGARIJE aan den „Conseil en ïrise'', dat zij den brief 
van 24 Oct. (voorkomende Carton 171, Aff. eccl. no. 35 van no. 18) over 
de sententie van den deken van St. Marie te Utrecht en van SOHNIUS tegen 
KITSKE HARTEZ. en NEEL HARTEDOCHTER, heeft ontvangen en gelezen. Ook 

zij vindt de manier van procedeeren der Inquisiteurs vreemd, maar kon, 
vóór zij die gehoord zou hebben, niets definitiefs doen. Zoolang in elk 
geval moesten dus de gevangenen bewaard worden. (Carton 171, Affaires 
eeclésiastiques no. 8 van no. 18.) Den lOen December werd aan het Hof 
gelast een mannen- en een vrouwenklooster te kiezen, om levenslang de 
bedoelde gevangenen opgesloten te houden (Carton 66 en 67, in het boven 
in deze noot aangehaalde schrijven van het Hof van 12 Maait 1555.) Het 
Predikheeren- en het St. Annakloostei, beide binnen Leeuwarden, werden 
aangewezen. Zij weigerden echter, na heel wat onderhandelen over de finan-
cieele voorwaarden, de opneming*. De Eaad vraagt, of nu tóch doorgetast 
moet worden? Het antwoord is van den 26en Maart 1555. (Carton 66 en 
67). De Pauselijke Nuntius, „hier te lande zijnde'', tot wien de beide 
kloosters zich gericht hadden, had zich voor deze in de bres gesteld; echter 
te vergeefs. Toch wil de Landvoogdes niet, dat met „rigeur" of langs den 
weg van executie tegen hen geprocedeerd zal worden; zij heeft zelve ge
schreven om de onwilligen over te halen. (Ook deze brieven in Carton 
66—67.) Het Hof onderhandele nu nog eens en doe, althans voor een 
tijd lang, de kloosters in kwestie berusten. — Men schijnt het ten slotte, 
nadat de beide gevangenen 345 dagen op het blokhuis te Leeuwarden ten 
laste van den kastelein geweest waren, ééns geworden te zijn. Aan beide 
Leeuwarder kloosters althans werd een som uitbetaald ter voltrekking van 
het over EITSKB HARTEZ. en NEEL HARTEDR. gevelde vonnis (Eentmeesters-

rekening 1554—1555 fol. 65 en 66). 
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tot hetzelfde verplicht zijn, zoo hij niet ontsnapt ware. Ook 
vele kloosters bezochten de Inquisiteurs1); in artikelen, aan 
het Hof overgeleverd om vervolgens aan de Landvoogdes 
opgezonden te worden, vervatten zij een aantal wenken tot 
verbetering van wat zij daar verkeerds aantroffen. Voorts 
werden verscheidene uit kloosters weggevluchte monniken 
weer naar hunne conventen teruggevoerd. Eindelijk werden 
middelen tot herstel, ook in het algemeen, ontworpen; 
deze ook moesten, in den boven bedoelden artikel-vorm, 
via het Hof de Koningin te bereiken2). Met de opdracht 
aan den Procureur-Generaal, om binnen twee maanden na 
hun vertrek onverhoeds binnen te dringen in het studeer
vertrek van den pastoor van St.-Katharina te Leeuwarden 
en een zijner collega's te î)okkum, die verboden boeken en 
eigen geschriften of aanteekeningen verborgen zouden hebben 
gehouden, namen de Inquisiteurs den 15en October 1554 
afscheid van het Friesche land. Den 13en November van dat 
jaar werd hun in een schrijven van de Landvoogdes gelast3) 
verslag te doen, van wat zij in Friesland op het stuk van 
de heresie hadden uitgericht. Aan dien last hebben wij 
onze kennis van het bovenstaande te danken. 

De voorstellen tot verbetering, die de Inquisiteurs achter
lieten, zijn voor zooverre LETMATITJS ze ontwierp, onder be
paalde rubrieken samengevat. Een eerste serie á) handelt 
over de toediening der sacramenten. Om te beter gering
schatting in dezen te kunnen controleeren, wordt aangedron
gen op het aanleggen van een nauwkeurig bevolkingsregister, 
op bepaalde tijden aan te vullen, en — ter vergelijking 
daarmee — op registratie der namen van allen aan wie 
eenig sacrament toegediend wordt, speciaal tegen Paschen; 
bij doop ook van die der peeten en ouders. Verder eische 

!) Enkele voorbeelden in de Rentmeestersrekening 1554—1555. 
2) Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 30e deel, 

pag. 329 vlgg.; hieronder ook de even vroeger genoemde voorstellen tot 
verbetering der Moostertoestanden. 

3) R¾ks-Archief te Brussel, Oarton 171, Affaires ecclésiastiques, no. 29 
van no. 18. 

4) Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 30e deel, 
pag. 329 vlgg. 
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men huwelijksvoltrekking volgens de regels der Kerk. Toe
wijding worde verlangd van de geestelijken, en de waardig
heid der Eucharistie vooral hooggehouden. 

Dan volgt een tweede afdeeling, die handelt over den 
kerkdienst. Die worde zóó ingericht, dat dienaren en mees
ters, dat ook handwerkslieden steeds zonder verzuim van 
andere plichten een mis kunnen bijwonen. Uiterlijk en 
houding der kerkedienaren en van allen, die in het koor 
dienst doen, moeten zijn in overeenstemming met de heilig
heid van ambt en plaats. In en om het gebouw heersche 
rust en stilte tijdens den dienst; geen drank worde dan ver
schaft, anders dan aan reizigers die onmiddellijk hun weg 
weer vervolgen; geen handel worde gedreven, geen spel 
gespeeld op het kerkhof; twist vermijde men. Wie drie 
weken achtereenvolgens de kerk niet bezoekt, worde, als 
verdacht van ketterij, opgezonden door den officier van de 
plaats naar het Hof van Friesland; de priester noteere de 
namen van ontrouwe bezoekers tot voorlichting der commis
sarissen bij een volgend bezoek. 

In het hoofdstuk „de Scholis" worden de boeken genoemd 
die een gezworen typograaf, onder toezicht van het Hof, 
voor schoolgebruik zou kunnen drukken. Verder wordt op 
voldoende onderwijs aangedrongen, te geven door school
meesters, die men uit de gemeentekas zal moeten betalen; 
anders door kosters of pastoors. In elke stad zij verder een 
school voor voortgezet onderwijs. Geen rector of ondermeester 
worde toegelaten dan op goed getuigenis van pastoor en 
officier der plaats, waar hij verblijf hield; dat getuigenis 
spreke niet alleen van zijn kennis, maar ook van zijn levens
wijze in het algemeen. Aan pastoor en opperste magistraat 
der stad levere iedere praeceptor jaarlijks een lijst in van 
de boeken, die hij denkt te gebruiken; in hun beider handen 
evenzeer beruste het schooltoezicht. 

Zeven jaren lang —• zoo wordt geëischt in het kapittel 
„de Concionibus" — schrijve de geestelijke de preêken, die 
hij houdt, in de landstaal neer om ze, desverlangd, te kun
nen uitleveren. Andere artikelen betreffen duur, dag en 
onderwerp van preek bij verschillende gelegenheden. Om
trent geschilpunten zij het sermoen bezadigd, alsof de be-
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handelde stof geen aanleiding tot verschil van meening ware; 
echter worde de zaak zelve volgens de katholieke opvatting 
met nadruk bevestigd en door schriftplaatsen en kracht van 
redeneering versterkt, terwijl stilzwijgend worde heengegleden 
over de uitspraken, die tegenstanders anders uitleggen. Alleen 
wien dat om zijn uitnemende geleerdheid uitdrukkelijk is 
toegestaan, sta het vrij de redenen over en weer voor zijn 
gehoor te ontwikkelen. Wie een maand lang geen preek 
bijwoont worde, als verdacht van ketterij, overgeleverd aan 
het Hof. 

De artikelen, samengevat onder het hoofd „de Studio juris 
canonici ac theologiae" bedoelen alle de beneficiSn in handen 
te brengen van mannen, die door een voldoende academische 
opleiding voor hun taak berekend zijn. 

Een reeks van artikelen, waaronder het verbod van drin
ken, spelen, handeldrijven, leven in concubinaat etc, en 
die verder aandringen op nauwkeurige examinatie bij wis
seling van standplaats, tracht de eerbaarheid en het aanzien 
van den priesterstand te verhoogen. 

Wenken omtrent de jurisdictie volgen. Elke 3 jaar stelle 
de aartsdiaken dekens aan, zonder kennelijke redenen binnen 
dien tijd niet af te zetten. Bij het aanvaarden van zijn ambt. 
en bij het houden van de seend make de deken geen kosten; 
2 maal 's jaars houde hij die seend en doe hij onderzoek 
naar leven en geloof van leeken en geestelijken. De ver
grijpen, die hij niet kan straffen, geve hij het Hof in handen. 
Wordt een „enorme erimen", door een geestelijke begaan, 
door zijn superieur binnen een maand niet gestraft, zoo 
worde dit door den wereldlijken rechter den Eaad van Fries
land kenbaar gemaakt. Omgekeerd, is de „saecularis judex" 
nalatig in het nakomen van zijn plicht, zoo valle het be
straffen van de misdaad den geestelijken rechter toe *). In 
andere artikelen wordt op nauwgezette controle van den 
staat der kerkelijke financiën, op strengheid tegenover slechte 
betalers aangedrongen; ook op het verbieden van rechtspre
ken op een gewijde plaats. Den wereldlijken rechter sta het 

*) Eigenaardig leuk-paedagogisch is de aanteekening van het Hof op dit 
artikel: „Ecclesia, cultrix justitiae, non mittit falcem in messem alienam". 
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vrij, ook zonder uitdrukkelijk bevel van het Hof, den van 
ketterij verdachte te grijpen en over te leveren aan den Raad. 

Een hoofdstuk over de kloosters eindelijk besluit het ge
heel dezer reformatie-voorstellen. Beperkt worde het toedienen 
van sacramenten door kloostergeestelijken. Het Hof wijze 
een rentmeester aan voor die kloosters, die in de laatste 30 
jaren van bloei tot een staat van verval kwamen. Den over
sten worde op het hart gedrukt langzamerhand de klooster-
bevolking weer op de oude sterkte terug te brengen; licht 
zal men op een grooter getal van monniken er enkele vinden, 
die den anderen tot voorbeeld kunnen strekken, en die ge
schikt zijn tot de administratie der wereldlijke zaken. Wat 
buiten de kloosters verkeert worde teruggeroepen; groote 
strengheid gebruikt jegens apostaten. Het zegel worde zorg
vuldig bewaard; geestelijk en wereldlijk beheer zoo veel 
mogelijk gescheiden. Voor den tijd van 5 jaar slechts aan 
één stuk verpachte men de kloosterlanderijen en beperke 
daarbij de propijn voor den overste; ook de „bouwerij" 
worde binnen de kleinst mogelijke grenzen teruggebracht, 
en jaarlijks rekening en verantwoording gedaan voor gedepu
teerden uit de conventualen en wie verder van hen aanwezig 
willen zijn; de afgesloten en goedgekeurde rekening worde 
bij het zegel bewaard. Eén deur slechts geve toegang tot 
het eigenlijke klooster, dat door een muur gescheiden zij 
van de gebouwen, voor het landbouwbedrijf benoodigd, en 
evenzeer van de gastzalen; in de vrouwenkloosters scheide 
een muur ook het convent van de woning van den bestuur
der. Concubinaat worde streng gestraft. Andere bepalingen 
hebben betrekking op het ambt van biechtvader in nonnen-
conventen, verbieden het wisselen van geschenken tusschen 
religiosi en religiosae. het samen eten van rector met rectrice 
of eeiie der zusters, en samensprekingen van den overste 
met eenige kloosterbewoonster anders dan in tegenwoordig
heid van het vrouwelijke conventshoofd. Maatregelen worden 
aan de hand gedaan ter beperking van het gebruik van wijn 
en bier. Vrouwen late men niet dan in bepaalde gevallen 
in mannenkloosters toe; in het algemeen beperke men het 
bezoek van vreemdelingen. Dan volgen nog enkele wenken 
omtrent het onderricht in kloosters, omtrent aankoop van 
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boeken enz., waarvan de verdere vermelding hier mij over
bodig voorkomt 

Ofschoon — zoo begint SONNTUS zijn voorstellen tot her
vorming der bestaande toestanden — ofschoon een staat 
zonder wetten niet wèl bestuurd kan worden, hij wordt 
op zijn best geregeerd door zoo weinig mogelijk wettelijke 
voorschriften. In weinige artikelen vat hij daarom samen 
de kern van het ook door LETMATITJS voorgestelde, onder 
toevoeging voortdurend van preeiese strafbepalingen voor 
het geval van overtreding. Het dunkt mij niet noodig 
hier op den inhoud ook van deze praecepten verder in te 
gaan; ik zou in herhalingen moeten vervallen; en ik meen 
buitendien genoeg te hebben medegedeeld om den lezer 
een kijk te geven op wat in den boezem der Kerk zelve 
werd beschouwd als de juiste richting, waarin men had 
te sturen om tot verbetering van erkend verkeerde toestan
den te geraken. Verscherping van het geestelijk toezicht 
op levenswijze en theologische kennis; straf, strenge straf 
bij overtreding van de voorgeschreven regels, maar alles 
binnen de grenzen der Kerk, met uitsluiting, op een enkele 
uitzondering na , van elk ingrijpen der wereldlijke overheid, 
en naar algemeene voorschriften, die weinig ruimte laten 
voor plaatselijke verschillen. 

De regeering daarentegen trachtte, vooral in den beginne, 
door tusschenkomst van haar plaatselijke bestuursorganen 
het kwaad te stuiten. Boven ') reeds was sprake van twee 
commissarissen uit het Hof, voor godsdienstzaken speciaal 
aangewezen. Wij zagen, dat naast het slechte of anti-regu-
liere leven de geringe theologische ontwikkeling van zoovele 
geestelijken als hoofdreden van den afval werd beschouwd. 
Verder ligt een oorzaak tot achteruitgang van den godsdienst 
in de slechte administratie der geestelijke goederen. Vandaar 
dus verder het streven der regeering om zelf controle uit te 
oefenen op de benoeming van kerkelijke functionnarissen, de 
strijd om de nominatie tot kerkelijke beneficién 2) en om de 

1) Boven, pag. 462. 
2) Boven, pag. 433 vlgg. 
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keuze van klooster-overstenJ). Bij het geven van zijn placet 
op de nominatie van pastoors, vicarissen of andere benefi
cianten , wordt van het Hof streng onderzoek geSischt, zelfs 
bij verandering. Het antwoord van dit lichaam op art. 14 
en 15 der doleanties van 1554 2) zegt hieromtrent het een en 
ander. „Alzoe die Mae*, vande Goninghinne" — zoo heet 
het daar — „in Augusto Anno 1543 rapport gedaen is vande 
examinatie der priesteren bijden Hove gepleecht, heeft H. M. 
tot sublevatie ende verlichtinge vander lustitie geordonneert, 
dat men voortan gheen priesters, gecooren tot pastorieën, 
placet geven en soude, voor ende alleer zij behoirlijcke attes
tatie den Hove verthoonden vanden Bisschop ofte Archi-
diaecken, daer zij onder geseten", en voor dat onderzoek 
zou zijn gedaan omtrent hun „leven, conversatie, sermoenen 
ende administratie der sacramenten." De Grietman is met 
dit onderzoek belast, omdat een commissaris den priesters 
zelven veel zou kosten; hij hoort de kerkvoogden, den 
koster en andere niet-verdachte personen. Den laatsten 
Augustus 1553 wordt in een schrijven van de Landvoog
des aan den Raads) nog eens gelast geen placet te ver-
leenen tot eenige curie of vicarie waaraan zielezorg verbon
den is, dan op attestatie van Bisschop, aartsdiakenen of 
vervangers, of van eenigen Doctor of Licentiaat in de 
theologie; en den laatsten October 1553 wordt uit Brussel 
aan het Hof in Friesland geschreven4): wij hebben Uwen 
brief van den 20en dezer maand ontvangen, en daaruit ge
zien de redenen, die U gemoveerd hebben om op ons goed 
believen brieven van placet te verleenen op de keuze van 
eenige pastoors, die eens of meermalen door 's Keizers 
placet tot dienst van parochie-Kerken zijn toegelaten, on
danks hetgeen wij U in een voorgaand schrijven dienaan
gaande geordonneerd hebben. En hoewel wij ons in dezen 
zeer wel met Uw gevoelen kunnen vereenigen, begeeren wij 
toch dat, aleer gij voortaan eenige brieven van placet aan 

!) Boven, pag. 412 vlg. 
2) Bijks-Arckief te Brussel, Cartoii 170, Affaires des Etats , no. 13. 
3) Aangehaald boven, pag. 466 noot 1. 
*) Bijks-Archief te Brussel, Carton 65. 
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zulke pastoors zult geven, gij zorgvuldig toe zult zien en 
er U behoorlijk op zult informeeren, of die pastoors zich 
christelijk gedragen hebben, zoowel in hun preêken en in 
de administratie van de sacramenten der H. Kerk, als in 
het bedienen van hun voorgaande pastorie. — Evenzeer ziet 
de regeering toe op de benoeming van dekens en hoogere 
geestelijke rechters. Onder de artikelen, den 16en Maart 1525 
door den Stadhouder den Grietmannen voorgehouden, is 
ook dit '), dat „aisoo myn Ghenaedige Heere Stathalder, 
sampt die Raden, dagelycx vermer eken die ongeregulariteyt 
van den Geestelycken Richters, als Commissarysen ende 
Deekens", zij er geene meer behooren toe te laten 
zonder goedvinden van Stadhouder en Hof. Uit dezelfde 
oorzaak volgt de last, door de Brusselsche regeering 
aan het Hof gegeven, om nauwlettend toe te zien bij het 
verzetten van de wet in de steden2), en dus ook bij de 
benoeming van Grietmannen ten platten lande; zij, die ter 
controleering hebben mede te werken, zullen door eigen 
zuiverheid in de leer daartoe gerechtigd moeten zijn en er 
zich toe opgewekt moeten gevoelen. Uitvloeisel van dezelfde 
begeerte lijkt mij ook de voorgenomen controle op de ker
kelijke bezittingen, zooals die blijkt uit den aanleg van het 
beneficiaal-boek. Den 26en Augustus 1541 wordt te Brussel 
besloten 3) om den President van Friesland last te geven een 
onderzoek in te stellen naar de vacante beneficiën in de 
Friesche streken. Hij zal verder hebben na te gaan, waarom 
ze vacant blijven en of er geen mannen te vinden zijn om 
ze te bedienen. Na communicatie met eenige Friesche Raads-
heeren moet hij zijn advies opzenden aan de Landvoogdes. 

!) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 491. Een kantaanteekening in het door 
mij gebruikte exemplaar uit de Provinciale bibliotheek van Friesland luidt: 
„lees 16 (inplaats van 26) Maart, zooals blijkt uit den samenhang in ' tPrivi-
legieboek''. De juistheid dier emendatie wordt tevens bewezen door de 
aanteekening op 16 Maart 1525 in de Recessen gegeven op Voerbescheyden 
1525—1528; daar vindt men dezelfde artikelen, door den Stadhouder den 
G-rietluiden voorgelezen, als voortomen op de aangegeven plaats in het Chbk. 

2) Plakkaat in het Chbk. van Vriesl. I I , pag. 194. 
3) Bijks-Archief te Brussel, Carton 11. 
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Deze last was gevolg van het gerucht1), dat in Friesland 
tusschen de 80 en 100 beneficiën ledig waren, omdat geen 
priesters ze begeerden. De opbrengst dezer beneficiën be
droeg gemiddeld 40 g.g. per stuk; en „ceulx du pays" hadden 
van den Keizer begeerd, dat het Zijner Majesteit zou be
hagen de gezamenlijke inkomsten om te zetten in beurzen 
aan de universiteit te Leuven, om daarop te onderhouden 
arme klerken uit het land. De President heeft zich blijkbaar 
in dezen van zijn taak gekweten; den 22en Augustus 1542 
werd, naar aanleiding van het door hem ingezonden rapport, 
in den Geheimen Raad een besluit genomen omtrent de 
kwestie der vacante beneficiën in Friesland2). Vanwege de 
Koningin zal een instructie gemaakt worden voor President 
en Raad. Daarin zal worden gezegd, dat Hare Majesteit 
ter oore is gekomen dat in genoemd land verscheidene be
neficiën onbezet zijn en dat de goederen dier geestelijke leenen 
door verschillende andere personen in beslag zijn genomen. 
Daarom zal aan den Raad last worden gegeven om te ge
legener tijd een plakkaat te publiceeren, waarin teruggave 
dier goederen wordt verlangd. Mocht dat binnen den be
paalden tijd niet gebeurd zijn, dan moet het Hof door den 
Procureur-Generaal doen procedeeren tegen allen, die zich 
nalatig betoond hebben en de in het plakkaat gedreigde 
straffen opleggen met verbeurdverklaring van het patronaats-
recht, dat op den Keizer zal devolveeren. Ook zal de Raad 
allen, die zonder behoorlijk placet beneficiën bezitten, vóór 
zich doen komen en hen dwingen zich òf daarvan te voor
zien, òf hun bediening neer te leggen. Om te verhinderen 
dat in de toekomst langdurige vacatures voorkomen, zal het 
Hof verder doen bekend maken dat, wie het recht van pre
sentatie hebben tot een bepaald beneficie, hetzij particulier 
persoon of gemeente, gehouden zullen zijn binnen een vast-
gestelden termijn te nomineeren, op straffe van verbeurte 
van hun recht ten voordeele van den Keizer. En eindelijk, 

1) Bijks-Archief te Brussel, Carton 11 , 26 Aug. 1541. 
2) Eijks-Archief te Brussel, Carton 13: „Le XXIIe d'aoûst XVc XLII sur 

Ie rapport du président du conseil en Frise est advisé et oonclus au privé-
•conseil ce que s'ensuyt". 
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om te voorkomen dat ook verder nog de kerkelijke goederen 
slinken en door anderen worden bezeten, zal de Raad allen 
kerkvoogden en geestelijken, houders van beneficiën, onder 
bedreiging met zekere straffen gelasten om bij hun Grietman 
of hun stedelijke overheid een lijst in te leveren, bevattende 
nauwkeurige opgave van grootte, jaarlijksehe waarde en gren
zen van alle onroerende goederen en renten, die behooren 
aan kerken en beneficiën. Deze lijsten zullen vervolgens uit
geleverd moeten worden aan het Hof, dat gehouden zal 
zijn ,,d' en faire tenir bon registre pour estre garde avecq 
les aultres registres de la ehancellerie ad perpetuam rei 
memoriam". Ten slotte zal de Raad nog nagaan of ver-
eeniging van enkele zeer kleine beneficiën misschien gewenscht 
is en de Landvoogdes daaromtrent inlichten, opdat deze er 
den Bisschop van Utrecht naar bevind van omstandigheden 
over doe beschikken. 

Gevolg van dit besluit van den Geheimen Raad was de 
instructie van 25 Augustus 1542x) voor President en Raad 
in Friesland, opgesteld geheel overeenkomstig het zoo juist 
genoemde advies, en aanleiding op haar beurt tot het plak
kaat van 3 November 1542 2) ter uitvoering van den aan het 
Hof opgedragen last. Heftig echter werd tegen deze° regi
stratie der kerkelijke goederen protest aangeteekend3). Men 
wilde de zaak uitgesteld hebben tot na den eerstvolgenden 
landdag, opdat daar gehandeld zou kunnen worden over de 
bezwaren, aan de uitvoering verbonden. Het Hof intusschen 
wilde van uitstel niets weten, en een beklag voor de Land
voogdes bleef eveneens zonder resultaat4); nog in November 

1) Chbk. van Vriesl. I I , pag. 864. 
2) ld. pag. 869. 
3) Vgl. Hervoor de Inleiding op net gedrukte Beneficiaal-boek, waar 

tevens de betreffende plaatsen in net Chbk, zijn aangewezen. 
i) Zie hierover ook een brief van de Landvoogdes aan President en Eaad 

in Friesland, dd. 23 Mei 1543. (Bijks-Arch. te Brussel, Garton 15 en 15Ms). 
Gedeputeerden zijn bij de Koningin geweest en hebben zich beklaagd over het 
plakkaat aangaande de beneficiën en geestelijke goederen. De Koningin heeft 
verklaard daarin niets verkeerds te vinden, „verstaende d'inhouden van dien 
gelijcke behoert verstaen te worden nae rechte vanden ghenen, die sonder 
titule ende ter quader zaken ende trouwen de voersz. goeden besitten. (Vgl. 

31 
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1543 ging van den Raad een publicatie uit tot bevestiging 
en stipte naleving van bet plakkaat omtrent den aanleg van 
bedoeld register van kerkegoederena). 

Het is zeer wel mogelijk dat bet vermoeden, als zou die 
registratie samenhangen met plannen op een nieuwe geld
heffing ten laste van de geestelijkheid, één der oorzaken 
was waaruit het verzet tegen de nakoming van het gebodene 
sproot2). Dat de regeering zich niet dadelijk neerlegde bij 
de weigering, die zij in Juni 1534 ontving3), bleek uit het 
boven4) reeds aangehaalde schrijven van den Stadhouder 
waarin hij, in September van dat jaar , verder aandringen 
ontraadt totdat de Munstersche oorlog tot een beslissing ge
bracht zal zijn. Maar mij komt het op grond van den aan
gegeven gang van zaken voor, dat de regeering — althans 
voor het oogenblik — geen andere bedoeling had dan con
trole te oefenen op het beheer en het gebruik der kerkelijke 
goederen. Ook de Saksers reeds hadden datzelfde gewild6). 
Wat de hoofdredenen waren van den geboden weerstand 
blijkt voldoende uit de desbetreffende stukken in het Charter-
boek 6) . Eenerzijds was het de vrees bij velen, dat zij zouden 
moeten prijs geven wat zij van de bezittingen der kerk in 
beslag genomen hadden. Anderzijds moest de nauwkeurige 
opgave van de waarde van verschillende landerijen, ook in 
het Register van Aanbreng reeds getaxeerd, de regeering de 
prijsvermeerdering in het algemeen duidelijk onder het oog 
brengen, tenzij men ook nu weer den ouden voet wilde en kon 
behouden. Het constateeren dier verschillen zou haar, die 
toch al om de veranderde tijdsomstandigheden op een alge-
heele herziening van den jaartax-grondslag aandrong 7), een 
prikkel te meer zijn om in die richting te gaan werken. 

hiermee Chbk. I I I , pag. 18). Een ander stuk, voorkomende in Carton 9, 
bevat de aanteekening: • . . „ Comme par dessus oe lesd. de ï n z e ont persisté 
que on ne debvroit exéeuter Ie placcart de faire rapport des biens d'église, 
à quoy Sa Mat. n'a voulu toucher, mais lesd. du eonseil auront regart de 
Ie exéeuter comme pour Ie bien des affaires üs trouveront convenif''. 

!) Chbk. van Vriesl. I I I , pag, 30. 2) Vgl bedoelde Inleiding, pag. 4 vlg. 
S) Boven, pag. 275 vlg. *) Pag. 459. 
5) Boven, pag. 44. Ygl. ook de Inleiding op het Beneficiaal-boek, pag. 2. 
6) Zie Chbk. v. Vriesl. I I I , pag. 10. 7) Boven. pag. 214 vlg. 
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„Aussy" — zoo heet het in hetzelfde stuk, waarin het 
besluit voorkomt den President van Friesland een onderzoek 
te doen instellen naar de vaceerende beneficiën x) — „aussy 
se informera si les cloistres de Frize n'ont religeulx assez pour 
faire Ie service divin, et pour quelle occasion et quel remede 
on y pouroit faire et advertira la Royne avec son advis". 
De regeering was ingelicht2) omtrent het groote verloop der 
Friesche kloosters, en de Friezen hadden den Keizer ge
vraagd om van twee kloosters te maken ééne fundatie van 
kanunniken in de een of andere stad van het land; iedere 
prebende wenschten zij van 300 Carolus-guldens per jaar, 
en het getal kanunniken zou dan door de beschikbare be
zittingen bepaald kunnen worden. De Keizer zou van enkele 
de collatie hebben, en de prebenden zouden slechts vergeven 
worden „a docteurs ou licentiez en théologie ou en droitz, ou 
gentilzhommes du pays, et seroient tenu de résider aulieu, 
à certaines ordonnances que on aviseroit y ouys ceulx dudit 
pays". Ook het omtrent deze kwestie uitgebrachte rapport 
van den President leidde tot een besluit in den Geheimen 
Raad s). Wat de kloosters van het voornoemde land aangaat — 
zoo luidde die beslissing — men is het er over eens geworden 
voor het oogenblik niet anders te doen dan den Raad te ge
lasten abten, prioren en oversten van kloosters, in welke 
gebrek aan kloosterlingen bevonden zou kunnen worden, vóór 
zich te roepen en hen op het hart te drukken vóór alles hun 
best te doen dat zij van een voldoend aantal geestelijken, 
ter waarneming van den goddelijken dienst, voorzien worden, 
op straffe van inmenging der regeering. Blijkbaar echter is 
die vermaning onvoldoende geweest, en het ampele advies 
van het Hof, dd. 27 October 1551, ,.touchant la visite des 
monastères" 4), doet het centraal bestuur andere middelen tot 
herstel aan de hand. Om de hervorming van boven af te 
beginnen wordt geraden een commissaris te zenden van het 
Hof en voor hem den kloosteroverste samen te brengen met 

!) Boven, pag. 479 noot 3. 
2) Ibid. 
3) Zie het s t u t , aangenaaid boven, pag 480 noot 2. 
4) Aangehaald boven, pag. 273 noot 3. 
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zijn conventualen om hem, met de hand op de borst of „opt 
bouek der heilige evangelie" te doen zweren zich voortaan 
aan „den regel ende discipline zijnder professie" te houden, 
en anderen zich daaraan te doen houden. — Het voortdurend 
verkeer der religieusen buiten hunne kloosters zou voor
komen kunnen worden door de Abten te „restringeren heur 
waerlicke administracie ende bewint van hun conventsgue-
den". Het Hof zou daartoe het recht moeten hebben hen 
te ontbieden met registers van inkomsten en uitgaven. Een 
wereldlijk persoon zou als Rentmeester benoemd moeten 
worden; hij zou „binnen die twaelff nachten van kersmisse", 
in presentie van prelaat, kelner, prior of procurator, eenige 
senioren en een commissaris van het Hof, rekening en ver
antwoording moeten afleggen. Dan zou men den overste 
van het klooster bovenbedoelden eed weer kunnen doen 
zweren. Het slot van de rekening zou men aan het Hof 
kunnen overleggen om, zoo dat lichaam bevinden mocht dat 
de inkomsten meer zijn dan noodig is tot dekking der uit
gaven, een geleerd man van de universiteit van Leuven aan 
het convent te verbinden, die gehouden zou zijn tegen een 
redelijke vergoeding, overeenkomstig de draagkracht der 
respectieve kloosters, tweemaal daags, vóór en na noen, te 
gelegener ure twee lessen te geven, de eene in theologie, 
de andere in de wereldlijke letteren, „nae die condicie ende 
qualiteit vanden auditeuren". Verder zou, naar aanleiding 
dier rekening, een staat van spijs en drank opgemaakt kunnen 
worden, geëvenredigd aan de inkomsten en met inachtneming 
der ordesregelen, welke staat door Hof en Keizer goedge
keurd zou moeten worden. Den prelaten zou men — „ge-
meret alhier geene gereformeerde abdiën en zijn, uuytge-
sondert dabdien van Hemlum ende Smalignee" — voor hunne 
tafel en hunne behoeften in het algemeen per maand een 
redelijken penning moeten toeleggen, dien zij uit handen van 
den voorzegden Rentmeester onder hun recepisse konden 
ontvangen; „daer mede hij gehouden zal zijn hem te conten-
teren, zonder hem verder te becroonen van gelde". Boven
dien zou men ook van het gebruik dezer toelage rekening 
en verantwoording kunnen eischen. — Om te geraken tot 
beperking van het groote aantal leekebroeders en wereldlijke 



485 

dienaren, gelaste men — zoo stelt het Hof voor —• den 
kloosteroversten zich van de bouwerij en de bouwknechten 
te ontslaan, bij advies van commissaris en Rentmeester, be
halve van zooveel als tot het winnen van versche spijs noodig 
zal zijn, als „melck, butter, keese, schaepens, verekens". 
De rest doe men door den Rentmeester verhuren. Om veel-
veelvuldige absentie te voorkomen, zal deze ook kunnen 
zorgen voor „vleesch als ossen, terwe, rogge, mout, wijn, 
laecken, lynnewaet ende alle andere grootebehouften, diemen 
op hooge niereten zal moeten eoopen". Instructies voor pro
cessen kunnen van de oversten door tusschenkomst van den 
Rentmeester de advocaten bereiken. Zijn mondelinge bespre
kingen noodig, dan kunnen de iaatsten goedkooper naar 
't klooster komen dan de abten met hun gevolg „alhier te 
hove inder herberge". De Rentmeesters zullen goed bezol
digd moeten worden, opdat men goede, eerlijke personen 
krijge. Voor reparatiën kon op den dag der rekening een 
som worden beschikbaar gesteld, van welker gebruik weer 
verantwoording gedaan zou moeten worden. — Om het 
drinken tegen te gaan worde aangedrongen op streng toe
zicht vooral in de gastkamers; en om te voorkomen de in-
conveniënten spruitende uit den „handel ende conversacie" 
van geestelijke personen met religieuse vrouwen, verbiede 
men den kloosterhoofden vrouwenconventen van hunne of 
van een andere orde meer dan één maal per jaar te bezoe
ken en dan ter visitatie en tot geen ander doel. Niet langer 
dan 2 dagen zullen zij mogen blijven, en dan zonder wijn 
of bier mee te brengen; gedurende die dagen were men alle 
wereldlijke bezoekers, mannen zoowel als vrouwen, uit het 
klooster; daartoe worde de dag der visitatie van te voren 
bekend gemaakt. Ook moet geen overste iemand uit zijne 
conventualen last geven naar eenig vrouwenklooster te gaan. 
Bij ongehoorzaamheid zou het Hof het recht moeten hebben 
om het placet te herroepen en den kloosterlingen te gelasten 
een nieuw hoofd te kiezen. De ongehoorzamen, hoofdenen 
kloosterlingen, zou men naar Holland of Brabant naar een 
gereformeerd convent der orde kunnen zenden. De com
missarissen van het Hof ter auditie van de rekening zal 
men het recht moeten geven om onderzoek te doen ten einde 
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den Raad de gebreken aan te brengen; deze zal oordeelen 
naar bevind van zaken. Dan volgen maatregelen tot her
stel van de goede tucht in de vrouwenkloosters. Den pre
laten geve men last om alle mannen, die als „keilers" in 
vrouwenkloosters zijn, te doen terugroepen, den vrouwen toe 
te staan een priester, te goeder naam en faam bekend, en 
van een eerlijk leven, minstens 40 jaar oud, uit een klooster 
van hare orde, of anders een zoodanig wereldlijk priester, tot 
biechtvader te kiezen; deze worde van 's Keizers wege, ook 
tegen den wil van zijn overste, gedwongen te accepteeren. 
De wereldlijke administratie late men den zusters zelven 
houden, tenzij die een wereldlijken Rentmeester daartoe 
kunnen vinden, wat niet altijd zal gaan, omdat de vrouwen
kloosters minder gegoed zijn dan de mannenconventen. Men 
verbiede verder den vrouwelijken kloosterlingen mannen te 
ontvangen, anders dan op den dag der visitatie; men dulde 
niet dat vrouwen mannenkloosters binnengaan. Ook ont-
zegge men den toegang aan „eenige manspersoenen tzij 
vrienden van bloet, maechschap oft andere, hoe die zijn, 
mit pijpe ende trommel, oft eenige andere speelluyden". 
Bezoeken late men alleen toe in de gastkamer en op de 
gewone portie van het convent; wat gasten meebrengen aan 
wijn, bier etc. worde onder allen verdeeld, alles onder voort
durend toezicht van priorinne, subpriorinne of „eenige andere 
senioren". Den gasten gebiede men te verdwijnen om 8 
uur 's zomers, om 7 uur 's winters; wie zich daartegen ver
zetten, straffe men van 's Keizers wege. — Daar het verder 
duidelijk is dat de kloosterlanderijen, zoo ze in het openbaar 
verpacht werden, veel meer zouden opbrengen dan nu bij 
onderhandsehe verhuring het geval is, wordt voorgesteld 
door den Rentmeester, onder eede, aldus te laten doen met 
alles wat valt buiten de „bruyckwaer", zoodra de contracten 
geëxpireerd zullen zijn; naar die verhooging van huur zullen 
„die aelmissen voer die poorten, tloon vanden prelecteurs, 
die zij crigen zullen, ende ©en eerlicke librarie, mitsgaders 
die gemeene porcie, geordonneert kunnen worden''. Eindelijk, 
omdat niet alles is te voorzien, worde aan het Hof in dezen 
volmacht gegeven! En hoewel de Keizer om de blijkbare 
wanorde, die al sinds jaren in de kloosters heerscht, volkomen 
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tot ingrijpen gerechtigd is, zou het toch wenschelijk zijn, 
om eerder gehoorzaamd te worden, dat hij commissie daar
toe van den Paus verzocht. 

D. DE HOUDING VAN HET HOE. 

De voorstellen van het Hof, waarmede wij de vorige af-
deeling besloten, zijn bedoeld als aanleiding tot regeerings-
maatregelen die den voortgang van het ingeslopen kwaad 
moeten stuiten. Ze werpen tegelijk een eigenaardig licht op 
de houding, die het Hof in zaken van godsdienst aanneemt. 
In het algemeen toch willen zij verscherping van het Hofs-
toezicht op de conventen, uitbreiding, wat dit betreft, van 
de macht van het plaatselijk-oppërste regeeringsorgaan. Die 
strekking is natuurlijk, het verleden in aanmerking genomen. 
Immers de centrale regeering, die om redenen van hoogheid 
en van materieelen aard zelve invloed b.v. op benoemingen 
begeerdex), had de uitoefening der verkregen of genomen 
rechten in vele gevallen aan de locale opperste autoriteit, 
aan Stadhouder en Raad — en bij afwezigheid van den 
eerste aan den laatste alleen — overgelaten2). Buitendien 
had zij door het Hof in verschillende opzichten toezicht doen 
oefenen3), en dit lichaam dus zelve gebracht op den weg 
dien het nu verder gaan wilde. Nooit echter had zij werkelijk 
gróóte macht aan eenig bestuursorgaan buiten het centrum 
toegestaan; voor elke zaak maar even van gewicht had zij —• 
en ook dat reeds had aanstoot gegeven4) — steeds haar 
commissarissen gereed5). Dat zij hier, in plaats van regel
recht in te gaan op de voorstellen van het Hof, tot dezulken 
weer haar toevlucht zou nemen was te verwachten, te meer, 
omdat bij het in steeds ruimer kring veldwinnen van de 
denkbeelden der Hervorming groote omzichtigheid bij het 
plaatsen van vertrouwen haar geraden moest schijnen. Om 
dezelfde reden kan het geen verwondering wekken dat ze 

!) "Vgl. boven, pag. 412 vlg.; 433 vlgg. 4) Zie boven, pag. 199. 
2) Boven, pag. 135 vlgg. 5) Vgl. boven, pag. 126 vlg. 
3) Vgl. boven, pag. 477 vlgg 
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haar gecommitteerden, de bovengenoemde LETMATIUS en 
SONNIUS dit maal uit kerkelijken kring koos. Even natuurlijk 
intusschen is het dat het Hof met tegenzin de Inquisiteurs naar 
Friesland ziet komen, en tot krachtig medewerken kwalijk is 
te bewegen. In zijn streven toch — terzelfder tijd ook op ander 
gebied merkbaar 1 ) — zag het zich tegengewerkt; het moest 
zich voelen als onbevoegd verklaard en toch tot het ver-
leenen van steun opgeroepen. Een geest van verzet wordt 
gewekt in den boezem ook van dit lichaam. Door verande
ring van personeel is die mogelijk nog een tijdlang te onder
drukken. Terzelfder tijd echter begint zich ontevredenheid 
betreffende geloofszaken ook in de Staten te uiten 2). Daar
door zal vooral het Friesche element in den Raad een houvast 
krijgen bij zijn pogen. Dan zal òf een heerschappij van 
vreemdelingen, aan andere verhoudingen gewoon en uitslui
tend steunende op den Vorst, een tijd van algeheele onder
worpenheid inwijden, òf het verzet, de wapens opnemende, 
zal de vrijheid bevechten. Voor verzoening zal men van 
weerszijden dan te ver zijn gegaan. 

Duidelijk komt èn nog eens het streven van den Frieschen 
Raad èn de verbittering, die zich dan reeds van dit lichaam 
heeft meester gemaakt, uit in de aanteekeningen die het Hof 
maakte bij de reformatie-voorstellen van LETMATIUS en 
SONNTÜS

 8). Vele van die proposities worden overbodig geacht; 
de Raad worde slechts door de lagere rechters beter bijge
staan in de bestrijding van verachting, eventueel aan de 
religie betoond 4). Een maandelijksche visitatie der afzonder
lijke kerken door bepaalde, daartoe aangewezen, commissa
rissen zou zeer nuttig kunnen werken; maar hunne verslagen 
zullen bedoelde personen dan moeten bewaren om die, des-
verlangd, aan het Hof uit te leveren5). Den Bisschop worde 
op het hart gedrukt een regeling te treffen tot beteugeling 
van de vrijzinnigheid van sommige predikers; mocht hij in 

*) Vgl. boven, pag. 135 vlgg. 
2) Zie "beneden, pag. 493 Tig. 
3) Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, 30e deel, 

pag. 329 vlgg. 
*) De sacramentorum administratione, art. 17. 
5) De officio ecclesiastico, art. 1—12. 
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gebreke blijven, dan drage de Keizer de zorg daarvoor op 
aan zijn Procureur-Generaal, „qui ope et auxilio Concilü 
super negligentia concionatorum inquirat ac pro culpe modo 
negligentes coerceat"1). Dan ook worde het recht van het 
Hof om een eens gegeven placet te herroepen vergroot2). 
Omtrent de inrichting verder van de geestelijke rechtspraak 
worden aanmerkelijke wijzigingen van de bestaande toestan
den voorgesteld 3). Vooreerst zou de Raad de indeeling in 
Archidiakonaten meer conform aan de politieke indeeling 
wenschen: één aartsdiaken, of commissaris, of deken — „non 
refert quo nomine" — aan het hoofd van elk der drie deelen, 
gevolmachtigde van Bisschop en vigeerende aartsdiakenen, ook 
gerechtigd tot kerkelijke functies, welke dien Bisschop zelf 
zijn voorbehouden. Dan was hij voor afschaffing van de 
plattelandsdekens, „quorum quaestus, ut suspectus, ita plebi 
permolestus est". Eindelijk wilde hij dat in moeielijke zaken 
een assessor uit zijn midden dien commissarissen toegevoegd 
zou worden. — Wat helpt het —• zoo wordt nog elders 
geklaagd4) — of een „crimen enorme", door een geestelijke 
begaan, bij het Hof wordt aangegeven; slechts in bepaalde 
gevallen heeft dit lichaam het recht om te straffen! En wat 
het kloosterwezen aangaat: telkens en telkens weer wordt 
verwezen naar het boven geëxcerpeerde advies van den Paad 
betreffende deze zaak5); en nieuwe voorstellen gaan geheel 
in de lijn van het daar aangegevene. 

Een andere strekking, die men telkens weer in de aan-
teekeningen van het Hof terugvindt, is de neiging tot verzet 
tegen al te groote centralisatie, tegen universeele bepalingen, 
zonder uitzondering toe te passen. „Iste universaliter in 

!) De concionibus, art. 1. 
2) Passim. 
3) De jurisdictione, art. 1—4. 
4) Ibid. art. 6. 
5) De annotaties van het Hof beginnen b.v. met de opmerking: „anno 

quinquagesimo placuit Eeginae mandare ConsiJSio Frisiae, ut modum et rati-
onem inquirerent reformandorum monasteriorum Frisiae; super quo negotio 
commentariolus consoriptus ac Suae Majestati missus est. Cuius exemplum 
his adjunctum est. — Verder komen onder de afzonderlijke artikelen nog 
telkens verwijzingen naar dezen „commentariolus" voor. 
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Frisia non est practicabilis" — luidt ééne der uitspraken 
van den Raad l). Ook tegen overigens wenschelijk geachte 
ordonnanties verzet zich. dit college op grond hiervan, dat 
ze om de plaatselijke gesteldheid niet gemakkelijk zijn na 
te leven2). „Certa lex et quae singulis pagis ex aequo con-
veniat, dari aut statui non potest" — heet het op een andere 
plaats 3). Elders wordt een maatregel onmogelijk geacht voor 
het platte land, die voor de steden zeer wel zou zijn toe te 
passen4). Ook het aandringen op communicatie met de 
Staten5) vóór het nemen van belangrijke maatregelen spruit 
m. i. voor een gedeelte voort uit diezelfde neiging om het 
plaatselijke tot zijn recht te doen komen tegenover het alge-
meene. Natuurlijk is er samenhang tusschen het hier be
doelde streven en de strekking, boven aangestipt; over de 
locale gesteldheid immers kan alleen een plaatselijk regeerings-
orgaan oordeelen, welks arbitraire macht, als in de aange
geven richting wordt gestuurd, noodwendig zal moeten 
stijgen. 

Eigenaardig verder, in de aan- en opmerkingen van het 
Friesche Hof, is een enkele maal een uiting van trots bij 
vergelijking met misstanden die elders heerschen6), een 
uiting, die voortspruit hetzij uit het beleedigde nationali-
teitsgevoel der Friesche leden, hetzij uit de geraaktheid van 
den geheelen Raad, als voor den in Friesland bestaanden 
toestand verantwoordelijk7). 

1) De sacr. adm. art. 19. 2) i¾id. art. 20. 
3) De off. ecol. art. 1—12. 4) De concionibus, art. 3. 
5) De studio juris canonici ao theologiae, art. 2—11. — De jurisd. art. 1. 
6) De off. eccl. art. 24, 25, 26 en 27: „utinam ab omnibus provinciis 

aeque observaretur''. Vgl. verder: de scholis art. 5 en 6; de sacr. adm. art. 19. 
' ) Het laatste lijkt mij het meest waarschijnlijk. „Het vreemde element 

in den Eaad is blijkbaar geheel op den achtergrond gedrongen", schreef ik 
in de korte inleiding op mijn uitgave van de reformatie-voorstellen van 
Letmatius en Sonnius. Dat is wat sterk uitgedrukt: numeriek vormen de 
vreemde Raden de meerderheid (zie boven, pag. 156); echter in zooverre 
toch juist, dat ook de vreemde Eaadsheeren zich Friesche- of liever nog, 
meer algemeen, loeaal-autoritaire bewindslieden voelen. Het vreemde element, 
voor zoover het een algemeene, centraliseerende politiek moest vertegen
woordigen tegenover de gewestelijke van het Friesche contingent der Eaads
heeren, was werkelijk op den achtergrond geraakt. 
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Eindelijk — en ook in dit opzicht sluit het Hof zich aan 
bij het algemeene Friesche streven — het maakt zich tot 
een bolwerk tegen het invoeren van nieuwigheden van buiten 
af x); waar het zelf die voorstelt, wenscht het overleg met de 
Staten. Begrijpelijk is de wensch der leden-juristen om zich 
te houden aan de gebruikelijke rechten, welker studie de 
hoofdinhoud van hun opleiding en hun verleden was, waar
van zij zich de kenners bij uitnemendheid weten, en die zij 
verdedigen als een muur tegen al te groote willekeur op 
wetgevend gebied. En verder is het alweer de plaatselijk 
opgedane ervaring, die den Kaad doet adviseeren tegen het 
opleggen van nieuwe financieele lasten van welken aard ook, 
en die door dit adviseeren ook in dezen dit lichaam mee
sleurt in de algemeene strooming. 

Merkwaardig dus in het algemeen in de aanteekeningen 
van het Hof op de reformatievoorstellen van LETMATIUS en 
SONNIUS lijkt mij vooral dit, dat al de teekenen van decen-
traliseerend streven naar gewestelijke autonomie, die wij in 
vorige hoofdstukken op staatkundig terrein vooral in den 
boezem der Statenvergadering aantroffen, hier terugkeeren. 
In de hoogere sfeeren is een m. i. onmiskenbaar verband 
tusschen de beide bewegingen, die op politiek en die op 
religieus gebied, evenals in andere lagen der maatschappij 
de meerdere of mindere samenhang van sociale en gods
dienstige momenten onloochenbaar is. Naar welke zijde ten 
slotte de balans zal overslaan, zal voor een goed deel af
hangen van het beleid, dat de centrale regeering in de 
toekomst zal volgen. Dat het Hof de zaak hoog opneemt, 
en het optreden der Inquisiteurs, ondanks zijn wenken in 
andere richting, voelt als een bewijs van wantrouwen, blijkt 
ten duidelijkste uit de lauwheid waarmee het deze ge-
loofsrichters bijstond in de uitoefening van hun taak. Op 
verschillende plaatsen leest men tusschen de regels van 
SONNIUS' reisverslag door een klacht over deze traagheid van 
den Frieschen Raad2), en een enkele maal klinkt ook ronduit 

!) Passim: door caiiones of plakkaten is reeds in de voorgestelde zaak 
voorzien; men houde zich. aan oude gewoonten; toegestane vrijheid late men 
behouden; geen nieuwe lasten legge men op etc. 

8) b.v. „Verum senatus propter absentiam praesidis et propter pericuhim 
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het verwijt van onwil om tot snel en krachtig ingrijpen be
hulpzaam te zijn1). De geheele toon, waarin de Hofsaan-
teekeningen zijn opgesteld, is min of meer bitter, spreekt 
van een ernstige ontstemming. Het Hof weet niet, in sommige 
opzichten, dat er iets aan den bestaanden toestand ont
breekt 2); reeds is voorzien in verschillende van de aange
geven leemten, terwijl van wat verder wordt voorgesteld 
niet veel vrucht is te wachten 8). Het Hof zorgt wel4)! Over
bodig is daarom, wat wordt aangeraden 6 ) : „quare hi articuli 
ociosi sunt6)!" Een enkele maal breekt verontwaardiging 
door 7 ) : „nee arbitretur quis ecclesias Frisiae aut religionem 
hic sancte observatam in primis cunis agere, i ta, u t hujus 
modi et ejus farinae quam plurima, quae sequuntur, hic 
edocenda ac statuenda sint". Gaat dan de regeering toch 
door op den weg, dien zij eenmaal is ingeslagen, dan zal 
het meer en meer gaan hard tegen hard. De Kaad heeft 
zwarigheden gehad in plakkaten tegen de kwade secten? — 
schrijft PHILIPS wat later aan ÂEEMBEEG 8) . Hij wil ze zóó, 
in volle strengheid en naar de letter, uitgevoerd hebben! Wie 
zich verzetten, er uit! E n nog een paar jaar later als, tegen 
den uitdrukkelijken raad en den uitgesproken wensch van het 
Hof in, LINDANUS als Inquisiteur in Friesland verwijlt, klaagt 
deze steen en been over de slapheid die het opperste ge
westelijke regeeringslichaam in zake de religie betoont9) . 
Vrijspraak is herhaalde malen gevolgd, waar straf had moeten 
gegeven worden; bij gelegenheid van een generale processie 

seditionis non audebat consentire in hujusmodi generales apprehensiones". 
Of: . . . „ubi non modica erat infectio. Veram rednt (de Proc. Gen.) vacmis, 
n¾llis apprehensis''. Of: . . . „in qno loco erant ei designati ultra triginta 
personas, quos apprehenderet; veram rediit vacuus''. 

1) Zie het verslag in het 24e deel van het Archief voor de geschiedenis 
van het Aartsbisdom Utrecht, op pag. 240. 

2) Zoo b.v. de off. eccl. ait. 1. 
3) b.v. de sacr. adm. art. 1 en 3 vlg. 
4) Ibid. art. 8 en 9. 5) Ibid art. 17 b.v. 
6) De jurisdictione art. 12 en 13. ') De sacr. adm. art. 10, 11 en 13. 
s) Kijlss-Archief te Brussel, Carton 171, Affaires ecclésiastiques, ao. 18 

van no. 18. 
9) Ibid. no. 11. 
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voor het behoud van den Koning, toen op zee naar Spanje, 
kwam de Procureur-Generaal alléén van heel den grooten 
Raad; en „Ie seigneur président me dict en la présence de 
tout Ie conseil, que se retrouvant sa femme en une com
pagnie de plusieurs aultres femmes, 1'on disait illecq, que 
Ie commissair Lyndanus leur voulait oster de la chaiere Ie 
vicaire Henrii de Leuwarden; mais il seroit meilleurs que 
nous mesmes chassissions hors de la chayere Ie dict Lin-
danus" . . . . 

E. DE HOUDING DER STATEN". 

Van denzelfden tijd ongeveer als waaruit deze uitingen van 
ontevredenheid van het Hof dateeren, zijn mij ook de eerste 
sporen voorgekomen van mishagen bij de Staten over het 
beleid der regeering in zake den godsdienst. Over het 
strenge onderzoek van het Hof en van de Grrietluiden naar 
leven en leer der geestelijken wordt in 1554 geklaagd. Alleen 
den geestelijken rechters kwam die examinatie toe!1) En ar
tikel 44 van de in 1554 overgegeven doleanties2) is een 
klacht over het feit, dat het land tegen de oude gewoonten, 
privilegiën, vrijheden en tractaten in, wordt bezwaard met 
verschillende plakkaten, zonder consent der Staten gemaakt. 
Volgens de resolutie, opgesteld door de commissarissen van 
dat jaar3), is die doleantie „principalicken gecauseert . . . ter 
cause van twee placcaeten, het een gepubliceert jegens die 
Lutheraenen, dwelck zij zeggen uuytgegeven ende aldaer 
gepubliceert te zijne zonder regard genoomen te zijn op 
hueren tractaet, naeden welcken nyemant aldaer zijn goet 
v^enhi¾î , vaar Ar mwhar Aiy gî¾¾ih¾vîflr ±¾¾itóftr J.y¾¾¾àrdLa+, 
ende dat daeromme onbillicklick es bijden selven gecaveert 
dat een, die neet dan een gereprobeert boexken en heeft, 
oft in conventiculen es geweest etc. zonder nochtans thebben 

1) Chbk van Vnesl I I I . pag 329 vlgg 
2) ld. pag 335. 
s) B¾ks-Archief te Brussel, Carton 170, Affaires des Etats, no 15. 
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eenige quaede opinien ende daerbij blijvende, zoude zoo 
zwaerlicke aen lijff, leven ende goet gestraft worden, als een 
die van heresie geconvinceert is; seggende, dat mit zulcke 
manier van doen wel lichtelicke bij placcaeten waer tintro-
duceren, dat zij passim souden haer goet verbueren, daer-
jegens zij hen mit hueren tractaet hebben willen versien als 
voernoemd". 

E. D E HOUDING D E R BEVOLKING. 

Bij Hof noch Staten echter is zelfs van een bedektelijk 
goedkeuren der ketterij in dezen tijd al sprake, al zijn moge
lijk enkelen in het diepst van hun gemoed de zaak der Her
vorming reeds toegedaan. Een voorzichtig regeeringsbeleid 
had bij deze lichamen, waar in 't algemeen zoovele neven
factoren tot de vestiging der godsdienstige overtuiging mede
werkten, misschien veel kunnen bereiken en veel kunnen be : 

houden; anders is het daar, waar die overtuiging, rein gehou
den van alle bijmengsels, zelve zal moeten bestreden worden. 
Daar zal dikwijls elk middel te kort moeten schieten; tegen 
een zuiver-geestelijke strooming zal kwalijk een dam zijn op 
te werpen. Het lijkt mij overbodig om, ter aanvulling van 
REITSMA, uit Sententie-boeken en Rentmeestersrekeningen alle 
bewijzen voor het steeds meer veldwinnen der hervormingsidee 
te verzamelen en op te sommen; pastoors en schoolmeesters 
gingen voor1); de gemeente volgde; en zeer zeker hebben, 
althans na het bedwingen der Munstersche beweging in 1535, 
bij zeer velen geen bij-oogmerken den doorslag gegeven. Ik 
heb slechts ter suppleteering van den schrijver der „Honderd 
jaren" willen duidelijk maken aan welke oorzaken de regeering 
den toenemenden afval toeschreef; hoe zij zocht naar middelen 
tot stuiting van het kwaad; welken weg zij ter mogelijke 
verbetering insloeg en hoe de keuze van dien weg, geheel 
in de lijn, door haar ook op politiek gebied gevolgd, tegen 
het einde van KAEEL'S bewind de plaatselijke leidslieden, 

1) Zie de bewijzen hier eu daax m de Kentmeesteisrekeningen. 
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die evenzeer op beide terreinen een anderen koers wenschten 
te volgen, van haar vervreemdde. Men sla verder die „Hon
derd jaren" op om zich een beeld te vormen van den toe-
nemenden aanwas van het leger, dat achter die voormannen 
bezig was zich te verzamelen, klaar om, sterk door geloofs
ijver, den strijd voor eigen overtuiging straks aan te binden. 
Strengheid, de uiterste strengheid alleen zal nog redding 
kunnen brengen, meent de Brusselsche regeering. De ket
terij — zoo vond ik in een stuk van ongeveer 1556]) —be
gint in Friesland meer dan ooit het hoofd op te steken. Een 
menigte personen is reeds besmet, zóó zeer dat, als niet 
snel wordt ingegrepen, de zaak op een opstand zou kunnen 
uitloopen. Des te grooter is daarvoor het gevaar, omdat 
de afvalligen voornamelijk Anabaptisten zijn. Dus zal het 
laatste plakkaat nog eens gepubliceerd moeten worden, en 
nü zonder eenige matiging voor zelfs berouwhebbende Ana
baptisten. Het Hof moet zich daarbij niet excuseeren met 
een beroep op de Inquisiteurs. Het moet ook de terecht
stellingen niet meer in het openbaar doen plaats hebben, 
want de ondervinding heeft bewezen dat bedoelde Anabaptisten 
den dood niet vreezen, en dat, als men ze openlijk hun straf 
doet ondergaan, zij daarin jubelen en de omstanders trachten 
over te halen hun meening te volgen. Meerderen komen 
hen gedurende de terechtstelling versterken in hunne dwaling, 
„les bayser et accoller", en hebben zelfs den confesseur tot 
weggaan gedwongen. Dus een 10- oî 12-tal executeere men 
in het publiek; de anderen „de nuyt et hors heure, secrète-
ment en la prison, ou les noyant en la rivière". Huizen, 
waarin bijeenkomsten gehouden zijn, brekemen af en bouwe 
ze in 20 à 30 jaar niet weer op; de woning van een ver
oordeelde late men eenige maanden gesloten met een biljet 
erop, waarin naam, misdaad en straf: en tot verhuurders 
van huizen worde een waarschuwing gericht om vooral goed 
toe te zien aan wie ze in huur iets afstaan. Ook bij het 
verleenen van placet moet het Hof scherp toekijken, terwijl 
tot den Bisschop een schrijven gericht zou moeten worden 

1) Rijks-Archief te Brussel, Carton 171, Affaires ecclesiastiqiies, no. 20 
van no. 18. 



496 

om hem op het hart te drukken geen institutie te geven dan 
aan geschikte personen en ook geen anderen tot den H. dienst 
toe te laten. Concubines moet men uitdrijven als het niet 
anders kan! De Procureur-Generaal loopt gevaar van zijn 
leven, om het groote getal delinquenten; hij heeft maar 2îes 
helpers; men geve hem er nog zes, voor den tijd van een 
jaar of zoo, als de zaak mogelijk gekalmeerd zal zijn; ook 
gelaste men allen genootschappen van „archiers, arbalestriers 
et culetriniers" zoo noodig hem bij te staan. In de gevan
genissen moeten geen gesprekken mogelijk zijn, en als een 
uitstekende maatregel wordt ten slotte geraden den plaats
vervanger van den Frieschen Stadhouder tijdens diens afwe
zigheid een compagnie van twee- à driehonderd voetknechten 
toe te voegen, „pour refrener iad. grande multitude des délin-
quans et affin que lad. justice soyt de tant mieulx assistée 
et faicte". 

Ik weet niet of in den zin dezer raadgevingen werkelijk 
orders naar Friesland zijn verzonden. In elk geval blijft het 
hier meegedeelde een merkwaardig stuk: het is als een wan-
hoopsbesluit, een oorlogsverklaring, de inwijding van een 
periode van geweld. En mogelijk — schoon niet waarschijn
lijk — ware de beweging der massa nog te onderdrukken 
geweest, als niet het geheele beleid der regeering, de richting, 
in het algemeen waarin zij stuurde, haar in haar eigen 
dienaren en in de grootçn onder de bevolking — wat religie 
betreft nog niet afvallig — slappe medewerkers, vijanden 
straks, had bezorgd. Zoo bleef de stroom steeds wassende, 
getuige ten slotte het overzicht dat LINDANUS in 1560 opstelde 
van den toestand in FrieslandJ). Van jaar tot jaar meer 
raakt de katholieke godsdienst in verval. Het getal van hen,, 
die met Paschen communieeren, wordt steeds kleiner. In 
1559 bedroeg dat in Leeuwarden 2000 minder dan in 1557 
en 1556. Velen gaan van daar naar Emden. In Sneek slonk 
het getal met 800, in Bolsward met 400 à 500. In Dokkum 
heette de helft der stad afvallig te zijn; bij onderzoek bleek 
dat nog erger; slechts 900 hadden op de voorgeschreven 
wijze Paschen gehouden, in 1558 nog 1800, terwijl de Older-

!) B¾ks-Aich. te Brussel, Cart 171, AH. eocl , no 11. 
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man beweerde dat er 4000 inwoners m de stad waren In 
Franeker, m 1559, 300 minder dan te voren; in Ylst in dat 
jaar 310 tegen vroeger 410; hier bevonden zich ook enkele 
Anabaptisten. In Sloten had men op den dag van het H. 
Sacrament noch een mis gevierd, noch processie gehouden, 
en men had er den Burgemeester P IBTBE WOUTERS begraven 
„sans prestres et sans priers ou aulcunes cérémonies de 
1'église". In de dorpen ook is het getal der getrouwen m 
sterke mate slinkende in Oldeboorn, om maar een enkel 
voorbeeld te noemen, 700 minder dan voorheen. In het 
geheel bedroeg in Friesland m 1559 de massa communianten 
8000 minder dan vroeger, en dan nog slechts in dàt gedeelte, 
dat door den Inquisiteur bezocht werd. Men weigerde naar 
de kerk te gaan „parce que 1'on y faict idolatrie", men 
weigerde te communieeren „avecq la papistique idolatrie"; 
„et la femme d'ung COKNELIUS RIKELS s'en alloit pour 
enfanter hors du vilaige, affin que son enfant ne fust bap-
tizé"'. E n heel weinigen slechts komen m de kerk om de 
preek te hooren, zóó weinigen, dat in Leeuwarden de prior 
der Jacobijnen, „homme bien scavant et éloquent, ne peut 
prescher à cause qu'il n 'y avoit que 6 ou 7 personnes à la 
messe". Wat is er — vraagt ook LINDANUS met recht — wat 
is er bij een zoodanigen aanwas, ondanks zulk een strenge 
gezindheid bij de centrale regeering, met van de toekomst 
te vreezen ? Ons heeft de Geschiedenis op die vraag het ant
woord gegeven dat men na het verhandelde op de voor
gaande bladzijden van haar kon verwachten. 

32 



BESLUIT. 

In het volgende vatten wij in het kort samen, wat in het 
voorafgaande uitvoerig is betoogd. 

Het regime der Friesche vrijheid was in de 15e eeuw, 
langs den weg van àl sterkere decentralisatie, op volkomen 
regeeringloosheid uitgeloopen. Die toestand was onhoudbaar, 
maar geen der groepen, die elkaar bestreden, was bij machte 
er een einde aan te maken. Toen wendden enkelen zich 
tot ALBBECHT VAN SAKSEN; in 1498 voorloopig en in 1500 
voor goed lag het uitgeputte land aan zijne voeten als 
kneedbare stof, waaruit hij kon vormen wat hij goedvond. 
Het scheppingswerk begon en was in 1504 in hoofdzaak 
voltooid. Als een nieuwe verschijning was een sterke cen
trale regeering in Friesland gevestigd; alleen in de inrichting 
van het bestuur der onderdeelen was aansluiting bij het 
vroegere merkbaar. De verandering droeg gouden vruch
ten, die echter de herinnering aan het vroegere zelfbestuur 
niet geheel konden overstralen. Te straffe doorzetting van 
het absolutistisch beginsel wekte verzet, en een bouwval 
slechts van wat hij en zijn vader hadden geschapen droeg 
GTEOBGE VAN SAKSEN aan KABEL V over *). 

Al spoedig drong zich aan de nieuwe regeering de vraag 
op, of zij door geweld dan wel door schikking het best de 
onderwerping van het gewest zou bereiken. In de onder
handelingen, met haar oorspronkelijke tegenstanders gevoerd, 
ontwikkelden deze hunne inzichten omtrent den meest wen-
schelijken regeeringsvorm; zij sloten zich zoo nauw mogelijk 
aan bij het vóór-Saksische verleden. De regeering wendde 
zich af en koos den weg van geweld. Sedert zijn twee rich
tingen in voortdurenden strijd; de absolute wil van den 

1) Hoofdstuk I. 
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Vorst is in doorloopende worsteling met den zin naar zelf
bestuur van liet Friesche volk; het tractaat van 1524 is als 
een verdrag, dat een tijd van gewapenden vrede inleidt1). 

De bestuursinrichting wordt intusschen op de fundamen
ten, door de Saksers gelegd, weer opgetrokken. Sterke cen
tralisatie met scherp toezicht van boven af en met zeer 
beperkte macht van plaatselijke autoriteiten staat aan de 
vorming van een gewestelijke bureaucratie in den weg, maar 
veroorzaakt wrijving nu en dan en verhindert snelheid van 
handelen en inachtneming van locale toestanden 2). Zij tracht 
oplossing van het deel in het geheel van KAREL'S landen 
voor te bereiden. Maar telkens en telkens weer komt zij in 
botsing met den zin naar meêzeggenschap en het particula
risme der Friezen. De geldnood der regeering schept daartoe 
de aanleiding á). Ben invloedrijke geestelijkheid, een mach
tige adel vooral, met krachtige persoonlijkheden aan de 
spits4), stelt zich op de bres voor de bedreigde rechtens 
verkregen of gepretendeerde vrijheden. In de vergadering 
der Staten, die langzamerhand een vasteren vorm aanneemt, 
in de wisselende of meer permanente groepen der gedepu
teerden bij uitstek, vinden zij hun arbeidsveld3). Bij de 
grieven der afzonderlijke standen tegen de centrale regeering 
sluit zich het streven naar zelfbestuur aan6). In 1539 en 
'40 eindelijk schijnt men in samenwerking een modus vivendi 
te zullen vinden. De regeering doet dan niet alleen af al 
wat tegen de traetaten geschied was, maar zij leent ook met 
bijzondere bereidwilligheid een luisterend oor aan de advie
zen op wetgevend gebied van gedeputeerden uit de Staten7). 
Zoo is men op den goeden weg. Maar deze verstandhouding 
is van korten duur en ook voor Friesland blijkt waar wat 
PIBENNE in zijn Geschiedenis van België8) van de toestanden 

1) Hoofdstuk II. 
2) Hoofdstuk III , IV en V. 
3) Hoofdstuk YI. 
4) Hoofdstuk VII 
5) Hoofdstuk VIII. 
6) Hoofdstuk IX. 
7) Pag. 373. — Otbk. van Vnesl. H , pag. 772, 777; vgl. boven, pag. 383. 
8) PIRENNE: G-esckichte Belgxens I I I , pag 213. 
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in dat land schrijft: „de beide leidende gezichtspunten, die 
zich met elkaar verbonden, blijven innerlijk onvereenigbaar. 
Green der beide machten, die tegenover elkaar staan, geeft 
voor goed zijn aanspraken prijs. Ieder van haar is veeleer 
geneigd zich van de eerste de beste gelegenheid te bedienen 
om den invloed van zijn mededinger te beperken, zooals 
dat later, in den tijd van PHILIPS II, duidelijk in het licht 
zal treden." 

Er gaapt een klove, van den beginne af; maar losjes is 
die overbrugd en onoverkomelijk wordt zij verbreed door de 
zaak der religie. Nadat de centrale regeering de bestrijding 
der ketterij eerst aan de plaatselijke overheden heeft over
gelaten , grijpt zij ten slotte door de zending der Inquisiteurs 
zelve in. Het Hof voelt zich gewantrouwd en in zijn hoog
heid gekrenkt; de Staten beklagen zich ook nu weer over 
inbreuk op rechten en tractaten; een àl grooter gedeelte 
van het volk voelt zich in eigendom en leven bedreigd en 
is weldfa tot verweer gereed. Alleen het Hof, in zijn samen
stelling van de regeering afhankelijk, verandert later van 
koers. Staten en volk binden straks in de voorste gelederen 
den strijd voor de vrijheid aan1). 

Tot den opstand tegen Spanje leidden oorzaken van poli- \ 
tieken, van sociaal-economischen, van godsdienstigen en van 
persoonlijken aard. Ook dat maken de voorgaande blad
zijden voor Friesland waar. Staatkundige factoren wortelen 
in het Friesche verleden. Economische levert mogelijk de 
belangenstrijd tusschen steden en platte land, die soms in
vloed oefent op de houding tegenover de regeering2); even
zeer schuilen ze in de wordingsgeschiedenis van het ketter-
sche kamp 3), al geven daarbij godsdienstige elementen zeker 
weldra den doorslag. En leidende persoonlijkheden, die aan 
persoonlijke of hoogstens standelijke grieven de beweegreden 
voor hun optreden ontleenden, heeft — getuige SYDS TJAERDA4) 

— ook Friesland in dezen tijd bezeten. 

1) Hoofdstuk X. 
2) "Vgl. "boven, pag. 311. 
3) ld. pag. 455 vlgg. 
*) ld. pag. 286 vlgg. 
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Veel is Friesland aan de regeering van KABEL V verplicht 
Het plukte meê de vruchten van haar algemeenen wetge-
venden arbeid, en tal van gewestelijke verordeningen1) schie
pen ter vermeerdering van welvaart regel en orde m allerlei 
opzichten Maar treffend vooral is de gedaanteverwisseling 
die Friesland m verwonderlijk korten tijd onderging Na 
een toestand van onbeschrijfelijke verwarring m de 15e eeuw 
schaart het zich m de tweede helft der 16e als een wel-
geordenden staat m het gelid der geünieerde gewesten 
Ook dit heeft het aan ALBBECHT en (XEOBGE VAN SAKSEN en 
aan de regeering van KABEL V te danken. En dat zoowel 
direct als indirect, want ook van het verzet gmg een op 
voedende kracht uit, dat te bewijzen en de bedoelde meta-
morphose tegelijk te schetsen en te verklaren is het hoofd
doel van dit werk De billijke eisch van overleg, of van 
zelfstandigheid anders, is de natuurlijke vrucht ten slotte 
van een zoo zorgvuldige opvoeding Als de regeering het 
eerste weigert wordt de tweede in een tachtigjarige worste
ling bevochten2). 

!) Zie b v voor algemeene plakkaten Chbk van Vriesl I I , pag 594 
820, 828, I I I , 149, 208, 261 — Voor regelingen van dijk- en nmntzaken 
liet Chbk passim — Voor zorg voor verkeerswegen ld I I , pag 512, 519 
I I I , 53, 98, 104 — Voorkomen van gebrek door verbod van uitvoer ld II 
177, 608, I I I , 102, 159 — Zorg voor veiliglieid ten platten lande ld II 
561, 625 644, 689 697, 714 718, 868, I I I , 30, 56 111, 214 — ld i n d e 
steden I I , 575, I I I , 373 — Bevordering van nijverheid ld I I , 577, III , 
57 — Bestrijding van besmettelijke ziekten ld I I , 622 — Ordonnanties op 
de vischvangst ld I I , 764, 777 — ld op de jacht I I 838 — ld op het 
deurwaaiderschap I I , 844 — Regeling van bakkers- brouwers-, en mole 
naarsbedrijf I I , 849, 293 — Oidonnantie tegen valschheid m geschrifte 
I I I , 189 

2) Vgl met dit laatste voor de Nederlandsche gewesten m het algemeen 
JB¾UIN De drie tijdvakken der Nederlandsche geschiedenis, m zijn Terspreide 
geschriften I , pag 33 vlgg 
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