BRIEF
'VAN

GOSLÏK

COLONNA,

HOPMAN OVER EENE COMPAGNIE

FRANEKER BURGERS,
AAN

DEN MAGISTRAAT DER STAD
FRANEKER.

Wel Ed: Achtb. Wijse ende seer Voorsinnige
Heeren.
IMijn Heeren. De penningen mij door u Ed:
Achtb. toegesonden door mijn Rustmeester als Corpraal van Adelborsen tot betalinge van mijn Comp.
is mijn seer wel ten handen gecomen. te weten
met de Rusïmeester 236 gul. ende met de Corp.
274 gul. volgens opstel, makende t' samen 510 gul.
welcke mij voor het Lantschaps geit is toe gesonden, doch alsoo ick van dese penningen mijn volck
niet ten vollen en kan betalen soo heb ick noodigh
gevonden u Wel Ed: Achtb. die Leeningh Rolîe
over te senden s gelijck sij van mij betaalt wort,
te weten die onder officieren, als Corp., Lanst, Rustmeester ende Serianten, doch seggen dat die onderofficieren van mijn Heer FULLENIUS meder tracteiieni kriegen. vecsoecke dat u Wel Ed: Achtb. haar
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niet minder sal gelieven te Tracleeren aîs die van
mijn Heer FULLENIUS, hebbende haar het selvige voor
soo veel als in mijn vermogen was toe geseijt, verhopende dan ôat u Wel Ed. Ach tb. hier in een
goede vporsorge sult hebben, op dat daar uijt geen
jelosij tusschcn malcanderen soud mogen ontstaan,
ende alsoo dese mijn Rolle voor een week kompt
te bedragen de som van 122 gul. 15 st. buijten die
drie Hooft Officieren, soo kompt voor die vier
weken 491 gulden, hier bij doende dat van de
Hooft Officieren kompt 575 gul., hier dan van getrocken d' 510, soo dat mij als dan noch soud
resteeren 65 gu!d., versoeckende seer instantelijck
dat V. Wel. Ed: Achtb. daar voor sorge gelieft te
dragen, dat het alhier bij die Comp. sal mogen komen, vermits mijn Fend' ende Luijtenant verstanen
ende oock willen hebben haar gagie alhier bij de
Comp ende soo sulckx soud moeten wesen, ick als
dan soo veel te kort komen soude, gelijck u Wel
Ed: Achtb. selfs sien can uijt dese nevens gaande
Rolle, verlatende rnij ondertusschen op u Wel Ed:
Achtb. goede voorsiennight. Wijders soo Recommandere ick seer demoedelijck dat u Wel Ed.
Achtb. sorge gelieft te dragen dat doch in tijts die
gene weîcke voor de twede maant uijt sullen moeten gaan ?aardigh sijn, op dat wanneer die tijt
van de eerste uijt saî zijn, off gelost sullen mogen
worden, gelijck mijn volck aîreets seggen dat sij
niet langer en willen blieven, als tot een vrijdagh
over acht dagen als wanneer haar maant als dan
uijt is, oock wederom naa huijs willen, verhopende
dan dat u Wel Ed. Achtb. hier in tijts sult gelieven
ordre ie stellen, om alle wanordere voor te comen
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onder mijn volck, alsoo si] daar machtigh op te
voren gaan dat MELLINGE aldaar gebleven is, jaa
durven haar wel laten verîuijden dat het haar noch
moeijt dat sij oock niet t' huijs sijn gebleven, ende
dat het doch even veel soude zijn geweest, het
weîcke oock om te beklagen is voor een Eerlijck
Man, ende ongeïuckig is een Capiteijn weîcke met
suîck een volck sal moeten uijt gaan soo daar in
geen andere Ordre en wort gestelt, want soo
doende soo kan geen Eerlijck Man Eerlijck blieven .
want soo haast als ick voor dese mijn post quam
tot Muntte zijl> soo had ick in 't eerst grote moeijlijckht dat sij daar niet in trecken wilden verschrickt sijn met een laalle vrese voor een plaats
daar v/el eer eenige doot waren geslagen, ick haar
daar tegen aan moedingende soo sijn daar binnen
gemarceert in besit nemende die post weîcke mij
door mijn Heeren Meesteren aan bevolen was,
waar op ick als doens aanstonts volgens mijn plicht
alomme de posten hebbe gevisenteert, mede nemende
tot mijn assistentie de Vroetsman HIBDRICK BERENTS
ende mijn Fend', ende naa gedane visentatie hebbe
het met poslen versien waar ick liet nodig achle,
twelk nader handt van den Heer SANBRA als commanderende de truijpes van Colmerla.nl ende Acht
Caspelen is voor seer goet gekeurt ende gene van
dese mijn posten is verandert worden, maar .des
morgens kregh ick weder een ander resconter van
mijn voîck, weîcke tot mij quamen ende seijden
tegen mij , dat sij alhier niet langer wilden blieven
ende off ick met haar wilde op trecken; ick haar
daar tegen aan vermaande haar tot getrouwigheijt
ende dat suîcx in mijn vermogen niet was, noch
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sulcx niet vermocht te doen, als een Eerlijck man,
mijn post te verlaten die mij bevolen was sonder
ordre van mijne Heeren Principalen, sij mij daarop
te gemoet voerende soo ick niet met wilde gaan,
sij dan even wel voort wilden, ende sijn daar op
het meeste gedelte van mijn Comp. off gegaan, doch
aan de Colmer zijl comeade alwaar mijn Heer
HUMALDA de wacht hadde met zijn voJck, sijn weder
houden ende te rugge gesonden door 18 Boeren,
naa dat hij alvoren haar het geweer had benomen
ende op een wagen geleijt ende mij alsoo toe gesonden. V: Wel Ed: Achtb. conen selfs licht oordelen wat moeijte dat, ick met sulck een rebelligen
volck heb gehadt, van welcke rebellie MELLINGE die
eenigste oorspronck is geweest, vertrouwende vastelij ck gene van alle het soud hebben ondernomen,
soo hij niet den eersten aanîeijder was geweest.
Verstaane oock tot mijn groot Jeet wesen dat mij
aldaar tot Franequer wordt nagegeven dat ick soud
soecken om die Borgerij in 't vur te voeren, met
meer andere bias vemen tweîck mij geen Eerîijck
Man. sal connen met goet en bloet connen in eenig
punt bewijsen, veel min een schellem ofte oneerhjck
persoon, waar voor ick de gene erken die mij sulckx
comen naa te seggen, maar nebbe alle tijt met hert
ende ziel getracht die Borgerij met welke ick zijn
uijt gegaan in Glorie wederom thuijst te geleijden
ter eeren de Stadt en hare ingesetenen, des gelijckx
soo hebbe oock alle ordres welcke mij van mijn
Heeren Mesters is gegeven als een Eerlijck ende getrou Officier in aiïe punten gepareert, volgens den
Eedt dien ick ia handen van U Wei Ed: Âchtb,
heb gedaan, in welcke gehoorsaamheijt ende trouwe
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ick oock saî volherden tot den Eijnde toe tôt Glorij
van mijn Stadt ende Vaderland. Hier mede dan
biddende Godt Almachtigh dat hij u Wel Ed. Achtb.
wijse Regeringen ende Famijlien wil segenen ter
saligheijt. Ondertusschen altijt blievenden
V Wel Ed: Achtbare Alder Onderdanigsten
Ende Getrouwen Dienaar
Munà'euji den 15 Augusti
G. COLOKHA.
1672.

Bovenstaanden brief, vroeger door mij aangehaald
en gebruikt in mijne aanteekeningen over B. BEKKER
en de FULLENIÜSSEN , geplaatst in het Friesch jierboeckjen foar J835, achtte ik, als eene kleine
bijdrage tot het gedenkwaardige jaar 1672, der
medecîeeliüg hier ter plaatse niet onwaardig.
De compagnie burgers, aan wier hoofd GOSUK
COLONNA geplaatst was, behoorde tot den uitschot
van den derden man, tot welks ligting de Staten
op den 13 Julij besloten hadden, zie SCHWARTZENBERG, V , bh 834. De 15 Augustus Ï672, op welken deze brief geschreven is, viel in op eenen
Donderdag, naar den ouden stijl, zijnde de Zondagsletter van dat schrikkeljaar geweest GF; de
Vrijdag over acht dagen, op welken de manschappen begeerden te worden afgelost, viel dus in op
den 23 Augustus; dan zoude hun maand verstreken
zijn, derhalve waren zij den 23 Julij uitgetrokken.
Deze compagnie gepreste burgers, van welke
COLONNA een zoo weinig loffelijk getuigenis geeft,
moet geenszins worden verward met de honderd
en twintig vrijwillige burgers, welke reeds dea
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16 Junij, onder aanvoering van de brave FULLBnaar de zuidelijke grenzen der provincie,
uit Franeker waren opgetrokken. Niemand zal zich
verwonderen , dat eene kleine stad , na honderd en
twintig vrijwilligers te hebben opgeleverd, weinig
strijdbare mannen had overgehouden, die, uit ware
liefde tot den vader!andschen grond, zich aan deszelfs bescherming zonder morren wilden toewijden.
Ook de slapheid der Regenten, bij de ligting zelve,
schijnt, volgens dezen brief, den geest van tegenstreving te hebben gaande gemaakt.
Van de afkomst en vroegere of latere betrekkingen van dezen COLONNA is mij niets bekend; alleen
bleek mij uit de doopregisters der Hervormde Gemeente, dat hij nog jaren daarna te Franeker heeft
gewoond en geleefd.
NIUSSEN ,

A. TELTING.

Wumkes.nl

