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VERSLAG
VAN

Da- ƒ. G.

OTTEMA,

OVER EENIGE

HANDSCHRIFTEN DER CHROMJK YAN M P VAN IHABOR.

HOOFDSTUK I.
3IÏ jiïútúatùi aantotft$t ^arùssáfïüirt.
V a n deze bevinden zich drie exemplaren op het
Provinciaal Archief van Friesland, te Leeuwarden.
A. Het eerste, getiteld op den rug der perkamenten band : Libri tres VORPERI THABORITAE ,
is welligt het oudste 1 van de thans voor mij lig—
1

Dat dit naar het oorspronkelijke handschrift van
W O R P is afgeschreven, zoude ik besluiten uit eene plaats
op p. i4, waar aldus geschreven i s :
paucis huic opinioni aut magis errori
» Nunc igitur vi4e—s>—felio—Mrterposite—ad—kale-signum
respondendum est.
» -W—crtcj An autem saepe dictus REINERUS caet."
het volgende is bovendien zoo klein en met verkortingen
geschreven, dat men zien kan, dat de afschrijver dit geheele slot van het 3de caput eerst heeft overgeslagen, en
vervolgens nog met yeel moeite op de oyerschietende

III.

8
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gende handschriften. Het is duidelijk geschreven en
wel bewaard. Het bestaat uit 260 bladzijden in
folio , welke niet genommerd zijn.

Bïz. 1 begint: VORPERIUS TMBORITJ, Se situ,
quantitate et qualitate terrae Phrisiae. Cap.pri.;
doch de naam is duidelijk met eene latere hand
bovenaan gesteld. Hoewel hier de opgave Liber
primus niet is bijgevoegd, begint het tweede boek
met een opschrift: Incipit secundus liber Cronice
Frisie, tractans et docens quando et per guos
Cristiana religio predicata m Frisia est; en het
derde boek met de woorden: Incipit liber tertius
Cronicae Frisiae, traclans de bellis et geslis Phrisonum cum Principibus Mos inpugnantibus.
Dit derde boek bevat 43 capita, loopt tot het
jaar 1396, en eindigt met het opschrift van een
44sle hoofdstuk: AZBERTUS BUX secundo rediit
et dominio Frisiae potitur.
Eene kantteekening
voegt hierbij : NB. hic incipit juxta exemplar in
minori forma lib, IV*
Welk exemplaar daarmede bedoeld wordt, is mij
niet duidelijk; doch alle andere exemplaren eindigen hier het derde boek, zoodat, daar het 4de boek
met het jaar 1400 aanvangt, hier eene gaping is
van drie jaren. Alleen dit handschrift A bevat nog
de hoofdstukken 44 tot 5 1 , geschreven door de
hand van BERN. FURMERIUS, en in eenen stijl, die te
ruimte van deze bladzijde plaats doen vinden. Dit laat
zich gemakkelijk verklaren, zoo de schrijver in het oorspronkelijke handschrift dit gedeelte op een los bïad ingeschoven, en in den tekst met de toyengemeWe vev.t'ijzing op dit toevoegsel gedoeld heefti
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teer van het voorgaande verschilt, dan dat ik deze
capita aan WORP zeîven kan toekennen 2 .
Op blz. 10 is eene aanteekening, die in geen
der overige exemplaren voorkomt: Exstat libellus
inier collectanea Thaboritica, qui Fresonem gentis
nostrae conditorem cum suis deducit ex Indiae insula, quam Fresam benedictam vocat, in qua Me
longa serie natus sit ex KJGAU, filio $EM, filii
NöAE \
De Naamlijst van Utrechtsche Bisschoppen en
Hollandsche Graven, welke voor het derde boek
geplaatst is, gaat tot den 56sten Bisschop, HEKRICUS,
1524, en den 29sten Graaf, CAEOLUS Imperator,
Evenwel zijn de jaartallen bij de twee laatste
Bisschoppen: 1516, PHILIPPDS, en 1424, HENRICUS,
vrij klaarblijkelijk door eene latere hand bijgeschreven; van waar het komt, dat die jaartallen in de
andere afschriften niet gevonden worden, die zekerlijk gemaakt zijn, toen dit bijvoegsel er nog
niet stond.
Lib.II, cap. 14, leest men: Duo
quidemEWALDI
nabiam ingressi CMRISTÜM praedicando confessi
sunt. Qui abinde ascendentes in
martirio coronati Smit, Waar FURMERIUS in in. ad
2

Op het Provinciaal Archief bevinden zich nog twee
stukken van B. FURMBRIUS, zijnde vertalingen van het
4de en 5de boek dezer Cronyck, doch beide onvoltooid.
Het eene is getiteld : Ver&io Latina

VOBTMÜII

niTAK; het andere: Quaedarn ex TABORITAE
interprete

TH ASO—

Historici

FURMKRIO.

3

Dit boekje is waarschijnlijk M. ALVINI Tractatus
Sa compendium historiae Frisicae. Verg. SuFF. PETRUS,
Be scr, Fr., V I I I , 5.
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veranderd en de woorden antiquam Saxoniam ingevuld heeft.
Lib. III, cap. 41, vindt men : Tune ALBERIUS
XXI, Comes Hollandiae , eius ex sorore nepos,
tulit corpus Comau avunculi sui et sepelivit illud
in
; hetwelk mede door FURMERIUS is
aangevuld met de woorden Hannonia Valencenis.
B. Het tweede exemplaar heeft den rugtitel:
W. TJAERDA , ges. Ckroniek van Friesland. Buiten
op den bijna verganen perkamenten band staan de
namen Focco FAN EYSINGA en DOUIFE FAN GLINSTRA, ANNO J570. Dit is dus het exemplaar,
van hetwelk in de Voorrede voor het Ilde deel van
het Charterboek van Vriesland, blz. LXXVIII, gewaagd is. De titel luidt: Cronicorum Frisiae libri
tres , nuper inventi ac nondum aediti, tractanles
ac, docentes primo, de quantitate et qualitate terrae
Frisiae ac moribus Frisiorum. Secundo, quomodo,
quando et per quos prtmum Christiana fides praedicata sit in Frisia, ac deinde de proeliis Frisiorum cum Comitibus Hollandiae ac Episcopis Trajectensibus gestis. Authore WORPERO TTAERDA,
ex Renismageest.
Deze drie boeken eindigen met fol. 94 (blz. 188),
en het opschrift van het 44ste caput: ALBERTUS ,
JOux secundo rediit et dominio Frisiae potitur.
Op de volgende bladzijde leest men:
Dit boeck kost in facit vertien stuy.
by my DOVWE JACOBS
TlERCKMA.

J6 66.

33.
Dan begint, met eene nieuwe pagineHng, fol. 1
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tot 176 (blz. 352), het vierde boek, in de Nederduitsche taal, onder den titel: Hier begint dat
vierde bueck der Cronycken van Frieslant, tracterende die gesten , die geschiedt %yn in Oostergoo,
Westergoo ende Seven Wolden, van die tyt, dat
Hartoch ALBERT van Beyeren, Grave van Hollandt etc, wt Frieslandt worde verdreven, a°.
duysent drie hondert ende negen ende tnegentich,
tot dat Hartoch ALBERT van Sassen weder in
Frieslandt worde gehuldicht. Anno XIII1" ende
acht ende tnegentich.
De naamlijst der Bisschoppen en Graven gaat tot
HENRICUS 56 en CAROLUS 29. Doch bij de twee
laatste Bisschoppen, PHILIPPUS en HENRICUS, is geen

jaargetal gevoegd, zoodat op deze lijst het laatste
jaartal is 1496,

FREDERICUS IV,

54.

Lib. I I , cap. 14, beeft de zinsnede: Duo qui~

dem EUALDI nabiam tngressi CHRISTUM praedicando confessi sunt; doch laat het daarop volgende qui enz. weg.
Lib. III, cap. 41, heeft de vroeger vermelde
zinsnede aldus: Tune ALBERTUS 2J, Comes Hol'
landiae, ejus ex sorore nepos abstulit corpus
Comitis avunculi sui, et sepelivit Mud in Egmondt.
Welk laatste woord niet door eene andere hand is
ingevoegd.
In het vierde boek, hetwelk niet als de anderen
in hoofdstukken is afgedeeld, staat fol. 1 (verso):
Anno XIIII", nae dat Hartoch ALBERT ende
Graeff WlLLEM, %yn zoon, wt Frieslant waeren
verdreven, «1^ in voorsz. bueck int langste geschreven is.
En fol. 3 (verso): Hier nae, int jaer ons Heren
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duisent drie hondert ende acht ende tnegentich,
heeft Hartoch ALBERÏ
van Beyeren, Grave van
Hollandt, Frieslandt inghenomen, ende Baelyu»
uen, nae den Hollantsche wys ende costume,
gesedt in Frieslant, die Schuiten ofte Grietmans
onder hem hadden, als ick int voors%. bueck dezer
Chronycke opt langste hebbe geschreven. Waeromme niet van noden is hier weder te verhaelen.
Van dit een en ander staat evenwel niets in het
3de boek, waaraan de geschiedenis dezer laatste
jaren ontbreekt. Doch wij vinden zulks in die
hoofdstukken vermeld, welke FURMERIUS in het
handschrift A bijgeschreven heeft. Opmerkelijk is
hierbij, dat die zelfde door FURMERIUS geschrevene
capita, gelijk zij in stijl van het Latijn der drie
eerste boeken verschillen, zoo in wijze van bewerking overeenkomen met den inhoud van dit vierde
boek.
Op fol. 5 leest men: Dit heb ick hier op het
langste van Heer RIEMICK BOCKEMA ende Thabor,
%yn clooster, geschreven, omdat ick niet geern solde
sien, dat die wercken van sulcken man métier
tyt solden verduistert worden,
want ick, die
desen cronyck hebbe geschreven,
ben in zijn
clooster Thabor professyt.
Appendix,
Metende
WORPERUS VAN OER GEEST, ende eerstmael Subprior, ende daernae Procurator, ten laesten Prior.
Ende is gestorven int jaer ons Meren duysent vyff
hondert acht ende dartich, den xxrien Februarii.
Eindelijk zijn in dit exemplaar de drie eerste boeken met eene Latijnsche of Italiaansche, en het
vierde met eene Duitsche letter geschreven,
C. Het derde exemplaar, in twee banden ge»
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bonden, beslaat 520 bladzijden schrifts in folio, met
wit papier doorschoten. Het is dat, hetwelk de Baron THOE SCHWARTZEKBERG EN HoHENLANSBERG heeft
laten vervaardigen, blijkens de Voorrede voor het
Ilde deel van het Charterboek, bl. LXXVII. Tot de
vervaardiging van dit afschrift zijn vijf handschriften
gebezigd, te weten : twee, welke door den Hoogleeraar P. BÚRMAN uit Amsterdam waren overgezonden ; het exemplaar hierboven onder letter B
vermeld; vervolgens ook dat onder letter A, en een
vijfde, hetwelk wij onder letter D zullen beschreven,
De drie eerste boeken zijn afgeschreven volgens
een exemplaar, bewaard wordende in de Bibliotheek der stad Amsterdam,
waarbij de afwijkende
lezingen uit de andere handschriften, vooral handschrift A, zijn aangeteekend. Het vierde boek is
gecopiëerd uit het handschrift B. Het vijfde boek
is genomen uit het Amsterdamsche handschrift, doch
gaat niet verder dan tot het jaar 1510, waar een
hoofdstuk , getiteld: JEMMA Heer JBSSMA , GERSRAÏÏT MoCKEMAt Seerschappen, unde KEMP E ROEPER , gevangen tho Leuwaerden van den. Heeren,
midden in de derde zinsnede is afgebroken, Hierbij
staat aangeteekend: Zie het mankeerende in het
exemplaar van den Heer J. DE KEMPENAER,
te
Franeher (handschrift D).
De "Naamlijst van Bisschoppen en Graven wordt
in dit afschrift niet gevonden.
Lib. I I , cap. 14, wordt gevonden: Duo quidem JEfTALDi, nabiam ingressi CHRISXUM predicando confessi suni. Qui inde ascendentes
martirio coronati gunt.
Lib. l ï l , cap. 4 1 , staat; Tune ALBERTUS 2J,
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Comes Mollandiae, ejus ex sorore nepos tulit corpus avunculi et sepelivit Mud in Egmonda,
Het derde boek eindigt ook met cap. 43. Doch
op de laatste bladen van den tweeden band vindt
men: Copia van een stuk, welke staat geschreven,
agter een exemplaar van WORP FAN THABOR.
A°. J397, den J8 Aug., venere partialitates in
Menalduma mieden inter Marsum et Dronryp,
BOTNIA et DEKAMA , eonim generales privatim
etiam dimicando pax fuit secuta unde simul tam
Vetcoperi quam Siriringi resolvere jugum Hollandicum reicere Comes ALBERTUS hoc intellecto
misif de novo Jilium suum WILHELMUM cum ARCKEZ, BREDERO,
EGMONT, BANIAERT , et alios
multos Barones et Nobiles, Enchusam et inde Take%yl etc.: et recepto Staurio Vetkoperi pacem in
eunt datis Jidejussoribus hoc modo : ALBERT, by
Gods genaden, enz.
Dit stuk wordt welligt in het andere der twee
Amsterdamsche handschriften gevonden. Wat de
zaak zelve betreft, die vindt men in het breede
in de meergemelde hoofdstukken, die door FURMERIUS bij handschrift A gevoegd zijn; de Marsumer
slag, in cap. 44, en het verdrag met Graaf ALBERT, cap. 46. Het eindigt daar met de woorden:
Datum Stavorae undecimo Augusti, anno millesi'
mo trecentesimo nonagesimo octavo.

Op de Universiteits-Bibliotheek te Franeher zijn
ook drie exemplaren der Chronijk van WORP VAN
THABOR.
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D. Een afschrift, vervaardigd te Bolsward, door
M. WILHELMI , blijkens het onderschrift:
Bms
MATJHIAS
GUILHELMI,
Prebendatus in ecclesia
Bolswerdiensi, scripsit hos librps cronicorum P hrisiae. Het bevat, benevens de drie eerste in het
Latijn, ook het vierde en vijfde boek in het Nederduitsch, en gaat tot op het jaar 1522; daar
het laatste stuk gedagteekend is: In den jaerJ522,
den 4 dach Novembris. Dit exemplaar, door den
Heer J. DE KEMPENAAR, in 1777, gekocht op eene
auctie, bij den Heer CHALMOT te Leeuwarden, is
uit de bibliotheek van dien Heer overgegaan in die
van het Athenaeum te Franeker.
De lijst der Utrechtsche Bisschoppen is hier,
even als in het handschrift B , zonder jaargetal bij
de namen der twee laatste Bisschoppen, doch de
lijst der Hollandsche Graven is met den naam van
PHILIPPÜS 3, 30 Comes, vermeerderd.
Lib. I I , cap. 14, leest men de woorden: Duo
quidem EWALVI nabiam (in margine cornubianî) ,
ingressi CHRISTÜM praedicaverunt, et postea istinc
discedentes interfecti sunt,
Lib. III, cap. 4 1 , Tune ALBERTVS 2J, Comes
Hollandiae, ejus ex sorore nepos tulit corpus
avunculi et sepelivit Mud in
. Hetwelk door eene andere hand aangevuld is met
Het derde boek eindigt voorts met het 43ste c a put, waarachter staat: finis libri tertii, doch het
opschrift van het 44ste caput niet gevonden wordt.
De drie eerste boeken beslaan 102 fol. (blz. 204).
Op fol. 105 begint het vierde boek, doch heeft ten
opschrift:
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ter begint dat twede boeck der Cronicken van
Vrieslandt, tracteerende enz. Aan het einde, op
fol. 245, staat: Et hic est simis sit laus Deo irio

a

nus et unus. De Chronijk vervolgt evenwel op
fol. 248, welk vervolg men het vijfde boek noemt,
ofschoon er niets boven staat. Dit tweede vervolg
îoopt dan van A°. 1499 tot 1522, en eindigt met
fol. 505, waar men leest: Dat eynde van dat
vyfte boeck deser Cronicken van Vrieslant.
Achteraan is eene inhoudsopgave geplaatst, met
het opschrift: Tabula Cronice VERPERI DE RiNSMAGEEST, Prioris in Tabor. .
Op fol. 105 verso vindt men, nagenoeg als in
handschrift B : Anno vierthien hondert, nae dat
Bartoch ALBERT,

met %yn zoone Grave

WILLEM,

wt Friesland waeren verdreven, alst in voorst,
boeck int lanchte beschreven is, enz.
En fol, 108 verso: Hyer nae, anno J398, heeft
Martoch ALBERT van Beyeren , Graef van Ilollant, Vrieslant ingenomen, endeBaliuven, nae die
Hollantsche costume, daeringeset, dye Schuiten oft
Grietmannen onder sich hadden, als ick int voorsz,
boeck deser Cronicken opt langste geschreven hebbe, waeromt niet nodich is hyer te verhalen.
E. Een vijfde handschrift, met den rugtiteî: WORPERI THABOR , Chron. Fris. MS., is zeer wel bewaard, en fraai met eene Duitscbe letter geschreven.
Het is voor de Franeker Bibliotheek aangekocht,
uit de boekerij van den Hoogleeraar J°. SCHRADER.
Op het schutblad, tegenover pag. 1 , staat: WORPERI THABQRITAE
Chronicon Frisiae MS. Verder: Vide de hoc VORPERO SuFFRlD, PETRI, de
scriptor. Fris.,'Bec,J,8,p.J33—J38,
ubimemorat
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codices M'SS., hujus ühronici quos vel ipse possedit, vel ab aliis habuit. Benevens de aanteekening: In BibKoth. Amstelaedamensi habetur eà'am
cod. MS. hujus Chronwi.
Voor in het op last van den Baron SCHWARTZENBERG vervaardigde afschrift (zie boven C) heeft
de Heer HERBELL gemeld, dat dit bovenstaande hem
voorkomt de hand te zijn van BURMANHUS SECUNDUS S
die het zich uit de bibliotheek van ANDRAEAS SCHOTUS had aangeschaft. Men leest ook aan den voet
van pag. 1 (hoewel met eenigzins ander schrift):
Ex BibKoth. AND. SCÜOTTJ. Alsmede: Corrector
eruditus haec legat et interpungat sicut coepi:
antequam operis tradat excudendum, et notet minio
quae nomina majuscula prima littera sint edenda.
Dit exemplaar is dus reeds eenmaal bestemd geweest, om afgedrukt te worden. Het bevat slechts
de drie boeken in het Latijn, tot lib, I I I , 43. Het
opschrift van cap, 44 is doorgehaald, en. daarboven, door de hand van BÜRMAN, geschreven: Iteliqua
desiderantur. Dit is het handschrift hetwelk door
HERBELL , bij de aangeteekende afwijkende lezingen , aangeduid wordt met MS. Franek. of C. a.
De titel, aan het hoofd van p. 1, luidt: Ex cronicis Frisiorum WORPÆRII SE REINSMAGEEST ,
Prioris in Thabor; doch boven pag. 2 en 3 leest
men den opmerkelijken titel: WOPEHII Chronioon
Episcorum Frisiae.
Lib. II, cap. 14, heeft; Duo quidem EIVALDI
nabiam ïngressi CHRISTUM praedicando confessi
sunt, qui inde asoendentes in
marlyrio coronati sunt,
Lib. IÏÏ, cap, 41 : Tune ÂLBERÏÎTS XXI, Comes
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Hollandiae, ejus ex sorore nepos tulit corpus Comitis avunculi sui et sepelivit Mud in
waarbij eene andere hand het woord Egmonda
gevoegd heeft.
Lib. I I I , cap. 4 2 , vindt men : In primïs insu~
lam Merckenhove, quant (ut supra eodem libroJ38
diximus) Ahbas de Mariengaerde emerat a Domino NICOLAO DE PERSTIS.
In het Amsterdamsche
exemplaar en afschrift C is dit cijfer uitgelaten, de
overige (A en B) lezen eodem libro capite 38,
welke lezing juist is; alleen het exemplaar D heeft
dezelfde schrijffout J38.
De Naamrol van Bisschoppen en Graven is gelijk
aan die van handschrift B.
F. Het zesde handschrift bevat vier boeken in
de Nederduitsche taal. Doch hierover moet met
het volgende tegelijk gesproken worden.
G. Het Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, heeft van den Ed. Achtb. Heer M^ G. A.
AVENHORN VAN NAUTA, Grietman van Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde, een handschrift van de
zelfde Chronijk ten geschenke ontvangen, bestaande,
even als het voorgaande exemplaar F , uit vier boeken in het Nederduitsch. Beide exemplaren, F en G,
zijn naar allen schijn vervaardigd volgens handschrift
B , en, voor zooveel de drie eerste boeken aangaat , eene vertaling uit dat exemplaar. Beide zijn
door dezelfde hand geschreven (die ook twee afschriften van JANCICO DOUWAMA'S werken heeft vervaardigd , waarvan het eene aan de Heeren BUMA ,
en het andere aan het Provinciaal Friesch Genootschap toebehoort), met eene letter en spelling ,
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die in het begin der vorige eeuw gebruikelijk
waren.
H. Een achtste handschrift is het eigendom van
J r - J. M. VAN BEYMA THOE KINGMA , Grietman

van

Franekeradeel. Het maakt een zeer dik boekdeel
in folio uit, duidelijk geschreven en vrij wel bewaard, bevattende:
1. De drie eerste boeken , in het Latijn , eindigende met lib. III, cap. 4 3 , en beslaande fol. 1
tot 99 (blz. 197).
2. Het' vierde boek , in het Nederduitsch, loopende, met eene nieuwe paginering, van fol. 1 tot
184 (blz. 368). Aan hetzelve ontbreken de laatste
regels van de woorden ena'e om leuwarden af.
3, Een vijfde boek, alleen tot opschrift hebbende : Van den jare X P . Behalve dat hieraan de
vijf eerste hoofdstukken ontbreken, die het gebeurde
in 1499 vermelden, is dit gelijkluidende met het
vijfde boek in het Franeker handschrift D. De
eerste bladen zijn zeker verloren gegaan; want de
nieuwe paginering begint met fol. 16, en loopt
tot fol. 311.
4, Een zesde boek, of derde vervolg, zonder
ander opschrift, dan : Van den jare XVC
XXIIII,
en beslaat voorts fol. 312 tot 466 (blz. 307). Hierin is de kronijk voortgezet tot 14 Augustus 1545,
hoewel onvolledig; want op fol. 371 verso leest
men: Hier ontbreeken %ekere articulen van dezen
lantdaege {a°. J53J) , salmen diligentie doen, om
die te cryghen, en hier sckrieven. En op fol. 397:
In dese ydell quaterne salmen schrieven van den
jaeren 35, 36, 37, 38, soe wat men daeraff
crygen mach. Even zoo staat op fol. 429: Bier
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misset dat jaer van XII', aldus beginnende: Op
ten XXIX Septemb. is by Myn ffeere etc; en op
dezelfde folio verso: Uier misset oeck anno 42, 43.
Aan het einde, op foî, 466, vindt men eene
dagteekening, waarop waarschijnlijk de schrijver
of afschrijver zijnen arbeid voltooid heeft: Ben
XII Aug. 77. Is dit 12 Augustus 1577 ? de vorm
van letterschrift schijnt dit te bevestigen.
De bijzondere melding van de publicatie in Wort'
seradeel en de eedaflegging te Bolsward bij het
laatste stuk doet mij vermoeden, dat de schrijver
in deze stad te huis behoord heeft.
Lib. I I , cap. 14, luiden de meervermelde woorden aldus: Duo EWALDI nabiam ingfessi CHRISTÜM praedicando confessi sunt, qui inde adscendenfes ad terram antiquorum Saxonum martirio
coronati sunt.
Lib. III, cap, 4 1 : Tune ALBERTUS 2J, Comes
Hollandiae, ejus ex sorore nepos, tulit corpus
avunculi et sepelivit illud.
Wanneer heî Provinciaal Friesch Genootschap
tot eene uitgave van de Chronijk van WORPERUS
THABORITA besluit, zijn deze laatste exemplaren,
tot bereiking van zulk een doel, van weinig,
of ten hoogste van zeer ondergeschikt, belang,
Onder de andere, hierboven beschrevene , handschriften, komt mij , na vergelijking van al de opgemerkte bijzonderheden, voor, dat handschrift A het
oudste is, en wel in het klooster Thahor, zoo al
niet onder het oog van WORP zelven, dan toch
kort na zijnen tijd, te zijn vervaardigd. Van dit
handschrift Â, zijn welligt B en E beide afschriften,
terwijl D een afschrift van E schijnt ie zijn» Het
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Amsterdamsche handschrift, waaruit de copij C genomen is, kan ook een afschrift van E wezen. Doch
deze gissingen steunen op lossen grond, zoo lang zij
niet door de vergelijking van andere, zich elders bevindende, handschriften eene nadere bevestiging vinden.
HOOFDSTUK IL
<3tj vnxmeÏÛTIQ alLejen btktrùiz

1

al «Urms aottWfy,%t

i

Op de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage
worden %es handschriften gevonden, waaromtrent
door mij nog geene nasporingen gedaan zijn.
Op de Bourgondische Bibliotheek te Brussel bevinden zich ^ e e handschriften.
1. N°. 6070. Ex Chronicis WoRPERH de Reinsmageest, Prioris in Thabor. Liber primus. De
situ , quantitate et qualitate terrae Phrysiae.
Pag' J, H^c habet: Hoc in Chronico numquam impresso plura habentur de Sancto WILIM°
BRORDO etiam Antwerpiensium Apostolo.
In codice hocce notae marginales non leguntur,
quae sunt in alio codice,
Olim in Biblioth. Lovan. (J776), Na. JJM,
2. Nc. 7265. Mier beghint dat vierde bueck der
Chronycken van Vrieslant, etc.
Codex hic liber IV sive continuatio est Misloriae Frisiae a WORPERO THABORITA, ad annum
J357 perducti; auctor ignotus non est, incipit anno J399, et desinit anno JW8, et numquam
impressus /uit, nee de eo quidquam VALERIUS
AMBREAS,
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Oîim in Biblioth. Lovan. inveniebatur (J776),
N°. JJJ5.
SÜFFRIDUS PETRUS , Se scriptoribus Frisiae, telt
drie hem bekend gewordene handschriften op. Het
eerste, hem toegezonden door den Heer UPCO VAN
BURMAHIA, schijnt hem aanleiding te hebben gegeven , om te melden, dat WORP VAN THABOR , dien
hij in de familie TJAARDA te huis brengt, de chronijken zijns vaderlands in drie boeken beschreven
heeft, waarvan het eerste tot KAREL den grooten,
het tweede tot den aanvang der grafelijke regering
in Holland, en het derde tot op des schrijvers
leeftijd, 1538, voortloopt.
Het tweede was hem bezorgd door den Heer
IGRAM VAN ACHELEB , en behoorde aan den eerwaar-

digen PATJLUS AEGYDIUS COSTERUS, toen Prior van
Thabor, later Abt van Foswerdt. Dit handschrift
bevatte, behalve de drie boeken van WORP , ook
nog eene vertaling van de Gesta Fresonum, M.
ALFINI
Tractatus , Copiae aliquot pivilegiorum,
Pacta quaedam et foedera, MEINJRDI
FRJNEKEREüfSis Passio Grumhganorum, en eindelijk (PETRI
THABORITAE) Chronicon van 78J—J550,
Het derde had hij, door tusschenkomst van den
Heer JACOB BOURICIUS , ontvangen van den Heer
PETRUS BUYGIRS , welke bij dit exemplaar zijne
aanteekeningen gemaakt had. Hetzelve bevatte,
behalve de drie boeken van WORP , in het Latijn,
gaande tot 1399, ook een vierde boek, in het Ne»
derduitsch, lot J498, De Groninger passie van
MEISARD
FAN FRANEKER, benevens Annales rerum
in Frisia gestarum, ab anno J4J3 usque ad tempora Burgundorum h. e. ad annum J5J8. Van
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wien dit laatste bijvoegsel was, wist hij niet; doch
het had met de chronijk van PETRUS THABORITA
veel overeenkomst.
Zeker schijnt het dus te zijn, dat het 4de boek ,
hier vermeld, hetzelfde is, hetwelk in de handschriften B , C, D, E , F , gevonden wordt; maar
ook, dat het laatstgenoemde bijvoegsel niet dat is,
hetwelk, onder den naam van 5de boek, in de
handschriften C, D en H, voorkomt. Daarenboven is
het 4de en 5de boek geheel verschillend van het
geschrift van PETRUS THABORITA , hetwelk door de
Heeren VISSER en AMERSFOORDT, in het Archief enz.,
is uitgegeven.
Met geen van deze bij SUFFRIDTJS PETRUS vermelde
exemplaren hebben de boven beschrevene zeven
afschriften overeenkomst genoeg, om te doen denken, dat een derzelve tot de door hem geziene
behoord heeft.
In Het leven van ALKEMADE, door SCHOTEL,
wordt, blz. 199, melding gemaakt van een deel in
folio, groot 187 bladzijden , getiteld : TABORITAE
Chronicon, sive historia Frisiae VORPERI a Rinsmageest, monachi in Tabor; op de andere zijde
van het titelblad was, e Chronico secundo (hujus TABORITAE ) Belgico idiomate conscripto, dit
bijgeschreven: » Want ick, die deze Chronyck
» hebbe geschreven, ben int closter Tabor gepro» fessyt, Metende WORPERUS VAN DER GHEEST , ende
» eerstmal Subprior, en daernae Procurator, ten
x laetsten Prior." Vervolgens: ïübivis locorum apud
i EMMIUM (in Historia Frisiae) testatur de ejus vita ,
» scriptis et morte, an. 1538. Conf. SUFFRID. PET.,
» in Tr. de scriptoribus Frisiae, Dec. 10, cap. 8.'1
III.

9
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Dit handschrift van ALKEMADE is gebruikt door
in zijne Batavia saora, vooral bij
het 5de deel. Aldaar, blz. 159 en 160, schrijft
•hij: » VORPKRUS THABORITA (zie VALER. AND. in
» Biblioth. Belg.), dat is, regulier Kanonnik van
» T/mèor, te Rynsmagest» een dorp van Vries» land, gebooren. Hij heeft eerst de pastorij van
» zijne geboorteplaats bekleedt, maar is naderhand
i> Regulier Kanonnik in het klooster Thabor ge» worden , daar hij ook Onderprior, Huisbezorger
» en Prior is geweest. Hij heeft in de Latijnsche
» taal eene kronijk van Friesland geschreven,
» dewelke haar begin neemt met de opkomste
» des volks, en met het jaar 1535 eindigt. Deeze
z> kronijk, die voorheen bij den Advokaat KORa NELis VAN DUIN , in 's Gravenhage,
te leezen
» was, is mij door den Heer KORNELIS ALKEMADE ,
ï met groote beleefdheit, geleent; ook heb ik er
» verscheidene zaaken, tot de geestelijke Oudheden
x van Friesland behoorende, uitgetrokken."
VAN HEUSSEN ,

Verg. mede bl. 107. Merkwaardig is hetgene hij
schrijft bl. 95. » In 't jaar 1397, zoo als in de kros> nijk van WORPERCS gelezen word, is de over» schoone kerk van 't klooster Foswert gansch afj> gebrandt: zijnde, zoo als de spraak ging, aan
» brand gestoken door de monniken van Klaar» kamp.
Daarop hebben die van Foswert, ter
» wrake, vier monniken van Klaarkamp doodge» smeeten, waaruit veele onheilen zijn gevolgt."
Dit toch wordt in geen van bovengemelde handschriften gevonden, maar komt alleen voor in het
bijvoegsel van FÜKMERIUS tot handschrift A, in het
44ste hoofdstuk. En evenwel is de aangehaalde be-
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schrijving van hel handschrift bij ALKEMADE , door
VON UFFENBACH gezien, niet op het handschrift A
toepasselijk. In ALKEMADE'S handschrift moet dus
het 3de boek volledig, dat is, tot 1399 voortgezet,
gevonden zijn, en daaruit, of uit een dergelijk
handschrift., kan het fragment, hetwelk achter aan
afschrift C gelezen wordt, zijn overgenomen. Altoos dat fragment komt met het Latijn van WORP
genoeg overeen, om het voor echt, of uit eene
echte bron afkomstig, te houden. SUFFRIDUS PETRUS
spreekt ook zoo duidelijk van 1399, waarmede het
3de boek eindigt, dat zijn exemplaar in dit opzigt
vollediger, dan de bij ons aanwezige, moet geweest
zijn; hetwelk intusschen daarom vreemd is, omdat
de handschriften A, B , D en E , alle van voor het
jaar 1570 (zie handschrift B) dagteekenen, en dus
even oud zijn, als die van SUFFRIOUS PETRUS konden
wezen.. Doch, hoe dit z i j , ook FURMERIUS heeft
dit verschil opgemerkt, getracht in handschrift A
hel verloren gegane te herstellen, en waarschijnlijk
zich daartoe van het gemelde fragment bediend.
Dit is te meer waarschijnlijk , omdat dit fragment
het charter van 11 Augustus 1398 in het Nederduitsch bevat, en FURMERIUS , cap. 4 6 , De condifionibus pacis apud Siavoram latis, zegt: » Pacis
» conditiones uno diplomate a GUILHELMO, Oster•s, vandiae Comité, fuerunt comprehensae, Quod
y> ad verbum e Germanico sermone translatum, hic
» subscribimus, ut rei gestae series tanto melius in» teiligatur."
In de voorgaande, bij SUFFRIDÜS PETRUS geziene,
handschriften is het ook nog vreemd, dat hij de
chronijk van WORP tot 1538 (volgens VAN HETJSSEK
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tot 1535) voortgezet vindt, terwijl in het Franeker
handschrift D het vijfde boek tot 1522 loopt, en
1538 het sterfjaar van WORP is geweest; alsmede
dat hij de chronijk van PETRUS THABORITA den tijd
van 781 tot 1550 laat omvallen, hoewel in het
door VISSER en AMERSFOORDT gebruikte handschrift
die kronijk met 1527 eindigt. Is dit alleen onnaauwkeurigheid van SUFFRIDUS PETRUS ? Zeker,
op de naauwkeurigheid van dezen valt niet te
roemen, als hij pag. 134 schrijft: » Quamvis mihi
•» hactenus nonnisi MS. videre conligerit, idque in
2> uno duntaxat exempïari-, quod mihi Leovardia,
» anno J590, mense Martio, transmisit aroplissirnus
j) nobilissimusque vir UPCO A BURMAMA," daarna
terstond op de volgende bladzijde verhaalt: % Hoj> rum codicum alterum mihi transmisit ex patria
j) Lovanium ante multos annos amplissimus consul» tissimusque vir D. D. IGRAMUS AB ACHELEN , Regii
» Senatus in Frisia Praeses;" en eindelijk op
b!z, 137 volgen laat: » Altenim codicem nobis
» Leovardia Coloniam transmisit anno 1585 amplisj> simus vir consultissimusque U. J. Doctor JACOBÜS
T, BOURICIUS."

Wij hebben dit genomen uit de Franeker uitgave van 1699. Doch dat hier in de cijfers geene
vergissing is, blijkt uit een exemplaar van de eerste
uitgave, toebehoorende aan den Heer Mr. A. VAN
r
HALMAEL J - (hetwelk door SUFFRIDUS PETRUS aan
BÜCHO VAN AYTTA weleer ten geschenke gezonden

is, en waarin hij eigenhandig de drukfouten heeft
verbeterd) , in welk exemplaar geene afwijking
van het boven aangehaalde gevonden wordt.
Nog een gezegde van

SUFFRIDUS PETRUS
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wij niet onvermeld laten : * Sunt qui eum Chroni» con suum domi suae dum Pastor esset in Rynss mageesfa, suis expensis excudi curasse asserant."
Hiermede komt overeen een briefje, gevonden in
het handschrift G, en geteekend J. KOK (de schrijver van het Vaderlandsch woordenboek ?), waarin
onder anderen voorkomt: » Wat de WORP VAN TA» EOR , door mij geciteert, aangaat, is dezelve, die
i U Wel Ed. bedoeld, enz. Ik hebbe hiervan te
» leen gehad een stuk in klein folio, met de hand
» geschreven, dan meene ook, dat daarvan een gev deelte gedrukt gezien heb, in 8°. Zal hierover
J> eens moeite doen , om nog eens te krijgen."
Wat hiervan is, blijft moeijeîijk te beslissen. Bekend is de meening, dat in het laatst der XVde
en in het begin der XVIde eeuw, bij meer dan een
geleerd persoon in Friesland, eene kleine drukkerij
aanwezig was, en dat onder anderen de zoogenaamde Anjumer druk, van de Leges Fresonum
(goeltjes om it J4Ó0 jier), aan zoodanige particuculiere drukkerij van Jr« HIDDO VAN CAMMIKGHA het
aanwezen verschuldigd is. (SGHWARTZENBERG, Voorreden , Charlerboek, II d., blz. 6 8 , 69.)
HOOFDSTUK III.
Sets smtx: ÜJrrrp wan %^abat

m jiJKz ctycenijk.

Ten sïotte nog iets over den schrijver en zijn werk.
spreekt van hem altijd als 021*0
Procurator WMRPERIS 4 , en duidt hem eenmaal
PETRUS THABORITA

* Dat de spelling van dezen naam nu eens

Wumkes.nl

WBRFKRIS}

126

VERSLAG OVER EENIGE HANDSCHRIFTEN

aan als WBRPEHIS, van Reynsmergheest ghebooren
{Archief, deel III, blz. 375). In de aanteekening
op deel I I , foi. 5, van handschrift B (zie hiervoor
blz. 110) heet hij zich te noemen WORPERUS FAN
DER GEEST. Alleen het titelblad van handschrift
B noemt hem WORPERUS TYAERDA ex Renismageest, en SUFFRIDUS PETRUS 5 , t, a. p., brengt hem
tot de familia TJAARDANA.
Er is echter geen
spoor te vinden, dat hij tot dit geslacht behoord
heeft, of dat iemand van die familie Prior van het
klooster Thabor geweest is. Dit althans bevestigen
de Heeren Jr- Mr- M. DE HAAN HETTEMA en M*1- A.
VAN HALMAEL Jr-, die met de genealogiën van de
Friesche adelijke en andere aanzienlijke familiën
zeer van nabij bekend zijn. Deze naam is hem dus
welligt bij vergissing toegeschreven. Onder de Abten
van Mariengaarde wordt een FORPERUS TZJAERDA

dan WORFERUS,

dan VORFERVS,

en ook

VOSPMRXUS,

voorkomt, doet niets ter zake. Men vindt zelfs VOFKmvs, doch blijkbaar door eene schrijffout, tweemalen in
handschrift E (zie blz. n 5 ) .
s In het oorspronkelijke opstel (bewaard bij het P r o vinciaal Archief) leest men aldus: » VORPERUS, natus in
» Rynsmagesta, qui pagus est in territorio Dantumano,
» filius illegitimus cujusdam viri nobilis ibidem, ex fami—
» lia TlABDANA fuit, (jui cum ab ineunte oetate literis
» et reügioiii deditus esset, evasit vir in primis doctus ac
s religiosas, etc." Het woord illegitimus is doorgestreken en verbeterd in sed non ex thoro legitimo, doch ook
hietdoor de pen gehaald.
Op een der eerste bladen van dit handschrift vind ik :
» VERPERIS DE RYNSMAGOKST.

Vide lit. Do, BENDIXII,

J) de dato 8 Aprilis i585."
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als XVIde Abt genoemd, gestorven 1352, Men kan
hem toch met dezen niet verward hebben ?
VAN DER GEEST
noemde men hem, of noemde
hij zich, naar zijne geboorteplaats Rinsumageest;
THABOBITA naar het klooster, waarin hij geleefd
heeft. Wij Weten dus met zekerheid niets van hem,
dan dat hij WORP geheeten heeft,

dat hij in 1523

Prior van Thabor is geworden 6 , en den 26 Februarij 1538 gestorven is.
In eene aanleekening van den Heer VAÜT NAUTA
vindt men van dezen Prior dit merkwaardig zeggen vermeld: Bat de duivel altijd zyne wooning
in den kop der monniken gehad heeft.
Wat den tijd betreft, waarin WORP geschreven
heeft, dien meen ik omstreeks het jaar !5ÜO te moeten stellen. De bijzonderheid, welke reeds opgemerkt
is, dat bij de namen der twee laatste Bisschoppen,
PHILIPPUS en HENRICUS , in de meeste handschriften
geene jaartallen gevoegd zijn, en dat die jaartallen
in handschrift A eerst door eene latere hand zijn
bijgeschreven, doet mij veronderstellen, dat die
lijst in het oorspronkelijke opstel niet verder gegaan is dan tot 1496, FREDERICÜS , 54, en dat
overeenkomstig hiermede ook de lijst der Graven

geëindigd is bij

PHILIPPUS

II, 28 Comes. In

die veronderstelling moet dan het handschrift A ,
na 1524 gemaakt zijnde, er die twee laatste Bisschoppen , benevens KAROLUS Imp,, 29 Comes,
bijgevoegd hebben; gelijk ook het Franeker handschrift D , dat jonger is dan A, de rij der Graven
heeft voortgezet tot PHILIPPUS III, 30 Comes, HierZie P E T R . T H A B . , Archief, à, I I I , fy5-
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uit besluit ik, dat WORP dit werk geschreven heeft
gedurende de regering van den 54sten Bisschop
FREDERICUS, en dus tusschen de jaren 1496 en
1516. In het handschrift van ALKEMADE leest men

ook op den titel:

VORPERI A RINSMAGEEST,

mo-

nachi in Tabor, waaruit men besluiten mag, dat
WORP deze chronijk opgesteld heeft, voordat hij nog
Supprior was geworden, En daar hij later tot
Procurator bevorderd, en in 1523 tot Prior ge^
kozen is, komt die tijdsbepaling met het tijdperk,
waarin WORP monnik was, zeer goed overeen. Nog
nader wordt die tijd bepaald, als men let op het;
volgende, hetwelk lib. I , cap. 8 , voorkomt.
j> A°. 1492, fuit et helium inter ipsum et Duces

» B ur gundiae,
usque i?i praesentem diem.
s Et multiplicata sunt mala,non solum in Gelria,
» sed et in omnibus terris et regionibus circura
T> G-elriam, et adhuc nondam esi finis. Infra
j> vero suis in locis plenius de his dicemus."
Dit toch moet WORP geschreven hebhen vóór
1505 , dat is, vóór het jaar , waarin PHILIPPUS de
sofioone met KAREL van Gelder een tweejarig
bestand gesloten heeft.
Uit het aangehaalde blijkt tevens, dat hij , dit
schrijvende, het voornemen had, zijne chronijk tot
op het einde der 15de eeuw voort te zetten. Echter gaat de Latijnsche chronijk niet verder dan de
14de eeuw,

en het is mogelijk, dat W O R P ,

tot

hoogere bedieningen en meerdere werkzaamheden
geroepen, geenen genoegzamen tijd gevonden heeft,
om zijn werk te voltooijen. Het gevoelen van
SuFFRiDTis PETRUS , dat WORPS eigen opstel niet
verder gaat dan tot 1399, wordt ook door den
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Baron SCHWARTZENBERC , t. a. p . , aangenomen,
en de wijze van bewerking van het 4de boek,
in het Nederduitsch, verschilt van die der drie
vorige boeken ook genoeg, om het 4de niet
aan den schrijver der drie eerste boeken toe te
kennen.
Daarentegen pleit de uitdrukking, in het verhaal
van de stichting van het klooster Thabor :
s Want ik, die dezen Cronyck hebbe geschreven,
3 ben in zyn clooster Thabor geprofessyt. Appen» dix, hielende WORPERUS VAN DER GEEST , ende
7> eerstmael Subprior, ende daernae Procurator,
» ende ten laesten Prior. Ende is gestorven in 't
•ti jaer ons Heren du]'sent vyff hondert acht ende
» dertich, den 26en Februarii."
gelijk mede de verwijzingen uit dit boek naar
het gestelde in de voorgaande boeken; dit een en
ander, zeg ik, pleit er zeer voor, dat ook dit
4de boek van WORP afkomstig is» De afschriften
B en D zijn zoo kort na den tijd van WORP
(naauwelijks 80 jaren) geschreven, dat hij, die
vroeger in het oorspronkelijke handschrift van het
vierde boek die aanteekening (appendix), Metende
enz., bijschreef, een tijdgenoot van WORP moet
geweest zijn, en aïzoo heeft kunnen weten, wie die
ick, die dezen Cronyck hebbe geschreven., was. Hier
komt bij, dat men wel kan veronderstellen, dat
de vervolger, zoo hij iemand anders geweest is dan
WORP , het werk van WORP heeft willen voortzetten, maar niet gemakkelijk, dat hij dan zijn eigen
werk aan den naam van WORP geschonken heeft.
En zoo hij (de vervolger) dit niet gedaan heeft,
anderen kunnen er nog minder belang bij hebben
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gehad, om iets aan WORP toe te schrijven, hetwelk hem niet toebehoorde.
Stelt men dus, hetwelk voor alsnog mij het meest
aannemelijk toeschijnt, dat ook dit âde, in het
Nederduitsch gestelde, boek door WORP vervaardigd
is, dan moet er voor die verandering van taal en
bewerking eene billijke reden kunnen opgegeven
worden. Die reden meen ik hierin te vinden.
Blijkens den geheelen inhoud der drie eerste boeken , was het de bedoeling des schrijvers, om eene
kerkelijke geschiedenis van Friesland te geven:
want de eerste prediking van het Christendom, de
langzaam voortgaande bekeering van de Friezen,
hunne betrekking tot de Bisschoppen van Utrecht,
en hunne twisten met deze, zoowel als met de
Hollandsche Graven, maken het onderwerp dier
boeken uit. Het handschrift E vertoont boven de 2de
bladzijde het opschrift: Chronicon Episcoporum Frisiae. En in de. 14 eerste eeuwen vond WORP zeker
de kerkelijke geschiedenis van Friesland belangrijker, dan de staatkundige, ten minste voor hem
als geestelijke, en daarom stelde hij in de eerste
boeken de kerkelijke zaken op den voorgrond.
Doch de 15de eeuw gaf hem een geheel ander onderwerp. De twisten der Schieringers en Vetkoopers, die gedurende dat tijdperk dit gewest vervulden , hadden de staatkundige geschiedenis, boven
de kerkelijke, belangrijk gemaakt, en den invloed
der Utrechtsche Bisschoppen, tegen wier gezag de
Friezen altijd weerspannig waren geweest, nog
onbeduidender gemaakt dan te voren. In dit 4de
boek moest dus de schrijver zich op een geheel
ander standpunt verplaatsen.
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Bij het zamenstellen van de eerste drie boeken
had de schrijver de werken van anderen voor zich,
en de bronnen, waaruit hij putte, waren chronijken , legenden en levensbeschrijvingen, dewijl de
geschiedenis dier eeuwen door anderen reeds op verschillende wijzen, geheel of bij gedeelten , was behandeld. Tot de vervaardiging van het 4de boek,
daarentegen, had hij geene bouwstoffen van aanbelang in de werken van vroegere schrijvers,
maar moest hij alles zelf, uit de nog voorhanden
zijnde oorkonden, charters, diploma's, zoenbrieven enz., opdelven. Hierbij gaf de rijkdom van
stof, bij de meerdere belangrijkheid van een tijdperk , hetwelk gedeeltelijk nog in veler geheugen
levendig was, hem als van zelf aanleiding tot eene
meer breedvoerige behandeling, waardoor dit 4de
boek alleen uitgebreider is geworden, dan de drie
vorige te zamen genomen.
Eindelijk, hij schreef de drie eerste boeken in het
Latijn, en had zekerlijk ook wel eerst het voornemen , het geheele werk in die taal op te stellen.
Voor de eerste boeken was hem dit in zeker opzigt
ook gemakkelijk, daar de geschriften, welke hij
raadplegen kon en moest, meerendeels ook in die
taal waren geschreven. Maar op het einde van het
3de boek, waar hij het tijdperk naderde, waarover
hij in het Nederduitsch gestelde staatsstukken moest
raadplegen, begon hij de moeijelijkheid van het Latijn schrijven te gevoelen. Hij moest dan toch, of
de Nederduitsche stukken tusschen een Latijnsch verhaal invlechten, gelijk hij in de laatste hoofdstukken van het 3de boek deed, hetwelk wij zien uit
het fragment, bewaard in het afschrift C (a°. 1397
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enz), of al die oorkonden, welke hij in hun
geheel wilde bewaren, in het Latijn gaan overzetten. De misstand van het eerste, en de moeijelijkheid van het laatste, kunnen hem gemakkelijk
bewogen hebben, om voor het 4de boek zich liever van de Nederduitsche taal te bedienen.
AI deze redenen te zamen genomen, het verschil 1°, van onderwerp, 2°. van behandeling, en
3°. van taal, reglvaardigen zijn besluit, om de
drie eerste boeken, als een op zich zelf staand
eerste gedeelte, af te sluiten , en het vierde boek
niet als Me boek, maar als tweede deel van zijne
chronijk, daaraan toe te voegen. Men moet dan
deze boeken beschouwen als twee afzonderlijke
werken, het eene de kerkelijke geschiedenis van
Friesland, en het andere de geschiedenis der 15de
eeuw, of der partijschappen van de Schieringers en
Vetkoopers, welke twee werken te zamen de Chronijk van WORPERUS THABORITA uitmaken.
Deze opvatting geeft ook gereedelijk eene ver^
Haring, hoe er in handschrift D boven het zoogenoemde 4de boeit staan kan: Hier begint dat
tweede boeck der Cronicken van Vriesland, en
aan het einde van dit boek: Et kic.esf finis, sit
laus Deo trino et uni. Als bovendien hier het
einde is, zoo des tweeden hoeks als des geheelen
werks van WORP , dan is het natuurlijk, dat er
boven het zoogenaamde 5de boek in handschrift
D, geen opschrift gevonden wordt, noch als derde
boek, noch als tweeden boeks tweede
stuk,
noch als vijfde boek. In diezelfde veronderstelling
wordt het ook duidelijk, hoe de handschriften F
en G, en het oudere handschrift B , als chronijk
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van WORPERUS VAN DER GEEST , niet meer (noch
minder) bevatten dan vier boeken. Daarentegen
verklaart zich de bijzonderheid, dat de handschriften A en E slechts de drie eerste boeken behelzen , ligtelijk daaruit, dat dit eerste gedeelte, deze
in het Latijn geschreven boeken, als een op zich
zelf staand werk: Cronicon Episcortim Frisiae,
beschouwd zijn.
Wat voorts het vervolg of vijfde boek, in handschrift D , aangaat, dit geloof ik te moeten houden
voor het werk van hem, die dit handschrift vervaardigd heeft. In het Charte?"boek komt, op het
jaar 1524, eene scheidinge voor tusschen Heer MATTHIAS, Proost te Bolsivard, tot de witte Heeren c. s,,
qq,, ter eenre, en Heer PETSUS , Pater van Aelsum qq., ter andere zijde, wegens de nalatenschap
van Juw JUWINGA en CATRYHA, zijn wijf, enz.
Deze Heer MATTHIAS zal toch wel dezelfde zijn,

als 1)°- MATTHIAS GÜILIELMI, Prebendatus in
ecclesia Bolswardiensi, en de schrijver van dit
vervolg is aizoo een tijdgenoot van de daarin
vermelde gebeurtenissen, die van 1493 tot 1523
gaan.
FOEKE SJOERDS

schijnt

de chronijk

van

WORP

niet gekend te hebben. Althans het oordeel, hetwelk hij , in de Inleiding tot de Beschi'ijving van
Friesland, bl. 9 , daarover velt, is zeer onvoor»
zigtig. ï Vermits," zegt h i j , » SUFFRIDUS PETRI ,
» nopens de verhalen van Friesland zelfs niet aî
» te geloofwaardig is, kan men ligt denken, wat
» men van zoodanige schrijvers, die bij hem zoo
7, hoog te boek slaan, te houden hebbe."
Andere schrijvers daarentegen, denken gunstiger
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en
EMMIUS , hebben van zijn werk gebruik gemaakt,
en van den laatsten zegt dit veel. Doch dit is aan
ieder bekend. Minder bekend is het, dat ERNESTUS
FREDERICUS A WICHT, in zijne nog ongedrukte AnWORP VAN THABOR.

WINSEMIÜS, SCHOTANUS

nales Frisiae perducti ad annum MDCII,

van

veel heeft overgenomen. Bovendien is het
mij gebleken, dat CORNELIS KEMPIUS, in zijne libri
WORP

tres, de origine,

situ, qualitate et quantitate

Frisiae, Col, Agr. J588, vooral in het eerste en
derde boek, zeer veel uit WORPS beide eerste boeken heeft nageschreven, zonder hem echter ergens
te noemen. En het gezag, hetwelk door deze
schrijvers, het zij openlijk, het zij stilzwijgende,
aan WORP is toegekend, komt mij voor, aliezins
gegrond te wezen. Zonder zich met onzekere en
ongerijmde berigten in te laten, geeft hij een duidelijk en bondig verhaal, hetwelk men met regt
eene Geschiedenis van de vrijheid der Friezen
kan noemen, en dat uit de beste bronnen bijeen
gebragt is. Ik geloof daarom de waarde van zijne
chronijk, die voor eene der beste van dien tijd te
houden is, niet beter te kunnen doen kennen, dan
door eene lijst mede te deelen van de werken en
charters, die door WORP gebruikt en aangehaald
sijn. Een groot aantal staatkundige stukken zijn
door hem, vooral in het vierde boek, van woerde
tot woerde opgenomen, en daaronder vele, die
in hel Groot charterboek niet voorkomen»
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HOOFDSTUK IV.
0cl)rij»,ers tn $zsctyxiûm, Iwox XO e X p aangs^aaù).
In het I. boek,
3.

CAESAR,

De bello Gallico.

STRABO.

De proprietatibus rerum.
ABHEAS SYLVIUS (PIUS I I , Papa), Europa.
Privilegia CAROLI magnï.
Incerti authoris sermonum praedicabilium, liber
vetustissimus.
Speculum Saxonum.
BARTHOLOMETIS ANGLICUS,

BEDA , In martyrologia.

Chronica Trajeclensis.
Chronica Hottandiae.
Libellus De ortu Fristcae gentis, proprio sermone
conscriplus (WILCO A HOLDINGA ?).
De origine Frisonum (aliud opus).
REINERUS CARTHUSIENSIS Coloniensis, Tractatus de
origine, laude et illustribus viris gentis Frisonicae.
TACITUS, Augustae historiae.
PTOLOMEÜS.
TACITUS ,

De situ ac moribus Germanorum.
Legenda Sanctorum WILLIBORDI et LÜDGERI,
SAXO GRAMMATICUS , Chron. Danorum.

ViNCEimus, Speculum hisloriale.
Liber de rebus et temporibus memorabilibus.
BEDA , Hist. Anglorum, s. de gestis An-glorum.
S. MARCELLINUS, Legenda S. SWIDBERTI.

Chronica Leidensis,

Wumkes.nl

Î36

VERSLAG OVER EENIGE HANDSCHRIFTEN

Het II.
Vita Sanctae

boek.

GERTRÜDIS.

SlGIBERTUS.

TuRPiifUs, Remensis Archiepiscopus.
Monachi Martyrologium.
Historia Francorum.
ISWARDI

MARTINI Cronica.

Ep. LUDGERI , Episc, Monast., ad
Episc. Traject.
Bulla Papae ZACIIARIAE.
Epistolae Papae GREGORII tertii.
Legenda S. BONIFACII martyris.
Carmina ALCUINI Anglici.
Ep.

RIXFRIDUM

,

RIXFRIDI ad LUDGERÜM.

Epistola BONIFACII ad STEPHANUM, Pont. Rom.
ANSCHARIDS , Archiep. Bremensis.

Het III. boek.
Jo. DE BEKA, Chronica de Episc. Tr. et Com. Holl.
Chronica HoUandiae. lugd,, apud JOH. SEVEEIKI (het oude Goudsche kronyxken).
Chronica Leidensis.
SIBRANDI , Vita FREDERICI , primi Abbatis in mo»
nasterio Horti Mariae.
OLIVERÎUS Scholaslicus, De bellis Christianorum
contra infideles ultra mare.
Dialogus CAESARII.
Vita SIBRANDI , VI Abbatis Horti beatae Mariae
virginis.
GERARDUS NOVIOMAGUS.
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Prior in Floriesfries, Compendium chro-

îîicorum,
Het IK boek, .
JOAN VAN L E M E G E .

DOUWE SYAERDA schriften.
EDO JONGAMA.
Mr» FOLCKERT van

Sneek,

ffiljarteï'g bij tO e x p vêoxhàmetùst.

In het II. en III. boek.
Epistola BONIFACH ad STEPHAHUM , Romanorum
Pontificem.
FREDERIGUS, Episcopus, de Sancta Trinitate, diploma Episcopi GODFRIDI (a°. 1168).
Exemplar literarum OLIVERII.
Exemplar epistoîae Patriarchae Hierosolimitani.
Exemplar epistoîae HONORII , Papae III.
Exemplar epistoîae FREDERICI H , Imperatoris,
Exemplar innovationis et confirmationis privile»
giorum VILHELMI, Romanorum Regis et Hoüandiae
Comitis (a°. 1248).
Exempîar literarum , quibus RODOLPHUS , Imperator , commisit REYNALDO , Comiti Geldnae Frisiam
Orientalem (a°. 1290).
Exemplar literarum ALBERTI, Romanorum Regis ,
commissionem patris sui confirmantis, a°. 1333.
Articuli in communi conventione pro conserva^ione reipublicae a Frisonibus concepti et ordinati,
'i°. 1323.
10 stuks.
III.
10
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Het IV. hoek.
Compromis tusschen den Bisschop FREDERIK VAK
BLANKEHHEIM en die van Steüingwerff en Schoterwerff, a". 1408.
Copia van den utspraecke des Suens tusschen Bis»
schop FREDERIK en die als boven, a°. 1413,
Articulen van overeenkomst tusschen de Friesen
van Oostergoo, Westergoo en Sevenwolden,
en
Hertog JOHAN van Beijeren, a°. 14,16.
Credeatiebrief van Keizer SIGISMTJISD aan de Friesen, a°. 1416.
Keyser SIGISMÜNDUS Bulle ende privilegiën den
Friesen gegeven, a°. 1417.
SuenbriefF tusschen OCKE TOE BRUECK ende Groningen ter eender zyde, ende SICKE SYAERDA met
zyn vrunden ter anderen zyde, a°. 1420,
Generael gaerleger van alle landen van Frieslandt tusschen den Wes&r ende
Staveren,
a". 1422.
Fredebrieff tusschen Oostergoo ende Westergoo
(voor twee jaren), a°. 1439.
Statuten ende inhibitien van den Bisschop ROELOFF van Utrecht toe holden in Oostergoo ende
Westergoo (copia ontbreekt),
Punthen ende articulen, gesegelt ende gesloten
tusschen sommige steden, deelen en hovelingen in
Westergoo, a°, 1443.
Gaerleger van Oostergoo ende die stadt Groningen (voor vier jaren), a°, 1444.
Gaerleger tusschen die van Westergoe ende S<"
venwolden (voor zes jaren), a°. 1446.
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Gemene Lands ordinantie, a°. 1447 7 ,
Credentiebrief van Frieslandl voor de Ambassae»
4en bij Hertog PHILIPPUS van Burgundien te Haerlem, a°. 1454,
Gaerleger van alle de Staten van Oostergoo, Wesiergoo en Sevenwoïden (voor een j a a r ) , a°« 1456»
* Punten, welke de Friezen van Keye- Majt- begeert hebben, a°. 1457.
Myssyff brieff van Keye» Majt- an. die Ghemene
Staten van Vrieslandt, a". 1457, 10 Aug,
Brief van Keye- Majt» an die Gemene Staeten van
Vrieslandt, denzeîfden datum.
Inhibitie van Keyzer PREDERICUS an Hartoch P H I LIPS van Bourgondiën,

a°. 1457.

Privilegium: I. N« S. e. I. T. F. amen. FREDERICJTS Divina favente dementia etc.
(Dit privilegium sueckt int begia van dese Chronycken. —• Niet te vinden.)
Verdrag van Groningen met Oostergoo en Wesiergoo, a°. 1477.
Copia van den Leppebrieff toe Trnsum, a". 1477.
Een schatting, om den bode des Keyzers eerlyke
credentie ende propyn te doen, a°. 1479.
* Compromis tusschen die steden Sneeck en
Boolswerdt, en Heer JELLE JUWSMA en. anderen,
a°. 1481, 20 April.
Overeenkomst tusschen de steden Leeuwarden f
Sneeck, Boedelswerdt ende Sloeten , a°. 1482,
20 April.
* Een brieff van die steeden, wtgesendt an die
deelen, a \ 1482, 23 April.
7

Dit stuk ontbreekt in het Gr. Charterboek. Dergelijke zullen, vervolgens jnet een * geteekend worden.
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Copia van dat verhoudt tusschen Groningen ende
Oostergoo, a°. 1491.
Copia van den Suen tusschen Groningen en Juw
en JARICH HOTTIWGA , de steden Franicker, Woorckum, Franickeradeel enz., a°. 1492.
Suen van de steden Groningen en Sneeck enz.,
a°. 1492, 14 October.
Copia des Keysers brieff an Groningen, a°. 1493.
Verbondt van vele Prelaeten, Heerschappen en
steden van FFestergoo, a°. 1497.
Copia van den eersten overcomst des Yorstes van
Sassen en den Vriesen, a°. 1498.
Articulen van geloften enz. van Wesiergoo an
den Hartoch van Sassen, a°. 1498.
Copia van MAXIMILIAAN R O . Conincks brieff an
den Friesen te Sneeck vergadert, a°. 1498,
32 stuks.
In hei aanhangsel of F. boek (in het Franeker
handschrift).
Eene missive van Hertog PHILIPS van Bourgon*
dien aan den Heerschappen ende gemene Vriesen,
a'. 1500, 24 Jun.
Brief van den Grave van EGMONDT en den Heer
VAN BERGEN aan den Hertog PHILIPS , a°. 15OO,
28 Jun.
* Copia vant Iaeste geleidbrief, dat Heer JOHAN
ende Heer COKNELIS den Vriesen gaven, a°. 1500,
24 Julij.
Die copia van Hartoch GEORGENS brief, den Heerschappen gegeven (FRANS MINNEMA, Efasm MARTEKA,
EPO DOUNIA) , a°, 1504, 6 (Julij ?).
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Copia van dat brief, dat die Heerschappen Hartoge
van Sassen op zyn brief wedergegeven
hebben, a°. 1504 (9 Julij ?).
* KEMPO ROEPERS bekentenisse "1
GERBRANT MOCKAMA bekentenisse > 16 Aug.
JEMMA Heer JUWSMA bekentenisse J
* GERBRANT MOCKEMA I laeste bekentenisse,
JEMMA Heer JÜWSMA
J a°. 1512, 17 Aug.
* Copia des Keye- Majt- mandaets tegen den
Grave EDZART van Emden, a°. 1513, 21 Sept.
* Myssive brief van Keyzer MAXIMILIAEN an Graef

GEORGEN

EDZART, a°, 1513,

28 Oct.

Copia van den overeencomst des Coeninxs van
Spangten,
Hartoch van Burgoendïen, ende die
Heerschappen, Steden en Vriesen, a°, 1515, 29
Junij.
Naemlyst van Heerschappen, die huldinge deden
en zworen, KAERL , Prince van Spanien enz.
Copia van den overdracht der landen van Vrieslandt tusschen den Prince van Spanien en den
Furste van Sassen.
Confirmatie ende approbatie van den overcomst,
traçtaet en sluitinge tusschen Heere FLORIS ende den
Heerschappen, a°. 1515, 10 Aug.
Articulen, begreepen en geslooten van den Staeten
van Vrieslandi, op den landtdag binnen Sneecks
11 Sept. 1515.
Brief, van KAERLE van Gelre ende van Gulck
enz,, an den Staeten van Vrieslant, die Conceptionis, a°. 1515,
* Brief van den Hartoch van Gelre an synen
Canceler ende Raeden, binnen Sneeck resideerende,
ut s., a°. 1515.
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* Brief van Heer FLORYS vao Egmont aan Vries laht, a°. 1515, 18 Dec^r.
* Brief van KARLE, Hartoch van Gelre, an Bur~
gemeesteren, Schepenen en Raet der stat Sneeck,
a°. 1515.
* Bestant voor ses maenden, geslooten den 17
Sept. 1517.
* Bestant voor een jaer, binnen Utrecht geslooten, 24 Febr. 1518.
* Propositien van ARCKXES, Stathouder in Vrieslant, den 11 Aug. 1518.
* Articuîen en punten, geconcipieert by Gedeputeerde ea voïmachtige Vriezen.
* Copie van den ontwerpinge der articuîen.
* Meer articuîen, door dye Heerschappen en Ge°
deputeerden van den Furst begeert.
Copia van den instructie aen den Keyser, a°. 1521.
Artickel voer die geestelickheit, van den selven
Commissarien voersz. gesoliciteert.
Key. Mat. antwoert den Gedeputeerde Heeren.
mede gegeven, op ten artieuJen, van den lande wegen overgegeven, 21 Dec. 1521.
* Brief van den Graaf van Moers, aen allen
grietenien in Westergoo, Key. Mats. partye hoïdende, 28 Jan. 1522.
* Brief van den Graaf van Moers an den stal
van Sneeck, f | May 1522.
* Articuîen van den Graeff an den stadt Sneeck
gesent, a°. 1522.
Copia van een Gelders brieff, 22 Junij 1522.
JANCKE UHEBÎA , JANCKE DOUWEMA en

Jow

Jou-

SMA vonnis en commissie, met articuîen van den
Keyser gegunt, 20 Meije 1522.
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Eene conventie en overeencomst van den landen
van Vrieslant gesoliciteert.
Articulen, overgegeven door JANGKE DOUWAMA en
Jou JOUSMA.

* Copia van den credentiebrief, 24 Sept. 1522.
Copia van den arliculen by den landen van
frieslant, doch niet eendrachtelicken by den Gedeputeerden , an Vrou MARGARETHA en Key. MaL
Raet in Brabant gesonden, met de apostillen en
antwoort op ieder artikel.
Adres door Gedeputeerden an Vrou MARGARETHA
overgegeven,
* Articuïen en beswaernisse der Prelaeten, Geste»
iicheit, steden en gemene landen van Vrieslant, a°„ 1522»
Verantwoerding van Heer GEO&GEN SCHEKCK ,
9 Mey 1523.
* Brief van MARGARETHA , Eertshertoginne van
Oesfenryk enz., 9 May 1523.
* Brief van JOHAN , Vryheer toe Wassenaer, en
GEORGEN SCHESCK , aan die van
Groningerlcmdt,
7 Aug. Î523.
* Articuïen en punten tusschen die Burgoensche
en de stad Dockum gemaeckt, 27 Aug. 1523.
Propositien, den Staeten. van Vrieslant voorgeho!»
den, 16'Sept. 1523,
Accoort, geslooten op den landach binnen Sneeok,
10 Nov. 1523.
* Forme van den eed der Vriesen Key. Ma*- gedaen.
* Eed, die den stadt Snesek hebben gedaen,
Key. Majt.
* Die eedt, die de Heeren van weegen Key,
Mat. den stat Sneeok deeden, 4 Nov. 1522,
50 stuks.
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Oorkonden voorkomende in het laatste vervolg
{boek VI) van het handschrift BEUMA.
Den contraetbrieff tusschen de Leppe ende den
Abt en convent van Clarecamp, werende de Zyll,
a°. 1478, vrydach nae St, Agnieten dach.
Commissie voor zekere Gedeputeerde, om in Vrieslant te reysen, en te handelen mitten Landen, om
een generaell accoordt te accorderen, 29JuniiI524,
* Credentie voer de Commissarissen aen den
Staeten der Landen gesonden by My Gena. Vrouwe,
den laetsten dach van Juîii, a°. (15)24„
Propositie en articulen der voersz. Commissarissen, den Lande proponeert ende voergeholden.
* Articulen, by den Landen overgegeven den
Commissarissen van Myn Gen. Vrouwe, mitten ant^
woorden en apostillen op elck artikell, (Ende
wordt desen tractaete genoemt dat generaell accoerdt tusschen Keyser Mat. en den Landen.)
Den confirmatie brieff des privilegiën, in den tractaete voersz. den Lande geaccordeert., waer deur
die Staete van Vrieslant K. Mat. consenteert en
toegelaeten hebben, boeve andere profytte, de excysen op w y n , bier, laeken etc, 22 Becemb. 1524.
Copie der privilegiën, anno XXIIII, 13Nbv. 1524,
Specificatie op die excyzen, Key. Ma*» by den
Landen geconsenteert.
Placcaete en ordinan. K. Ma*- dat alle geschille,
de geschiet zy in tyde van oorloege, suspendeert en
in schorsinge sulle blyven den tyt van vier toecoemende jaeren, 18 Octob. 1524.
Submissie van den Buyten Dycsteren in Westerse , 26 Mei 1525.
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* Reces der Buyêen Dycxteren in Westergoe,
hoe zy hoer dycken sullen maeken ende onderholden, 28 Mei 1525.
Copie van den erffpacbt brieff, inhoudende, dat
de stadt Deventer den Kathen tol van cïoesier van
Elthen in erfpacht genoemen heift, a°. 1241,
primo calendis Maij (sic).
Privilegium OTTOHIS AUGUSTI et donatio Thelonii,
quod Catken-toll dicitur, decimo nono calendis
Januarii, a°. DCCCCLXXIH.
Die specificatie van den toll van Deventer, die
sy van den Vriesen sonder reeden willen afnemen.
* Copie der cedulen van den Cathentollen, dem
welcken de stadt Deventer in erfpacht heft.
Een brieff by den Bisschop van Utrecht mittea
Steden en Staeten van den Sticht, den van Stave~
ren gegeve voor XL jaer vryheiden, a°. 1413, op
St, Thomas.
Vernyeuwinge der consenten, gegeven by den
Gelderschen tyden, op ten coepen en vercoepen
binnen des Geiderschen tyden geschiet, van oorlogge by den Keyser, 31 Januarij 1528.
Articulen Myn G. Vrouwe de Regente overgegeven,

by

M. SYDTS TIAERDA en

M. JARICH DEICAMA

(met de antwoorden op ieder artikel).
* Supplicatie der landen, overgegeven aen mijn
Heere den Stadtholder, mits dachten by articulen
gestelt, 21 Febr. 1527 (met antwoorden en additien).
Versouck gedaen by Myn G. Vrouwe aen den
Landen van Vrieslant. En: •
Antwoerde der Landen van Vrieslant Myn Genadige Vrouwe gegeven, 4 Maart 1528,
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* Van den Buyten Dycxteren aenbrengh.
Obligatie der Buyten Dycxteren in Westergoe,
gegeven den Voîmechtigen van Oeslergoe, 23 April
1529.
* Articulen, verspfoecken by de gemene Staete
en stemmen van (Jestergoe, Weslergoe en Sevenwolden.
Ordinantie voor de goîtsmeden opt suîverwerck,
8 Maart 1529.
Kaccaete en ordonnantie op tro-jsche gwichte
in dezen Landen van Vrieslant, l Mei 1529.
Placcaet van renten te coepen, geordineert by
tolierantie op de coepen van wedercoep enz., 26
April 1529.
* Verclaringe, wye de costen van den eerdt»
werck van den westerschen dycken staen sal, de
grontheer oft de meyer, voor de jaeren XXÎX, XXX,
XXXI, 30 Julij 1529.
Forma ofte concept van den compromisse tusschen de Landen van Vrieslant en den Stichtsen
steden, om de oîde querele van den tollagien neder
te leggen, 21 Aug. 1529.
* Copie van eenen brief van den oîden Hertoge
FHILIPPÜS van Burgondien
aen den Vriesen, 27
Sept. 1463.
Accoerde tusschen de Buytendycxteren in Wester*
goe, om de hoechte en breete van den westerschen
dycken, 14 Febr. Î53O. Ontbreeken articulen.
* Antwoorden opten vergeeten articulen, 2 Sepk
1531.
* Aanmerkingen op de voorsz. antwoorden.
* àntwoerde der Gedeputeerden van den Landen,
roerende zekere placaeten, als van troys gewichte.
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* Supplicatie der steden van Vrieslant tegens
de platte landen, contenderende en versoeckendes
dat men op de platte landen gheen neeringe doen
noch coopmanschap houden en soude.
* Antwoerde en appoinctement op de supplicatie van Key. Ma** gegeven, 24 Aug. 1532.
* Wederlegginge van voorsz. supplicatie door
Volmachtige der platte landen.
Commissie en procuratie der gemeender landschap
voor zekere XVIII persoonen, 25 April 1532,
Commissie op de vier genomineerde persoenen s
die bij den Staeten ut den XVIII genoemt zyn,
25 April 1532.
't Groet arbitrament, oft generaele wtspraecke tus=
schen den Binnen en Buyten Dycxteren van Westergoe, noepende de zeedycken tusschen 't Bil en
de Mackummer zyl gelegen etc,, 7 April 1533.
* Declaratie op ten differentien, die wt den
voorsz. arbitrament geresen syn, 9 Mei 1533.
* Copie en forme van der revisien, 20 Aug, 1589.
Dat van sententien, bedraegende beneden den
V c caroïus gulden, gheen revisie admitteerl en sal
worden, 30 Aug. 1539.
Declaratie op zekere arficulen van den pluym»
graveryen in Vrieslant, 28 Octob. 1539,
Van den leenen en benefîcien te vergeven en
van andere officien. Ende van den veertich duysent gulden, den K. Mat' by den Landen geschenckt, 30 Octob. 1539.
* Den reversaell brief van den 4OOOO carolus
guldens, der Keyser Mat- by der Landtschap geschenckt, 31 Oct. 1539.
* Dat niemant twee beneficien in Vrieslant sal
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moegen bedienen, besondere van den gene, die curam animarum hebben, 2 Novbr. 1539.
* Den ghenen, die jus patronatus hebben , niet
te beletten in hoer collatie, 4 Novbr. 1539.
* Copie van den articulen, by die van Oostergoe gestelt, 5 Decbr. 1540.
* Declaratie op ten articulen by den Gedeputeerden gedeclareert.
* Doleantie, overgegeven by SYBRANT HERTZMANS , ter lantdaege van die van Hemelum OUfaert,
den 5 Decbr. 1540.
* Antwoerd op den articuïen.
* Articuïen, overgegeven by MATHEUS SEERPS ,
Grietman van Franikeradeel, 3 Decbr. 1540.
* Antwoerd op den articulen van Franikeradeela
* Articulen, overgegeven by OCKINGA, Grietman
van Meinaldumadeel, DOECKE WALSTRA , Volmachtig van de Grietenye van Hennaerdemdeett, 3 Decbr.
1540.
* Antwoort op ten articulen van Menaldumadeel en Hennaarderadeel.
* Andere precepten, geconcipieert by den Gedeputeerden, 6 Decbr. 1540.
* Articulen van den doleantien, die Commissaryzen overgegeven by den Gedeputeerden ofte Volmachtigen der Landen van Vrieslant % benevens
de appointementen daarop.
Instructie voor den President ende luyden van
den Raede in Vrieslant, 25 Aug. 1542.
Placaat van 3 Nov, 1542.
* Andere articulen, overgegeven by die vyf deelen, 22 l e i 1543.
* Articulen ende doîeantien, mitsgaders eenke
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begeerten en versoucken, by die gemene Staten van
Vneslant overgegeven aen de Mat. van de Coninginne Duwagiere van Hungarie e t c . , met antwoorden , 7 Juny 1545.
* Consultatie der Deputeerden van Vneslant an
Doctor HECTOR VAN HOCXWIER»
* Een missyff, by Doctor HECTOR VAN HOCXWIER
gesonden aen den Gedeputeerden en Volmachtigen
van Vneslant, Utrecht, 29 Julij 1545.
Placcaet van den eedt te vernyeuwen over al
Vrieslant, by ordonnantie van de Coninginne.
* Forme van den eedt, den weîcken die onder»
saeten van Vneslant souden doen, 1 Aug. 1545,
gepubliceert in Wonseradeel, 14 Aug, 1545. Ordonnantie om te compareren te Bolsward, 31 Aug. 1545.
66 stuks.
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