VERTHOJNIÏÏGÉ
DER
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PRINCEN ,

POTESTATEH ,

ÏIEEREH ENDE GRAVEN VAN VRIESLANT,
GEDENCKWEERDICNSTE SAECKEN

MET DE

VAN HAER ,

SOO BUITEN ALS BINNEN SLANTS GEDAEN,
VAN AENBESIN

TOT DEN JAER.E

MDCXTII»
DOOR

MARTINUM

HAMCONIUM,

OP NIEUW UITGEGEVEN ONDER.
TOEZIGT YAN

J"*- M*« M. DE HAAN EETTEMA,

1 ot den herdruk van dit werkje hebben twee
redenen mij geleid. De eene, omdat het zeer
zeldzaam is geworden, daar er, voor zoo verre
îk weet, maar twee exemplaren, waarvan een op
de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage, welk
exemplaar ik in dezen gebruikt heb, en een te
Franeker op het Stadshuis, voorhanden zijn. — De
tweede, omdat het in het Nederlandsch geschreven
is, en dus voor ieder Nederlander, die geen Latija
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verstaat, leesbaar, terwijl de andere uitgaven van
HAMCONITJS in het Latijn geschreven zijn, zoo als
die van Munster, 1619, Franeker, 1620, en de
zoogenoemde Ainsterdamsche van 1623, die, op de
opdragt n a , welke uit die van 1619 genomen is,
met de in 1620 uitgegevene geheel overeenstemt,
doch met eene nieuwe titelplaat voorzien is,
Het "bevat een kort overzigt van Frieslands kerkelijke en wereldlijke geschiedenis, van af de
vroegste tijden tot op het jaar 1617, en hoofdzakelijk met betrekking tot de voornaamste personen
van dat tijdvak.
Hierbij eene kritiek te geven zoude te omsïagtig
zijn, en daarom zal ik alleen zeggen, dat i k , ten
aanzien van bijna al de personen, in de Ie, 2e,
4 e , 5 e en 6 e kolommen voorkomende, het met den
schrijver niet eens ben.
Waar is het immers, dat men omtrent het Heidensch geloof en zijne eeredienst in Friesland tot
nog toe te weinig sporen heeft gevonden, dan dat
men met eenige waarschijnlijkheid, wat zeg i k ,
met eenigen schijn, hierover iets kan te boek
stellen, en wel in eene orde, zoo als hier gevolgd
is; en ik zoude gelooven, dat men niet verre van
de waarheid zoude zijn, wanneer men zich in
dezen iets nader aan de Noordsche mythologie aansloot. Ook hiertoe geeft hunne reeds zeer vroege
kennismaking met de Noormannen, als hunne naaste
buren, en hunne latere herhaalde aanrakingen, aanleiding; j a , ik houd het voor zeker, dat die NoordschHeidensche godsdienst in een gedeelte van ons
land is uitgeoefend, en diens Goden ook hier vereerd zijn geworden; daarom houd ik de namen
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van de hier opgegevene Opperpriesters voor ver*
dicht; immers, bij het lezen hunner namen ziet
men al dadelijk, dat zij niets dan hoedanigheden
beteekenen. Zoo als: HAIO, de welgevallige, VITHO,
de wijze,

SYNNA, de doorzichtige, SIDUARDUS, de

zedige, enz.
De namen hunner Goden en Godinnen, zeer gering in getal, zijn meest alle Noordsche, en die
het niet zijn, worden in andere mythologische
stelsels niet gevonden, en zoo men hunne aldaar
opgegevene hoedanigheden en vermogens nagaat,
dan zijn het alle, zoo zij al bestaan hebben, van
ondergeschikten aard. — Wij kunnen dus hieromtrent zeggen, dat men de Heidensche godsdienst,
zoo als zij hier te lande bestaan heeft, heeft willen, beschrijven, en daartoe idealen gebezigd.
Hij, die weet, dat de Friezen ten allen tijde
vrije Friezen genoemd zijn, omdat zij aan geenen
Heer onderworpen zijn geweest, en het leenstelsel
bij hen nimmer is ingevoerd geweest; dat LODEWUK
de vrome hun hunne, door KAREL den grooten
in naam, niet inderdaad, voor eenen korten tijd
afgenomene vrije eigendommen, als hun vrij eigen
goed, heeft terug gegeven, zoo als zij het, van
ouds her, bezeten hadden; hij, die weet, dat men
in de vroegste tijden, in de noordelijke streken,
weinig van Koningen wist, en die naam voor den
vader des huisgezins gebezigd werd; hij , zeg ik,
zal het mij niet ten kwade duiden, dat ik geene
eigenlijk gezegde Friesche Prinsen , Hertogen , noch
Koningen, met 's volks oppermagt bekleed, erken , en enkele der h er opgenoemde als Veld-

heerea zoude kunnea aannemen; enkele als Woord-
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sche overweldigers, die eenen tijd lang een gedeelte
van Friesland overheerd hebben, en zich den
naam en de daad van Koning hebben toegeëigend,,
De ontwikkeling van dit een en ander zou hier
te uitvoerig zijn. Ik heb gemeend het hier te moeten opmerken, om anderen in de gelegenheid te
stellen, mij te logenstraffen, en dus aan te sporen,
om alle, niet eenïge, der thans bestaande schrijvers
van eenig gezag, welke over, of met betrekking
tot, Friesland geschreven hebben, door te bladeren, om mij dan van mijne misvatting te overtuigen ; doch ik vlei mij , dat zij , na lezing hiervan ,
het in de hoofdzaak met mij eens zullen worden.
Met betrekking tot de PotestaSen , wier bestaan
hebben ik niet zal ontkennen, moet ik alleen dit
opmerken, dat, — daar de lijdstippen hunner regeringsduur mij te lang voorkomen, en in aanmerking genomen de vroegere oorlogen, en de melding
van gelijktijdige Potestaten in Oostergoo en Westergoo in de latere tijden, — dit getal veel te
gering zal zijn, en er wel meerdere zullen geweest
zijn, en dat de hier genoemde in de geheugenis
der menschen zijn bewaard gebleven. Ik laat ia
het midden, of eenige der eersten wel den naam
van Potestaat gevoerd hebben. — En dit zij thans
genoeg.
Dit werkje dan is te Franeker, bij JAN LAMRINCK , in 1617, op zes vellen, alleen aan de eene
zijde, gedrukt, en vervolgens aan elkander geplakt,
om een tableau der geschiedenis te geven.
Boven in de beide hoeken vindt men het wapen
van Friesland, in een ovaal. Tusschen deze wapens staat:
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VERTHONINGE DER CONINGHEN, BISSCHOPPEN, PRINCEN, POTESTATEN, HEEREN ENDE
GRAVEN VAN VRIESIANT,
MET DE GEDENCKWEERDICHSTE SAECKEN YAN HAER.SOO BüYTEN ALS BINNEN SLANTS GEDAEN, VAN AENBEGIN TOT DEN JÂERE MDCXVH.
De tekst bevat negen colommen.
Op de eerste vindt men:
1. De Heydensche Bisschoppen der Friesen, ofte
de Overste der JOruyden.
2. Be Goden ende Godinnen der Heydensche
Friesen.
De tweede en derde colom bevat:
Jfe Christelycke Bisschoppen der Friesen, haer
stoel ghehadt hebbende binnen TFtrechi, En alzoo
de kerkelijke geschiedenis.
De zes andere colommen bevatten de wereldlijke geschiedenis, als:
De vierde, vijfde en zesde colom de Regering

der Princen, Hertoghen en Koningen van Friesland.
Nagenoeg in het midden der vierde colom vindt
men het oud Friesche wapen, met 2even plompebladeren, en daarnevens, in de zesde colom,
hetzelfde met elf plompebladeren, terwijl iets lager
daaronder, in die zelfde zesde colom, het met
vier plompebladeren op eerae band voorkomt. Dit
laatste zoude het wapen van DIDERIK , Harloch van
Westfrieslant zijn, een zoon van RADBODUS, die
de jongste zoon van ASCONIUS zoude geweest zijn;
dat met elf zoude van BEROALD , dat met zeven
door FKISO, gevoerd zijn.
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Vlak onder dit laatste Wapen staat het volgende:
Ad Patriam suam Bulcissimam,
MARTINÜS
HAMCONIÜS
FRISIUS.
PfiisoNis exignam magsa de gente tabellani
Hanc patria æternum consecro chara tibi
Ut genus et Fasces, præclaraqne facta parentum
Dum legis, HAMCOHII sis memor usque tui
Nulla ferô toto muta est persona Theatro
Ille tuas îaudes, hio fera bella refert.
Si vel in Historiis error , vel menda figuris
Condonas îiumanus nutat uBique labor.

In
1.
2.
In
1.
2.
3.
4.

5.

de zevende colom vindt men:
Be Potestalen van Frieslani.
Be Meeren van Frieslant.
de achtste colom:
Graven ende Ifeeren van Oost-Frieslant.
Stadtholders van de Hartoghen van Saxen.
s>
s

»

s>
»

2

»
»

»

»
»

»
»

Gelder'.
Bour-

»

gondien,
der Meeren
Slat en.

De negende colom bevat:
Graven van West'Frieslant, t samen mede van
Eollandt ende Zeelandt. — Verders aan het einde
de drukplaats en naam van den drukker.
Leeuwarden, Februarij 1844.
S. H. H.
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DE HEYDENSCHE BISSCHOPPEN DER FRIESEN,
OFTE DE OVERSTE DER DRUYDEN.
HAIO.

De zoone van FRISO. Dese (so als het schynt)
is van zyn vader selfs tot een Bisschop der Heydensche Friesen, ofte tot een Overste der Druyden,
als oft men seyde der gewyden, dat is, Priesteren,
ghestelt. Hy heeft gheschreven, ghelyck SUFFRIDUS
PETRI verhaelt, van zyn vaderlandtsche Goden, van
de offerhanden der Goden,,ende van kercken ende
outaeren in Frieslandt op te richten. HIERONYMÏÏS
HEMMINGES, in de Geslacht-registers der Princen
van Duytslant, noemt desen HAGIO by avontuyr,
om de sorge, dien hy hadde te dragen over Hey~
lighe saecken, want Magios in V Griecx beteeckent
Heylich. Alwaer hy oock den Conincklycken stamme van FRISO , in voeghen dezelve in dit toonneel
verthoont wort, tot aen RADBODUM toe is uytstreckende»
VlTHO,

Dese is d'eerste, die bevonden wort het ampt
van HAIO becleet te hebben, alsoo nochtans, dat
tusschen haer beyden een ruyme tyt is loopende;
want een gestadich vervolch der Bisschoppen, ofte
Oversten der Druyden, niet beschreven is. Hy heeft
gheleeft,

als uyt de schriften

HÜBERTI SCHOTI is

blyckende, onder het ghebiet van DIOCARO , den
Prince der Friesen, omtrent het jaer ons Heeren
3 0 , als weynich te voren den seer wytberoemden

Tempel T anfane, ghemeynlyck T' aldenfane, dat
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is, aen het 0^6 Faendel van Romeynen, in Marsis
Frisicis, was verdestrueert. Van welcken schryft
TACIT. , lib. 1, Annal.

Besiet SÜFFRIDITM PETRI, van

de scribenten der Friesen, Decad, 8 , cap. 3,
SERAPIO.

Is ghecomen in de plaets van zyn vader, ende
heeft zyn stoel, gelyck alle d' andere, na het getuychnisse van SUFFRIDUS ende SCHOTÜS , in het

Conincklycke Palleijs van de Godt STAVO , alwaer
nu Leeuwarden is, nederghesettet. Heeft gheleeft
onder het ghebiet van de Prince DIBBALDUS , omtrent het jaer ons Meeren 7 0 , op welcke tyt den
Heylighen AEGISTÜS , een Discipel des Meeren, van
de Apostel PETRUS uyt Hoornen is ghesonden, ende
den Friesen ende Sassische CHRISTUM heeft beginnen te vercondighen. CAPPIDUS STAURIENSIS , in
Ecclesiastica Frisiae Mistoriâ, VARNERUS, de laud.
antiq. Saxoniae, CRANTZ, Metro>p., lib. 1. Maer die
meldet van de naeme AEGISTI niet.
HARCO 1.

Den zoone van SERAPIO : Deze is te gelyk een
Bisschop ende Professeur van een Hooge Schooïe
gheweest s ende heeft daerdoor, nae het ghetuyehnisse /van SUFFRIDUS , met de andere Overste der
Sruyden,
den naeme van wyse vercreghen. Den
voorschreven Hooghe Schoole wort beschreven gheweest te zyn op die plaetse , welcke als noch binnen Leeuwarden Oldekoof gheheten wort. Hy
heeft gheleeft onder den Prince TABBO, omtrent het
jaer ons Heeren 120.
SYNNA.

Dese is ghecomen in de plaets zyns vaders: heeft
gheschreven aen ASGOWTOM, den eersten Harioch der
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Frïesen, van de vaderlantsche Goden teeeren, ende
de Christenen uyt te rooden, van de welcke eenighe
diestyts in Frieslant schynen gheweest te zyn, by
avontuyr afcompstich zynde van dieghene, welcke
S. AEGISTUS bekeert hadde, want aldaer, een weynich daernae, Cloosteren zyn ópghericht, als de
Chronycke van Eollani vertelt. Hy heeft gheleeft
omtrent het jaer 165.
HARGO 2,

Dese is, na eenige tyt, als Bisschop in Godes Hof
gefolget, in de plaets van SYNNA den wysen (want
also worden sy gemeenlyck genaemt), heeft geschreven van de onsterfliickkeyt des menschelycken
ziels, ende van de ziele der beesten, gelyck HUBERT
SCHOTUS verhaelt. Hy heeft geleeft onder de Martoghen HARON van Oost- ende DIDERIGUS van WestFrieslant, omtrent het jaer 310.
VITHO 2.

Dese heeft, nae 't getuychnisse van CAPPIDUS ende
SCHOTUS , gheschreven van de kercken der Goden
weder op te bouwen, ende van de reformatie der
schooien: van de publyckque lants acten ende actitaten, tot een gedachtenisse van de nacomelinghen,
neerstichlyck te bewaren: van het vermeerderen
des publyckquen Bibliotheeks, den welcken SUFTRIDUS uyt SCHARLENSE verhaelt,

d a t , met groote

schade van de Friesche outheden, binnen Stavoren
is verbrandt. Hy is ghesturven onder het ghebiet
van RiCHOLDo, den eersten Frieseken Coninck.
Anno 432.
POPPO.

De aldereervarenste in Heydensche wysheydt ende

kunsten.. Heeft gheschrevea van de eerdieust der
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Goden; van de wyse tan offeren: van de diensten
der Bruyden: van de bedrevene daden van HARCO
RODMANNUS en de SIVARDÜS HOPPERUS, Overste van
de vloot van HENGISTÜS : van den Vm'e van de Co-

nïnckrycken van West- ende Oost-Vrieslandt, ende
van den onderdruckinghe desselven, die, nadat
den Coninck BEROALDUS verslagen was, door de
Francken gheschiet is, Ontblootet zynde van zyn
ampt, door toedoen der Francken, is van RADBODO
den eersten in syn voorige weerdicheyt wederghestelt, omtrent het jaer 676.
SlVARDVS.

Dese heeft de boecken van CICERO , dien hy gheschreven heeft van de natuyre ofte aert der Goden, vol dwaünghe te zyn gheoordeelt, ende
opentlyck verbrant: heeft geschreven een Historie
van de Princen, Hartoghen ende Coningen van
Frieslant, ende dat men de leere der Christenen,
van welcke hy een heftich vyant was, behoorde te
verbieden. ADO, den bestevader van den H. LÜD»
GERUS , is van hem, gheîyck uyt MOLANO blyckt,

in balîinghschap gheworpen, ende SOLCO FOUTEMANNUS in een ghevanckenisse ghesmeten.
Heeft
geleeft, als SUFFRIDUS aenteeckent, omtrent het
jaer 770,
Occo.
Een wreet man, ende de laetste van de Heydensche Bisschoppen van Frieslant: heeft gheschreven
van de leere der Bruyden: van het vervolch der
Professoren, derselver leere in het Hoff Godes: van
de offerhanden der Goden, ende van haerder eerdienst te beschermen teghens de Christenen, ende
dat aen RADBODUM den tweeden, met welcken hy
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uyt zyn vaderîant verdreven ende in ballinghschap
ghesturven schijnt te wesen. SUFFRID., Be Scriptor.
Frisiae, Decad. 6 , cap. 1.
DE GODJE1N ENDE GODINNEN DER HEYDENSCHE
FRIEZEN.
STAVQ.

JUPITER.

FRISO , den Eertsvader der Friesen, heeft ter
eeren van JUPITER STAVO den stadt Staveren, ende
in d' selve een schoone heerlycke kerck, als daer
gheschreven wort, gebout. Het schynt, dat den.
ïiaem ghecomen is van het Griecx woort sfao,
dat is, ick blyve staen, ghelyck de Romeynen haren
JUPITER STATOR noemden. Maer de Gotthen hebben , na het getuychnisse van JOHANNES MAGNUS ,
desen Godt THORUM ghenaemt, waeraf het comt,
dat de Duytschen den vyfden dach der weecke
Thonderdach noemen , de Friesen Thongersdey ,
ende noemen den donder Thonger, Hy is, ghelyck
ook d' meestendeel van de Friesche Goden, gheëert
met gheslachte menschen tot offerhanden , ghelyck
uyt de beschryvinghe van het leven van verscheyden Heylighe mannen te sien is.
WARNS.

MERCURIUS.

Be Godt WARNS is niet verre van Staveren, in
een dorp, van zyn naem alsoo gheheten, ende
besonderlinghe, na het ghetuychenisse van SCHARÏÆNSIS, binnen Boccum gheëert. Den vierden dach
in de weecke, hem toegheheyliget, is geheten Warnsdeij, ende het schynt, dat het woordt warnen,
dat is, verwittighen, daervan af compt. Maer de
Duytschen hebben dese ghenaemt WOEDA, ghelyck
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als, beneffens andere, ooc verhaelt PAULUS DIACONUS,
in Jtist. Longobard. Men heeft hem oock, na
't getuychnisse van TACIT. , De morib. Germant,
gheslachte menschen geoffert, waeraf het comt,
dat .woeden als noch soo veel als rasen beteeckent.
FOSTA.

MARS.

Dese Godt heeft op Amelandt, Fostelandt ende
andere plaetsen in Frieslant, kercken gehadt, ende
men meent, dat zyn naem genomen is van 'tghene
d' Friesen by olde tyden een Fost, nu een Fest,
noemen, ende 't gene de Sassische een fuyst heten. Die beth noordewaerts op woonen hebben
desen, als JOHANNES MAGWUS betuycht, OTHINUM
ghenoemt, waeromme de Duytschen den darden
dach der weecke, den eersten letter O wechgheworpen zynde, noemen Thinsdach, d' Friesen
Thiisdey, de Brabanders JDiesdach. JUSTUS LIPSIUS,
in D. virg, Sichemiens., gevoelt, dat den stadt
Diest, in Brabandt, zyn name heeft van MARS ,
daer alsoo gheheten. Diegene, welcke desen gemeynt
hebben te zyn VESTAM , zyn bedroghen, nadien
men nargens leest, dat FOSTA voor een Godinne
gheert is.
SNEYN.

SOL.

Des schynt een kerck gehadt te hebben te Sneeck,
want Sneeck wort van de Friesen Snits geheten.
als of sy Sneynts seyden, ende den Sondach wordfc
Sneyn ghenoemt, den naem van desen Godt opentïyck uytdruckende; oock noemen sy den Saterdach met een woort, uyt Sneyn ende y e ^ tsamen
ghemaeckt, te weten, Sneyond, dat is, des yonts,

avoats, ofte des daechs» voor Sondach; want SA-

Wumkes.nl

344

VERTBOMNGE DER CONINGHEK BHZ.,

ÏURNÜS,

van

de Sassische KRODO genaemt,

na

't ghetuychnisse van CRANTZIUS, wort niet gevonden by den Friesen gheëert te zyn.
FREDA.

VENVS.

FHEDA, die oock FERDA gheheten wort, meent
men eerdienst gbedaen te zyn tot Hemeïum r Ferdwolde, alias Fredewolde, ende andere plaetsen, van
zyn naem alsoo genoemt. Hy worde gheschildert,
als KEMPIUS , lib. 3 , verhaelt, een pyî in zyn rechterhant hebbende, ende een schooff garst, tot een
teecken van vruchtbaerheyt, in zyn luchterhant. De
Friesen noemen den sesten dach der weecken als
noch Freed. De Deenen heeten desen Godinne

FRIGGA , na 't ghetuychnisse van SAXO , waeraf dat

by avontuyr het woort Fryen is ghesproten.
WALDACH.

DIANA.

Dese Godinne is van de Friesen genoemt WAL»
DACH , van d' sorghe, soo 't schynt, over de bosschagie, als of men seyde wald-acht, ende is gemeynlyc toegenaemt FANNA , dat is maget. HOPPERUS
getuycht, dat haer afbeeldinghe noch binnen corte
jaren in het sticht van Wlrecht is gheweest, ende
HEÜTERUS , in Vet. Belg., verhaelt, dat DIANAE binnen Vyanen eerdienst is gedaen. ORTELIUS maeckt
oock ghewach, uyt THEODOSIO ende DIONE , van de
maghet GANNA , der Duytschen Godinne, d' welcke
oock, omdat sy by avontuyr iot Gent is geviert ,
de Maget van Gent is gheheten. Maer d' Friesen
hebben desen hemelschen DIANA , ofte LÜNA , MONA
ghenaemt, ende na haer den tweeden dach der
weecken Monedey,
HARCO, ofte ÂRCO. HERCULES.
Dese heeft soo binnen Arckel in Mollandt ende
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Ârckens in Gelderlant, als oock in olt Frieslanf,
zyn outaren gehadt, van weïcke d' grootste, van
groote steenen ghemaeckt zynde, by Molde, bycans
drie mylen van Groningen ghelegen, als noch te
sien is. TACITUS ende HOPPERUS noemen dese ou«
taeren de Columnen HERCTTLIS , ende seggen, dat
d' seîve van DRUSO GERMAHICO begeert zyn te sien.
Soodanighe outaeren zyn by olts gheweest de be«
graefplaetsen van doorluchtighe helden, waerdoor
sy gemeynlyck Hunne-bedden geheten worden,
want de cleederen der verstorvenen noempt men
als noch binnen Groningen ende elders hunnecleeden.
MEDA.

MEDEA.

De chronyck van Hollandt vertelt, dat dese Godinne tot Medenblyck een vergulden statue, ofte
beeldt, heeft ghehadt, die den stadt door zyn luchtende stralen den name gegeven heeft. Maer SÜFFRIDUS , De Coloniis Frisiorurn,

secht, dat MEDA ,

als oock FREDA, VENUS is geweest, ende dat Medeblyok is te segghen een stilstaende water van de
Friesche FENUS, gheïyck als Meydeburch een burcht,
ofte slot, van de Sassische VENUS, hetwelck, indien het also is, soo schynt, dat dese den name
van MEDEA, van wegen de schrickelycke offerhanden der jonghe kinderen, ghecregen heeft; den
heyligen man WIGEBRTUS (welcke aamaels op Fostelandt ter doot ghemartert is) heeft dit beelt, als
daer gheschreven wort, neer geworpen.
HOLLER.

PLUTO.

telt desen onder de Goden der
Gothen, maer wat voor een Godt het sy gheweest,
druckt hy niet uyt. Maer ick achte dat het PMJTO
JOANNES MAGJSTJS
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gheweest sy, ende dat hy in Frieslandt is gheviert, ende HOLLER ofte HOLHEER , dat is een Heer
van de helle, gheheten is, want de olde Friesen
plachten den helle de hol te noemen, gelyc ooc
sommighe die by Tyeucke Meer woonen, haer
desen naem noch geven, alwaer hy by avontuyr
een kercke heeft gehadt, in het dorp de Rœehel,
dat is Roodehel, ghenoemt. Waeraf ick nochtans,
alsoo d' Historiën swyghen, niets seeckers segghen can.
DE CHRISTELYCKE BISSCHOPPEN DER FRIESEN, HAER STOEL GHEHADT HEBBENDE

BINNEN WTRECHT.
S. WILLEBRORDUS. Anno
Een. Engelschman, van afcomste een Fries. Is
van de Paus SERGIO binnen Roomen, na 't ghetuychnisse van BEDA , ghewyet tot een Eertsbù'
schop der Friesen, van welcke hy veel tot CHRISTUM hadde bekeert. Heeft zyn Stoel tot Wtrecht
ghestelt, uyt Welcken stadt den Coninc RADBODUS
een weynich te vooren hadde verdreven KONIOCHÜM,
den Suffragaen van den H. CUNIBERTO, ende nu
weder van PËPINO was uytgedreven, nadat door
zyn beleyt d Afgoden uytgheroeyt, ende schoone
kercken ter eeren van CHRISTO weder opgericht
waren, îs hy ghesturven, Anno 739, begraven zynde
toe Epternak, in een clooster, dat hy selfs ghefundeert hadde, ende is als noch van weghen zyn
miraculen seer beroemt. Siet hieraf ALIVINUM,
HEDAM , MOJLANÜM , SURHJM , MARCELWHUM ende

anctere»
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S. BoNiFACius. Anno 739.
Is gheweest een bloetverwant van den H. WILIEBRORDUS , ghelyck te sien is by PHILIPPUM EISTENSEM, in Bet leven van den ff. WALBURG'A; was
eerstmael Aertsbisschop van Mentz, daerna van
Wtrecht, ende een Apostel der Duytschen. ende
Friesen. Heeft binnen Doccum, met rsoch een en
vyftich medeghenoten, den martelaers Croone ontfanghen, alwaer, behalven zyn kelck ende Heylighe cleederen, zyn hooftpanne ofte Beckeneel,
met de beenderen van veertich zyne medeghenoten,
tot den jare 1580, eerlycken bewaert zynde, door
miraculen is vermaert geweest.

GEMMA FRISIUS, een

Mathematicus, creupel ghebooren zynde, heeft in
desselven kercke, biddende by de beenderen van
de Heylighe Martelaren , zyn gesontheyt ghecregen.
CORNEL. Gemma, vn Cosmocriticis &., ANT. HOP.,
in Eccles. Fris. Historia.
S. GREGORIUS» Anno 755.
Dese is de eerste, die den Aertsbisschop van
Ceulen onderworpen is gheweest, ende heeft den
H. LEBUINUM , om de Overysselsche ende naburighe
Friezen te bekeeren, MARCBLLINO tot een hulper
gesonden, ende selfs mede gheprediket. Het leven
van hem, ende die in zyn plaetse ghecomen is,
heeft beschreven den H. LUDGERUS, ende wort
bewaert tot Fulden, na 't ghetuychnïsse van SERARIO.

S. ALBRICUS. Anno 776.
Is beroemt gheweest door de oprechticheyt zyns
levens. Heeft Anno 800 ghesien den H. VIHONEM,
gebooren binnen Leeuwarden, uyt den schoole van
Wtrecht ghecomen zynde, eerst gheworden Bisschop
III.
24
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van Osenburch ende van gheheel Zassen, een man
boven maten gheleert ende godtvruchtich. Onder
desen Bisschop zyn de Sassische van CAREL de
Groote, by Boeckholt, ghelyck de Historiën vertellen , Anno 779, overwonnen ende verslaghen,
nadat YITEKINDUS , hare Veltoverste, die na zyn
doopsel LUDOVICUS , LUDGERUS ofte LEODINGERUS geheten is (alsoo dese namen, na't getuychnisse STUMFII
even veel doen), was ghevangen. Dat nu dese
overwinninghe door de sterckmoedicheyt der Friesen becomen is, geeft deselve CAREL, in zyn Bulle,
haer namaels ghegeven, ghenoech te kennen, alsoo
hy den Christelycken naem van desen Sassischen
Veltoverste, van de Friesen ghevanghen, ende hem
overghelevert zynde, opentlyck is uytdruckende.
THEODARDUS. Anno 786.
Dese, een Fries zynde, gebooren uyt het edel
geslacht der RODMANNEN , heeft zyn stoel gehat te
Wtrecht, als den H. LUDGERUS , mede een Vries,
Bisschop van Munster, ende den H. WILLEIIADUS
van Bremen, ghestelt zyn over de Friesen tusschen
Lauwers ende Elve, die van haer bekeert waren.
CRANTZ, in Metrop.,

lib. 1.

Anno 792.
Omtrent de regieringhe van desen heeft POPTETUS,
een chrychsoversle der Friesen, binnen Lissabon
met de zyne ia garnisoen legghende, Saracenen
met een groote neerlage van de stadt ghedreven,
ende hy selfs (hoewel overwinner), aldaer doot blyvende, is door miraculen beroemt gheworden,
nadien een Palm ofte dattelboom, uyt zyn hart is
ghesproten. JOACH. HOPPERUS, jn Epüome, PETRVS
JuABORlTAy m Suppkmento VoRPERI,
HARMACARUS.
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RIXFRIDUS. Anno 800.
Een geleert ende nederich man , onder desen is
CAREL de Groote van den Paus LEO tot Keyser
ghewyet, op Kersmisdach, Anno 800, oft het jaers
daer na, gelyck SIGEBERTUS , ARMONIUS , REGINO
VISPERGENSIS , CARION ende andere aenteeckenen,
ende de Bulle, den Friesen van de selve CAROLO,
Anno 802 , ghegeven, aenwyst, na dat PASCALIS
ende CAMPÜLUS, met eenighe Roomsche incomelinghen,
des Paus vyanden en des H. Rycx versmaders,
door hulpe der Friesen (ghelyck de verschreven.
Bullainhout), wt de stadt verjaecht waren, welcker
Friesen bystant desen Keyser oock daerna teghens
de Saracenen gheluckichîyck heeft ghebruyckt, na
't getuychnisse van een Marmelsteen, binnen Roomen in *S'inte Michieh kerck opgherecht, waervan
seer gheleerdelyck schryft FURMERIUS •, soo wel in

zyn Annalibus, als in Apologetica.
S. FREDERICUS ADELEN. Anno 820.
Een Godtvruchtich ende doorluchtich Fries. Heeft,
soo door zyn eygen, als door de predicatien van
den H. ODULPHO , zyn vaderlant van de Arriaensche Ketterye verlosset. Dese, als hy het bloetschandich houwelyck van LUDOVICUS PIUS heftelyck verfuyde, is door toedoen ende besluyringhe van de
Keyserinne omgebrocht, ende heeft veel miraculen
ghedaen. BEGANUS. VORPERUS.
ALFRIGUS ADELEN. Anno 838.
Is aensienlyck ghe\yeest van weghen zyn Godtvruchticheydt ende Conincklycke stamme, als mede
omdat zyn broeder martelaer ghesturven was. Heeft
tot een lantsman, gelyck met hem levende, ghehat
den H. AJSSCHARIAM , die welcke de eerste Aerts-
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Bisschop van Hatnburch ende Apostel der Noort*
sche Rycken is gheweest. CRANTZ , Metrop., lib. 1,
maect van desen een Francoys, daer hy nochtans1
tot Varden aen de Lauwers gheboren is. SUFFR.,
De Script., deo. 6.
LUDGERUS. Anno 845.
Een ^ £ 6 5 , niet alleen gheleert, maer oock hey»
lich, als BARLANDUS verhaelt, hoedanighe dat Frieslant, na dat sy het geloof ontfangen hadden, seer
veel rontsom in alle Landen heeft uytghegheven.
CRAHTZ , Metrop.,

lib. 1 , cap. 5,

Anno 851.
Een Fries, van een seer heylich leven. Is uyt de
stadt Wtrecht van de Noormannen, Anno 856, verdreven , ende heeft van de Coninck LOTHARIO , voor
hem ende d' andere ghevluchte Geestelycke persoonen, becomen het clooster van S. PETER, by Roermond. MOLA , de Nat. 55 Belg.
ODILBALDUS. Anno 866.
Een Fries, aensienlyck van weghen zyn Aelmoe»
sen. Ten tyde van desen is gestorven, Anno 888,
den II. REMBERTFS , een bloetverwant van den
H. ANSGHARIUS, gebooren te Varden, in Frieslant
(hoewel dat sommighe van hem een Flamingh
maecken), ende een Apostel der Deenen ende
Sweden, vermaert door Godtvruchticheyt ende won«
derteeckenen. SUFF., Be Script., dec.7. UBBO, lib. 5.
EGILBOLDUS. Anno 900.
Een Lantsman van de voorgaende, nu overleden,
als mede zyn navolger in deuchden. Den H. JEROEN, tot JSordtwyck, ende den H. WALFRIDUS ende
RADFRIDUS , in een dorp by Groninghen,
Bedum
genaemt, zyn omtrent Anno DOO, van de Deenen
HUNGERUS.
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doolgeslagea, ende hebben groote miraculen ghedaen. MOLA , in Chronicis.
S. RADBODUS. Anno 901.
Ghebooren uyt den Conincklycke stamme der Friesen, ende aen deselve by d' affalige Zallanders ende
Ceulenaers een Apostel, beroemt van weghen zyn
wonderteeckenen ende Profetisschen geest. Heeft
veel dingen gheschreven, van welcke wy eenige
stucken, met noch de schriften van d' andere Friessche Apostelen, binnen corten tyt, als ick hoope,
in 't licht sullen gheven.
BALDERICUS. Anno 917.
Dese, nadat de Noormannen waren verdreven,
treckende weder na âea olden Bisschops stoel fc
heeft binnen Wtrecht het vervallene heylichdom weder opgericht, ende de stadt ende Sticht met verscheyden reliquien, ofte overblyfselen der Heyligen,
versiert,
FoLEMARtis. Anno 977.
Een vreedsaem Fries, Het Lichaem van den H.
EVARMARUS , de Lantsman van dese, all eer lot
Ruthen, by Tongeren, met noch thien rneigheseJlen,
van de ongheloovige ghedoodet; is Anno 988 uyt
de aerde genomen, ende heeft veel miraculen gedaen, MOLA , de Natal. 55 Belgü.
BALDÜINUS. Anno 990.
Als dese Bisschop was, is daer een groot geîuyt,
als van gewapende mannen, Anno 991, door Frieslandt in de Lucht ghehoort, 't welck gheschiet is
twee jaren voor de neerlage van den Graef ARisuLPHus. AND. CORIÎ. ex fliterp, lib. 2.
ANSFRIDÜS. Anno 994.
Bese heeft van

OTHONE

den 3 ende
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verscheyden Slotten ende Heerlyckheden voor zyn
kercke becomen, ende heeft daerdoor de fundamenten gelecht van de groote macht des Bisdoms
van Wtrecht.
ADELBOLDUS. Anno 1OO8.
Een Friesch Eedelman, gheleert ende machtich.
Den hooghenDom tot Wtrecht heeft hy, Anno 1015,
ter eeren van den H. MARTINO, opghericht ende
ghewyet. Hy is van THEODORICO den derden, Graeff
van Hollant, in een slach ghevangen ghenomen,
maer "van de Friesen weder met ghewelt verlost.
BERNULPHIIS, Anno 1027.
Een man in Godtvruchticheyt uylstekende. Heeft
de kercken ende coJJegien van den Apostelen PETRO
ende JOANNE binnen Wtrecht opgericht; heeft de
Canonycken tot Deventer ingestelt, ende heeft de
Drente met d' stadt Groninghen van den Keyser
HENRICO den 4 tot een geschenck ontfanghen. Onder desen hebben sommige FriessrJie Eedelluyden,
gelyck als CRANTZIUS in de voorreden van JVoorwegen secht, een Noorls Eylant, onder America ,
Mexicana (als ick meen) ghevonden, ende hebben
aldereerst het Gout van daer in dese Landen ghebracht. Immers het blyckt uyt de Aernden, nae
haer Friessche manier geschildert ende uytgesleken,
die aller wegens in Chili gevonden zyn, dat de
Friesen, voor de Spaenjaerts,
West-Americam
hebben besocht, maer secht ook ALPHONSUS DE
ERCILLA , Ridder van St. Jaaob, ende Camerlingh
•van Keyser CAREL , dat GLATJCA , des Princen dochter , aldaer gevangen zynde, gheseyt heeft, dat sy
uyt het olde bloet van FRISO afcomstig was. Beneffens dien soo beteeckent Chiie aldaer kolt te
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zyn, ghelyck oock cïle of killen 'm Frieslandt
luydt.
GuLiEiMUs, Anno 1054.
Dese, altyt metten oorloch besich zynde, heeft
GODEFRIDO GIBBOSO , Hertoch ván Lottringen,
in
het innemen van Hollant, groote bystant gedaen,
ende heeft den se!ven, van de Frissen binnen Alck~
maer belegert zynde, door een slach gevryet.
CONRADUS SVEVUS, Anno 1075.
Dese heeft tot Wïrecht opgerichtet het collegie
van de Maget MARIA. Ende is de eerste uittocht in
het heylighe Landt, onder het beleyt van BULLION ,
Anno 1096, geschiet, waerinne de Friesen soo
grooten lof des oorlochs byÆicœam Cœsariam ende
Antiochiam hebben vercregen, dat EYLCO LIAUKEMA
ende FECCO BOTNIA over een groot deel des veltlegers als Oversten zyn ghestelt. VBBO , lib. 4.
ANDR. CORNEL.,

uyt

JAERSMA,

2.

lib.

VLITERP

ende

TILLO

(WILCO)

BuRCiiARDus. Anno 1099.
ïn het eerste jaer zyns Bisdoms is Hierusalem
overwonnen, ende zyn LIAUCKEMA ende BOTJVIA aldaer swaerîycken gewondet; maer ÎGO GALEMA , by
Cæsarien gequetst zynde, is van WPCO HERMANA ,
tot Anh'ocMen, eerlyc begraven; ende TYEPKE, de
laetste uyt het geslacht der FORTEMANNEN , Sicco
LIAUCKAIIA ende sommighe anderen, zyn by Nicœen
stoutmoedeïycken ommeghecomen.
GONDOBALDUS. Anno 1112.
Dese, een Fries zynde, heeft gesien, dat eenighe
voortreffelycke zyne Lantsîuyden, Anno 1117, wederomme na het heylighe Lant zyn ghetrocken,
onder weîcke dat WATZE HEREMA ende HOMME HOM-
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SIEMA ,

voor het Christen gheloof gestorven zynde s
ende SICKE CAMMINGA ende WATZE OGKTNGA ghevangen, met de Coninck BALDUINO den 2 , in
Partkien zyn wech ghevoert, ende HESSEL HERMANA
ende GOFFE ROORDA swaerlyck in de slach ghewondet.
ANDREAS CtïCKiüs. Anno 1127.
Dese heeft Oostergoe ende Westergoe van den
Keyser CONRADO becomen, als LOTHARIUS de selve
een weynich te vooren aen den Graeff van Hollant
hadde gheschoncken; maer de Frïesen, op haer
olde vryicheyt staende, hebben gheen van beyden
willen ghehoorsaem zyn.
HERBERTUS BYRUM. Anno 1138.
Dese Fries, van THEODORICO den 6, Graeff van
Hollant, binnen Wirecht belegert zynde, is in
zyn Bisschops habyt, ofte cledinge, met alle de
gheestelyckheyt uyt de stadt gegaen, ende nadat
hy hem gedreycht hadde t' excommuniceeren, is
den Graeff, in plaetse daer hy te vooren opgeblasen was, hem te voele gevallen, ende uyt een
vyandt een vrient gheworden.
HERMANNUS HORNIUS. Anno 1150.
Om de kiesinghe van dese is onder de borgers
ende Eedellieden groote moeyte gheweest, heeft
nochtans ten laesten het Bisdom vercregen , maer
om zyne groote slappicheyt is hy by alle menschen
bycans verachtet geweest. Omtrent dese tyt is onder de Fnesen een groote Godtvruchlicheyt gebleken , soo by huys ende binnen 's lants kercken
ende cloosters oprichtende, als buyten Lants voor
het Christen gheloof haer bloet vergietende. Siet
AND. COKHEL., lib. 2 , ende VORP., lib, 3,
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GODEFRIDUS RHENENSIS. Anno 1156.
Dese heeft het slot tot Vollenhoe met noch drie
andere laten bouwen, ende heeft tot een goetgun-

ner ghehadt den Keyser FREDERICUM BARBAROSSAM ,

by de welcke HESSEL MARTENA een Marschalck,
ende DOECKE, zyn broeder, Camerlingh is gheweest,
de welcke, als hy des Keysers leven wolde behoeden , is met hem in Armenia in 't water verdroncken.

AND. CORNEL, , lib. 2.

BALDUINUS 2 . Anno 1178.
Een zoone des Graven van Hottant, van weghen
zyn Godtvruchtichheyt ende cuysheyt seer aensien»
lyck, hoedanighe dat diestyts oock in Frieslant
zyn gheweest den H. FREDERICUS, Abt van Mariengarde, ende den H. VIGBOLDUS, Abt tot Luynkerck, die welcke alle beyde groote wonderteeckenen ghedaen hebben. MOLA, Be Natal. SIBRAND.

LEO , in

vitis Abh. Horti B. MARIAE. VORP,, lib. 3.

ende THEODORICTS. Anno 1196.
Dese twee, becans met even veel stemmen ghecoren wesende, zyn van de Keyser na den Paus
ghesonden, die uyt beiden ARNOLDUM heeft ghenomen; maer alsoo dese terstondt daerna sturve, is
de ander in zyn plaets ghestelt, ende heeft in den
wedercompste mede zyn leven gheeyndighet.
THEODORICUS II. Anno 1198.
Een man meer als ghenoech den oorloch toeghedaen. Dese, als hy eenich hulp van geit van de
Friesen, teghens de Hollanders, uyt Frieslandt begheerde, is afghesîaghen, Anno 1199. AND. CORNEL.,
lib. 2.
OTTHO GELDRIUS. Anno 1210.
Dese Bisschop is van INNOCENTIO den darden beARNOLDUS
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FREDERICCS SYRICHIUS. Anno 1317.
Dese heeft den Domîoorn tot Wtrecht begonnen,
ende heeft zich met groote schulden beswaert.
JACOBÜS OSTHORNIUS. Anno 1322.
Onder dese zyn Bisdom heeft EELCKO LIATJCKEMA
in Friestant van groot aansien gheweest, d' welcke
van de Læken, zyne vermaningen ende miraculen verachtende, Anno 1333, ommegebracht is.
VOHP., lib. 3. SIBRAND LEO , inceriis, (in vitis)
Abbat. Lidlumens,
JoANSES DIESTENSIS. Anno 1323,
Dese heeft het slot te Volhnhoe aen den Hertoch
van Gelder verpandet, d' welcke achtervolgens het
geschenck, van den Keyser RODULPHO hem gedaen,
zyn naburich Frieslant met brieven ende wapenen
te vergheefs opgeeyscht heeft.
NICOLAUS DE CAPUTIIS. Anno 1340.
Dese van de Paus tot een Cardinael verheven
zynde, heeft zyn Bisschops ampt gheresigneert.
JOANNES ARVELANUS. Anno 1342.
Bese, nadat hy de Casteden van zyn voorsaten,
aen ander wegen verpandet, weder hadde ghecreghen, is Bisschop van Luyck gheworden.
JOANNES VERNEBERGIUS. Anno 1364.
Als dese van zyn vyanden binnen Ghoor was
ghevangen, is hy genootsaeckt geweest hem met
sesthien duysent croonen te rantsoenen.
ARNOLDUS HORNIUS I. Anno 1371.
Nadat dese het Bisdom van Wtrecht seven jaren
lang hadde becleedet, is hy tot Bisschop van Luyck
vercooren,
FLORENTINUS WEVELÎNCIIOVIUS. Anno 1378.
Een man. het Bisdom waerdich zynde, ende die
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niemant van zyn voorsaten in deucht ende Godlvruchtichheyt was wyckende.
FREDERICUS BLANKENHEIM. Anno 1393,
Dese heeft het Graefschap van de Cuner van de
Grave HERMASNO ende zyn zoon HENRICO voor
twaelf Duysent Rhynsguldens ghecocht, Anno 1407,
ende de Friesen, zyn nabuyren, een heftich oorloch aenghedaen, 't welck ten laesten voor soensluyden is neder gheleyt.
SVEDORUS CuLENBURGius. Anno 1423.
Als RÜDULPHUS DIEPHOLTIUS ende WALRAVIUS MORSANUS twisteden, heeft den Paus desen tot Bisschop
gestelt, maer heeft DIEPHOLTIO daerna, by consent
van den Paus, het Bisdom overghedragen.
RUDOLPHUS DlEPHOLTIUS.

Dese, nadat hy lange met CULENRORGIO hadde
getwistet, is ten Iaetsten van de Paus bevestiget,
ende heeft neerstich ghenoech geregeert.
GISBARTUS BREDERODIUS. Anno 1455.
Dese heeft, om de ghemeene rustshalven, het
Bisdom overghedraghen aen DAVID , den zoone van
de Hartoch van Bourgondien.
DAVID BÜRGUNDUS. Anno 1456,
Een man tot het ghemeene profyt ghebooren s
ende voorstander van gheleerde mannen, barmhertich teghens den armen, ende by zyn onderdanen
seer bemint. RUDOLPHUS AGRICOLA FRISIUS, een
man. wiens ghelyken in zyn tyden niet was, is
Anno 1485 tot Heydelbergh ghestorven. Vid, AuBERT et PAULUM LATIUM, De viris Illustribus,
FREDERICUS BADENSIS. Anno 1496.
Als dese sach, dat hy ia oorlogen ende scheuringhen, gants betyst was, heeft het Bisdom aen
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PHILIPS van Bourgongien overgedragen. Onder de
regieringhe van dese heeft IDSARDUS GRAVIUS het

exemplaer van de Butta van CAROLUS MAGKUS, bin-

nen Roomen, in een seer olde Bybliotheeck ghevonden, ende uytgheschreven. SUFFRID., De Script,
Fnsiae. Dese Bulle lecht oock, onder desselven
Keysers naem, onder de Stadts brieven ende recessen van Spier, Coln., Brussel ende Aernhem.
Siet GüiccARD,, in Belg.
PHILIPPUS BURGUNDUS. Anno 1516.
Dese heeft het Bisdom wel loffelyck, maer niet
sonder groote partyschap, gheregheert. MARTISUS
LUTHERUS heeft zyn Leere beginnen te verbreyden,
Anno 1517.
HENRICUS BAVARUS. Anno Î524.
Dese, met de oorloghe van CAROLO, Hartoch van
Gelderlandt, ghedruckt zynde, heeft zyn wereltlycke regieringhe, met consent van de Geestelycheyt ende Staten, aen CAROLUM quintum, Keyser
ende Hartoch van Bourgondien, overghedraghen ,
1528.
GüLiELMUs ENCEVORTIDS. Anno 1529.
Als dese na Romen was getrocken, is hy Cardinael gemaeckt, ende aldaer ghestorven; den
Heere GERBRANDUS BOELEMA , myn moeders oom, in
Fneslant tot Commissaris Generael in Gheestelycke
saecken ghestelt zynde.
GEORGIUS EGMONDANUS. Anno 1525 (1535?).
Onder deses regieringe zyn ketteryen voor gecomen.
De wederdoopers hebben tot Amsterdam d' overhant ghesocht, ende Oldeclooster, by Bolswaert,
inghenomen, maer zyn van de Catholycquen verjaecht ende verslagen, Anno 1535.
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FREDERICUS TAUTENBÜRGIUS. Anno 1559.
Dese is de eerste, die na den H. BONIFACIIJM ,
Anno 1561, tot Eertsbisschop van Wtrecht is ghewyet, ende heeft tot Suffragiaens gecregen de
Maerlemsche, Middelburgsche, Leeuwarder, Groningher ende Deventersche nieuws ghecooren Bis»
schoppen , Mannen , van weghen haer gheleertheyt
ende Godvruchticbeyt vermaert. Is ghestorven Anno
1580. JOANNES BRÜVESIUS, na desen tot het Bisdom
geordineert zynde, is tot den Stoel niet gecomen,
maer als ballingh tot Coln gestorven. Maer SASBOLDUS , Eertsbisschop van Philippensen,
als Apostolische gesant in desen deel des Lants, heeft geleeft
tot het jaer 1614, ende Anno 1607 is onsen zoone,
D. JOACHIMUS HAMGONIUS , Licentiaat in de H. Theologie ende Eertspriester, zyn Vicaris, binnen Lingen
ghestorven, die welcke tot Lueven ghepromoveert
zynde der vrye kunsten, is aldaer verclaert Primus
Vniversitatis, als men dat noemt, ende heeft wel
zeven jaren in het Porcensche Collegie de Philosophie gheleert. Aengaende het vicaris ampt is in
zyn plaets gecomen PHILIPPUS ROVENIUS, beleen van
Oldenseel, ende in het Eertspriesterschap GERARDUS
VOGELIUS, Canonyck van Deventer, beyde Godtvruchtighe mannen, Licentiaten ia de H. Theologie.
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DEN STAMME VAN F R I S O , DER FRIESEN
EERSTE VADER.
FRISO.

HILLA.

Deze beyde zyn in het drie hondert ende darthienste jaer voor d' gheboorte JESU CHRISTI, met
vier en twintigh schepen, uyt Asten in Duytslant
aencomende, het Flie (zynde een arm des Rhyns)
inghevaeren, hebben de stadt Staveren ghebout, die
namaels de Hooftstadt van 't Ryck is gheweest,
ende hebben over Frieslandt, welcke van haer d'
name ghekregen heeft, gheregeert 68 jaeren, by
malcander gheteelt hebbende zeven Zoons ende een
Dochter. Dit ghetuyghen, beneffens andere, CAPPIDUS STAURIENSIS, OCCO SCHARLENSIS ende M. ALVINUS
SNEGANUS, van welcke de twee eerste omtrent zeven
hondert jaren gheleden al gheschreven hebben,
ende de laeste in de ghemeene tale overgheset die
Olde Friesche Rymgedichten,
die, soo TACITUS
schryft, hare ende alder Duytschers jaerboeken zyn
gheweest, in welcke oock tot ghetuyghen van deze
historie byghebracht worden PATROCLES ende MEGASTHENES , seer oîde Authoren, die op een tyt met
onsen FRISO gheleeft hebben. Den welcken oock
in onse tyden gevolcht zyn, ende eendrachtelyck
toeghestemmet hebben, JOACHIMUS HOPPERUS, in Epitome Rerum Frisicarum. SUEFRIDUS PETRI , De
Origine et Scriptorib. Frïsiorum. JOAN BAPTIST.
GRAMMAIÜS , in Belgicis, ende meer andere. Het
wapen van FRISO , gelyck CAPPIDUS verhaelt, is gheweest seven roode pompe bladeren, ghestelt in drie
silveren bakken, schaen ghetrocken door een blauw
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velt. Maer onder den Koninck BEROALDO zyn daer
noch vyer met een balck by gecomen: te weten,
het Ryck end wapen van West Frieslandt met
het van Oost Frieslandt vereenicht synde, waer
ick in myn Frisia, ofte boeck De viris rebusque
Frisiae illustribus, wat wytluftigher hebbe ghesproocken.
ADEL.

De Vader van

FRISO.

Dese, na 't getuychnisse van ALVINUS , Coninck
zynde van Phresia, ofte Pharrasia, gelegen in.
Oostindien, aen de reviere Ganges ghenaempt, is
van een barbier, den vader van den Tyran AGRAMMES , t' gelyc van zyn leven ende Ryc (als men uyt
Q. CURTIO , in zyn 9 boeck, can afnemen) door
listighe lagen berooft. D' zoonen van dese, met
namen FRISO , SAXO ende BRUNO , zyn na den doot
van den Coninck ALEXANDER d' Groote, in welckers
chrychsdienst sy geweest zyn, in Duytslandt gecomen , ende volckeren, na hare namen ghenoemt,
voortghebracht, waeromme dat ALBERTUS STADENSIS,

met veel andere, deselve noemen overbJyfselen
van het Macedonissche Heyrleger. Siet hieraf den
brief HBNRICI RANZOVII,
aent eynde van de
Apologiá SUFF* PMTRI.
AGATHOCLES.

De Vader van

BILLA.

Deze, zynde Coninck van Thracia, zoone Van
LisiMACiius den Macedonier, die den Lieuw verworghde, heeft zyn dochter HILLA ten houwelyck
ghegeven aen FRISO, de welcke oorlooghde tegens
d' Indianen,
onder ALEXANDER ^ Groote, op
hoope om zyn ryck weder te veroveren, ghelyck
III.
25

Wumkes.nl

364

VERTHONINGE DER COHINGHEN EKZ,,

in zyn Strena, ofte Nyen Jaers gifte
aen de Staten van Frieslant, verhaelt. Maer de
tyden laten sulcx qualyck toe, dan het schynt gheweest te zyn een suster van AGATHOCLES, ende een
dochter LISIMACHI. Daer zyn sommige, bedroghen
zynde (soo ick meyne) door de dubbelsinnicheydfc
des naems, d' welcke van de vader, HILLA , een
Coninck van Sicilia, maecken.
Haere (FRISO ende HILLA) kinderen waren dese.
I. GALO. Heeft sluysen ende dycken tegen d'
vloet des Zees ende der Revieren doen maecken,
ende van d' selve te leggen mede gheschreven.
SUFFRID. , Se Script. Fris,, decad. 1,
II. HAIO. Dese is de eerste heydensche Bisschop
geweest, ende uyt HEYLA, een dochter der Chaw
ken, drie soons voortgeteelt. SÜFF. , De Nobil.
SUFFRIDUS,

Fris.
1.

GALO. Deses soons is.
«. GRTNS, ofte GRUNUS. Dese, als hy het
casteel Grunoburgh hadde ghetimmert, heeft
daeraf de stadt Groningen de naem ghecreghen, anno voor CHRISTI geboorte 150. SÜFF.,
decad. 1.
* FRISO de Jonge. Dese heeft Westfrieslandt zyn naem gegeven, ende heeft met
zyn wyf, FROUWA, gemaeckt ofte ghebout
Verona, d' eerste stadt van dat Frieslandt»
Anno 120, waer aen ghecomen is de H.
VRSDLA, SO JUNIUS ende SUFFRIDUS verhaelen.
SUFF., Be

orig., lib. 1.

2. GEROLD. Wt dese is geboren HAIO CAMGA,
eerste Heer van Amlanf, ende d'eerste van 't geslacht van CAMMINGA. SUF., ex SIMRCKENBURGIO.
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3. MANNUS. Van desen is afcomstich het voortreffeîyc geslacht van HERMANA , ende heeft zyn
naem den haven Manarmanis, van welcken PTOIOMEUS gewach maeckt.

Vid. SUFF., Se

Orig.

Fris,, lib. I, cap. II.
III. VITHO, oft JVTHO. Dese, na dat hy CuMERAM, den dochter van BOCHÜS, Coninck der
Cimbren, t echte hadde genomen, is hy Overste
van Jutlant geworden, ende twee kinderen gheteelt.
1. VBBO. Heeft ghetrout GRITHA , een dochter
van GEROLDUS , Hertoch van Sassen, een kintskint van SAXO, uyt welcken hy heeft gegenereert
twee kinderen.
a.

VITHO.

b. HENRICUS. Dese heeft tot zyn bruyt ghe»
hadt SYGNEM , een dochter des Coninck van
Finlant / maer als de bruyloft geholden werde, is hy van GRAMO, den Deenschen Coninck,
ommeghebracht. CRANTZ , in Saxon.
2. ADELA. Heeft ghetrout HÜMBLUM , Coninck
van Denemere.
IV. HETTO. Dese, ghetrout aan de Hessenaers,
ende na haer spraeck geheeten HESSUS , ofte HESDS ,
heeft dat volck, te vooren Gatten genaemt, Hessen
doen hieten, ende is aldaer, als oock in Francryck, voor een ^ ^ geëert. Hier uyt comt h e t ,
dat LUCANUS secht: Horrensq,, feris altaribus Hesus. SUFP., in lib. De colon. Fris,, noch niet int
licht gecomen, endê elders. Sommige trecken nochtans dit tot HESÜM , den zoone van BATO.
I.

FROÜWA.

ÏS getrouwt gheweest aen FEISO

de jonge, de zone van

GRÜNDS ,

de stichter van,
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Groningen.
SUFF. , De orig, Frisior,, lib. î ,
cap. 9.
V. SCHOLTO. Een richter van criminele saecken
ende opsichter op gemene wegen, dien men diens
tyts een Rydwaert noemde. Siet d' Apol. SUFF.
Dese heeft een zoon gehat, geheten.
1. SciiOTTUs. Dese is door lottinge ghedrongen gheweest, uyt zyn vaderlandt te vertrecken,
ende is uyt Schoterlant, dat hem toequam, eerst
in Denemarcken ghereyst; en ten houwelyck ge'nomen hebbende VLUILDA , de suster van Coninck
FROTHO , is van daer na het noortsche Albaniam
ghetrocken, ende Schotlant de naem ghegeven.
SUFF. , zn Pref. JOe Script. Fris. GRAMMATICUS
maeckt van desen een Deen, by avontuyr van
wegen het huwelyck.
VI. AESGO. IS overste in politycque saecken
geweest, waervan hy oock wetten ghemaeckt heeft.
SUFF., in Apol. et De Script.^ dec. 1.
VIL VIMODA. Haer mans naem hebbe ick nergens gevonden. In Vigmodia, van haer alsoo ge»
naemt, beeft zy dese kinders gebaert, met namen.
1.

HADELRIC.

2.

KEDBNGUS.

3.

TlTMARSUS.

lib, 2. VORP THABORITA, lib. 1. Dese
is VIMODA van haer vader geheeten, omdat, de
moeder int baren stervende, hy daer af groot weemoedt ende hartser heeft ghehat, SUFF., De Orig.^
lib. 2 , cap. 13.
VIII. ADEL. De oltste van alle zoonen, is zyn
vader in die regieringe ghesuccedeert, heeft gheschreven Tafel ende Gastwetten; ende heeft tot een
CORN. KEMP.,
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huysvrou ghetrout SWOB , de dochter des Conincks van Swaben, de welcke, als doen wyt in
Duytslandt doorwonende, allenskens (als oock de
Chauci) Friesen zyn ghenoempt; waer uyt het
compt, dat LUGANUS, de Friesen. noemende, ghesecht heeft:
Fundit ab extremo flavos Aquilone Suevos
Albis , et indomitum Rheni vaput.
SUFF., De Orig. Fris., lib. 1.
VBBO.

Dese, een jongelinck synde, is met een groot
hoop trabanten gesonden na zyn oldevader van
moeders wegen. De Vbü, by de Rhyn woonende,
hebben van hem haer naem ghecregen; ende, namaels in zyn vaders plaetse comende, heeft twee
kinders naghelaten. SUFF., dec. 1, uyt CAPPIBO.
ASINGA ASCON.

In 't 71
CHRISTUS ,
gelt. Met
hy heftige

jaer van dese zyn ghebiet is geboren
ende Staveren met Bollewercken omcindie van Tongeren ende Batavien heeft
oorlogen gevoert, ende met den Keyser
AUGUSTO heeft hy een verbont gemaeckt, ende
voor schaltinge eenige ossehuiden belooft, deweîcke
met seeckere ponden golts mochten ingheîost worden, gheîyck als uit TACITO ende den Bulla van
CAROLUS MAGNUS te sien is.
De Duytsche (inden
Bulla Saxones genaemt) hebben dieslyts mede van
AUGUSTO vrede vercregen. DION., lib. 54.
Anno Domini 11.
DlOCARUS S E G O N .

Dese heeft een publyckque schermschooîe opgerichtet, ende zyn onder het gebiet van desen de
Romeynen van de Friesen in het Baduennische
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wolt ende by Cryptoricis wthoof gheslaghen, na
dat HOLLO , ofte OLENNIUS , die Hollant, soo men
meent, de naem heeft gegeven, uyt Frieslant in
Batavien (nu Hollant geheten) was verjaecht. TACITUS , lib. 4»

SUFF., lib.

1 , cap.

9.

DiBBALDtrs SEGOK. Anno 46.
Is in crychsdienst geweest van den Keyser
CLAVJDIO, ende heeft onder het gebiet van NERO d'
ghesanten VERRITUM ende MALLIGOREM na Romen
ghesonden, van welcke TACITUS, lib. Annal. 1 3 ,
verhaelt dingen, die den treffelycken ende olde
grootmoedicheyt der Friesen weerdich zyn. Als
dese van de Apostel PETRO tot het gheloof bekeert
waren, heeft den heiligen AEGISTUS haer tot in
Frieslandt weder vergheselschapt, ende daer alder*
eerst de christelyke Religie ghepredickt. CAPPIDUS ,

in Eccles. Frisiœ Eist.
TABBO. Anno 85.
Dese heeft den Keyser DOMITIANO , tegens den
Cattos, in Messen, orloghende, hulpe gedaen;
maer als de Deenen zyn vaderlant verwoesteden, is
hy weder te huys gecomen. Heeft een Historie van
de Friesche gheschiedenissen beschreven, ende in
Frieslant d' laasle gheweest, die als Prince geregeert heeft, want na hem seven Bartogen zyn
ghevolcht. SCHARLENS., lib. 1. SUFF,, dec. 2.
ASCONIUS. Anno 130.
Dese is d' eerste gheweest, die onder den tytule
van een Hartoch geregeert heeft. Is grootelycx tot
vrede genegen geweest. Onder het ghebiet van
desen zyn by Staveren twee putten gesien, waer
van de eene acht dagen, Anno 155, fuyr,
ende
dander, Anno 164, drie dagen aen malcander seer

Wumkes.nl

DOOR MARTUSVM

HAMCONWM.

369

solt water', opgheworpen heeft. — Dese heeft vyer
kinderen achtergelaten. SUFF., De Orlg., lib. 1 ,
cap. 9.
I. TITUS BOIOCALUS. In zyns broeders plaets gecomen. (2 e zoon.)
II. RICHOLDUS. Dese, den derden zone van den
Hartoch ASCONIUS , heeft gegenereert VBBOHEM , die,
blangende de regieringhe des Hartochdoms, in TITI,
zyns ooms, plaetse is ghecomen. SUFFR., De Orïg.
Fris., lib. 2 , cap. 15.
III. RADBODUS , de jonckste zoon van ASCONIUS.
Van hem, na 't segghen van SUFER., ofte van zyn
zoone, ghelyc den tytrekeninghe schynt mede te
brengen, is geteelt DIDERICUS , Hartoch van West-

vrieslant.
DIDERICUS. Dese is d' eerste Martoge van Westvrieslandt gheweest, een vassael van den Hartoch van Oostvrieslandt, van welcke hy oock
vier pompebladeren,
voor wapenen van dat
Frieslandt, heeft aenghenomen, Hy is inghehuldet Anno 300, ende heeft gebout Medenblyck, namaels een hooftstadt van Westfrieslandt.
SCHARL., lib. 1. Chron. Holland,, divis, 2.
LEMTTS, ofte GVILHELMUS.
Dese is geboren van den Burchgraef van Leyden, Schynt geweest te zyn een kints kint van
DIDERICUS , die, behalven den Westfriesen, oock
over de Vilten ende Slavoniers heeft gheheerschet,
ende is de eerste van het geslachte der WASSENAREN gheweest. Chronyck van Ilollant, divis. 2.
DIBBALDUS. Dese heeft d' name van een Coninck aenghenomen, door toelatinge van Ri»
CHOLDO, Coninc van Oostvrieslant, ondeï wiens
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wolf ende by Cryptoricis wthoof gheslaghen, na
dat HOLLO , ofte OLENNIÜS , die Hollant, soo men
meent, de naem heeft gegeven, uyt Frieslant in
Batavien (nu Hollant geheten) was verjaecht. TACITUS , lib. 4,

SUFF., lib.

1 , cap.

9.

DiBBALDus SEGON. Anno 46.
Is in crychsdienst geweest van den Keyser
CLAVDIO, ende heeft onder het gebiet van NERO d'
ghesanten VERRITUM ende MALLIGOREM na Romen
ghesonden, van welcke TACÏTUS, lib. Annal. 1 3 ,
verhaelt dingen, die den treffelycken ende olde
grootmoedicheyt der Friesen weerdich zyn. Als
dese van de Apostel PETRO tot het gheïoof bekeert
waren, heeft den heiligen AEGISTUS haer tot in
Frieslandt weder vergheselschapt, ende daer aldereerst de christelyke Religie ghepredickt. CAPPIDUS ,

in Eccles. Frisiœ Eist.
TABBO. Anno 85.
Dese heeft den Keyser JDOMITIANO , tegens den
Cattos, in Hessen, orloghende, hulpe gedaen;
maer als de Deenen zyn vaderlant verwoesteden, is
hy weder te huys gecomen. Heeft een Historie van
de Friesche gheschiedenissen beschreven, ende in
Frieslant d' laaste gheweest, die als Prince geregeert heeft, want na hem seven Hartogen zyn
ghevolcht. SCHARLENS., lib, 1. SUFF., dec. 2.
ASCONIUS. Anno 130.
Dese is d' eerste gheweest, die onder den tytule
van een Hartoch geregeert heeft. Is grootelycx tot
vrede genegen geweest. Onder het ghebiet van
desen zyn by Staveren twee putten gesien , waer
van de eene acht dagen, Anno 155, fuyr,
ende
dander, Anno 164, drie dagen aea malcander seer

Wumkes.nl

DOOR MARTIHVM

HAMCONIUM.

369

solt water, opgheworpea heeft. —> Dese heeft vyer
kinderen achtergelaten. SUFF., jDe Orlg., lib. 1 ,
cap. 9.
I. TITÜS BOIOCALUS. In zyns broeders plaets gecomen. (2 e zoon.)
II. RICHOLDUS. Dese, den derden zone van den
Hartoch ASCONIUS , heeft gegenereert VBBONEM , die,
blangende de regieringhe des Hartochdoms, in TITI,
zyns ooms, plaelse is ghecomen. SUFFR,, De Orig.
Fris., lib. 2 , cap. 15.
III. RADBODUS , de jonckste zoon van ASCONIUS.
Van hem, na 't segghen van SUFFR., ofte van zyn
zoone, ghelyc den tytrekeninghe schynt mede te
brengen, is geteelt DIDERICÜS . Martoch van West-

vrieslant.
DIDERICÜS. Dese is d' eerste Hartoge van Westvrieslandt gheweest, een vassael van den Harioch van Oostvrieslandt, van welcke hy oock
vier pompebladeren,
voor wapenen van dat
Frieslandt, heeft aenghenomen» Hy is inghehuldet Anno 300, ende heeft gebout Medenblyck, namaeis een hooftstadt van Westfrieslandt.
SCHARL., lib. 1. Chron. Holland,, divis. 2.
LEMUS , ofte GVILHELMUS.

Dese is geboren van den Burchgraef van . ^ 6 ^
den, Schynt geweest te zyn een kints kint van
DIDERICÜS, die, behalven den Westfriesen, oock
over de Vilten ende Slavoniers heeft gheheerschet,
ende is de eerste van het geslachte der WASSENAREN gheweest. Chronyck van Rollant, divis. 2.
DIBBALDUS. Dese heeft d' name van een Coninck aenghenomen, door toelatinge van Ri»
GHOLDO, Coninc van Oostvrieslant, ondeï wiens
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bescherrninge hy was, ende na dat de Bataviers
in een enghe Eylant des Rhyns van den Friesen
waeren gaerghedreven, ghelyck als PETRUS DIVÆUS

secht, heeft hy een groot ghebiet ghehadt. Deses
zoon is.
LEMUS, ofte GVILHELMUS 2. Een vreedsaem Coninckt Heeft een casteel gebout, ende ffaerlem
den naem gegeven, als weynich te vooren Leyden, alwaer nu een Academie is, van HENGISTO ,
zyn. bloedverwant, haer beginsel hadde ghenom e n , waer van GEICCHARDIN een oh carmen uyt
DOUSA is allegeerende.
RIDSARDUS ELINVS ,

ofte AVRINDVLIVS. Dese heeft
veel kinderen gheteelt, waer af alleen een , met
namen FALCO , bekent is; maer van hem een
eenighe dochter overblyvende, is getrout aen
BEROALDO, aenghenomen zoone van RIDSARDO,
ende een natuerlyck kint van RICHOLDO wesende, alsoo een zoone van den Coningen van
beyde Frieslanden. Dese Hartogen ende Coningen hebben tsamen geregeert 233 jaer. SUFF.,

De Orig. Fris., lib. 1, cap. 9. Siet den Chronyck van Holl., divis. 2, cap. 27.
IV. ADELBOLDUS, Anno 173.
Dese is GODDARDO , Eartoge van Brabant, tegens
de Romeynen oorlogende, te hulpe ghecomen, alhoewel hy, een jongelinck zynde, wel vyer jaren
in het hoff van den Keyser ANTONIWUS Pius hadde
gheleeft, Om zyn ongesontheyts halven heeft hy
het Hartochdom geresigneert, ende nadat hy ayn
dochter aen den Coninck van Denetnarcken hadde
vertrout, is hy by huys gestorven, Anno 188.
SciURIiENS., lib. 1.
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Anno 187. (Zie n°. I, blz. 369.)
Een man, in wysheyt ende voorsichticheyt, mitsgaders in crychsdeuchden, seer beroemt. Is in
crychsdienst geweest van den Keyser ANTONTNO Philosopho, oorlogende tegens de Wandalen,
ende
heeft deselve, onder het ghebiet van zyn broeder,
by den Eems, door een grooten veltslach, overwonnen , ende nu Hartooh geworden zynde, heeft
hy allerwege vrede gheholden. SCIIARL,, lib. 1.
VBBO. Anno 240.
Is in zyn ooms, ofte vaders broeders, plaetse gecomen, ende heeft ter eeren van hem ghebout Titoburgh, ofte Tecoburgk, tot een bescherminge van
een nieuwe uytgeset volck; waer van daer na een
Graefschap is gemaeckt. Ende heeft als noch drie
Friessche pompebladeren voor zyn wapen. Dese
heeft .twee zoonen ghehadt.
I. ODILBALDVS, Dese, Anno 253, gesonden zynde
van zyn vader na CAROLUM VERRICUM, Hartoge van
Brabant, is vier jaer daer na tot den Keyser
VALERIANUM getrocken, den welcken hy seer aenghenaem is gheweest, ende groot lof in den oorloghe heeft verdient, maer daerna, als gesant van
den Keyser DiocLETfANus, ghesonden zynde na
Âegyptum, is hy aldaer, Anno 302, met groote
droeffenisse van de Keyser, syn broeder en.de d'
zyne, ghesturven. SCHARLENS., lib. 1.
II.
HARON VBBO. Anno 209.
üese heeft DIDERICUM den eersten, Hartoge van
Westfrieslandt, die sich roekelooselyck den naem
van een Coninck aennam, met wapenderhandt bedwonghen , alsoo, dat hy met den tytule van een
Martoch te vreden moste zyn, Uyt zyn huysvrouwe,
TITVS BOIOCALVS.
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wesende een dochter van Senemarcken,
heeft hy
twee kinders naghelaten.
ODILBALDVS. Anno 335.
Een strytbaer ffartoch, heeft Westphalen ende
Gelderlant voor het meestendeel tonder ghebracht,
ende haer tot een overste ghegeven IGLONBM LASCONEM , een dapper man. Heeft oock niet alleen
den Bataviers, in Frieslant vallende, in een slach
overwonnen, maer oock , deseîve vervolghende ,
eenige casteelen afgenomen. Heeft een broeder gehad , wiens name onbekent is.
I.
VDOLPHVS HAROÏÏ. Anno 360.
Dese heeft Engeren door den oorloge onderghebracht, ende is den laesten Hartoghe van Frieslant
gheweest; want na hem zyn ghevolcht neghen
Coninghen, waer van de eerste geweest is zyn zusters man. Heeft twee zoonen ghehat, d' welcke,
Keyser VALENTINIANO ses jaren in d' oorloghe ten
dienste gheweest zynde, door lottinge uyt haer vaderlandt ghewesen zyn. SCHARL., lib. 1.
II. ODILBALDA. IS ghetrout aen RICHOLDO, namaels Coninck van Frieslant; want alsoo sy een
volsuster was van den Hartoghe VDOLPHUS, SOO
is d' successie van de regieringe, nadat zyn kinderen uyt het Landt verdreven waren, op haer ghecomen, ende door haer op haer man.
RICHOLDVS VFFO. Anno 392.
Dese is van weghen zyn wyf ODILBALDAJÜT. VDOLPHI pîaets ghecomen, nadat haer zonen van het
erfschap hares vaders berooft waren, vermits sy
gedrongen waren, door lottinge, uyt het Landt te
vertrecken. Heeft groote heerlycke daden gedaen,
de Bataviers ende Beenen overwonnen, ende alder-
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eerst den Conincklyoken naem aengenomen: heeft
mede alle zyne voorsaten seer heerlyck in het Staversche Hof laten afschilderen, ende een vrye plaetse
voor de misdadige, op den Creyl, na d' maniere
van RoMULtrs, met schoone ghebousel laten oprichten.
HENGISTVS.

HORSVS.

Deze twee zoonen van VDOLPHO HARONE, ghebooren van SWANA , een dochter van Sassen, zyn
door lottinge uyt haer vaderlandt gedreven, ende
eerst getrocken na Oldt Engeland, by Jutlant, na
VERGISTUM, hare oldevader van moeders wegen,
d' welcke haer ooc tot kinders heeft aenghenomen,
ende haer dat Lant met d' hares te bewoonen
gegeven; maer daer n a , van den Coninc YORTIGERNO , in Britanien, tegens de Pictos ende Scotos
te hulpe geroepen zynde, hebben dat Ryck met
ghewelt ende loosheyt inghenomen, ende van haer
Enghelandt ghehelen. Maer eerst zyn sy op het
Fries Coningen van Cantien, als den oever regherende, ghenaemt; want dat deselve Friesen zyn
geweest, betuygen , beneffens SCHARLENSEM , VORPERUM, HOPPERDM

ende andere onse Historyschryvers,

noch d' Chronycken van Eollant ende Leyden,
als oock 't leven van den H. WILLEBRORDÜS , berustende in de recessen van Alcmaer. BEDA volcht
d' adoptie. Siet SUFF., Be orig. Fris., lib. 2, c. 15.
Beyde zyn se in den oorloge ommegecomen. HORsus heeft geen, maer HENGISTUS heeft twee kinderen
achter ghelaeten.
I.

ROXINA. Is ghetrout geweest aen VORTIGERNO,

Coninck van Britanien, waer uyt gebooren is.
PASCEKTIVS. Dese is van VTERIO, Coninc van
Britanien, dootgeslagen.
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II. ORICHIUS. Dese noemen sommighe HOYSCHUM,
'tghene op het Vries heusch, ofte beleeft, heet. NAUGIÆRUS noemt hem OISICHUM, MARCELLANÜS, OSTUM.
Is zyn vader in het Coninckryck van Cantien ghe»
sucsedeert, ende heeft drie zoonen achter gelaeten.
1. EDILREDDS. Dese heeft, na 't segghen van
den H. MARCELLINUS, een dochter ghehat, OSTRIDA

gheheten; maer uyt wien deselve geboren is, bîyft
onbekent. Siet tleven van den H. SUIDBERT.
a. OSTRIDA, Is getrout geweest aan eenen
Engelschen Heer. Heeft twee dochters ghehadt.
1.

ORONIA.

IS ghelrout aen VILGISE, een

Edelman , doch Godtvruchtig, waeruyt geboren is.
S. WILLEBRORDUS. Dese is met elff mitghesellen, Apostolische mannen, Anno 690,
in Frieslant ghecomen, heeft het gheloof
ghepredickt, ende is van den Paus SERGIO
Eertsbisschop der Friesen gheordineert, ende
CLEMEHS gheheten, Anno 690. Zyn bloedtvrienden, beneffens den H, SUIDBERTUM ,
zyn gheweest den H. H. WILLEBALDUS ende
UMBOLDUS, ende hare suster den H. W A L BURGA , kinderen van den Coninck RICHARDUS , ende BONNA , de suster van den H.
BONIFACIUS, LULLUS ende ADEODATUS, Eertsbisschoppen, met den H. Abt SOLA. Siet
PHILIPP., Bisschop van Eistets, in 't leven
van

den

H.

WALBURGH,

by

HENRICUM

CANTSIUM, tom. 6.

2. BERTA. IS gehyîckt aen SIGEBARTO ,
Graef van Nortingram. Deseg zoon is gheweest.
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S. SVIDBERTVS. Bisschop, machtich in
woorden ende wercken, een medehulper
van

den

H. WILLEBRORDUS.

IS gesturven

tot Keysersweert, Anno 717.
2. OCTA. Is in zyn. vaders plaets gecomea.
Zyn zoon is gheweest.
MENRICVS. IS mede zyn vader int Conmcryc
van Cantien gesuccedeert. Deses zoon is gheweest.
EDELBERTVS.
Dese is de eerste Christen
geweest, uyt den Cowincklycken stamme HENGISTI geboren zynde, wort van den Paus
GREGORIO Coninck van Engelant gheheten j
is gesturven A°, 613. BEDA, I. 2. Mist,
Angl,, c. 5.
3, EBISSA. Dese is, na 't getuygenisse van SUFFRIDI , uyt Engelant na Friesland/ ghetrocken ,
ende van zyn neeff, den Coninck,
Angariam
ende een groot deel van Westphalen tot een
Feudum ontfangen. Van desen zyn gesproten
SiGARDüs, VITEKIHDUS , MAGNUS ende meer andere
Hartoghen van Angarien ende Sassen. Ende van
VITEKINDUS zyn, na 't seggen van CRANTZIE ende
MtruSTER, afghecomen de Keyseren HENRICÜS AUceps ende de 3 OTTHONES, als ooc, na 't schryven van HAMELMANNUS , de Coningh van Denemarcken, Hartoghen van Holst, ende Graven
van Oldenburgh, ende also, sy al te samen ia de
rechte linea van onsen FRISO. Siet SUPP., De
orig. Fris., ]\h. 2 , cap. 15. Heeft van den Coninc van Frieslant tot een wapen gecregen een
swart Peert, met drie roode pompebladeren,
tot gedachtenisse van zyn grootvader HENGISTUS
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(welckers naem een henxt, ofte peert, beteeckent),
door het lot van de swarte boon van het ComnckrtfG van Frieslant berooft, welcke dat oock
VITEKINDUS voor zyn doop hadde ghevoert. Maer
daerna heeft hy ghebruyckt een wit Peert, boven
de Friesche pompebladeren staende , ghelyck als
HAMELMANNUS , in de chronyck van Oldenburch,
verthoont, ende CRANTZIUS van de veranderde
coleur des Peerts. SAXO , lib. 2 8 , verhaelt, de
Angarii hebben de pompebladeren ende de West'
phalen het peert noch voor haer respective wapenen.
a. MELGERUS. Dese, ghedoopt zynde, is
sonder kinderen gesturven. Sommighen noemen
desen MELCHIOR.
b. OTILDA. IS getrout geweest aen ONGEÏIDAM, als geschreven staet in 't leven van
den H. WILLEBRORDUS , ofte liever aen GORMOKEM , Coninek van, Denemarcken,
uyt
welcken is:
1. GODOFRIDVS. Dese heeft, Frieslant innemende , tselve met een sware schattinge
ende slavernye belastiget. UBBO, lib. 5. Maer
als hy voor hem genomen hadde, omme den
anderden tocht daerinne te doen (by avontuyr, omdat hy zyn bloetvrienden, van CAROLO MAGNO uyt het Ryc verdreven, solde

herstellen)', is hy by huys omghebrocht. O T GERÜS, ofte ANGERUS, den Deen, dien Priester JAN tot een metgezel na Indien heeft gehat, is oock, so men meent, een zone, ofte
kintskint, van OTHILDA gheweest. Van beyde
dese Heroicke ende treflfelycke aiannen mach
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Iesen het seer schoone ghedicht van
BAPTISTA MANTUANUS , aen den Princen van
Europa,
2. JOANNES. Dese, gelyck SUFFRIDÜS secht,
is van wegen zyn yver, om het christen gheloof voort te stereken, ende om d' uytghenomene heylicheyt zyns levens, genoemt
Præster, dat op het Fries een Priester beteeckent, ende is met OTGERO, den Been,
ende met ADEL VAN ADELEN, vergeselschapt
met een grooten menichte van Friesen ende
Deenen, naar Indien ghetrocken, ende aldaer
een groot deel Lants ingenomen hebbende,
heeft daer van een Conincryck, na zynen
naem Paep Jans Lant genoemt, opgerichtet, gelyck als beneffens onse Scribenten getuygen, LIBERT. BERYTHEUS, Episcop,, JOANN.
NAUCLERUS,
Fasciculus Temporum,
ende
meer andere. MANDEVYL maeckt desen een
zoone van den Coninck GONDOBALDES , met
wien dat stemmen JOACHIMUS HOPPERUS, ia
zyn Epitome, ende BOETHIUS EPO , in Orat.
de Laudib. Frisiorum. Dese tocht is, na
't segghen van GENEBRAKDTJS ende sommige
andere, geschiet omtrent het jaer ons Heeren
790, op welcke tyt oock CAROLUS MAGNUS
tegens de Saracenen in het beloofde Lant
ghetrocken is, als HENRIC ERPHORD, PTOLOMEUS LUCENS. ende MART. POLOHUS, verhalen,
tgene nochtans de daden, van CAROLO bedreven, niet schynen toe te laten,
e. HORNVS. Dese, een speelkint zynde, heeft
ghetrout GUHTERDAM, een dochter van GOR-
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DTANUS ,

Stadtholder van Teckenhurgh,
heeft den stadt Hoorn ghebout.
ODILBALDVS.

ende

435.

Dese is gheweest d' eerste Graef van Teclenburgh,
ende na des vaders doodt den tweeden Coninck van
Frieslandt. Uyt HADDENGA , des Conincks van Benemarckens dochter, heeft hy gheteelt drie zoonen
ende acht Dochters, welckers namen niet beschreven zyn. Onder het ghébiet van desen Coninck
syn de Friesen VALENTINIANO den derden, teghens
Hunnen, t' hulpe gecomen. Chron. Holland.
RICHOLDUS II. Anno 470.
I. Heeft CLODOVEUM , den Coninck van Franckryck, uyt Westphalen verjaecht; de Westphalinghen,
aldaer oproer makende, bedwonghen; ende de
Beenen, uyt den Eems ghedreven zynde, door
HARCOSEM , zyn veltoverste, gheluckichlyck achtervolcht. SCHARL., lib. 1. Dese heeft twee zoonen
gehadt.
II. III. HENGISTBS. HORSVS. Dese, welckers namen sy hebben ghedragen, diens ongheluck hebben
sy oock geleden, want als sy hare Lantsluyden
(welcke men gemeenïyck Anglo Saxones noemt,
ende PROCOPIUS , lib. 4 , met de rechle namen
Friesen heet) tegens de Britanniers te hulpe qua»
men, zyn zy beyde in den oorlogh omgecomen.
SCHARL., I. 1.

Deze is de oltste zoone van Righeweest, dan voor zyn vader ghesturven.
TACO HERMANA, een overste van de vloot schepen
van HENGISTUS de jonghe, is in een Noorts Ey£., landt, van hem gevonden, en van zyn vaderlants naem Frieslant genaemt, ghesturven, Anno
ODILBALDVS.

CHOLDUS
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566. SÜFF., de Script., dec. 3, cap. 9. Daer
wort geschreven, dat DOUWE HIDDAMA zyn mitghesel
is gheweest.
BEROALDUS* Anno 533.
Dese is, soo wel door adoptie als successie, Coninck van beyde de Frieslanden gheweest, ende
heeft tot over de Elve, Lippe, Wale ende Schelde
zyn gebiet gehat. Heeft, onder zyn Veldoverste YGLO
GALEMA , DAGOBERTUM FRANCUM in eenen slach gevangen genomen , maer is van CLOTHARIO , DAGOBERTI vader, dootgeslaghen, gelyk als met d' onse
ghetuyghen CORNEL. CORNIPOLITANUS, JOAN. BOCHIÜS,
Chron, Holl., ende andere. Dese heeft twee zoonen
gehadt.
HARCON, Dese, een speelkint, willende in Schotlandt , onder den Coninck EUGENIO , den doodt
van zyn vader tegens de Fransche wreecken, is
aldaer als overwinner, Anno 612, ghelyck SCARLENSIS beluycht, doot ghebleven. Maer dat daer
een dwalinge is in het rekenen van de tyt des
doots van dese, als ooc van zyn vader en broeder, is my niet onbekent, welcke nochtans,
nadien sulcx in alle goede authoren wel gevonden wort, men ten beste moet holden. Siet

den Hyper, aspist,
Mist.

BERN.

FURM. ,

ord. Fris.

ADGILLVS. Anno 609.
Onder het gebiet van desen is de christelycke
Religie principalyck in Frieslant verspreyt geworden, door den H. KONIOGHUM, ELIGIUM ende
WILFRIDUM , welckerens laeste, van afcompste een
Fries zynde, in Engelant geboren is; heeft CHRISTO
veel van zyn Iantsluyden gewonnen. BEDA , Ac-

nr.

26
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HEDA , MOLANÜS

ende andere. Deses zoon,

was,
RADBODVS. Anno 672.
Een man van een wreede naluyr, heeft heftighe
oorloghen met de Deenen ende Francoysen ge voert,
heeft Wtrecht, zyn Grootvader van de Fransche
ontnomen, met gheweldigher hant weder ghewonn e n , maer is van deselve, onder het beleyt van
PIPPINO , Anno 693, weder daer uyt ghedreven;
heeft oock, anno" 715, CAROLUM MARTELLUM , in
een grooten slach by Ceuîen, overwonnen, ghelyck
de Fransche Historieschryvers verhalen. Als hy van
de H. VULFRANNO solde gedoopt worden, heeft
zyn voet Godtlooselyck uyt het water weder te
rugge getrocken, ende den H. WIGBERTUM, een
metghesel van den H. WILLEBRORDUS , den eersten
Friesscke Martelaer ghemaeckt. Heeft vier zoons
ende vyf dochters naghelaten, ende is gesturven
Anno 7 1 3 , ofte, als ander willen, 718.
SIWA ofte SVSANNA. Dese is een bloetverwant
van den Coninck RADBODUS gheweest, maer van
onseeckere olders. ïs getrout aen GERLACO den
chrychsoverste, Heer tot Warns,
d' welck,
Anno 700, Wtrecht, seven jaren t vooren van
den Franschen ingenomen, beleggende, door PIPPINUM CSASSUM, van

den

H. WILLEBRORDO,

na

't seggen van SCARLENSIS, ghewaerschout, in een
slach verjaecht is; maer POPPO, zyn zoone, is,
onder het gebiet van ADGILLO den 2 , van CAROLO
MARTELLO, in de Reviere de Borne geheten,
welcke, door aenneminge van den arm des Isels
ende Mies, met een groote diepte Oostergoe van
Westergoe scheydede, in een stryt te water doot
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geslagen, Anno 729. Scriptores ex Bibliotheca
Maer MEIERUS verhaelt, uyt SIGEBERTO,
dat dit selve vjf jaren later is gheschiet,
PITHAEI.

• ADGILLVS II.

I. Dese is d' eerste der Coningen van Frieslant,
die de christelycke Religie heeft aengenomen, als
mede, na 't getuychnisse van SCHARLENSIS, alle
zyne broederen. POPPO VIRDÜMENSIS , veltoverste,
is onder hem CAROLO MARTELLO tegens d' Saracenen
thulpe ghecomen , d' welcke ook, Anno 730, een
groote victorie becomen hebbende, voor het geloof
gesturven is. Is begraven tot Turon, ende in het
register der Heyligen ghestelt. VBBO , lib. 4. Heeft
Naghelaten drie zoonen ende twee dochters.
II. RADBODUS. Gedoopt van den H. VULFKANNO „
is gesturven. JONAS FONTANALENSIS, in Vita S. VULFRANNIy vid. LATJSVR, tom. 2.
III. TEUDOSUINDA. IS getrout geweest aen DROGON , ofte, nae sommiger seggen, aen GRIMOALDAM ,
PEPINI zoon, welcke, Anno 713, tot Luyck in de
Kercke omghebracht is.
IV. BOLSUINA. Heeft Bolswert gesticht, getrout
aen HARALDO DOCKENEÜRG , uit wien gebooren is
GORDIANÜS, tot Tecoburgh. GUNTERDA, haer dochter, heeft getrout HORNÜM.
V. EiLA. Ghetrout aen EDELHARDUS, oom van
VITEKINDUS Magnus,
wien sy gebaert heeft ALBIOKEM , Prince van Holst. Den name van den dochter RADBODUS, welcke DIETORICUM gebaert heeft ,
vinde ick niet.
GONDOBALDUS. Anno 737.
Als dese, ten dienste van CAROLUS Magnus, acht

duysent Friesen tegens de Saracenen in Spanien
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gevoert hadde, is hy, met ROLANDO ende andere
chrislelycke veltoversten, in Ronchivalle verslagen ,
gefyck TURPINUS SABELLICUS en andere verhaelen;
maer na de tyt reeckeninge solde dat op GONDO»
BALDUM den jonge passen, welcke CAPPIDUS schryft,
dat gheweest is zyn broeders zoone. Heeft een
dochter achtergelaeten.
RADBODUS. Nae de doodt van zyn broeder is
hy erfgenaem van 't Ryck gheworden.
GRONOVILLA. IS ghetrout aen ADELBRICO VAN
ADELEN, waer uyt hy ghetoghen heeft drie zoonen.
1. ADEL. IS met Priester JAN, na 't seggen
van CAPPIDUS, na Indien gereyst, thuys gelaten
hebbende een kint.
2. FREDERICUS. Bisschop van JVtrecht ende
Martelaer.
3. ALFRIGUS. Een Godtsalich man, ende
Successou' van zyn broeder in het Bisdom.
SABDACILLA. IS ghetrout gheweest aen VIGEERTO , Hartoge van Angarien,
een zone van
V^rEK^NDUsiJ/agnus, den welcken sy gebaert heeft
twee zoonen, als BRUNO ende VALBERTUS. Tot
aen desen trecken haer afcomste, beneflens eenighe
Keyseren, noch de Coninghen van Denemarcken,
d' Hartoghen van Holst ende de Graven van 01denburg, boven in d' nacomelingen van EBISSA
verhaelt, als mede de Graven van Isingen, in
jFlaenderen. Sommighe maecken van desen een
dochter RADBODI, maer de tyden slryden daer
tegen, ende CRANTZIUS, d' welcke segt, dat zy
uyt zyn gheslachte is gheweest.
RADBODVS II. Anno 749.
Dese is opgevoedet in Denemarcken, by

Wumkes.nl

OTHIIDAK,

BOOR MARTISUM

EAMCOSIOM.

383

zyn vaders zuster, heeft aldaer de heydensche superstitien ingedroncken, deweîcke, als hy nu groot
geworden, ende in zyns broeders plaetse gecomen
was, noch niet verlaten wifde, is hy van CAROLO
Magno, Anno 775, tweemael, overwonnen, uyt
zyn Ryck verdreven, maer van de H. ADELBERTO,
met AMARRA , zyn huysvrouwe, des Conincks van
Eungarierü s dochter, tot het geloof bekeert. Is
binnen Egmond Godtvruchtichlyck ghesturven, Anno 792. Heeft naghelaten twee zoonen, beziet

zyn Grafschrift in myn Frisia, lib. 2.
TECLA.
DOBALDUS,

uien kints kint van den Coninck GONuyt zyn dochter ghebooren, is ghelrout

gheweest aen HAIO VAN CAMMINGHA, uyt welcke-

rers dochter ODO, een Zweetzen Bartoghe, dat
doorluchtich gheslacht van BOTNYA in Frieslandt
heeft gheteelt. SCARL., lib. 1.
1. GONDOBALDVS. Anno 792.
Dese, nadat zyn vader van de Francoysen uyt
het Ryck was verdreven, schynt eenige landen,
onder den titel van een Graefschap, in d' contreye, dien men nu Hollandt noemt, uyt genade
beholden te hebben, ende uyt THEODORICO , zyn
zoone, geboren zyn GEROLPHÜM , Grave van Frieslant,

de welcken JANUS DOUSA , in zyn

Batavia,

met veel redenen ende olde monumenten , bewyst
geweest te zyn de vader van WALGARIUS, oft WALGARUS , Grave van Teisterbantia, ende van THEODORICO , met naeme den Friese, eerste Graef van
Hollant, WALGARUS heeft drie zoonen gehat, als te
weten: HATTO, POPPO ende RADBODUS, den welcken
CRANTZIUS , soo ick meyne, schryft van ROLLONE
Normanno, in den slach, onder GAROLO Simplice,
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tweemael overwonnen t' zyn; want dat selve van
Conincklyoke stam is geweest, vertelt oock VBBO
ende andere. Men can oock uyt den Chronycke
van HAMELMAN afnemen, dat zyn dochter SWANA ,
omtrent het jaer 910, aen ULRICO , Grave van
Oldenburgh, getrout is. Maer ick achte, dat den
H. RADBODÜS, Bisschop van Wtrecht, d' welcke
GUNTHERUM , den Eertsbisschop van Ceulen, zyn
moeders broeder, ende RADBODUM , den laesten
Friesschen Contnck, overovergrootvader van moeders wegen bekent thebben, gelesen wort by
SURIUM, tomo 6 , is geweest een zoone van de
dochter des Graven GARDOLPHI ; voorts, dat GERDOLPHUS is geweest een broeder van GEROLPHUS , blyckt
uyt REGINONE , die beyde tghelycke stelt, ende
noemt d' selve Graven van Frieslant. Maer haer
vader THEODORICUS is, na seggen van DOUSA , van
LUDOVICO BALBO , Grave van Augusfodtum,
als
AMMONIUS verhaelt, gemaeckt. 't Schynt ooc, dat
de Kiburg van hem zynen oorspronck heeft, waer
uyt

den

Keyser RUDOLPHUS,

als CUSPINIANUS

ge-

tuycht, gehat heeft zyn moeder HEIDÜIGAM , den
welcken onse jaerboecken verclaren een Fries geweest te zyn; maer in sommige Exemplaren van
M. ALVINUS , wort voor Kiburg qualycken ghelesen
Coewerden. MUNSTERUS vertelt, dat de Friesen ende
Sweden in Switserîant zyn getrocken, ende den
Switsers haren naem gegeven hebben onder CHRISTOPHORO , Grave van Frieslant,
by avonluyr een
broeder, van THEODORICUS, ende stelt hem in een
tyt met SIGEERIDO , Contnck der Sweden, dien JoANNES MAGNUS SIVARDUM noemt, onder LUDOVICO
JYo, onder wiens vader den H. MAGNUS, weder-
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comende met zyn Heerlegher van Hoornen, aldaer
oock veel Friesen heeft gelaten. SUFF., de orig.
Fris,, lib. 2, c. 16, Van desen GONDOBALDÜS schryft
CAPPIDUS al voor omtrent 700 jaren, ende SCFF..

de Script. Fris., dec. 5 , cap. 2.
2. GERBRANDUS, Nadat zyn vader verdreven was,
heeft desen, als d' jonghste, soo het schynt, der
gebroederen, alleenlyck den tytule van Heer van
Egmont gebruyckt, ende is gesturven Anno 8 4 5 ,
ende d' andere Heeren ende Graven van Egmont
comen van hem af, in dese ordere: WOLBRANDUS,
RADBODUS ,
DUS 2 ,

DODO ,

DODO 3 ,

WALGERUS ,

ÜODO

2,

BEROAL-

ALARDUS , GUALTERUS , GULIELMUS ,

GERARDUS, GULIELMUS 2 ,

GERARDUS 2 ,

GULIELBIUS 3,

GuALTERUS 2 , JOASTNES , ARNOLDUS , JoANNES 2 , A R NOLDUS 2 , GULIELMUS 4 , JoANNES 3 , JoANNES 4 ,

ende CAROLUS , die welcke noch leeft.
Van desen is ARNOLDUS 2 oock geweest Hartoge
van Gelder, ende heeft tot een zoon ADOLPHDM ,
ende CAROLUM, den laesten van dat geslachte, Hartoghe van Gelderlant, tot een kints kint gehat,
d' welcke Anno 1514 in een groot deel van Fries'
lant voor een Heer is aenghenomen, maer van den
Keyser CAREL den vyfde, door den Graven van.
Hollant ende Kyburgh, uyt de Friessche stamme,
als DOUSA ende ALVINUS betuygen, afcomstich, ende
recht pp d' selve landen wettelyck pretenderende,
weder verdreven. Van GERBRAÎÏDO maecken ghewach
Chron. Holl., divis, 3. HOPPERUS , in Epitome,
ende meer andere. Zyn gheslachtregister verhalen
ADMIRALDUS

HEUTERUS et HEMMINGES.
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D' POTESTATEN VAN

FRIESLANDT.

S. MAGNVS FORTEMANNVS.

Nadat de Coninghen uyt Frieslandt waren verdreven , ende de Romeynen ende Sassische, door de
cloeckheyt der Friesen, onder den macht van de
Paus LEO ende van CAROLUS Magnus ghebracht
waren, heeft dese FORTEMANNUS , hare veltoverste,
ende vendrick van het heylich Faendel zynde, soo
veel, Anno 802 , verworven , dat de Friesen , in
voorgaende vryiecheyt, van haer eygen ingeborene,
onder den tytule van Potestaet, solden gheregeert
worden, ende heeft d' selve weerdicheyt selfs aldereerst bedient; ende als hy na Switserlandt een hoop
Friesen, om aldaer te woonen, hadde gevoert.is hy
anderde mael in Halten ghetrocken, ende, aldaer
van de ongelovige gewondet, is tot Fundis gestorven,
tot Romen begraven, ende in 't getal der heyligen
gestelt. Hier af zyn getuygen een Marmelsleen,
aldaer opgericht, ende het Martyrologium
BABOXII.
Siet hieraf den Bullam CAROLI Magni, denwelcken
FcRMEÄius uyt den recessen van Brussel, hem van
my medegedeelt ende gheschonken, in 'tseste boeck
van zyn Annales, ofte Jaer-Boecken, heeft laten
drucken, ende CAROLO CRASSO is toeschryvende,
hetwelcke nochtans de olde Friesche Historiën ende
wetten, den Bulle van de Keyser GULIELMUS , ende
het vervolch der Polestaten, ja des Bulles eigen
woorden, niet schynen toe te laten.
TACO LVDIGMANNVS.

Dese, nadat de Friesen het jock der Deenen van
haren hals hadden afgeschuddet, heeft zyn vader-

Wumkes.nl

DOOR MARTINUM

HAMCOSIVM,

387

landt neerstichlyc ende trouwelyck gheregeert. HAende ERICUS, ghebroeders ende christenen,
van de heydensche Deenen uyt haer Ryck geworpen zynde, hebben haer nedergesettet in het na
buyrige Frieslant, 't welck gheschiet is in den
jaere 826, by consent van LUDOVICUS Pius, ende
hebben aldaer d' inwoonders, om het af keeren van
haer ghemeene vyandt, groote hulpe ghedaen. SiQEBERT., in Chron. VBBO , lib, 5.
KALDUS

ADELBRICUS ADELEN.

Heeft, Anno 840, GOSTANUM Lapponem,
den
Hartoghe van Sweeden, in een groote slach by Collum, overwonnen, ende twee jaren daarna heeft
HAIO CAMMIJNGA , na 't getuychnisse van SCHARLENSIS , tot Almenum, in den tempel van S. Michiel,
den eersten silveren kelck ghegheven, omdat hy
den Bulla, ofte privilegiën , den Friesen van CAROLO
Mapçno gheschoncken, ende aldaer van MAGNO FORTEüiANNo, den grootvader zyns huysvrous, in bewaringhe ghestelt, met oorlof der kerkenvoochden,
hadde uytgbeschreven. De stadt Stavoren, weesende
een booft-Coopstadt van Frieslant,
heeft aldereerst de Noortsche waren door de Zonde in de
zuyder landen ghevoert, ende soo in Ryckdom
gebruyckt, dat sy haer stoepen ende slylen met
golt hebben beslagen; maer is van wegen de verweentheyt eens weduwes, die haer aengebrochle
weyt in d' haven beual te smyten, in een deerlycke
staet geraeckt, alsoo de Haven van Godt wonderlyck met een groot hoop sants vervult worde.
SCHARL., lib. 2. HOPP., in E-pit.
HESSELUS HERMANA.

Dese is soo wel tot vreede als oorloch bequaem
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gheweest, ende heeft de Noormannen, die Anno
869 Frieslant verwoesteden, selfs en wonde gecregen hebbende, verslagen, d' welcke ooc daerna,
beladen zynde met een grooten roof uyt Neder/
landt, door bede van de II, REMBERTO , by Norden,
van de Friesen met een groote neerlage zyn ghecrenckt. HAJO , den Heer van Amelant, heeft den
Tempel van de Afgodt FOSTA, Anno 806, in het
derde Clooster van Frieslant, aen dese zyde d'
Lauwers, verandert, als het clooster van St. Odulph,
Anno 836, op de Creyl, ende dat van St. Bonifacius,
binnen Doccum, t' vooren waren opghericht.
IGO GALEMA.

Heeft d' Havens van Frieslant besichtighet, ende
d' selve tegens den aenval der vyanden, als SCHARLENSIS verhaelt, dapper gesterct. Nochtans, als hy
overleden was, heeft GODEFRIDUS, den Deenschen
Coninck , Frieslant, van CAROLO CRASSO met wapenderhandt onderdrucket zynde, met GISLA zyn
kintskint, Anno 883, gelyc d' Historiën getuygen,
tot een bruytschat ghecregen , dewelcke twee jaren
daer na op de Betue ommeghebracht is, als oock
SIGEFRIDUS , zyn Successor in Frieslant,
alsoo dat
d' vryiecheyt der Friesen van desen Keyser meer
ghecrenckt als van hem afghecomen schynt Ie zyn,
Want men niet leest, dat Frieslant, noch onder
hem, noch na hem, becans in tachtich jaren, een
Potestaet ghehadt heeft, vermits de Noormannen
de Friesen grootelycks met oorloch aenvochten.
SIGEBERT., in Chron. CRANTZ, in Norvag.
Gosso LVDIGMANNVS.
Deze heeft SYFRIDO , den zoone van de Grave
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van Hollant, tot Stavoren in Ballinghschap zynde,
Anno 989, zyn dochter TETTA tot een huysvrouwe
t' echte ghegeven, uyt w*en de doorluchtighe geslachten van BREDERODE ende van TEYLINGE zyn
gesproten; maer den Grave ARNULPHUS , vader van
SUFFRIDO , is Anno 993 van de Friesen, haer vryiecheyt beschermende, tot Wïnokel in een slacht
ommeghebracht. Chron. Eoll,
SACO REYNALDA.

Een vroom ende vreedlievend man, is ghestorven.
Anno 1167, omtrent welcke tyden veel doorluch»
tighe Friesen sich selfs ende haere nacomelingen,
in 't heylighe Lant, Aegypten, Maurïlanien ende
Hûpanien,
tegens d' ongelovige een eeuwich lof
hebben verworven, gelyck als noch de brieven van
de Pausen , Keysers, Coningen, Patriarchen ende
Bisschoppen, ghetuygen, als in onse beschryvinghe
van Frieslant, in 't tweede Boeck, te sien is. HENRICUS CRASSUS , Hertoge van Sassen,
is met een
groote neerlaghe van d' zyne, Anno 1ÎO8, by
Norden gheslagen; ende heeft zyn kinlsldnt HENRICUS Leo daerna ongheluckelyck onderlecht, zyn
doot te wreecken. CRANTZ, Sax,, lib. 5 en 6.
REGNERVS CAMMINGA.

Als ABEL , den Deenschen Coninck, na 't getuychnisse van MART. POLON., Anno 1252, van de
Strant-Friesen was omghebracht, heeft GULIELMUS
CÆSAR de reste bespronghen. Maer door wiens
hulpe hy Aken eerst hadde ondergebracht, door
derselver wapenen is h y , Anno 1255, tot Hoochwoude omgecomen, ende CAMMINGA selfs is, nadat hy over de Noormannen een bloedighe storme
hadde ghehadt, de vyfste dach aen een wonde
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gestorven, Anno 1308, AHDR. CORNEL. ex VIITERP ,
lib. 3.
I. H. MARTENA.

Als Westfrieslant door JOANIJEM, Grave van Hol'
lant, Anno 1299, was t' onder gebracht, heeft
GUILHELMUS den derden , nadat hy over 7 Flie was
ghescheept, Oostfrieslant bespronghen, maer is
van desen MARTENA, het ampt van een Potestaet
gheluckichlyck bedienende, Anno 1309, te rugghe
gedreven. GUILHELMUS 4 is dichte by Stavoren, in
een grooten slach, Anno 1345, sdaechs voor Cosma
ende Damianus,
omghecomen, welcke dach in
Frieslant (uyt een belofte by den Frïesen) ons
ïïeî Vrouwe is geheyîiget. Het jaer ende dach deses
stryts wort met eên old jaerghedicht, den tydtrekeninghe in sich begrypende, aldus beschreven,
NoX CosMa HoLLandos LVXIt qVos frMa fLIXIt,
want tot den avont toe is daer ghestreden. VBBO ,
lib. 14. VORP., lib. 3. MEIER, Annal., lib. 12,
ende andere meer.
Ivo IVVENGA.

Nadien Frieslant niet altyt van Potestaten, maer
ooc altemets wel van Richters (na 't ghetuychnisse
van CHASSENÆUS ende BART. ANGLICÜS) , jaerlycs
daerloe vercooren, besonderlinghe by tyden van
vreede, gheregeert plnch te worden, soo heeft dese,
als door den doodt beloopen zynde, den tylule
envde weerdicheyt van een Potestaet volcomentiyck
niet gecregen, want hy, tot een veltoverste gecooren
zynde, is van de Graeff ALBERTO, by den Cuynder,
terstont gheslaghen , ende is Frieslant daer door ,
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tot aen den Lauwerts toe, onder het gebiet der
Hollanders gecomen, Anno 1396. Dese heeft in
Pruijssen ende Tkracïen groote daden teghens d'
ongheloovige begaen. MEJERUS, Kb. 12, Annal.
SIXTUS DEKEMA.

GALO HANHYA en ODO BOTNYA.

Als de Hollanders wederomme uyt geheel Frieslandt, aen dese zyde V Flie leggende, behalven Stavoren ende d' Lemmer, besonder door
beleyt van dese, Anno 1399, verdreven waren, zyn
dese drie voortreffelycke mannen achter malcander
tot Potestaten gecoren. Ende hoewel sy van verscheyden partyen zyn geweest, heeft nochtans d' een
op d' ander, als weerdiger zynde, den tytule van
Potestaet ghesocht te schuwen. VORP., Jib. 4.
ANDR. COR., lib. 9.

SuPFRiDvs WIARDA ende HARINGVS HARINXMA.
Als dese twee de Hollanders, Anno 1414, uyt
Stavoren hadden gedreven, is de Lemmer ooc van
DIDERICO HAMCKEMA , onze over over Grootvader,
ende die van de Lemster Landers inghenomen,
ende Frieslandt tot zyn voorighe vryheydt ghebracht, welcke den Keyser SIGISMUNDUS, Anno 1417,
met een heerlycke Privilegie Bulle heeft beveslighet,
ghelyck oock, Anno 1248, den Keyser GULIELMUS
ghedaen heeft, dewelcke opentlyck beluycht, dat
GAROLUS Magnus den Friesen de selve heeft gheschonken. De partyen der Schieringers ende Vetcoopers heeft omtrent dese lyt, met dootslaen ende
malcander te plunderen, op het alderwreetste d'
overhant ghehadt.
LENS.

VBBO, lib. 18. VORPER., SCHAR-

ende andere,
JVLIÜS DEKEMA.

Dese is in teghenwoordicheyt ende op het aen-
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dringhen van des Keysers MAXIMILIAENS ghesante,
Anno 1494, de laetste Potestaet ghecoren. Een
man, den vreede toeghedaen, nochtans hebben som»
mighe, om dat sy van een ander partye waren,
gheweyghert hem te ghehoorsamen. D' Groningers
hehbea een groot deef van Frieslant onder haer
ghebiedt ghebracht; maer de stadt Franeker heeft,
met die van ZYAERDA, HOTTINGA , JUVENGA ende
sommige andere Eedellieden, haer vryheyt manneîyck beschermt. VORP., lib. 4,

DE HEEREN VAN

FRIESLANT.

, Hertoghe van Saxen. Anno 1498.
Als dese Friesen door inlantsche oorloghen haer
selven t' onder brachten, ende gheen meer sorghe
en droeghen, om weder een voorlreffeîyck man tot
een Potestaet te kiesen, soo heeft MAXIMILIANUS de
eerste, Anno 1498, haer ALBERTUM , Hartoghe van
Saxen, tot een eeuwich Gouverneur, ofte Erf heer,
ghestelt, d' welcke oock, ingehuldet zynde, 't Ho ff
van Justitie tot Franeker ende een Blockhuys tot
Leeuwarden heeft verordineert. Maer by Groninghen gequetset zynde, is hy tot Emden aen de
wonde gestorven, gelyck als verhaelt AND. CORN.
Maer CRANTZIUS schryft, dat hy in 't leger aen een
sieckte ghestorven is. SAXON, , lib. 13,
GEORGIVS , Hartoghe van Saxen.
Anno 1500.
Dese, in zyns vaders plaetze comende, heeft 't ïïoffi
van Justitie van Franeker tot Leeuwarden overgesettet, Anno 1504, ende het Bildt met een zeedyck, ende Groningen met een Leeger besettet;
ALBERTVS
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înaer als CAREL , Hartoghe van Gelder, dese ende
meer andere Friessche steden, door hulpe van de
Hartoghe van Oostfrieslant, Anno 1514, innam,
heeft hy zyn recht van 't heerlyckheyt aen CAREL
van Oostenryck, Hartoghe van Bourgondien,
op
seeckere conditie overghedragen. Anno 1515, waervan men besien mach KEMPONEM à MARTENA , in
het Landtboeck, ende VORP. THABORITAM, lib. 4.
CAREL, Keyser van Oostenryck. Anno 1515.
Als deze het recht van de Hartoghe van Sassen
door accoort vercregen hadde, is hy, Anno 1515,
af wesende, voor Heer van Frieslant ghehuldet.
Heeft met de Geldersche, tot nadeel ende groote
schade des Lants, becans negen jaren lanck, altemets winnende ende somtyts verliesende, geoorloget. Heeft deselve, Anno 1523, door zyn Stadtholders uyt Frieslant, aen dese zyde de Lauwers
gelegen , verdreven. Ende nadat Groningen, Anno 1536, sich mede hadde over ghegheven, in over.
groote vreede ende bedieninge van Justitie gheregeert, doch namaels de regieringhe aen zyn zoone
PHILIPS, by 't leven, Anno 1549, overghedraghen.
AND. CORNEL., lib.

12.

van Oostenryck, Coninck van Hispanien.
Anno 1550.
Onder de regieringhe van desen Heer heeft Frieslandt sesthien jaren in groote voorspoet ghebloeyt;
maer om Religions saecken isser Anno 1566 twist
geresen, waer n a , also de staet van regieringhe
ende Religie verandert werde, een groot ende
swaer oorloge gevolget is. Dese Coninc PHILIPS
heeft zyn dochter ISABELIA, ondertrout zynde met
den Cardinael AIBERTÜS, Eertshertoge van OosPHILIPS
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tenryc, alle de Nederlanden,
ende alsoo mede
Frïeslant, onder seeckere conditien, tot een Bruytschat ghegheven, ende in fflederlant ghecomen
zynde, is eenighe tyt daarna, namentlyck Anno
1607, begonnen van vreede gehandelt te worden,
ende twee jaren daerna een Bestant voor twaelff
jaren opgericht, den welcken men noch deur
Godts gracie vredelyck ghebruyckt.

GRAVEN ENDE HEEREN VAN

00ST-

FRIESLANDT.
VLRICUS SIRCSENA. Anno 1464.
Een doorluchtich ende dapper man, zoone van
ENNO , hovelinck van de Grethe, gebooren uyt
GELA van Pilsum,
Is van FHEDERICO den derden,
Anno 1464, tot d' eerste Graef van Oostfrieslant
gestelt. Heeft uyt THEDA, van Lier ende Oldersheym, een kintskint van Focco VLCKENE, tot zoonen
ENNO , EDZARD ende Vcco, ghetoghen.
ENNO.

Dese, een Generoos jongelinck zynde, ende van
het Heylighe Zant weder thuys comende, ais hy
het onghelyck, d' zynen van de ENGELMANNO, den
Drost, aenghedaen, onderlegde te wreecken, is, niet
ghenoeg voorsichtich zynde, in den gracht van het
casteel van Fredenburch, Anno 1491, ommeghecomen. Zyn Moeder heeft het Graefschap (hy
niet ingehuldet zynde) mannelyck ende wyselyck
gheregeeri,
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EDZARDUS. Anno 1491.
Eengrootmoedich Prins. Dese, als hy met GEORGH
van Sassen, om de Heerschappye van de stadt
Groningen, heftighe oorloghen gevoert hadde, ende
HENRICH van BruynswycJi,
hem zynde thulpe ghecomen, by het slot op den Oori omrneghebracht
was, heeft hy zyn Landen mannelyck beschermt,
Uyt ELISABETH van Ritbergen heeft hy ghetoghen
VLRIC , ENSO ende JOIIAN , swagher van de Keyser MAXIMILIAEN , Ridder van de ordre van t Gulden Flies, ende Graef tot Durbuvien in Arduenum.
ENNO 2. Anno 1528.
Dese, als VLRICK in Hispanien by den Keyser
gestorven was, heeft het Graefschap ghecreghen.
Oorlogende met d' Geldersche ende Esessche, heeft
hy ten laesten vrede gemaect. ANNA van Oldenburch heeft hem gebaert EDZARD , CHRISTOFFEL ende
JOHAJS , zonen, waervan d' middelste in de heyr»
tocht na Vngeren, Anno 1566, gesturven is.
EDZARDUS 2. Anno 1540.
Als dese d' stadt Embden grooter, ruymer ende
cierlycker hadde gemaect, heeft d' seïve stadt zyn
burch neerghesmeten, ende sich tegens hem met
uyterlycke macht ghewapent. Wt CATHARINA, GOSTAVI , des Conincks van Swedens, Dochter, heeft
hy gheteelt vyf zoonen, ENNO , GOSTAVÜS, JOHAN,
CHKISTOFFEL ende CAREL OTTO.
ENNO 3. Anno 1599.
Een Graef, van wegen zyn wysheyt ende sterckmoedicheyt seer vermaert. Als zyn huysvrouwe,
WALBURCH van Ritbergen,
met een cleyn zoonken,
door venyn ommeghebracht ware, heeft tot een
anderde bed' genoot ghetrout ANNA , zuster van de
III.
27
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ffartoge van Holsteyn, ende zoonen ende Dochteren
uyt haer gheteelt. Nadat hy lange tyt met inlantsche ende uythiemsche geworstelt hadde, heeft ten
laesten, onder seeckere conditien , vrede vercregen.
Zyn Broeder GOSTAVÜS is by huys gestorven. JOHAN,
Grave van Uitbergen, ende CHRISTOFFEL, hebben
in den oorloge by uytheemsche Princen, groote
eere behaelt. Maer CAREL is in den tocht na Vngeren ghebleven.

STADTHOLDERS VAN DE HARTOGHEN VAN

SAXEN.
WILLEBRORDUS SCOMBÜRGÜS. Anno 1498.
Als dese van die van Westergoe, van wegen
d' Hartogh van Sassen, voor Stadholder was erkent , heeft hy Leeuwarden inghenomen, ende de
Groningers uyt Oostergoe verdreven, ende mede
die van de Sevenwolden, by Laaxum, in een stryt
overwonnen, Anno 1498.
HENRICUS SAXO. Anno 1499.
D' zoone van d' Hartoch AELBRECHT. IS, om zyn
onbehoorlyck schatten, van de Friesen binnen
Franeker belegert, maer van, de vader, nadat hy
hare leger by Bomsterzyl verslagen hadde, met
ghewelt ontsettet, Anno 1500.
HUGO LEISENACHIÜS. Anno 15ÖO.
Dese, in de Sevenwolden vallende, heeft d' Inwoonders van dien oock door zyn wapenen ghedrongen, den Hartoge onderdanich te zyn. Sommige Friessche Ballingen, de sladt Dam beleghert
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hebbende, zyn van EDZARDO , Graeff van Oostfn'eslant, verslagen ende verstroyt, Anno 1501.
GULIELMÜS TRUCHSESIUS. Anno 1504.
Dese heeft, met den Cancelier des Hartoges, SE»
VERIO LuTSENGIO,

BüCHOJVE AlTA, HESSELO M A R T E N A

ende FRANGISCO MINNEMA, Frieslant gheregiert. Ende
is het Hof van Justitie, Anno 1504, van Franeker
na Leeuwarden overgheset, waerinne nu als ver»
maerde Raetsheren sitten JELGERUS FEYTSMA , E R NESTUS HARINXMA ,
HlLLEMA ,

RoMBERTUS U L E N B U R C H ,

SuFFRIDUS HANNIA ,

GELLIUS

LAELIUS 'LYCKLAMA ,

JOANNES SAECKMA, JOANNES SANDIÜS, ADAMUS EYSINGA,
FRANCISCUS JONGEMA,

ORICUS DOYEM,

KEMPO DONIA

ende GELLIUS JONGESTAL, met haren Procureur Ghenerael DIDERICUS SCHELTINGA, en haren Griffier DAHIEL BLOCQ.
HENRICÜS STOLBÜRGIUS. Anno 1506.
Als Graef EDZARD, Groningen nu ingenomen
zynde, sich was aenmetigende, hebben de Omlanden , door vreese van hem, geweygert dese
Stadtholder, uyt d' name van de Hartoge GEORG ,
eedt te doen.
EvERviHüs BENTHEMIUS. Anno 1509.
Onder de Regieringhe van dese is de maniere
van Schattinghe, welcke men ghemeenlyck d' Floreen Rentke noemt, Anno 1511, opgestelt. Den
Hartoghe GEORGH heeft den Dam met stormende
hant inghenómen, ende Groningen heeft, by consent
van de Graef EDZARD , den Hartoge van Gelder
weder aengenomen , Anno 1514.
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STADTHOLDERS VAN DE HARTOGHEN VAïS

GUELDER.
HENRICUS ARKELANUS. Anno 1514.
Dese heeft, met LEOWARDO SWARTSEBERGH , veltoverste, een groot deel van Frieslandi onder 't
ghebiet van de Hartoghe CAREL van Gelder ghe»
bracht,
MARTINUS ROSSEMIUS.

1518.

Als onder de, regieringhe van dese. een bestant
van wapenen was ghemaeckt, heeft men nochtans
in Frieslant van de oorloch niet gerust, na dien
Groote PIER , Overste van een vloot schepen, innemende Medenblick, Alckmaer ende Hoorn, op
zee ende op de Eylanden dapperlyck gherooft heeft.
Anno 1517 ende 18.
CHRISTOPHORUS MOERSANUS. Anno 1519.
Dese is in Frieslant, van weghen de Hartoghe van Gelder, de laetste Stadtholder gheweest, ende
van JOHAN WASSENAER , GEORGIEN SCHENCK , Velt«
oversten van Keijser CAREL , ghedronghen geweest,
omme geheel Frieslandt, aan dees zyde d' Lauwers
gelegen, met de stadt Steenwyck , te verlaten, Anno 1523.

DE STADTHOLDERS YAN DE HARTOGHEN VAN

BOURGONDIËR.
IsÊLSTEYN, Graeff van Bueren.
Dese heeft, uyt name van de Keyser CAREL van
Oostenryck, Hartoghe van Bourgondtën, den eedt
FLORENTIUS VAN
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die van Frieslant ghenomen, ende ghedaen, Anno 1515, ende aldaer met de Stadtholders van de
Hartoghe van Gelder, in onghelycke stryden, gheworstelt.
GULIELMÜS, Baron van ROGGENDORF. Anno 1517»
Tot Camerick is een bestant, ende binnen Wirecht articulen van vrede, ghelroffen, welcke in
Frieslant •, 1517, te vergheefs zyn uyt gheroepen.
Groote PIER, den Friesseken AcHiLLES,is totSneeck
ghestorven, 1520.
GEORGIEN SCHENCK , Baron van

TAÜTENEDRCH.

Anno 1521.
Dese heeft Frieslant, aen dees zyde de Lauwers
gheleghen, als de Geldersche daer uyt verdreven
waren, onder de gehoorzaemheyt van Keyser CAREL
ghebracht, Anno 1523, ende de Wederdoopers,
Anno 1535, tot Oide Clooster, met gewelt onder
gebracht. Ende Groningen heeft sich, Anno 1538,
aen den Keyser van selfs overghegheven.
MAXIMILIAEN VAN EGMOND , Graeff van Bueren.
Anno 1540.
Als nu gheheel Frieslandt in vrede was ghestelt,
heeft dese de Keyser CAREL, met een uytghelesen
hoop Friesen ende andere Nederlanders, teghens
de Protestanten by dé Bonauw, een veerdighe ende
aenghenômene hulpe ghedaen, 1546,
JOHAN DE LIGNE, Graef van Avenberck. Anno 1548^
Dese is in Frieslant, 1550, ghestelt gheweest over
het inhuïden van de Coninck PHILIPS , ende sich
opgheworpen teghens de ghene, weicke de Religie
sochten te veranderen, 1567. Maer sjaers daerna
is hy by Heyligerlee, van Graeff LODOWYC VAK
NASSOUW , geslagen.
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CAKEL DE BRIMEAU ,

Graeff van

Megen.

Anno 1568.
Als de Geusen van de Hartoch van ALBA , Anno
1568, by Jemmingen overwonnen ende gheslaegen waren, heeft Leeuwarden CUJSERÜM PETRI ,
ende Groningen JOANNEM CNYFIÜM, Anno 1570, tot
haer eerste Bisschoppen ghecreghen, ende is Fries-*
landt een tyt lanck in vreede gheweest.
AEGIDIUS VAN BAR-LEMONT, Baron de Hierges.

1570.

Onder de regieringhe van dese is Frieslandt weder in roer gestelt. De Geusen hebben inghenomen
drie Frïessche steden, Bolswaert,
Sneeck ende
Franeker, de welcke sy nochtans, tot eenighe malen van 't Conincks volck gheslagen ende verstroyt
zynde, wederom ghedrongen zyn te verlaten. OTTO
SGHOUWENBURCH , hare Overste, is teghens de winter , Anno 1572, vertrocken.
GASPAR DE ROBLES , Baron de Bily.

1573.

Dese heeft Frieslandt mannelyck beschermt, ende
heeft, door raet van de President IGRAM VAN AGHEÏÆN, te weghe ghebracht, datter, Anno 1574, tus»
schen Makkum ende t Bildt, een heerïycken Zee»
dyck ghemaeckt werde; maer twee jaren daerna
is hy van zyn eyghen soldaten, binnen Groninghen,
gevangen genomen. In dit selve jaer is JOACHIMUS
HOPPERUS in Hispanien,
ende t jaers daerna Dr.
VIGLIUS tot Brussel,
twee lichten van Frieslant,
ghestorven.
GEORG LALAIN, Graeff van Rennenberch.

1577.

Dese, van de Raedt van Staten in

Frieslant

ghesonden zynde, neffens MAXIMILIAEN DE BOSSON ,

maer van de Coninch bevestiget zynde, heeft, Anno
1580, de Staten volck uyt Groningen,
Oldenzeel
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ende veel andere plaetzen, verdreven, maer t jaer
daerna is hem van deselve sulx op veel plaetzen
weder gheschiet.
FRANCISCUS V E R D Ü G O DE SCHENGE.

1581.

Dese heeft by Soorthorm, selfs in persoon, de
Staten Leeger verslagen, ende door de Overste
TAXIS heeft hy Steenwyck,
1582, Zutpken,
83,
ende Deventer, 8 7 , ingenomen, als hy 't voorgaende jaer t Staten volck tot Boxum een groote
nederlage hadde aengedaen.
FREDERICK , Grave van de Berch, Baron van
Boxmeer. 1595.
Na dat Grol, Anno 1595, van de belegheringhe
was verlost, is hy twee jaren daerna, door ghebreck van hulpe, door het beleyt van de Prins
MAURITS VAN NASSOU, uyt Linghen,
Oldenzeel ende
zyn gheheele Stadtholderschap, verdreven. Maer
van de Eertshartoge ghemaeckt zynde Veltmarschalck, heeft hy, soo in het ontsetteu van 's Kartogenbosch, als int bewaren van de stadt Thienen,
een heerlyck Loff vercreghen.

STADTHOLDERS DER HEEREN STATEN.
WILHELM VAN NASSOH ,

Prins van Orangien.
Als de wallen der Burchten, ofte Blockhuyzen,
omgheworpen, ende de staet vant Gemenebest
verandert was, is dese van de Staten tot Stadthoïder gecoren, ende heeft tot zyn Luytenant gehat BERNARDUM DE MERODA. Anno 1584 is het
Collegie der Gedeputeerden ingestelt, waerinne nu
sitten, van Oostergoe, EERNST VAN ATLVA ende ABKA-
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van Westergoe, SIBRANT VAN OSIKGA,
van de Zeven wouden, MEYNART
IDZAARDA , EDO REYNALDA , wt de steden, REYMER
HAM ROORDA,

ALBERTTJS AYSMA,

HARINGHS, DIRCK THIISSEN, PETRUS RUNNIA, met

ren Secretaris

ha-

AÜSONIO, AYSMA.

WILHELM LODOWIC , Graef toe JYassou.

1584.

Door dezes ende der Staten beleyt is, Anno
1585, tot Franeker een Academia opgericht, ende
tConincx volck, 1591 uyt Zutphen ende Deventer,
Anno 92 uyt Steenwyck ende Coewarden, Anno 97
uyt Linghen ende de gantsche Tuente, verdreven.
Ende heeft, 1609, in het Nederlandsche Bestemt,
beneffens d' andere Gedeputeerden, pryselycke arbeyt ghedaen.

GRAVEN VAN WEST FRIESLANT, TSAMEN
MEDE VAN BOLLANDT ENDE ZEELANDT.
THEODORICUS ofte DIDBRICÜS FRIESE.
Dese eerste Grave van Hoïlandt wordt aller we»
ges geholden voor een zoone van de Hartoghe van
Aquitanïen. Maer JANUS DOUSA bewyst, dat zyn
vader is geweest GEROLPHUS, Grave van Frieslant,
gheteelt van THEODORICO, d zoone (soo ick meyne)
van GONDOBALDUS, ende een kintskint van RADBODUS, de laeste Coninck van Frieslandt, want oock
na 't getuyehnisse van MEYERUS heeft hy den toe»
naem van Friese ghehat. Het Graefschap heeft hy
in Feudum, ofte Leen, ontfangen van CAROLO Sim*plici, Anno 913, na 't gevoelen van DOUSA; maer
na de meninge van andere heeft hy tseïve ontfanghen van CARCLO Caluo, Anno 863, welckp
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nochtans, ghelyck als VBBO ende andere aenteke»
nen, gheen recht over die Landen conde hebben,
nadien d' selve als doen zyn mede erfghenamen
toequam. Hier tegens strydt ooc den Bulle van de
Keyser ARNULPHUS , GEROLPHO , d' vader van dese,
Anno 889, over dese landen ghegeven. Siet Bata.'
vien DOUSAE, lib. 5, ende d' Jaerboecken FÜHMERH,
lib. 6.
DlDERICÜS 2 .

Dese heeft d' Friesen, palende aan zyn ghebiet,
na t Flie toe overwonnen ende tondergebracht,
maer is van d' selve daernae wederomme verwonnen ende verjaecht. Het jaer van zyn inhuldinge
holt DOUSA tzyn onzeker.
'ARNULPHUS. Anno 988.
Dese is, Anno 993, by het Dorp Wïnckel, m
een slach, dien hy met d' Friesen hadde, ommeghecomen, ende tot Egmont, by zyn vader ende
Grootvader, nae by het lichaem van de H. ADELBERTUS, eerste Aertsdeecken van Wtrecht, eerlycken
begraven.
DIDERICUS 3„ Anno 993.
Als dese, door bystant van de Hartoge van Zottringen, den doot van zyn vader sochte te wreecken, is hy van de selve zyne vyanden, nadat den
Hartoge ghevangen was, overwonnen ende in de
vlucht gedreven, Anno 1018.
DIDERICUS 4. Anno 1039.
Dese heeft met zyn nabuyren, d' Friesen', vrede
gheholden, maer is, ghelyck MEIERUS verhaelt,
in de tsamensweeringhe der Luyckenaers ende
üeulienaers,
tot Dordrecht onversiens omghecomen.

Wumkes.nl

404

VERTHONINGE DER CONIHGHEH EKZ.,

FLORENTIDS. Anno 1048.
Dese is lieftallich by d' Friesen geweest, door
Welckers hulpe, als hy de Ceullenaers ende Luyckenaers andermael hadde verwonnen, is hy, moede
zynde, onder een Boom nedergheseten, ende aldaer van zyn vyanden, met groote schade van de
zyne, omme ghebracht.
GERTRUDIS. Anno 1061.
D' weduwe van FLORENTIUS. IS noch twee jaren
îanc, vermits haer zoone een kint was, Gouvernante van 't Graefschap gheweest, ende heeft met
ROBERTO , d' zoone van de Grave van Flaendsren,
haer anderde houwelyck aenghegaen.
ROBERTUS, de Fries.
1063.
Dese, van geboorte een Vlamingh, is om zyn
grootmoedicheyt ende crachten des lichaems, die
d' Friesen thebben plachten, ofte om de mannelycke regieringhe van Westfrieslandt,
dat is, van
Hollandt ende Zeelandt, de Fries ghenaemt; want
alle vereenichde Provintien zyn by olts het ConincAryck ende 't gebiet van Frieslandt onderworpen gheweest, ais blyckt uyt een steen, tot Nimwegken opgerecht. Chr. Hottandiœ, Divis.%. EINHARD
ABB&T, îih. 4.

JAGOB MEJER,

lib. 1.

HERM.

Con-

tract* , lib. 3 , ende uyt het leven van verscheyden
Heylige mannen.
GODEFRIDUS Gibbosus. Anno 1071.
Hertoghe van Lottringen. Heeft ROBERTÜM, met
wyf en schoonzoonen, uyt het Graefschap verdreven , d' Friesen beoorloget, maer is door listige
laghen ten laesten omme gebracht.
DiDERicus 5. Anno 1075,
D' zoone van FLORENTIUS, een dapper man. Dese,
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als HEDA ende DOUSA melden, heeft sich eerst een
Grave van Hollandt genaemt, verlatende de olden
tytule van Friesiant ^ waeronder Hollant dus lange
gerekent was. Want LAMBERTÜS SCHAFNABURGENSIS
telt Renenburch ende Vlaerdinghen, onder HENRICO 3 , voor steden van Friesiant,
Siet Lovanium
LIPSII , lib. I,
FLOREKTIUS 2. Anno 1092.
Dese is genegen geweest tot vreede ende Godtsalicheyt, ende heeft alle voorgaende Graven, na t
getuychnisse van BARLANDUS, in deucht ende heerlyckheyt tboven ghegaen, ende met d' Friesen vrede
gheholden.
DIDERICUS 6. Anno 1123.
Heeft met d Friesen, d'fortuyne voor ende tegen
lopende, gestreden, tot welcken zyn broeder FLORENTIUS is overghelopen, ende d' Hollanders groote
neerlaghen aenghebracht.
FLORENTIUS 3. Anno 1163.
Als dese den twist, dien hy met den Bisschop
van Wtrecht, om d' Heerschappye van Frieslandi,
door den Keyser BARBAROSSA, hadde uedergheleyt,
is hy na Syrien getrocken, ende heeft aldaer tegens
d' ongheloovige mannelyck ghestreden.
DIDERICUS 7. Anno 1190.
Als d' vader van dese tot Antiochien gestorven
was, heeft hy met GULIELMO , zyn broeder, om 't
Erfschap gheoorloget, doch ten laesten, het Graefschap selfs beholdende, hem d' Heerschappy over
Frieslandt toeghestanden.
ADA, Anno 1203.
ïs ghetrout gheweest aen LUDOWÏCK , Graef van
Loss, weîcke nochtans onder de Graven van Hol*
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landt niet ghetelt wordt. Zy, veel gheleden hebbende, is sonder kinderen ghestorven.
GuLiELMus. Anno 1204.
Is ghecomen in de plaetse van zyn broeders
zoone, ende heeft d' Gravelicheyt van Mollant by
d' Heerschappye van Frieslandt gevoecht , alwaer
hy tot Oosterzee een Casteel heeft ghehat. Met
d' Graef van Loss ende d' Bisschop van Wtrecht
heeft hy groote oorloghen ghevoert.
FLORENTIUS 4. Anno 1223.
Een man, beroempt in de wapenen, ende by de
Friesen seer lieftallich. Is van de Graef van Claremont, Anno 1236, in een Tournoyspel, deerlycken ommeghebracht.
GuiLHELMUs 2 , Keyser. 1236.
Dese, tot Keyser ghecoren synde, heeft het Hoff
van Eollandt in '* Gravenhage gestelt; heeft Aken
overheert, ende de Flamingen in een grooten slach
overwonnen, maer ten laesten van de Friesen,
Anno 1253, in een slach ommeghebracht.
FLORENTIUS 5. Anno 1255.
Een wreker van zyn vaders doot zynde,~ heeft
een bloedighe overwinninghe vercregen, ende is ten
laesten van GERHARD VAN VELSEN , om de schendinghe van zyn huysvrou s Anno 1296, ommeghebracht.
JOANNES. Anno 1296.
Dese is de laeste Grave, afcomstich zynde van
mannelycken stamme van THEOBORICO de Fries.
Heeft, met listicheyt ende accoort in den oorloghe,
sich Westfries landt onderworpen. Anno 1299.
JOANNES 2. Anno 13OO.
Dese, een zoon zynde van de Moeye des overJe-
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denen, ende Graeff van Henegouwen, heeft Eollant erfswegen vercregen, ende de Flaminghen in
Zeelandt, Anno 1303, in een groote strydt overwonnen, ende Veronam ofte Frongaest, de Hooftstadt van Westfrieslandt,
uytgeroeyt, waer van
noch een olt vers in 't Latyn is: ECCe Cadlt Mater Frlslæ.
ADR. JUN,
GÜILHELMUS 3. Anno 1305.
Dese heeft, vermits zyn Godtvruchticheyt, den.
toename van de Goede gecregen. Heeft een collegie
der Canonycken tot Middelburch inghestelt, ende
met de Frïesen vreede ghemaeckt, na dat hy haer
sonder vrucht beoorloghet hadde.
GÜILHELMUS 4. Anno 1337.
Na Hispanien ghetrocken synde, heeft hy teghens
de Saracenen mannelyc gestreden; wederom comende, is hy van de Friesen, met veel duysenden
van de syne, Anno 1345, dootgheslaghen.
MARGARETHA. Anno 1345.
De Suster van de overledene Graeff, ende huysvrou van de Keyser LODOWYCK van Bet/eren, heeft,
om den neerslach aen haer broeder begaen, alle
goederen der Friesen, in Sollandt gelegen, laten
confisqueren.
GÜILHELMUS 5. Anno 1351.
Als hy om het Graefschap met zyn moeder geoorloget hadde, is hy ghevallen in rasemye. Ende
de Grouwelycke Faotiœ, ofte partye, van Hoecks
ende Cabeàaus is dies tyts opgeresen.
ALBERTUS. Anno 1379.
Heeft de Friesen tweemael overwonnen, ende
tot de Lauwers toe, Anno 1396, t onder ghebracht. Maer drie jaren daeraa is hy van de selve
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foy na uyt de gantsche Provincie wederom ver»
dreven.
GUILHELMUS 6. Anno 1404.
Is de Hollanders te hulpe gecomen, binnen Stavoren belegert zynde, ende heeft de Friesen yerjaget. Maer dese, Anno 1414, de stadt innemende,
hebbeu het juck van de vreemde Princen met ter
tyt van haren hals gheschuddet.
JACOBA. Anno 1427.
Heeft met haer oom JOAÏOTE om de Graeffeîyckheyt oorloghe ghevoert, ende heeft tselve by levenden lyve aen haer Neyç., den Hartoghe van Bourgondien overghedraghen. Vier mael na malcanderen
ghetrout zynde, is, Anno 1438, sonder kinderen
ghestorven.
PHILIPPUS de Goede, Hartoghe van Bourgondien.
Anno 1433.
Dese, ghebooren uyt de moeye van de Gravinne
JACOBA , is (alsoo haer kinderen van mannelycke
gheslachte ontbraken) in 't Erfschap van Hollandt,
Zeelant ende Westfrieslant,
ghesuccedeert. Ende
alsoo hy een triumphant Prins was, heeft de Ordre
van t gulden Vlies eerst inghestelt.
CAROLUS den Strytbaren.
Anno 1467.
Heeft Luyck overweldiget ende uytgeroeyt. Heeft
EDUARDUM, Conine van Engelant,
uyt zyn Ryck
verdreven zynde, daer weder inghestelt.
Met
de Friesen heeft hy van vrede ghehandelt: maer
by Hanoi is hy van de Lotharingers ommeghebracht,
MARIA CHARLOYS.

1477.

Als dese geweygert hadde te trouwen CAROLUM ,
den zone van, LODEWYCJK, Coninck van f ranch-
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ryok, is sy van de selve met eea swaer ende scha»
delyck oorloch aenghevochten.
MAXIMILIAKUS , Keyser,
Anno 1482.
Als dese tot een huysvrouwe getrout hadde MARIA, Hartoginne van Bourgondien,
heeft hy de
Francoysen met ghewelt uyt Nederlandt verdreven,
ende ALBERTUM , Hartoghe van Saxen,
uyt des
If. Rycx name, tot een Erf Governeur, oft Heer,
over de Friesen ghesteït.
PHILIPPUS , Coninck van Hispanien.
1494.
Alhoewel hy in het Geldersche oorloch besich
was, is try nochtans ïn Stspanïen gHetroeken, alwaer hy selfs, ende zyn huysvrou JOAIOTA , tot
Coningen van Castilien ende d' andere Conincrycken, als wettige Erfgenamen van de selve, ghehuldet zyn, Anno 1506.
CAROLUS Quintus, Keyser. Anno 1506.
Een man , weerdich het Keyzerryck. Heeft door
accoort, ofte verdrach, van GEGRGIO,Hartoghe van
Saxen, Frieslandt, over de Rhyn gelegen, tot aen
de Eems toe, overgenomen ende aen d' andere
Nederlanden gehechtet, ende met Ioff d' selve ge»
regiert. ERASMÜS Roterodamus is, Anno 1536, tot
2?««^ ghestorven.
PHILIPPUS 2 , Coninck van Hispanien.
Anno 1549.
Dese heeft in vrede tot het jaer van 1566 geregiert; maer als in Nederlant beroerten van oorloge,
van wegen de Religie, zyn opgestaen, is hy, deselve
noch niet nedergheleyt zynde, Anno 1598, gestorven. GEMMA FRISIÜS is mede, Anno 1558, overleden binnen Leuven. Als ALBERTDS ende ISABELLA.
in de Nederlanden, Anno 1599, gecomen waren,
hebben acht jarea diaer nae, te weten Anno 1607,
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by consent van de Conihc van Hispanien, met
de vereenichde Provinciën, in den Haege van
vrede gehandelt, ende twee jaeren daerna een bestant binnen Antwerpen ghetroffen. Uyt de naem
yan de Coninc ende haerder zyde waren gedeputeert Marquüs SPINOLA , de President RICHARDOT ,
de Secretaris MANCICIDOR , de Commiss. P. JAN DE
ÏÏEY ende d' Audiencier YEREYCKEN; wt de naem
van de vereenichde Nederlanden waren WILHELM
LODOWIICK , Graeff tot Nassouw , WALRAVEN VAN
BREDERODE ,

CoRNELIS

VAN

GENT ,

BARNEVELT , JAQUES DE M A L D E R E ,

J A N VAN O L D E N -

G E R H A R T VAN R E -

NESSE, GELLIUS HILLAMA, JOHAN SLOETH, ABEL COENBERS.

Godt geve ons allen vaste vrede. Amen.
Finis.
Ghedruckt
Tot Franecker,
By JAN LAMRINCK, Boeckdrucker der
H. Staten van Frieslahdt.
Anno 1617.
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