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Ingevolge een besluit in de najaarsvergadering van 1853
genomen, werd aan eene Commissie uit de Leden der
Eerste Afdeeling opgedragen liet onderzoek en de beoordeeling van een Handschrift betrekkelijk de Saksische
Regering in Friesland, zamengesteld door wijlen den Heer
Freerk Dirks Fontein, Medeoprigter en Bestuurder van
ons Genootschap, hetwelk door zijnen Zoon den Heer
W. J. Fontein ten geschenke was aangeboden, ten einde
daarover rapport uit te brengen, en aan de vergadering
hare consideratiën mede te deelen. Hieraan voldoende
hebben wij het der moeite dubbel waardig geacht, opdat
het werk in zijn geheel zou worden gekend en te juister
beoordeeld, daarvan te geven navolgend
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i n eene korte voorrede schetst de schrijver de gesteldheid van Friesland op liet einde der XV eeuw, toen
Hertog Albrecht van Saksen aan de regering kwam, en
geeft zijn voornemen te kennen, om de middelen aan te
wijzen, welke die vorst bezigde om de toomelooze Friezen
te bedwingen, rust en vrede te herstellen en een geregeld
staats- en volksbestuur in te voeren, met liet betoog,
welke hoogst belangrijke gevolgen daaruit voor dit gewest
zijn voortgevloeid.
De schrijver heeft dit plan ontworpen tot eigen oefening
en uitspanning, onder de overtuiging van de ontoereikendheid zijner kennis, ten einde zoodanige taak naar den
eisch des geschiedschrijvers te kunnen volvoeren.
Het verhaal begint met Karel den Stoute, opvolger van
Philips den Goede, Hertog van Bourgondie, die zijne al
of niet gegronde regten op Friesland wilde doen gelden,
ten jare 1469, en met zijne handelingen ter verkrijging
van het oppergezag. De Friezen, zich nog altoos als een
deel van het Duitsche rijk beschouwende, wilden hunne
vrijheid bewaren, al zouden zij geweld tegenover geweld
stellen. Maar Karel werd genoodzaakt zijne krijgsmagt
elders aan te wenden en staakte den voorgenomen aanval
op dit gewest.
Nu werden de Friezen als wapenpligtig aan Keizer Frederik III geprest om dezen bij te staan, doch de dood
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van den Hertog in 1477 deed ook dit kwaad verdrijven.
Er was dus ruste van buiten, maar die omstandigheid'"gaf
voedsel aan de onrust van binnen; de burgertwisten ontstaken met verdubbelde woede.
Tot regt verstand dezer twisten geeft de schrijver een
overzigt van den staat en toestand der partijen, beginnende
met de beschrijving van den oorsprong der standen , der
oorlogen en veeten, der adellijke geslachten, Hoofden van
de Schieringers en Vetkoopers, hunnen toestand en verhouding tot elkander, de wederzijdsche gevoelens, beweerde regten en bestaande pligten onderling.
» Er bestonden echter," zegt de schrijver, » nog andere
>
j redenen, waarvan men de oorzaak dieper moet zoeken,
» Alvorens tot het verhaal zelven der gebeurtenissen over
>
j te gaan, is het van belang de betrekking die Gronin» gen en de Ommelanden met Friesland over de Lauwers
» hadden, na te gaan en op te sporen, wat toch de oorï zaak zij geweest, dat deze stad zich zoo zeer in de
» Friesche zaken gemengd, ja zelfs naar de oppermagt
» der beide Goën en Zevenwouden heeft gestaan."
Eerstelijk wordt verslag gegeven van de verschillende
verbonden, welke er van den jare 1444 tot 1460 door de
Groningers en Friezen zijn gesloten; de uitwerking die
dezelve op de regtsoefening in het algemeen hadden, het
verschil in gevoelen en handelen van de grietenijen onderling , die de Scliieringer- of Vetkooper-partijen voorstonden.
Daarna vindt men een uitvoerig betoog over den toeleg
van Groningen om meester te worden van het gebied
over Friesland tusschen het Vlie en de Lauwers. Hierin
worden omstandig beschreven de bedoelingen van Keizer
Frederik I I I , die tegen betaling van eene groote som
gelds aan de Groningers het uitzigt tot dat meesterschap
opende; voorts den handel van zijnen Afgezant Arnoldus
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van Loo op den Landsdog te Leeuwarden en diens vruchteloos "bedrijf; de pogingen van Groningen bij den Keizer
oa; h'in de Friescue landschappen in leen of het potestaatseiiap op te dragen, met den verderen afloop der zaken.
Aan liet slot van dit vertoog wordt nog melding gemaakt
van het gezantschap van den Groninger Edelman Johan
liengers ten Post, opzigtens wien de schrijver eenige bedenkingen opgeeft, welke zouden zijn opgelost, indien van
de onlano's door den Heer Archivarius Feitii uitgegeven
werken, door Rengers geschreven, destijds gebruik had
kunnen worden gemaakt. Eindelijk wordt het verbond van
den jare 1491, gesloten tusschen Groningen en Oostergoo
vermeld. Daartegen verzetten zich de Schieringers , maaide Wouden en vele nijvere ingezetenen van Westergoo
waren daaraan even als Oostergoo gehecht, wijl men sedert lang daarvan de vruchten had genoten door het veilige voor het vrijzinnige te verkiezen.
» Wel is waar," aldus besluit de schrijver dit gedeelte
van zijn verhaal, » heeft de tijdgenoot, en inzonderheid
3> de Schieringer partij, die door haar personeel aanzien en
y> meerdere beschaving hunner Hoofdlingen, welke nader» hand onder de Saksische en Oostenrijksche regering in
» het bewind is gebleven, en de geschiedenis heeft doen
» schrijven, de Hoofden der onderliggende Vetkoopers,
» doch bovenal den Eaad van Groningen in een ongunstig
» daglicht geplaatst. •— Het gedrag der Groninger bevel» hebbers , toen die Eaad zich meester waande van geheel
» Westerland, en de aangeboren afkeer tusschen de beide
» volken, die in taal, zeden en begrippen, toen nog zoo
» zeer tegen elkander afstaken, gaf daartoe aanleiding, en
» verdiende zulks ook. Dan het beginsel, waarop men
* zich met Groningen verdroeg, schijnt mij meer met de
» ware vrijheid, die (zal zij dien naam verdienen) de wet
» behoort te handhaven, overeen te komen, dan de mag-
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J> tige aristocratie der hooggevoelende Schieringer Heeren,
x wier onderlinge twisten algemeene bescherming uitsloten,
» en wier zelfzucht de ontwikkeling van vlijt, nijverheid en
3 handel sedert vele jaren belette. De groote voorspoed
» der stad Groningen, waarbij onze kleinere steden droevig
» afstaken, zoowel in geldelijk vermogen als in kennis en
» beschaving, leveren daarvan het krachtig bewijs. De lof,
» die men de Schieringers in lateren tijd heeft toegezwaaid,
» dat zij aan het oorspronkelijke denkbeeld, de Friesahe
y> vrijheid, het langst getrouw zijn gebleven, klinkt schoon,
* doch bewijst andermaal, dat de hardnekkige volharding
i> in verouderde begrippen, die door den drang der tijden
» niet meer bruikbaar zijn, den Staat meermalen in het
» verderf heeft gestort."
Vervolgens gaat de schrijver over tot een verhaal der
gebeurtenissen van het laatst gedeelte der X V eeuw , en
geeft eene beschrijving van den Landsdag te Sneek in
1494, door Otto van Langen, Dornheer, Raad en Gezant
van den Keizer Maximiliaan, belegd, op welken, ingevolge 's Keizers begeerte, een Potestaat werd verkozen,
en daartoe benoemd Juw Hettes Dekama, een Heer van
ouden huize, daarbij wijs, regtvaardig, zachtzinnig en ernstliaftig, die buiten alle partijschap leefde. De regtsmagt
werd gereo-eld en de eed van trouw en gehoorzaamheid in
de landtaal afgelegd. Een aantal voorname Vetkoopers verschenen niet op den Landsdag, waarvan Juw Jongama het
Hoofd was. Maar men hield toen die beruchte vergadering of Poolschen Rijksdag te Bolsward, welke bijna op
moord en verwoesting was uitgeloopen, zoodat des Keizers
Gezant het raadzaam oordeelde des nachts, met eenige
Hoofden der Schieringers , in stilte de stad te verlaten en
naar Sneek de wijk te nemen. Daar nu Juw Jongama te
ver was gegaan en den Keizer niet tot vijand begeerde,
trachtte hij de zaken weder in orde te brengen, zonder

Wumkes.nl

6

VBKSLÂG VAST EEN HANDSCHRIFT ,

evenwel yan eenen Potestaat te willen weten, en Otto van
Langen te bevredigen. Deze vertrok, om beter in veiligheid te zijn, naar Deventer, en aldaar dagvaardde hij
beide partijen en die van Groningen.
» Was de gekozene Potestaat Dekaina," zegt de schrijver 5 » een minder vreedzaam raan geweest, die de partij» schap minder haatte, men liad kunnen verwachten, dat
» hij, gerugsteund door zoovele Edellieden uit Oosterg'oo,
» Westergoo en de Wouden, onder keizerlijke sanctie pleg» tig vereenigd, eene partij op zich zelven zonde hebben
» daargesteld, die tegen den overmagtigen Kerkheer Willem
» Frederiks en den Vetkooper Juw Jongama met de zij» nen, een toevlugt zou geweest zijn voor het groot 'getal
» onzijdigen, welke de aangroeijende magt der Hoofdelina gen of Heerschappen van beide partijen moede, het heil
» des Lands bedoelden, en dan hetzij door bemiddeling
» des Keizers of door het overwigt van het Bourgondische
» Huis, rust en veiligheid verlangden. Doch hoe hoog geï) prezen door den tijdgenoot, zoo schijnt liet mij toe, dat
» Dekaraa meer door goede hoedanigheden en rijkdom,
» clan door bekwaamheid en geestkracht voor den aan» zienlijken post, dien hij aanvaardde, berekend is geweest;
» en wanneer wij hem bij de volgende gebeurtenissen geen
B werkelijk deel zien nemen in den moeijelijken strijd te» gen eene derde partij, die aan den Hertog van Saksen
» de baan opende, om zich in het oppergebied des Lands
y> te plaatsen, dan versterkt dit ons gevoelen bijzonder." __
Op deze Lands vergadering te Deventer kon men zich
weder niet vereenigen, zoodat de keizerlijke Gezant eindigde met de Bisschoppen van Keulen en Munster tot
scheidsmannen in te roepen, welken maatregel men voor
eene kunstgreep hield om tijd te winnen, waarna Otto van
Langen met zijne Schieringer vrienden naar Keizer Maximiliaan toog s alwaar tçvens de Kerkheer Willem Frede-
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riks, de geslepen staatsman s door een aantal Geestelijken
vergezeld, gelijktijdig aankwam. Maximiliaan, omringd
door zijne Rijksgrooten, Prinsen en Eegtsgeleerden, verleende een openbaar gehoor. Daarbij was ook tegenwoordig Albreclit van Saksen, niet als bloot aanschouwer,
maar wel met zekere bedoelingen, gelijk nader blijken zal.
» De Schîeringers," zoo verhaalt de schrijver, » deelden
» eerst hunne bezwaren mede en staafden dezelve door
» krachtvolle geschriften en bondige taal, waardoor de
» vergadering zeer tot hun voordeel werd gestemd; doch
» nu trad de welsprekende Kerkheer Willem Frederiks op,
» en betoopxle met keurige woorden en eroote bescheiden» heid voor dien tijd liet tegendeel, eindigende met de
» ernstige bede, dat zoo men omtrent de Friesche zaken
» nog niet genoegzaam was ingelicht, men dan toch een
» ander Gezant dan den partijdigen Otto van Langen be» hoorde te zenden,
» De vergaderde Grooten stonden even als de Keizer
» in tweestrijd, en dit had ten gevolge dat men na maniere
» der Hoven aan beide partijen hope toonde, maar de
, beslissing achter bleef.
ï Het is zeer opmerkelijk, dat toen reeds Albreclit van
» Saksen } die daar toch wel niet bij toeval zal zijn geko» men, een belangrijk deel in deze handeling nam. :—
»• Die Vorst kwam, blijkens de verklaring des Keizers
» onlangs te Sneek gedaan, als Vorst voor Friesland be» stemd, in aanmerking, staande aan het hoofd der dreî» gende nominatie, zoo zij geen Potestaat uit hunne lands» lieden wilden kiezen. Of deze omstandigheid destijds
» argwaan aan Willem Frederiks heeft ingeboezemd, dit
s is moeijelijk te bepalen, doch met de handelingen aan
» het Hof van Maximiliaan, waar alles te koop was, en
» de Dubloeneu en Angelotten meestal meer uitwerkten
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j> dan het hoogste regt, door sierlijke welsprekendheid
» verdedigd, overbekend, was men geheel niet karig de» zelve aan te wenden. Het gebruik daarvan was ook door
» de gewoonte gewettigd, en zijne schranderheid onder» kende spoedig de hoofdpersonaadje van deze omslagtige
» handeling. Hij wist althans den Kanselier Coenraad Stut» zei daardoor tot vriend te maken en anderen voor zijne
» zaak in te nemen, en het zoo ver te brengen, dat
•D de Hertog Albrecht zich aanstelde zijn vriend te zijn ,
» en van hem de toezegging erlangde tot het houden van
t> eene tweede bijeenkomst van Regtsgeleerden, waarop de
» Kanselier Stutzel het voorzitterschap zoude bekleeden.
» Doch Maximiliaan, die zelden spoedig tot een besluit
» kwam, bleef hier zich. zelven gelijk, en verdaagde par» tijen naar Maastricht, waarheen hij in de maand Julij
» zich zoude begeven.
» Willem Frederiks rustte nogtans niet en maakte bij» zonder zijn Hof bij den Saksischen Hertog en andere
» Heeren, waaronder de Bisschop ran Brixen, die de Gro» ningers opregt genegen was. Door beider bemiddeling
» slaagde hij zoo verre, dat de tweede bijeenkomst der
» Regtsgeleerden tot stand kwam.
» Het verhandelde aldaar wordt niet gemeld, doch Wil» lem Frederiks trok meesterlijk partij van de wankelmoe» digheîd en de besluiteloosheid van de aanzienlijke Heeren,
i> die het oor van den Keizer hadden, zoodat de Gronin-^
•» ger Afgezanten in 's Keizers raad werden geroepen, en
» hun andermaal de gelegenheid verschaft (Maximiliaan
» daar tegenwoordig zijnde) op al de tegenwerpingen hun3> ner -vijanden in 't breede te antwoorden.
» 's Anderen daags wederom in den Eaad geroepen, is
y> hun op het præadvys van den Hertog van Saksen, die
i tusschenbeiden aan de Schieringers zijne voorspraak had
jo toegezegd, door den Keizer zelven aangekondigd, dat
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» het verbond met Oostergoo aangegaan in kracht zoude
» blijven, doch dat hij verbood daarvan aan iemand iets te
» zeggen.

» Een zonderling voorbeding voorwaar, waarvan toch
3» Otto van Langen met de Schieringers niet onkundig
j) konden blijven, te meer als het waar is wat sommige
» schrijvers gemeld hebben, dat Hertog Albrecht twee
x dagen daarna de Bisschop van Brixen en Vitus van
» Wolkenstein met de Groningers bij zicli ontbood en niet
7> schroomde hun te vragen: Indien de Keizer u de zaak
» mogt toekennen, wat zoudt gij hem willen geven ? waar» op deze afgevaardigde naauwelijks drie duizend guldens
» beloofde. Men verhaalt dat men de Schieringers daarna
» denzelfden voorslag deed, doch dat deze veel meer aanboj) den, zoo dat 's anderen daags Willem Frederiks bij den
» Bisschop van Brixen komende, deze hem toevoegde:
s » Wat ? kunt gij 's Keizers goedwilligheid, door op zulk
» » eene kleine som te zien, verachten ? weet gij niet dat
s » Groote Heeren , Hooge en Edele gemoederen, hoewel
» » zij het geld niet zoeken, noch geschenken begeeren,
» » nogtans vermaak scheppen in dankbaarheid, — dat
s » vrijgevigheid door vrijgevigheid onder de menschen
s » aangekweekt wordt, ja dat uwe wederpartij bereid is
3 » twee of driemaal zooveel te geven. Deze beschuldigen
ï » u dat gij veel belooft en weinig geeft, of veelligt een
3 » gedeelte van 's Konings tribuut voor u zelven behoudt,
j » en ongestraft door spotternij den vrede verstoort. Schoon
s » ik dit wel niet geloof, zoo moet gij nogtans voor u
» » zien, en door ontijdige spaarzaamheid, niemand voort» » aan tegen u innemen. Verhoog uwe belofte en toon
» » dat gij beloven kunt en uwe beloften volbrengen.
3 » De vruchten zult gij daarvan zien l" "
Willem Frederiks hierover gebelgd beloofde vier duizend gulden te zullen geven en wierp alzoo den gapenden
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Bisschop den angel in de kaken, waarop de Groningers
vorderden, dát hun verbond met Oostergoo in kracht
zoude blijven, bevestigende het oude regt de non evocando
en de vroeger verleende bullen, welke met een aantal
andere bepalingen, ten hunnen voordeele, ten uitvoer
moest worden gebragt. En aldus gesterkt trok het Groninger gezantschap, met verlof van Hertog Albrecht,
naar huis. Zij schreven vervolgens een Landsdag uit voor
Oostergoo te Leeuwarden. Willem Frederiks verscheen
aan het hoofd om 's Keizers bevelen te volvoeren. De
volmagten deden verslag en eindigden met eene schatting uit te schrijven, om de kosten der ambassade te
dekken en daardoor de vrienden in Westergoo te ondersteunen.
Deze heffing, als strijdig met het regt, hetwelk ieder
een meende te moeten handhaven, was weder eene aanleiding tot nieuwe twisten en veeten. Deze hadden een
gezantschap tot den Keizer ten gevoîgè, waartoe de Camstraas werden verkoren, hetwelk in de stad Grave ten gehoore werd ingelaten , om hun beklag in te leveren. De
Keizer beloofde zijne gezanten als bemiddelaars spoedig in
Friesland te zullen zenden, gelastende inmiddels het uitstel der heffing.
» De diplomatie," dus vervolgt de schrijver, » had ziclï^
» nu meester gemaakt van dit gewest, doch daar hare
» handelingen slechts halve maatregelen waren, en de
» staatsdienaren van Keizer Maximiliaan zich niet schaam» den de partijen, ieder op zijn beurt, om den tuin te
» leiden , of de betoonde diensten met goud te laten op» wegen, zoo voorzagen de schrandersten onder de Schie» ringers, dat de weg gebaand werd tot de heerschappij
» van een Vorst of Opperheer over geheel Friesland. Men'
» begon na te denken , wat de Afgezant van Lansen te
» Sneek voorspeld had. Beide partijen hierover ongedul-
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» dig en vol wrevel konden deze gedurige teletirstellingen
B niet langer verdragen; — de oude familie-veeten ont» vlamden met bittere woede; — men greep naar de wa» pens en de diplomatie werd lijdelijk en zweeg."
De schrijver treedt nu tot eene uitvoerige beschrijving
van den strijd om Bolsward, hare inneming en hernemîng,
met de gevolgen daarvan, en geeft eene korte karakterschets van de adellijke Hoofden der strijdende partijen en
eenige bijzonderheden daartoe betrekkelijk.
Daarna wordt een blik geworpen op de handelingen der
Groningers, welke in verbindtenis met een aantal Friesche
Edelen, eene magt hadden verkregen, die thans haar
toppunt had bereikt. Men vreesde dús dat de Groningers
al nader en nader tot hun doel kwamen, om zich van de
oppermagt, ook over de Friezen, te verzekeren. Doch nu
stond de vermaarde Edo Edes Jongama, van Eauwerd,
het tegenbeeld van den laaghartigen Goslick Jongama,
op tot vernietiging van het Groninger verbond van 1491,
en zijne stem vond weerklank bij een aantal Edelen, bijzonder uit Oostergoo. Groningen erlangde een gezantschap van den Keizer tot liet nemen van maatregelen
daartegen. Dit gezantschap noemt de schrijver bet voorspel in deze staatkundige handelingen, om Albrecht van
Saksen daardoor op het tooneel te brengen, die krijgslieden bezorgde in de gelederen der tegen elkander strijdende
partijen, welke hij naar zijn willekeur clan op de eene,
dan op de andere partij liet zegepralen. Dat gezantschap,
door een hof kabaal tot stand gebragt, bestond uit Wolbrecht ïiers, Kanonik te Mentz, en Coenraad Ampzing,
Ridder, waarbij Otto van Langen en Claas Ziegler werden gevoegd, die Graaf Edzard van Oostfriesland in den
arm hadden genomen en met vermeerdering van eezaa:
hadden gepaaid. Hier had men liet ongehoorde voorbeeld
dat door het Duitsche Kijk vier Afgezanten naar Friesland
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werden benoemd en gezonden, wier instructiën lijnregt tegen elkander inliepen. De. Groningers •wantrouwden dan
ook dit viermanschap, maar besloten alsnog lijdelijk te zijn.
De Staten van Oostergoo werden nu te Groningen opgeroepen. E r verscheen nog een Gezant, een Zwabisch.
Edelman , door Maxirailiaan gezonden. Op dezen Landsdag waren er weder vele verschillen te vereffenen, terwijl
in alles doorblonk, dat men aan het Hof van Maximiliaan Groningen in zijne aristocratische plannen wel niet
wilde stijven, en hoezeer men Frieslands onafhankelijkheid
beweerde voor te staan , zij er echter op uit waren, om
altoos verwikkelingen, moeijelijkheden en verwarringen
daar te stellen, waaruit men zicli niet zou kunnen redden,
dan door liet bestuur van een opperrnagtig en hun welgevallig H e e r , en tot die oppermagt was voorbestemd Albrecht van Saksen. Wat niet te min den Keizer aangaat
is het twijfelachtig , of' die op dat punt met de gevoelens
van zijn Hof instemde; de geschiedenis geeft daarvoor
geene zekerheid.
Vervolgens vinden wij de voortstrevende magt van Willem Frederiks beschreven: daartegen over de onvermoeide
doch vruchtelooze pogingen van Otto van Langen bij de
Hoofden der Scliieringers, om de partijwoede tegen te
gaan, met het plan Afgezanten te zenden naar .den ophanden zijnden Eijksdag te Worons.
•
» Hoogstopmerkelijk is het," zegt de schrijvev, » dat
» alle deze zoo dringende aanmaningen bij de Hoofden der
» Scliieringers geen gehoor erlangden, en het schijnt gej) noegzaam zeker te wezen , dat de onderhandelingen van
» Goslick Jongama met Hertog Alureeht zoo verre ge» vorderd waren, dat men zich noch aan de bemoeijingen
s van Otto van Langen, noch aan de wisselvallige en tegen» strijdige besluiten van den Rijksdag meer stoordes-' Jongas ma en de Hertog waren hot reecis met elkander eens.
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» Vreemd geweld moest hier de partijwoede der ingezeteï nen, even zoo als dit twee jaren geleden in Holland
ï plaats had, uitroeijen, en allen zoodanig kwellen, of lie* ver uitplunderen en vernielen, dat het volk radeloos
x om eenen Vorst zoude moeten bidden."
De Rijksdag te Worms was afgeloopen. Voor deSchieringers was niets gedaan; Otto van Langen geraakte in
verachting; de aan den Kerkheer Willem Frederiks afgeperste vier duizend gulden werden aan 's Keizers Hof betaald , met een toegift voor de gedienstige Raadsleden;
Oostereoo en Westergoo werden onder Groninger invloed
vereenigd en Friesland vond eenige verademing en kalme
rust. Maar het was de verleidelijke stilte die een onweder voorafgaat, want de rustelooze Goslick Jonganaa, de
quasi vrijwillige balling, bij den Saksischen Hertog geen
hulp kunnende krijgen, begaf zich tot Graaf Edzard. En
nu is de schrijver genaderd tot de historie van den hernieuwden binnenlandschen oorlog; de wapenfeiten van den
onversaagden Veldheer Nuttert Fox, en alle de gevolgen,
die deze noodlottige krijg voor de Friezen heeft gehad.
Nuttert Fox moest het werktuig worden, waardoor Albrecht van Saksen meester van Friesland werd.
Zeer uitvoerig en naauwkeurig worden nu de elkander
opvolgende gevechten uit het laatst der XV eeuw beschreven; als het innemen van Slooten, de voor de Vetkoopers zoo noodlottige slag, bij die stad voorgevallen;
de bloedwraak over vele aanzienlijke aldaar verslagen
Edellieden; de opstand van een aantal nog onpartijdigen
en gematigden, waardoor alle verzoening onmogelijk werd,
en het ongelukkig gevecht voor de Friezen op het ijs.
Albracht van Saksen, toen algemeen Stadhouder van
den Keizer Maximiliaan, hield zich destijds meest in NoordHolland op, en had daardoor gelegenheid de krijgsbenden
in Sneek en Slooten genesteld te versterken.
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Die troepen gingen voort met hunnen euvelmoed en
wreedheid 5 en namen Bocke Harinxma en Louw Donia
gevangen. Zij werden gepijnigd en geld afgeperst. Goslick
Jongama ontkwam zijne vijanden, en daarna tïad Sneek
in het Groninger verbond, waarop weder een Landsdag
beschreven werd.
Deze Landsdag, waarop weinige Schieringers, als zijnde
onderling verdeeld, verschenen, werd gehouden , en had
ten gevolge liet ontstaan eener partij, die vervolgens een
hoofdrol vervulde en in Westergoo het meesterschap uitoefende, van welke vele aanzienlijke geslachten dér Schieringers en Vetkoopers het slagtoffer werden en waaronder
Jancko Douwama een der voornaamste was.
In Franeker, toen de aanzienlijkste stad van Friesland,
woonden de Botniaas, Dekamaas, Offingaas, Martenaas
en andere voorname Schieringers. Het ontbrak aldaar ook
niet aan bekwame Geestelijken, die door verstandig verkeer het leven zeer veraangenaamden, en, als tot het staatsligchaam behoorende, geen geringen invloed op de gewigtigste zaken uitoefenden. Zij vermeenden alzoo uit ware
vaderlandsliefde eene afzonderlijke partij te moeten vormen
tot tegenstand van liet Groninger verbond en de andere
partij , om uit zich zelven en zonder Goslick Jongama en
Hero Hottinga het gezag van Juw Jongama en Tjerck
Walta, die zich van vreemde benden bedienden, te keeren. — De Landsdag was vruchteloos afgeloopen en
Westergoo kon niet met de nieuwe partij verbonden worden. Men beriep een tweeden Landsdag te Groningen.
Aldaar kwam een verbond tot stand, waarin Westergoo
zich. voor Groningen verklaarde. De Franeker partij, die
aan geen der Landsdagen deel had willen nemen, zag gevaar in de magt der verbondene Groningers en de Friezen,
van Westergoo, zoodat zij in overijling onderhandelden , •
waarvan het voor haar verkeerd gevolg was, dat Oostergoo
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en Westergoo met het Groninger verbond werden vereenigd, terwijl de Wouden reeds lang waren toegetreden.
De Groningers begrepen evenwel, dat zij hun oogmerk niet
geheel bereiken konden voor en aleer Franeker, met al de
weerspannige Edellieden, door hunne stinzen verdedigd,
zich onderwierp. Men trok alzoo te velde, vernielde, verwoestte en verbrandde vele dier stinzen; toen wilde men
Franeker overrompelen, doch dit mislukte.
j> Billijk konde men verwachten," zegt de schrijver, » dat
» na zoo veel krijg en inspanning alsmede het vertrek der
» Groninger benden, die naar krijgsgebruik dier dagen,
» overal sporen van euvelmoed en vernieling achterlieten,
» de gemoederen althans voor korten tijd tot bedaren zou» den komen, en bet groot aantal burgers die in de steden
» de wapens voerden, tot nering en bedrijf terug keeren.
» Yerre van daar! De wraakzucht der Hoofdlingen
» van beide partijen rustte bijna geen oogenblik, en nu
» weder ruim baan hebbende 5 liep liet, aan weerskanten,
» weder op rooven en doodslaan uit: waarover Petrus van
» Thabor zeide: » ende 't land was twiedrachtich, dat
» » die ene laclide om den anderen;

nier sie scïireyden in 't

» » eynde te ghelyck." •— Men wordt wrevelig bij de na» sporing van zoo veel onwil van sommige ontaarde Hoofd» lingen, die eenmaal ten oorlog uitgerust en voor den
» tijd van weinige dagen of maanden met gehuurde ben» den voorzien, (al is de vrede of bet bestand met den
» algemeenen vijand getroffen) die magt tot afzonderlijke
» oogmerken zien besteden, en daartoe toonen de vrijheid
» niet waardig te zijn. Nog meer wordt dien Avrevel op» gewekt als wij de lagere klassen, zoo wel ten platten
y> lande, als in de steden Franeker en Bolsward, ge» willig deel in deze onrust zien nemen. Was dit roof» zucht of smaak in het bandelooze krijgsmansleven, bij
» de onvermijdelijke stremming van handel en bedrijf s of
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» wel afhankelijkheid van den magtigen adel, die hen ge» bood? of was liet toen reeds de radelooze woede, die
» inzonderheid den boerenstand aanzette tot wraak, nadat
>i de vijand hun van have en goed beroofd en in den
» grond bedorven had, zoo als wij dit vooral in den zoo» genaamden Gelderschen oorlog zullen opmerken? of was
» het verregaande onzedelijkheid' en het gebrek aan ont* zag en eerbied voor den geestelijken stand, die zijnen
» invloed bij wijlen verloren had, dat deze gruwelen kon» den bedreven worden ?
» De beantwoording dezer vragen kan niet opgelost wor» den, dan door in de menigte der kleine gebeurtenissen
» in te dringen, waarvan het verhaal droevig en wijdloo» pig moet worden; doch willen wij de personen leeren
» kennen, die zoo veel ramp over hun vaderland hebben
ï uitgestort door hunne heillooze twisten; wil men naauw» keurig de ellende van dien tijd doorgronden, om zich
» des te levendiger over de voordeden van onzen meer
» beschaafden leeftijd te verheugen, dan zal men zich deze
» uitvoerigheid moeten getroosten, en wij gaan dus met
» onze nasporing geduldig voort."
Vervolgens vinden wij beschreven den strijd tusschen
Franeker en Bolsward; den toestand van het zoo gehate
Vetkoopersgezinde Leeuwarden; den mislukten aanval der
Schieringers; het bedrijf van Hessel Martena, even laaghartig en wreed als dapper in den krijg, die eene merkwaardige rol in het Saksisch Treurspel heeft gespeeld; het
overrompelen en plunderen van Harlingen door den Hoofdling Jarich Hottinga; het bloedig gevecht bij Kornwerd
en de nederlaag der Vetkoopers; den aanval op het slot
van Doeke Hemmema te Belkum door de Groningers en
Friezen, die met groot verlies werden teruggeslagen door
de dapperheid der bezetting en de heldinnenmoed van
Hottingaas Echtgenoote Bauck Popma; daarna de verove-
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ring dier stins, het vermoorden der belegerden} het gevangennemen en vervoeren naar Groningen van de hoogzwangere Bauck Popma, die aldaar in ketenen geklonken
tweelingen baarde, en eindelijk de voortzetting en gevolgen der twisten en oorlogen.
Hertog Albrecht kwam daardoor al weder eene schrede
nader tot zijn doel, tegen den wil der Groningers, die
daarom, door Willem Frederiks geleid, onderhandelingen
aanknoopten met Graaf Edzard van Oostfriesland. Deze
echter was zeer voorzigtig in zijne antwoorden, maar de
keizerlijke Afgezant Wolbrecht Tiers een zeer dubbelzinnig karakter aangenomen hebbende, trokken de Groningers zich terug en besloten tot het voeren van den
oorlog in Westergoo. Daarop laat de schrijver volgen:
>
j De Franeker partij, hunne opene brieven vergetende,
» die zij zoo kort geleden verspreid hadden, en door de
» zoen met die van Groningen zich niagtig wanende, ont» ving echter geen bijval van de gematigde Schieringers
i en de zoodanigen die geen regtstreeks partij wilden trek» ken, Edo Jongama in Eauwerd stond aan het hoofd,
» van die partij, zij had ook op hem gerekend. De Schie» ringers in 't algemeeen gevoelden zich nog bekneld door
» den laatsten togt naar Beijma's huis te Pingjum, die in
» den beginne luisterrijk, doch in de gevolgen zeer scha» delijk geweest was, en waarbij Hero Hottinga in zijne
» bezittingen te Wommels en Hijdaard veel geleden had.
» Op deze teleurstelling had hij niet gerekend, en nu was
ï er voor haar geen andere uitkomst, alzoo zij omtrent de
» handelingen van Groningen met den Graaf van Oost» friesland onderrigt was, en van het besluit der Gronin» gers, om den oorlog in Westergoo door te tasten, niet
B onkundig, dan zich aan eene andere magt, die zich door
» vreemde benden kon doen gelden, aan te sluiten. De
» woelzieke Goslick Jongama met Hero Hottinga, de
I. N. s.
2
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» vrienden van Albrecht, gaven daartoe de beste gelegen3> heid, Thans kwam liet tot het uiterste, en Jarich HotT, tinga, die in Franeker alles vermogt, trok met Gosliok
» naar Medemblik , met liet regtstreeks besluit om Hertog
ï) Albrecht van Saksen over te halen hun hulp te gunnen.
j> Zij wilden ten minste hunne onheilen op hunne tegen» partij wreken, al zoude men Friesland en de vrijheid
7) den hals breken.
» Welk eene tegenstrijdigheid met hetgeen zij zoo kort ge» leden met zoo veel ophef verklaard hadden, en welk een
» afdoend bewijs is het niet, dat het deze magtige Heeren
» Hottinga, Martena, de Liaukamaas, gesterkt door de
» schranderheid van Pater Benedix, Prebendaris te Frane7> ker, zonder welke geen besluit tot stand kwam, niet zoo
» zeer te doen was om de Friesche vrijheid te behouden ,
» dan om hunne heerschappij te doen voortduren, al moest
» dit voorregt door vreemd geweld verkregen worden.
» De meeste onzer Geschiedschrijvers hebben aan de
» Schieringers den palm der vaderlandsliefde toegekend;
» zij hebben hen als de meest verlichte en de voorzigtig» ste Regenten gehuldigd, en dit laatste is niet te ont» kennen; doch lner vinden "wij nu de bloem en de aan» zienlijksten onder h e n , die dat vaderland aan partijzucht
» opofferen, en zoo als wij weldra zullen zien, de oogen» dienaars der Saksische Heeren worden, j a , waarin wij
» het oude spreekwoord bevestigd vinden, dat een Rene» gaat erger dan een Turk is."
De Hertog ontving het voorstel met kalmte, veinsde
echter daarvan afkeerig te wezen; gaf verschillende redenen op over de moeijelijkheden om de dappere Friezen te
overheeren en hun land door den krijg te winnen enz. Deze
toespraak scheen meer ironie en farce te zijn jegens de
verlegene Friezen, dan eene vorstelijke raadgeving en
onderhandeling. Eindelijk op hun sterk aanhouden gaf hij
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van verre eenige hoop op zijnen bijstand, zonder bepaalde
toezegging, en liet hen aldus vertrekken.
Dit was de eerste stap, door den tijdgenoot algemeen
afgekeurd, tot opdragt aan een vreemden Heer van Land
en bezitting, en alzoo een afstand van vrijheid en onafhankelijkheid.
Nu bepaalt de schrijver zich tot de voorvallen in October 1496, die eene plotselinge omkeering bewerkten. Albrech.; van Saksen verleende eenige hulp, door Nuttert
FOJ te zenden met 800 gehuurde soldaten, die Jankö
Douwama een hoop naakte boeven noemt, wij denken aan'
de Sansculottes van 1795! Zij landden nabij Zurich, en
vonden steun in een groot getal door de Groningers geplunderde boeren. De Vetkoopers en Groningers, schoon
veel sterker in magt, gingen op de vlugt, door de Franeker partij achtervolgd, en nu togen zij naar Bolsward,
versterkt door vele burgers en Schieringer Edelen, namen
de stad in, moordende en plunderende, terwijl Juw Jongama in hunne handen gevallen gruwelijk werd vermoord.
. Deze schanddaad wordt aldus beschreven :
» Juw Jongama zich in de handen der vreemde knech» ten bevindende, die meer het geld dan de eer beminden,
» had het geluk zich voor de aanzienlijke som van 800 flo» rijnen vrij te koopen; doch waar hem te bergen voor de
•o woede zijner overwinnende vijanden? Men verstak hem
» in een onaanzienlijk huis, en daar moest de thans zoo
» diep vernederde Edelman in een schoorsteen zijne schuil» plaats vinden. Honger eii ongemak dreven hem na
» een verblijf van vier dagen daaruit; en dit aan zijnen
» doodvijand Goslick aangebragt zijnde, bragt men den
» ongelukkigen. man in 't bijzijn van Goslick, Epe Aylva
» en andere Heeren: daar he stunde als een arm foerwun» nen mensche, en gaf antwoord van 't geen men hem froegde,
» zegt Douwama.
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ï Welk een treffend schouwspel! de fiere J u w , die
y, Westergoo, ja geheel Friesland zoo vele jaren beroerde,
» die zoo vele stinzen belegerd, zoo vele gevechten had
j) bijgewoond; de volksvriend; de begunstigde der schoone
» vrouwen: de gezellige en beminnelijke man, dooi" den
» krijgsman ontzien, door zijne partijlieden bewonderd;
» doch ook de afvallige Scliieringer uit het overoud ge» slacht der Juwegaas of Jongamaas gesproten ; de naamB genoot en afstammeling van den Edelen Potestaat, die
» nu juist honderd jaren geleden (1396) bij Schoterzijl te» gen Hertog Albreclit van Beijeren, met duizend der'
» zijnen den heldendood voor de onafhankelijkheid van 't
* vaderland stierf, en door den overwinnaar zelven gepre» zen werd; de man die zijn Neef Goslick de heerschappij
» te Bolsward betwistte, en daar onbepaald meester wilde
» zijn; de aangeduide moordenaar eens Priesters, die de
» vriend en Raadsman was zijner heerzuchtige nicht Wijts
» Juwsma, de wed. van Tjaard Jongama en moeder van
» Goslick Jongama; de man eindelijk waarop alle woel>-, zieke Vetkoopers het oog gevestigd hadden , en die den
» Schieringers ten doel hunner onverzoenlijke haat verï strekte; deze aanzienlijke en stoutmoedige Fries, stond
j) daar als een hulpeloos gevangen man, in de magt van
» jongere Heeren, die hoezeer verwonderd en ontzet over
ï het geluk van dezen doodvijand in handen te hebben,
» zich niet schaamden hem wreedelijk van het leven te be» rooven.
» » Staan wij niet of wij kinderen waren!" dus hie.i' de
» bloeddorstige JEpe Aylva aan (in de wandeling groene
» Epe genaamd) , en rukte daarop de moordpriem , die op
3> zijn zwaard gehecht was, er uit, stak den hulpeloozen
» man denzelven in zijn grijs geworden hoofd! Wat zoude
» hij doen, dan om lijfsgenade te bidden en troosteloos
» de hand aan zijne wonde te brengen!
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» DG laaghartige Goslick Jongama in stede van geroerd
» te worden door de klagte zijns bloedverwants rukt zijn
» zwaard uit, slaat toe en velt de hand des ongelukkigen
» af, terwijl nu het slaan en steken van alle aanwezende
» Edelen een einde aan zijn leven maakte.
» Dus stierf Juw Jongama, » daer veele doeget (deugd)
» v.in gezegd werd," zegt Jancko Douwama, doch wiens
; verdiensten door den tijdgenoot en het nageslacht zeer
» verschillend zijn beoordeeld; doch hoe dat zij, wij leeren
» hier de karakters van Goslick Jongama en Epe Aylva
» met hunne wreedaardige vrienden kennen, die zich. niet
» schaamden een bejaard aanzienlijk Edelman , vier dagen
» na het gevecht, lafhartig te vermoorden, en daardoor
» eene onuitwischbare schande op hen te laden, die onze
» kronijkschrijvers wel hebben willen verbloemen, doch
» niet hebben kunnen verzwijgen."
En nu worden de volgende feiten beschreven. Goslick
Jongama doet een vrucïiteloozen aanval op liet slot Hemmema te Berlikum, 't welk door de Groningers weder
verlaten was. Na versterkt te zijn werd liet, behoudens
lijf en geweer voor de bezetting, overgegeven en Fox nam
daarvan bezit. Toen werden Slooten met de stins van
Watze Harinxma, de Lemmer en Taco-zijl veroverd, zoodat alle vaste punten in Westergoo aan de Zuiderzee
weder in de magt kwamen der Schieringers en der Franeker partij, die de Saksische benden had ingeroepen en
voor wier soldij men zorgen moest. Het ontbrekende
daaraan bragt Goslick Jongama bijeen uit de door hem
geroofde gewijde kelken van de altaren in de Bolswarder
kerk. Met geld en buit beladen trok Nuttert Fox terug
naar Holland.
Het Harlinger kasteel werd door de Franeker partij
vernield. Daarna kreeg men eenige verademing van al
liet vechten, plunderen en moorden , want, waarschijnlijk
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door bemiddeling der Geestelijkheid, kwam er een Gaarlegger van alle deelen van Westergoo in den aanvang
van het jaar 1497 tot stand, alwaar een zoen werd daargesteld. Deze merkwaardige zoenbrief wordt naauwkeurig
beschreven en ontwikkeld, als zijnde eene bijdrage tot de
kennis der regeringsvorm van dien tijd, waarbij tevens
over de verschillende standen en over de stemming in de
gemeenten, de bepalingen en den uitslag der beraadslagingen in die vergadering is gehandeld.
Deze maatregels mishaagden zeer de Groningers, dewijl
Westergoo zich van hen afscheurde, zonder nog een enkelen stuiver van hun schuld aan Groningen voldaan te
hebben. Eenige voorname Heerschappen zaten daar nog
gevangen. Bocke Harinxma, die voor geld niet gelost
konde worden, wist door list zijne vrijheid te herkrijgen.
Dit had hij aan de schranderheid van Jan Kanneken te
danken, waarover vele vreugdebedrijven plaats hadden,
die de schrijver vermeldt.
Schoon liet nu voor de Schieringer partij, daar ook de
andere voorname Gijzelaars werden gelost, en door andere
omstandigheden, zeer voordeelig stond, mogten zij daarvan evenwel weinige vruchten plukken.
De schrijver gaat nu over tot eenige beschouwingen van
het gedrag van verschillende voorname Friezen, nopens
de keuze van eenen Potestaat, waarbij de Franeker partij
de voorname drijvers waren, tegen welke vele aanzienlijken en Ploofdlingen zich verzetteden.
Men hield een Landsdag te Dronrijp op het einde van
1497, waarvan geen charter voorhanden is. Het doel
was eene vaste unie met elkander aan te gaan; vergeten
en vergeven, en alle vreemde Landsheeren te weren, dit
moesten de voorname bestanddeelen zijn. Maar die vredelievende pogingen stuitten af op de ontembare wrok, wrevel
en haat van vele Heerschappen in de Goën, De Saks5
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altoos wakende en werkende tot bemagtiging van Friesland,
en te zwak in krijgsvolk om geweld te gebruiken, nam
zijn toevlugt tot list, en eindelijk mogt het hem gelukken.
Hierop lezen wij den togt van Tjerk Walta of Jongama,
die uit zijne gevangenis te Haarlem gelost was en zicli te
Zwolle ophield. Met dezen trad de Hertog in onderhandeling. Onder den schijn, dat Walta zich en de zijnen regt
zou verschaffen voor den hoon en de schande over zijne
familie gebragt, door den lafhartigen moord van Juw
JoDgama, trok hij met eene aanzienlijke bende Friesland
in. Dat dit een onderstoken spel van Hertog Albrecht
was, met het doel om het twistvuur weder te doen ontbranden en de hartstogten in lichte laaije vlam te zetten,
scheen men maar niet te begrijpen. Toen echter die geduchte bende met Walta aan het hoofd naderde, waren
de Groningers, voorziende dat het ook op hen gemunt
was, in rep en roer; de Schieringers werden door angst
bevangen en de Vetkoopers zelve schudden bedenkelijk
het lioofd. Men vergaderde, beraadslaagde, versterkte
steden en stinzen, bragt de kostbaarste goederen in kerken en kloosters, waarvan de eersten meer dienden tot
toevlugt voor vrouwen en kinderen, om zicli voor de
woede en roofzucht te beveiligen, dan wel voor godsdienstig gebruik (1).

„
„
„
„
„
„
„
„
.,

(1) „ Men dwaalt door te veronderstellen, dat de godsdienstijver
der Friezen alleen aanleiding gaf tot liet stichten van liet groot aantal
kerken, die men nog hier te lande ziet, en welker getal in evenredighoid van den afstand en de bevolking zonder voorbeeld is. Het
was de toenemende welvaart van den middel- en boerenstand, die de
Edelen voonnaals in hunne twisten moesten te dienst staan, en dit
uit getrouwheid met-lust deden, dat deze naar een veilige j)laats begonnen om te zien, om in zoodanig geval vrouw en kinderen met
het kostbaarste huisraad te kunnen bergen. Immers waren deze, bij
afwezigheid hunner kloeke mannen en knechts, die met den Hoofd-
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De strooptogten van Waltaas benden met derzelver omstandigheden en gevolgen, de handelingen van Bocke
Harinxma en andere Edelen te Sneek, het innemen van
Bolsward en verdere bedrijven zijn in de volgende bladzijden vermeld. Daarna volgt een verhaal over de onderhandelingen van Westergoo met Oostergoo en het belangrijk
aandeel daarin door den beroemden Edo Jongama genomen, hetwelk in korte trekken uitnemend is geschetst, en
wij daarom in zijn geheel laten volgen.
» Intusschen hadden de Schieringer Heeren, te Sneek
» vereenigd, onmiddellijk na de cordate weigering om
» doortogt te verleenen, aan Oostergoo en de Groningers
x> hunnen toestand medegedeeld, en hen om hulp aanj> gesproken, waartoe zij volgens het laatste verdrag
si van Dronrijp verpligt waren. De Staten van Oostergoo,
» te Leeuwarden vereenigd, schreven onmiddellijk aan die
» van Groningen, om dat zij met de zaak verlegen waren.
» Bolsward was reeds verloren, men doorgrondde het plan
j) van de knechten niet; alles lag in dit saizoen door sneeuw
s en ijs voor aanval bloot, zoodat de keus zeer twijfel» achtig was of men de roofzuchtige knechten door geld 5
5> dan wel door geweld het land zoude doen ruimen. Men

„
„
„
„
„
„
„
„
..
5,
„

ling ten strooptogt gingen, hulpeloos. De Geestelijkheid en inzonderheid de Parochiepriesters, altijd naijvcrig op den adel, en nog meer
om eigen gezag uit te breiden, waren zeer gereed liet getal der kerken te vermeerderen, en daar zij zich even goed met het schrijven
van uiterste willen, als met de kerkendienst "belastten, was het hun
niet mocijelijk de noodige gelden daartoe bijeen te brengen. Dat
verdediging een hoofddoel was bij de stichting is blijkbaar in de bouworde der torens en kerken , die aan de noordzijde zonder vensters en
de deuren zoo laag zijn, dat zij spoedig toegemetseld kunnen worden.
Aan de torens is dit duidelijker, voor zoo verre deze hunnen ouden.
vorm nog hebben behouden."
Noot van den Schrijver.
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» moet hier nogtans de goede trouw en de vaderîandslie» vende gezindheid van den Schieringer adel in Oostergoo
» regt doen wedervaren. Zij en de meerderheid der Staten
» oordeelden het raadzaam het verbond met Westergoo
x onmiddellijk gestand te doen, en geweld met geweld te
» keeren. Vele Heerschappen met hunne onderhoorigen
» verklaarden zich daartoe gereed; de kleingeestigheid der
» Eegering te Leeuwarden, door hare naauwe betrekking
j) met de Groninger aristocratie, van den invloed des
» adels ontslagen, verzette zicli daartegen. Een weiges rend antwoord zond men naar Sneek, waardoor de ge» moederen niet weinig ontstelden. Edo Jongama, die
» reeds vroeger in Leeuwarden zijn best gedaan had, om
» den Raad aldaar om te zetten; de edele Fries die door
» zijne regtschapenheid de achting van alle partijen ge» wonnen had, liet zich door de Sneekers andermaal bey> wegen om met anderen derwaarts te reizen en de Gro» ninger Heeren, die thans te Leeuwarden tegenwoordig
» waren, liet gevaar voor oogen te stellen. Ten tweeden
» male in de vergadering van Oostergoo verschenen, sprak
» hij aldaar die ronde Friesche mannentaal, waarvan hij
» bij voorgaande gelegenheden zoo vele schoone vruchten
» had gezien, en die hem voor de nakomelingschap on» vergetelijk heeft gemaakt.
» Met levendige kleuren schilderde hij den jammerlijken
» toestand van het Land, en de aanvankelijke voordeelen
» van het zoo onlangs gesloten verbond; hij toonde aan
» dat alleen de onlijdelijke partijschap de oorzaak der
» kwaal was, en dat de lust van sommigen om landen en
» steden 't onderste boven te keeren, naar de gelegenheid
» uitzag, dat de verstokte harten , door bloedwraak ver» giftigd allerhande maatregelen voorstelden, die van de
» verblindheid voor het welzijn des Lands getuigden. Hij
» bad hun om Godswil dat zij aan het verbond getrouw wil-
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•s den blijven, alzoo de vervulling daarvan het gevaar konde
» afwenden.'
» Het was eene schroomelijke dwaling, dat de vreemde
» benden alleen gekomen waren om Tjerk Walta en zijne
» vrienden te herstellen en hunne vijanden te straffen.
» O neen! men bedoelde grooter dingen, zoo als bereids
y> uit hunne onderhandelingen met Bocko Harinxma bleek.
» Westergoo liad alle gemeenschap met de vreemde knecli» ten afgewezen, en Oostergoo door hulp te verleenen,
» deed niets meer dan trouw met trouw te vergelden, en
» bewijs te geven, dat men het algemeen belang lief had.
» Hoe waar en overtuigend deze bedenkingen ook mog» ten zijn zoo vonden dezelve vooral bij die van Leeu» warden geen ingang.
» Of het onkunde dan wel wraakzucht geweest is jes gens de Schieringer Heeren in Westergoo, die zich zoo
1, kort geleden van het Groninger verbond hadden afge» sclieurd, dit valt moeijelijk te bepalen. Blijkbaar is het
» dat de Groningers de Leeuwarders naar hun hand kon» den stellen, zij gaven althans voor dat de togt van
» Walta alleen uit weerwraak over den moord aan Bocke
» Ennes en Juw Jongama gepleegd, ondernomen werd.
ï Zij hadden daarvan door Walta's eigenhandige brieven
» het bewijs ontvangen. Het is nogtans duidelijk dat
» Leeuwarden, bij den wankelbaren staat der partijen,
» liet advijs der Groningers, die men als de magtigste
j) bondgenoot beschouwde, volgde. Dit stemde overeen
» met hunne heimelijke wrok tegen cle Schieringers. Had» den zij de noodlottige gevolgen hunner lafhartige wei» gering doorzien, de haat en verachting der overige
» Friezen was hun naderhand niet ten deele gevallen.
» Onder de beraadslagingen bleek het, dat de vrees
» voor den Saksischen Hertog vrij algemeen was. E n de
» Groninger Heeren schroomden althans niet, om, na
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» hulde gedaan te hebben aan die van Leeuwarden, te» vens een blaam op de Scliieringers te werpen door aan
B te merken, dat zij, die zoo ijverig wilden schijnen in de
» handhaving der vrijheid, door de dapperheid der voorva» ders en door stroomen bloeds verkregen, nog onlangs zich
» niet hadden ontzien het gebied des Lands aan een vreemd
» Vorst te hebben willen opdragen.
» Gij noch de uwe"
» ging hij voort, » door eenzijdigheid verblind, zult dit
» » niet gelooven, doch wij Groningers, die vele oogen
» » en ooren allerzijds hebben, kunnen u daarvan de be» j> wijzen toonen. Hebben de Oversten getracht Bocke
» ï Harinxma door vriendelijke woorden in hunne belangen
» » over te halen, dit was niets meer dan een krijgslist, en
» » mogelijk het middel om bloed te sparen. Die van Sneek
» j> zouden verstandig handelen om geen vergramde solda» » ten nog meer te tergen. Het was best, dat de Heeren
» ï aldaar vereenigd, hunne vaste stinzen opzochten en
» » zich over de vreemde knechten niet bekommerden."
» Edo Jongama blakende van ijver over de goede zaak,
» verontwaardigd over deze honende taal, die hij zag dat
» bijval in de vergadering vond, en diep geschokt over
i> de verblindheid zijner medeburgers, die zijnen heilza» men raad zoo roekeloos verwierpen, stond met waar» digheid op, en zijne tranen niet kunnende weerhouden
» nam zijn afscheid met deze hoogst merkwaardige woor» den: » Ik bemerk het ellendig noodlot van mijn on» » gelukkig vaderland. Ik zie den ondergang der vrij» » heid, tengevolge van de razende partijschappen, doch
» » beken mijn onvermogen om het te verbeteren."
» Merkwaardige woorden voorwaar! Het waren de
» laatste, die in den zin van Frieslands oude bestuurders
» en in den geest der oude begrippen ontboezemd, in de
y> vergadering van Oostergoo uitgesproken zijn, want of» schoon diezelfde Edo Jongama niet schroomde om met
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» zijne vrijzinnige taal naderhand de vorderingen der Vor» sten manmoedig tegen te staan, zoo is het deze betui» ging, die als de doodsnik der Friesche vrijheid ver» melding verdient.
» Het was het laatste stuiptrekken van dat beginsel,
» 't welk sedert zoo vele eeuwen, de oppermagt der Sou» vereine Vorsten had kunnen keeren, en altijd in strijd
» met adel en leenmanschap , het Leenregt had weten te
» ontduiken, en door langdurigheid van tijd, en onder de
» woelingen der partijschappen , liet land tot eene betrek» kelijke welvaart opgevoerd, waaruit een zeker e vensi wigt tusschen adel, geestelijkheid en burger- of boe» renstand geboren werd, die bij eene naauwkeurige
» beschouwing de grondstof leveren tot onze tegenwoor» dig zoo hoog geroemde grondwettige instellingen, en
» die sedert lang in de staatsgesteldheid van liet naburige
» Engeland nageleefd en behartigd is.
s Jongama keerde derhalve ongetroost naar Sneek
» terug, en gaf verslag van zijne mislukte poging bij
>
j Oostergoo. De spijt en radeloosheid over de schande» lijke baatzucht der Leeuwarders openbaarde zich in
» luide klagten, alsmede over de trouweloosheid der Vetz koopers in 't algemeen. De zoodanige, die de inner» lijke gesteldheid van het Land konden beoordeelen, en
j> die de heimelijke woelingen van sommige Schieringer
» Heerschappen , ten voordeele van Hertog Albrecht van
» Saksen, niet ontgaan waren, waardoor die partij on» derling verdeeld was geraakt, treurden in stilte over de
» naderende vernieling der eigendommen en der onderï werping van het landsbestuur aan een vreemden Heer.
» De verblindheid ging zoo verre, dat men zelfs de dien» sten van den edelen Edo Jongama miskende } en zijne
» eerlijkheid wantrouwde.
Dit had hij tot loon zijner
» edelaardigheid met andere sroote mannen uit den ouden
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» tijd gemeen. Doch deze miskenning konde hem van
» het eenmaal ingetreden spoor niet aftrekken , en jaren
» later gaf hij daarvan het uitstekendst bewijs, zoo als
» wij op zijnen tijd zullen gedenken."
Vervolgens hangt de schrijver een droevig tafereel op
van de verwoestingen door de bende van Walta in Westergoo aangerigt. Door de geheime pogingen van Hertog
Albrecht en door toevoeging van een tal afgedankte knechten uit Gelderland en Overijssel, was zij tot 3000 man
aangegroeid, in welk bedrijf de verachtelijke Goslick Jongama al weder eene listige rol vervulde. Men deed een
aanval op Sneek, die mislukte; toen nam men wraak
hierover op de weerlooze bewoners van Wijmbritseradeel;
men vermoordde mannen, vrouwen en kinderen, verbrandde en plunderde kerken en huizen en zoo toog men
in triomf naar Bolsward terug. Het bleef hierbij niet.
Een aanval op Franeker werd beproefd, doch zonder
vrucht en alzoo moesten de welvarende dorpen Hitzum,
Herbaijum, Achlurn en Pietersbierum het ontgelden, alwaar bloedstorting en brandstichting menschen en huizen
vernielden. Daaronder waren ook Liauckema-State en
het slot Eelsma.
Hiermede eindigt de schrijver zijn inleidend vertoog of
het eerste deel zijner geschiedkundige beschrijving. In het
tweede gedeelte nu meer bepaald zullende overgaan tot de
Saksische Regering in Friesland en de daden van Hertog
Albrecht, vangt hij aan met eene meer breedvoerige beschrijving te geven van de geboorte, opvoeding, levensloop , karakter en handelingen van dien Vorst, dan tot
nog toe door onze ISTederlandsche schrijvers is geschied.
In het begin dier levenschets wordt vermeld de opligting van de beide Prinsen Albrecht en Ernst uit hun
vaders slot door Kuntz van Kauffingen en zijne vrienden
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Wilhelm von Mosen en Schönfeld, met de gevolgen dier
daad en de straf van Kuntz.
Tot regt verstand van de vorming van het karakter
van Albrecht was het noodig te letten op de daden van
's Prinsen woesten oom Wilhelm, Hertog van Thuringen,
die veel invloed op hem moet hebben gehad, en waaruit
te verklaren is de zonderlinge gemeenschappelijke uitoefening der vorstelijke Heerschappij van Ernst en Albrecht
van Saksen, ten gevolge der wilsbeschikkingen van hunnen Vader en Oom, om de regering van het Keurvorstendom Saksen en al de andere Heerengoederen te
zamen op zich te nemen. In 1464, bij de dood huns
vaders, kwamen zij aan het gebied, en twee en twintig
jaren lang hebben de Broeders in eendragt en eensgezindheid, als een wonder van dien tijd den schepter gevoerd tot heil des Lands. Vele jaren hebben zij zelfs
hunne gemeenzame hofhouding gehad te Dresclen in hetzelfde kasteel, terwijl tot nog grooter bewondering van
allen, die het hooren en lezen, de beide Gemalinnen met
derzelver hofdames en vrouwelijke hovelingen elkander
zoo goed verstonden en begrepen, dat er aan geen twist,
haat of afgunst gedacht werd.
In hoofdtrekken vermeldt de schrijver nu den verderen
levensloop en de lotgevallen van Hertog Albrecht, als:
Zijn huwelijk op zijn zeventiende jaar met de dochter
van den Boheemschen Koning Podubrad, uit hetwelk
hem vier kinderen werden geboren: George, de Eijke of
de Gebaarde genoemd, die Friesland heeft geregeerd;
Hendrik, de Vrome; Frederik, Grootmeester van de
Teutonische Orden, en eene dochter; zijne uitroeping, na
den dood zijns Schoonvaders, tot Koning van Bohemen;
maar uit hoofde dit tegen wil en zin was der Bohemers,
moest hij, schoon reeds naar Praag gereisd zijnde, voor
den Koning van Polen onderdoen en aftrekken; zijn aan-
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wezen aan het Hof van Keizer Frederik ter beoefening
der staatkunde; zijn vermaarden togt naar 't Heilige Land
toen hij den Ridderslag ontving, en wanneer hij 56 Heilige plaatsen bezocht; zijn terugkeer en het aandeel, dat
hij nam in de oorlogen van zijnen oom tegen den Hongaarschen Koning Matthias Corvinus; zijne hulpbetooning
aan den Roomsch Koning Maximiliaan, te Brugge in
hechtenis gehouden en diens invrijheidstelling; zijn verder
bedrijf in Braband; de historie van het afknippen van
zijnen baard door de oude Aartshertogin van Bourgondie
en de jeugdige Margaretha, 's Konings Dochter; waarop
de schrijver volgen laat:
» Ons bestek gedoogt niet, dat wij al de handelingen
» van onzen Hertog in Vlaanderen en Braband, in Hol» land, Utrecht en Gelderland hier breedvoerig vermelden
» of in 't breede te verhalen, hoe hij de stad Montfoort
» belegerde; hoe hij bij het bekende oproer van het kaas» en broodspel in Haarlem en Alkmaar het vreesselijk geï wigt van zijne magt deed gevoelen; met hoeveel beleid
» hij zich meester maakte van het den Hoekschen zoo ge» zinde Zierikzee; hoe zijn wel bestuurden aanslag op Gent
» mislukte, en met hoeveel volharding hij de Hoeksche
» Edelen, die zich in Sluis en Vlaanderen onder den zoo
» dapperen Philips van Kleef en Jan van Naaldwijk ver» dedigden, eindelijk aan het grafelijk gezag onderwierp;
» hoe hij, die tijdens bet begin van zijn algemeen Stadia houderschap in de Nederlanden, waar hij slechts in drie
» steden toegang had s als Antwerpen, Leuven, 's Her» togenbosch, en den jongen Erfheer Philips van Bour» gondie met zich voerde, toch eindelijk slaagde dien
» jongen Vorst, toen hij 15 jaren bereikt had, in het be» wind te plaatsen, en door genoegzaam alle Nederland» sche gewesten als Vorst en Heer te doen eerbiedigen.
» De middelen door hem daartoe gebezigd schijnen ons
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» hard en wreed toe, en de mensclielijkheid bedroeft zich
» daarover, doch de onpartijdigheid vordert, dat wij hier
s ter loops de oorzaken aanduiden, waardoor die gewelB dige bestraffing over een verdrukt volk zoo hoog werd
» opgedreven, dat de twistende partijen daardoor voor
j> altoos tot zwijgen werden gebragt, en dat de toepassing
» van straf en de verbeurdverklaring van regten en vooral
» van goederen eenigermate verschoonbaar wordt."
Die oorzaken worden opgegeven, waarop een verhaal
volgt van de verdere gebeurtenissen in de Nederlandsche
Provinciën.
Toen Keizer Frederik de derde in 1493 overleden was,
aanvaardde Maximiliaan de keizerlijke waardigheid en stond
kort daarna liet bewind over de Nederlanden af aan zijnen
zoon den Aartshertog Philips van Bourgondie. Hiermede
nam het voogdijsehap, waarover zoo veel te doen was geweest , een einde, en deze omstandigheid werkte niet
weinig mede, even als de strengheid van Albreclit, tot
de vernietiging der Hoeksche en Kabeljaauwache factiën.
De regering van Maximiliaan opende een nieuw tijdperk voor Duitschland en inzonderheid voor zijn stamhuis,
waaraan Albreclit zoo bijzonder trouw gebleven was, en
dezen nu het uitzigt werd geopend, om alle zijne opofferingen in geld en manschap vergoed te krijgen. Er ontstond echter al spoedig eene spanning tusschen Philips en
Albreclit, waarvan de gevolgen in verband staan met de
opdragt van Friesland vijf jaren later aan Albrecht gedaan.
Deze opgemelde feiten zijn kortelijk beschreven, als ook
de verdere handelingen van Maximiliaan en Albrecht, ten
opzigte van den oorlog tegen den Hertog van Gelder,
Karel van Egmond, en liet goedhartig gedrag deswege
van Hertog Albrecht.
» De behaalde krijgsroem," zoo vervolgt hij, » en de
» goede verstandhouding, waarmede Albrecht ten allen
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s tijde met Masimiliaan had geleefd, vorderde thans eene
» openbare vergelding, want niemand scheen gevoeliger
» voor het beloonen van krijgskundige verdiensten dan de
» Keizer, die even edelmoedig als spilzuchtig altoos even
> arm bleef.
» Op den beroemden Rijksdag te Worms (1495) werd
» de Hertog tot Overste Rijkshoofdman gekozen; maar
» door vroegere ondervinding wijs geworden , maakte hij
» bij de aanvaarding van dit nieuwe ambt, zijne voors waarden, bij voorbeeld: voor tafel, keuken, kelder en
» kleederen 's maandelijks duizend floreenen, en werd hij
» gewond, of geraakte hij op eenige andere wijze buiten
» dienst dan (en dit is hoogst opmerkelijk) bedong bij een
» levenslang pensioen; want hij bespeurde weldra dat dit
» traktement niet door bet Rijk zou betaald worden en
» dus ten laste van den Keizer kwam, die veel beloofde,
» maar weinig gaf', omdat zijn schatkist steeds krachteloos
» was."
De verdere lotgevallen van Albrecht zal de schrijver te
zijner plaatse mededeelen, zijnde nu gevorderd tot het verhaal van de derde komst van ]\Tuttert Fox in Westergoo.
De onderhandelingen van Hertog Albrecht met den
Keizer en op den Rijksdag in Maart 1498 waren nu openbaar geworden. De schrijver deelt niet in het gevoelen
van Winsemius en andere schrijvers, dat de beleening van
dit gewest reeds voor lang had plaats gehad en geeft zijne
redenen daarvoor op.
Het listig bedrijf van Hertog Albrecht tot onderwerping
van Friesland wordt nu verhaald. Nuttert Fox trok met
zijn bende naar Franeker, om als 't ware die stad voor
allen aanval te beveiligen. Hij werd door den talrijken
Adel en Geestelijkheid met opene armen ontvangen en
lachtte in zijn vuist om hunne verblindheid. Spoedig
maakte hij, onder voorwendsel van de bende van Walta
I.
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vijandig te zijn, bij den verraderlijken togt naar Ludinga-.
Kerk, met dezen gemeene zaak. Zij zetten vereenigd
hunne moord- en plundertogten voort, van welken in barbaarsclilieid en gruwelijke wreedheid, het verbranden van
de stins van Sybout Tadema, met al de daarin gevlugte
menschen, nog alle andere feiten verre overtreft. Ook de
verwoestingen, door de knechten van Walta in Westergoo
aangerigt, zijn zonder voorbeeld.
Nu volgt de beschrijving der regtstreeksche onderhandelingen met den Hertog; door die van Westergoo. De
Hoofden der Vetkoopers zullen liunne dwaling hebben
ingezien; de Sneekers f clioten te kort in krachten tegenover de steeds aangroeijende benden: het land werd dagelijks meer verwoest; de regering was verlamd en de betalingen hielden op. Welligt waren de Edelen van beide
partijen reeds onderrigt van de overdragt van Friesland
door den Hertog Philips van Bourgondie aan Hertog Aîbreeht van Saksen, Oostergoo en de Wouden hadden
hun plegtio; verbond met Westergoo niet gestand willen
doen, en Edo Jongama had het oordeel des verderfs over
zijn Vaderland uitgesproken. En bij dit alles was nog de
menigte niet te overtuigen, dat het de Saks was, die hun
dit onheil berokkende. Men gaf de Vetkoopers de schuld
van al het leed, door de bende van Walta veroorzaakt.
Het landvolk was vol wrevel, en wilde wraak oefenen.
In dien toestand viel liet de heerschzuclitige Goslick Jongama met Hero Hottinga niet moeijelijk de Franeker partij.
over te halen, om openlijk met den Hertog over de opdragt van Westergoo te onderhandelen.
Er werden Gezanten gezonden naar Medemblik, Albrechts
zetel, en men droeg de zaak voor. De Hertog lachtte nu
ook in zijn vuist, even als vroeger Fox, maar maakte niet
te min vele zwarigheden, evenwel eindigende met onder afwachting van Gods dierbaren zegen het aanbod aan te ne-
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men. Hij gaf zijne Gemagtigcleu met de Gezanten mede, en
nu werd er met de bende van Walta onderhandeld, waarbij
door die vreemdelingen, Z3gt de schrijver, een treur-eîndkluelitspel voor de Friesehe Heeren gespeeld werd, want
de Oversten, als vrienden van orde en bescherming, betuigden, dat zij Friesland, zoo door den vijand alomme
verontrust, zeer moeijelijk konden verlaten. Men sloot pro
forma een bestand. Daarna openden 's Hertogs Gemagtigden hunnen last, bestaande in acht artikelen, waarbij
belastingen werden ingesteld , vrijheden gevorderd , sterkten gebouwd en Leenen door den Hertog vergeven moesten worden. Dit was te veel gevergd, en men protesteerde
met kracht, waarvan het gevolg was, dat de bende van
Walta, in 't geheim door Albrechts Gezanten gewaarschuwd , de vijandelijkheden hervatteden op gewone wijze.
Vriend nocli vijand werd verschoond , overal steeg de ellende ten top. Nu hervatte men de onderhandelingen, en
hoe afkeerig van vreemde heerschappij, de algemeene nood
maakte haar onvermijdelijk.
Het kwam dan eindelijk tot een verdrag, hetwelk door
den schrijver wordt vermeld als een voorwaardelijk Contract, Eeversaalbrief des Hertogs genoemd. De voorwaarden van dit Contract worden breedvoerig ontwikkeld en
beoordeeld naar den stand van zaken. Het is gesloten
tusschen den Hertog en de Geestelijken, Edelen en Steden
van Westergoo den 80 April 1498. Oostergoo heeft kort
daarna op dezelfde voorwaarde met den Hertog gecontracteerd, terwijl de Wouden, welke nog in naauwere betrekking met Groningen stonden, en als Go slechts zelden
vergaderde, daarin zijn toegetreden, zonder dat van beide
overdragten afzonderlijke Charters meer te vinden zijn.
Te dezer plaatse is door den schrijver ingevoegd het
verhaal der vervolgingen door de bende van Fox, welke
intusschen hadden plaats gehad; van den togt van liet
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leger, de Groote Garde genaamd; de, voortzetting van roof,
moord en plundering; de algemeene vlagt uit Oostergoo
en de radeloosheid der Groningers; van den gruwelijken
moord aan de Schieringers Rienk Sjaarda en de zijnen
gepleegd door een aantal vetkoopersgezinde Leeuwarders,
welke daad op het lot dier stad een beslissenden invloed
heeft gehad, en de oorzaak is geweest van den gloeijenden
haat, daarna door de Friezen in liet algemeen haar toegedragen.
De Hertog had thans tot zijnen Stadhouder benoemd
den Saksischen Edelman Willebrord van Schaumburgh,
die zijnen zetel te Franeker op het slot Calahuis vestigde
en hij werd door hen , die met den Hertog het verbond
gesloten hadden, gehuldigd.
De schrijver vermeldt nu den togt van Nuttert Fox
naar Groningen. Het rijke klooster Aduard werd door
hem ingenomen, het platte land gebrandschat of vernield
en zijn hoofdkwartier gevestigd in 't klooster Selwerd. De
bedreigingen van Fox deden de Groningers en Ommelanders met hem in onderhandeling treden. Zij moesten afstand doen van alle geregtelijke aanspraak op Oostergoo
en Westergoo; de inwoners ontslaan van allen eed en belofte en binnen veertien dagen betalen 32,000 Kijnsche
guldens, hetwelk zij aannamen. Fox trok terug naar Dokkum, vorderde brandschatting van Oostergoo met geweld
op, en beval die van de Wouden, alwaar echter geen
Saksisch soldaat geduld werd, 50,000 gulden te betalen.
Deze weigerden, sloten met elkander een verbond tot wederstand , en trokken met zes duizend man tegen het
Saksisch leger op.
De kronijkschrijvers zijn hier kort nopens den opstand
der Woudlieden en niet eenstemmig. Dit schijnt zeker te
zijn, dat Fox van de 4000 man onder zijn commando,
drie vierde gedeelte, op bevel van den Hertog, die krijgs-
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volk noodig had in den Gelderschen en JBourgondischen
oorlog, overzond, na de aanzienlijke buit te gelde gemaakt
te hebben.
Hier volgt de beschrijving van den voor de Woudlieden
zoo ongelukkigen slag bij Laaxum, wegens volkomen gemis van orde, krijgstucht en geschikte aanvoerders; van
het gevecht van Auke Unia en de zijnen tegen die van
Leeuwarden en de Vetkoopers, waarin de eerste de
nederlaag bekwamen, en van een kleinen togt des Stadhouders tegen de Woudlieden, welke echter hem de noodzakelijkheid deed inzien van Leeuwarden te moeten bemagtigen. Hij deed nu eene oproeping van alle weerbare
mannen onder Saksisch bewind staande, ten einde Leeuwarden te belegeren en zich gewapend in Nijeklooster bij
Goutiim te vervoegen op verbeurte van lijf en goed. Die
maatregel had de overgave van de stad bij verdrag, doch
op gunstige voorwaarde, ten gevolge, hetgeen al weder,
zoo als meermalen, een bewijs opleverde van het nog zwak
en wankelend gezag van den Saksischen Hertog. De Stadhouder deed het leger opbreken , slechts eene kleine bezetting op Kammingaburg achterlatende. Hem zelven was
geene plaats tot residentie in de stad aangewezen, zoodat hij
genoodzaakt was Unia-huis van den eigenaar voor 3000
gulden in te koopen. De oorzaak dezer handeling moet
gelegen zijn, dat de Stadhouder de echtheid van den
Leenbiïef des Keizers ten behoeve van Hertog Albrecht
niet kon bewijzen, en hij bekend kon zijn met de tegenstrijdige besluiten bevorens genomen. Weshalve do schrijver het, tot beter verstand der zake, noodig acht een
terugstap te doen , tot de handelingen van den lîijksdag ,
om het zonderlinge weefsel der hoogere politiek, waarin
het ongelukkige Friesland door list en geweld gewikkeld
was, eenigermate te ontwarren.
Hierop treedt hij in eene breedvoerige oordeelkundige

Wumkes.nl

38

VERSLAG VAN EEN HANDSCHRIFT ,

beschouwing over den handel der Vorsten ten opzigte
van Groningen en Friesland en de oorzaken en beweegredenen, waardoor zij genoodzaakt werden tot die maatregelen om hunne oppermagt staande te houden. Die
oorzaken en beweegredenen, gelegen in den politieken
toestand der Rijksvorsten en den Keizer onderling, met
de pogingen om voor zich zelven de grootste raagt te behouden, waren het, waardoor men de grondwettige betrekking heeft verbroken, en over Friesland een oppermagtig
Heer gesteld. Die toestand en verhouding worden aangewezen en den loop dei' gebeurtenissen nagegaan. De schrijver maakt van deze gelegenheid gebruik tot vermelding
van het werk van den Geheimraad von Langenn, getiteld:
Herzog Albrecht der Beherzte,

en tot

wederlegging op

eenige punten.
Nu worden het gebeurde op den Eijksdag in de maand
Julij 1498 te Freiburg gehouden en de onderhandelingen
met Hertog Albrecht aldaar beschreven. De Keizerlijke
Bulle kwam in de wereld en Albrecht was Gubernator
van Friesland, onder den naam van Potestaat. De schrijver bepaalt zich vervolgens bij die overdragt, en tot een
eritisch overzigt der daarmede in verband staande zaken.
Eindelijk vinden wij nog de vermelding van de onderwerping van bijna geheel Oostergoo aan den Hertog op dezelfde voorwaarden als die van Westergoo. Leeuwarden
kan nog tot geene onderwerping besluiten, daartoe dooi*
den Vetkooper Auke Jaerla en de zijnen aangespoord,
hetwelk echter voor dezen noodlottige gevolgen had. En
hiermede eindigt het Handschrift, bevattende 187 bladzijden in folio.
De Heer Fontein heeft dus slechts dat gedeelte zijner
taak volvoerd, in hetwelk hij de middelen heeft aangewezen, door Hertog Albrecht gebezigd, om zich van de
heerschappij over Friesland meester te maken, waarbij is
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gevoegd een getrouw verhaal van al de gebeurtenissen,
daarmede in verband staande. Van het tweede gedeelte,
zullende bevatten de Saksische Regering in Friesland en
hare gevolgen, vinden wij alleen, als inleiding' tot die geschiedenis , een levens- en karakterschets van den Hertog,
met de vermelding van eenige zijner bedrijven. Wij zien
dat dit werk op eene groote schaal is aangelegd, en door
tijdelijke aanvulling reeds aanmerkelijk was uitgebreid. De
bestaande oude en nieuwe historieschrijvers, Charterboeken
en Handschriften, tot liet plan dienstig, zijn gelezen en
benuttigd, blijkens een aantal kantteekeningen en belangrijke aanhalingen. Het geheel echter, zoo ver als liet nu
is, gevorderd , kan niet anders dan als een Ontwerp worden beschouwd, hetwelk eene herziening, omwerking en
beschaving behoefde , om tot eene belangrijke bijdrage der
Friesche Historie te kunnen worden gevormd, waarop het
gewis aanspraak zoude hebben gemaakt, dewijl het met
oordeel en kennis van zaken is zamengesteld. Uit hoofde
dat aan dit stuk die orde, dat verband en bovenal die volledigheid ontbreken, zoo noodig.om de uitgave van historische werken of fragmenten tot des schrijvers eere te doen
verstrekken, en waarin door een ander moeijelijk herstel
is aan te brengen, wordt door ons voorgesteld het Handschrift van den Heer Fontein in het Archief van het
Genootschap neder te leggen , om te kunnen dienen tot
bouwstof voor de geschiedenis van dit gewest, over eene
der belangrijkste tijdvakken. Dit Verslag, hetwelk den
verkorten inhoud van het stuk bevat en tevens door inlassching van eenige perioden den schrijftrant kennelijk
maakt, zoude men in de Vrije Fries kunnen opnemen,
om te doen strekken tot aandenken en herinnering aan
eenen verdienstelijken Medeoprigter en Bestuurder van
ons Genootschap, aan den voorstander der wetenschappen
en volijverigen beoefenaar der Friesche geschiedenis.
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De Commissie heeft het zich ten pligt gesteld hierdoor een
gering bewijs liarer hulde en hoogachting toe te brengen
aan een waardig medelid, die jaren lang Voorzitter was
der eerste Afdeeling, wiens arbeid aan de uitgave der
geschriften van Jancko Douwama gansch niet van belang
was ontbloot, wiens verhandelingen over geschiedkundige
onderwerpen en andere werkzaamheden van zijne kunde,
ijver en goeden smaak getuigden, en die door belangrijke
geschenken het Genootschap heeft verrijkt. Eindelijk hebben wij nog in overweging genomen en blijven ons dit
voorbehouden, of niet een der belangrijkste gedeelten over
een gewigtig tijdpunt tot een bekwaam geheel en als op
zich zelven staand époque uit de geschiedenis te vormen
zij, om dan zoodanig fragment later in druk te geven.
Aldus gerapporteerd ter Vergadering van den 13 April
1854
De Commissie uit de Leden der
Eerste Afdeeling,
J. VAN LEEUWEN,
Voorzitter.
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