
WYBE SAJECKXÆS,

SCHEPEN VAN LEEUWARDEN ,

OVERGEGAAN TOT DE GELDERSCHE PARTIJ,

WEGENS MAJBSTEITSSCHENNIS DOOE HET HOF

VEROORDEELD TOT DEN ZWAARDE.

1516.

EXTRACT uit het Crimineel Sententie-boek

's Hofs van Friesland van 1510—1542,

V deel, fol. 1 r° tot 2 r°.

Alzoe WYBE SACLES , gefangen alhijr in handen van de Begen-
ten ende Eaden des kerstelicksten Conincxs van Spangen, onsen
genedigen Heren, tanderen tijden mede Eaedt der stadt Lewarden,
ende als snlck den Edelen walgeboerenen ende vermogenden Heren,
Hem FXOBYS VAN EGMONT, Here to Ysselstein etc. als Stadthol-

der ende ouerste Capiteijn in den name ende van wegen des Conincks
van Spangen etc. vorsz., mede hulde ende eedt gedaen, ende daer-
enboeuen in cleijnafftioheijt sijns eedts vorsz. omtrent Sanct Jacob
laestleden hem selues bij den rebellen ende fijanden des vorsz. onses
genedigen Hern alhijer voer Lewarden inden leger gefuegt ende met
den vorsz. Kebellen ende fijanden diese Stadt eenen sekeren tijt
mede belegen heeft gehadt, ende daernae met den vorsz. rebellen
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ende fijanden voer Bochum mede is geweest, hem aldaer mede als
fijant onses genedigen Hem versz. vortoenende; daerouer dat hij
van den ondersaten onses vorsz. gened. Hern gefangen is worden;
twelck alle saeken siju van onduechdelick voernemen, tenderende
tot quaden exempele ende consequentie, die nijet en behoren onge-
corrigiert te blijuen, mer behoren gestraft ende gepugniert te
worden to exempel van andere.

Soe ist, dat die vorsz. Eegenten ende Eaeden, in den name ende
van wegen vorsz. onses genedigen Hern Conincx etc. verelaert heb-
ben, ende verolaren mits desen, den vorsz. WYBE geeommittiert
te hebben crimen lese maiestatis, ende hebben daeromme denseluen
WYBE SACLES gecondempniert ende condempneren mits desen, ge-
leijt to worden op die brollbrugge alliijr binnen Lewarden, omme
aldaer op een Scauot gericht toe worden met den Swaerde.

Ende hebben alle sijn gueden ter cause van den vorsz. deliote
geconfisqueert ende confisqueren mits desen.

Actum Lewarden den xx in daeh September, Anno etc. xvi°.

Medegedeeld door Mr. W. W. BUMA.




