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hiermede is bedoeld en wat Hymeswalt (Eemswoude ?) betee-
kent, zouden wij ons gaarne opgehelderd zien. Woonde daar de
grietman van Wonseradeel ? Bestonden er toen drie Gooën :
Oostergoo, Westergoo, dat alleen uit de Vijf deelen be-
stond , en Zuidergoo, waarin Wonseradeel, Wymbritsera-
deel met het gebied van Staveren (Hemelumer Oldephaert
en Noordwolde) gelegen waren ? Wat waren dán de drie
olde deelen, bij Schotanus, Kronyk, 437 in de noot
genoemd ? Dit vereischt wel een nader onderzoek, ook
tot toelichting van Acker Stratingh, Aloude Staat van
Nederl. 2e dl. 2e st. bl. 9 2 , waar de onderdeden van
Westergoo worden opgenoemd.

1876. W. E.

NOG IETS TOT LOF VAN CASPAR VAN ROBLES.

In mijne Voorlezing over hei leven en de verdiensten van
CASPAB VAN ROBLES, in het 9e deel van de Vrije Fries
(1862), heb ik bl. 29 en 30 wel melding gemaakt van
het berigt van HOOFT, Hist., „dat ROBLES te Brussel
te weeg bragt, dat de soldij zijner knechten van dáár
bezorgd en zijne landvoogdij een rond jaar van schatting
verschoond werd, als genoeg belast met de herstelling van
hare dijken, dammen en sluizen/' met bijgevoegde gis-
sing, dat hij daartoe bijstand zal ondervonden hebben van
VIGLIUS VAN AYTTA , — doch' later is mij een even merk-
waardig voorbeeld van hulp en bijstand der hooge regee-
ring te Brussel voorgekomen.

In het Register op de Resolutien der Staten van Fries-
land, van BE CHALMOT, wordt bl. 589 (vreemd genoeg)
vermeld eene „Ordonnantie door Don Louis DE REQUBSENS



240 NOG IETS TOT LOF VAN CASPAR VAN ROBLES.

aan den Heer VAN BIIXY gedaan, om Zijne Majesteits
Domeinen, Renthen en Confiscatien, tot verligtinge van
de Landen van Friesland, te verkoopen en te verzetten,
den 23 Maart 1574."

Dit stuk was door THOLEN opgenomen in het voorloo-
pig Register van stukken, bestemd voor het Charterboek,
bl. 178. Maar, toen het daarin gedrukt zou worden, was
het „niet voorhanden/' blijkens eene aanteekening bij het
opschrift op fol. 964 van het 3e deel.

Nogtans heeft het bestaan, en is die Ordonnantie ver-
leend aan HOBLES, natuurlijk op zijn verzoek. En is hierin
dan geen nieuw bewijs gelegen van zijn goeden geest, zijn
weldadigen zin en hart voor deze provincie? Terwijl alle
gelijktijdige stukken blijken dragen hoe streng de belas-
tingen werden ingevorderd tot onderstand van soldaten,
dijken en noodlijdenden, was de Stadhouder nu zelfs ge-
magtigd, om, des noodig, ook de opbrengst van des Ko-
nings domeinen, renten en verbeurdverklaarde goederen
te innen, ja zelfs te verkoopen of te verzetten, tot verlig-
ting der lasten en ten behoeve van de dienst van dit ge-
west. Was dat niet een zaak van groot gewigt? Of hij
daarvan gebruik heeft gemaakt, ook tot het graven van
vaarten enz., zou nader onderzoek verdienen.

Ook thans is dit stuk, volgens een onderzoek van den
Heer COLMJON, n i e t in het Provinciaal Archief aanwezig.

1876. W. E.










