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„Zij maakten zich dus waardig, dat hunne
„naemen met gulden letteren in 's Lands geschiedenissen zouden pronken en der vergetel„heid voor altoos onttogen worden."
Te Water, „Verbond der Edelen", I, bl. 25.
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HET VERZET DER FRIEZEN
TEGEN

gedurende liet tijdvak 1566—1574

Hoogst belangrijk in de Geschiedenis der Zeventien Nederlandsche gewesten was de 25ste van Wijnmaand van het
jaar 1555, de dag, waarop in de Groote Zaal van het
Paleis te Brussel Karel V afstand deed van de regeering
en zijn zoon Philips hem als Hertog, Graaf of Heer der
Nederlanden en als Koning van Spanje opvolgde.
Euim tien jaren later had er binnen de muren van Brussel
een geheel ander tooneel plaats.
Gedurende dat tijdvak was er veel gebeurd.
Willem de Zwijger, op wiens schouder de oude Keizer
op den dag van zijn afstand had geleund, kon tien jaren
later geene regeering steunen, wier staatkundige inzichten
geheel in strijd waren met zijne vrijheidszin.
Veel was er gebeurd. De hervorming was hand over
hand toegenomen en hoe sneller voortgang zij maakte, hoe
strenger de bevelen uit Madrid klonken , om ze met geweld
te keeren. Inquisitie en bloedplakkaten moesten de ketters
tot inkeer brengen. Maar te vergeefs. De middelen waren
slecht gekozen; zij schenen eer het tegendeel uit te werken. 1)
1)

Vergelijk: Arend, Gesch, des Vaderlands. I I , 4, blailz. 233»
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De verbittering tegen die harde maatregelen werd niet
weinig vermeerderd door het bevoorrechten van den uitheemschen, den Spaanschen, boven den inlandschen adel.
En als wij de geschiedrollen van ons vaderland uit die
dagen opslaan, dan treft het ons, hoe op velerlei wijzen
de privilegiën en vrijheden des lands, vroeger door Keizer
Karel en nu door Philips bezworen, met voeten werden
getreden. Een breede stroom van »doleantiën" van verschillenden aard vloeide zonder ophouden tot den troon des
Konings, doch grootendeels zonder eenig gevolg,
Ook binnen de grenzen van Friesland werd menige klacht
vernomen; hier over de aanmatiging der geestelijkheid,
daar over te hooge belasting, elders over schending der
privilegiën.
Hoopte men aanvankelijk op een toegenegen oor van de
zijde der regeering, het bleek hoe langer zoo meer, dat
die verwachting ijdel was. Van inwilliging was bijna geen
sprake: integendeel, de hardnekkigheid der regeering scheen
gelijken tred te houden met de vermeerdering der klachten.
Zoo werd dan op den duur de toestand meer en meer
gespannen , de toekomst zorgelijk.
Een onweder pakte zich samen, de wolken kwamen
dreigend opzetten en weldra zouden de eerste donderslagen
worden vernomen in de velden van Heiligerlee!
Vóórdat het echter zoover gekomen was, had men velerlei pogingen aangewend, om dat onweder af te wenden.
Men had getracht den Koning tot gematigdheid te stemmen ,
vooral op het punt der gehate inquisitie. Dit was dan ook
de reden, dat door een twintigtal edelen op eene bijeenkomst te Brussel, ten huize van Ploris van Pallandt, Graaf
van Ciüemborg, op den tweeden November 1565, den benarden toestand des lands werd besproken; men wenschte
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middelen te beramen, om daarin verbetering te brengen,
vóórdat de storm losbarstte. »Yrijheid des vaderlands en
der conscientie", dat was het eenige middel, om de algemeene gisting te doen bedaren.
En het middel, om daartoe te geraken? Waarlijk, het
was niet gemakkelijk om dit te vinden; men had zich reeds
zoo menigmaal te vergeefs tot den Koning gewend, dat er
van eene vernieuwde poging daartoe weinig te verwachten
viel.
Alzoo besloot dit klein getal van edelen bij de Duitsche
vorsten hulp te zoeken. Doch vier dagen later liet men
dit denkbeeld weder varen en het plan werd gevormd:
»dat men een inlandts verbondt soude aengaen in de Nederxlandtsche Provinciën, en dat men aen een of twee pei*»soonen van elcke Provincie beval, dat gij d'andre Edelen
»tot het gemeen verbondt souden nodigen." 1)
Dit voorloopig besluit kwam echter, zoo het schijnt,
eerst in de volgende maand tot rijpheid. Aan de badplaats
Spa — die destijds reeds om haar heilzaam water beroemd
was — bevonden zich toen Lodewijk van Nassau, Nicolaas
van Hammes en eenige andere edelen en dezen verbonden
zich in hoofdzaak, om de Inquisitie het hoofd te bieden en
zich te verzetten tegen de dwingelandij van »een hoop
vreemdelingen." 2)
Binnen de twee eerste maanden van het volgende jaar
(1566) waren reeds een groot aantal edelen en aanzienlijke
burgers tot dit verbond of compromis, zooals het genoemd
werd, toegetreden. Het scheen wel, dat er van deze verIj Bericht van Fr. Junius in Brandts Reformatie, I, 289 en in de
Bijvoegsels, bladz. 53. — Motley, Opkomst van de Nederl. Republiek,
II, 51. — Van Vloten, Neêrlands Opstand enz., I, bladz, 19 (ed. 1872).
2) Motley, t, a. p i , II, bladz. 56.
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eeniging eene groote kracht tegen de regeering zou uitgaan.
De toekomst echter zou het tegendeel leeren. Weldra
besloten de Verbondenen handelend op te treden,
In de maand Maart stelden zij een Verzoekschrift op, dat
een opsomming bevatte van al de grieven en klachten en
een bede om gehoor. Men zou dat stuk nederleggen aan
de voeten der Landvoogdes Margaretha van Parma en hare
tusschenkomst inroepen bij den Koning. 1)
Ongeveer eene maand later, den 3den April 1506, trok
's avonds omstreeks 6 uur eene breede stoet van 200 ruiters , met pistolen in de holsters, de stad Brussel binnen.
Vooraan reed Hendrik van Brederode , » een man van lange
»stature, rosaçhtig van aangezicht met blond gekruld haar,
»welgemaeckt van lijf en van leden, onvertsaeght en kloek
»ter wapenen." 2)
Den volgenden dag voegden zich nog een honderdtal
edellieden bij hem.
Aan de markt het Sablon of den Zavel, waar zoo menig
bloedig drama weldra zou worden afgespeeld, stond het huis
van den graaf van Culemborg, waarin de edelen in die
dagen van beroering dikwerf vergaderden. Vandaar liep
eene fraaie rechte straat naar het prachtige paleis van de
Hertogen van Brabant, waar destijds de Landvoogdes verblijf hield. Op den morgen van den 5den April vereenigden de edelen zich ten huize van Culemborg. 3) Eenige
1) Over de afkomst van de Landvoogdes vindt men merkwaardige
bijzonderheden vermeld in De Navorseher, § 22, bl. 117.
2) Bor, Nederl. Oorl., III, 1686 en Motley, t. a. pi., bladz. 53,
63 en 68.
3) Winsemius noemt in zijne Kronijk op bladz. 529 het jaar 1565;
Schotanus volgde deze dwaling in zijne Fr. Geschiedenis, die daarin
weder door den vervaardiger van het Charterboek van Friesland, III
bl. 643, is gevolgd. Men zie voorts aldaar bl. 675 en 677, alsmede
Motley, t. a pi.?, II, bl. 68.
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minuten vóór twaalf stelde de stoet van 300 personen van
den voornaamsten ï^ederlandschen adel zich in beweging
naar het Hertogelijk paleis, dat zij weldra had bereikt.
Met de meeste plechtigheid werd het smeekschrift overhandigd en voorgelezen. De Landvoogdes was op het zien van
dezen stoet geheel onthutst en werd zelfs bij het lezen van
het smeekschrift zoo ontroerd, dat haar de tranen langs de
wangen rolden. Jammer, dat die tranen niet uit een bron
van oprecht medelijden, maar uit een bron van vrees ontsprongen.
»Et comment Madame," zoo sprak Barlaymont haargesruststellend toe, ? Votre Alteze a-t-elle crainte de ces gueux ?
»Par Ie Dieu vivant, qui croirait mon conseil, leur Re»queste seroit appostilléc à belles bastonades, et les ferions
sdescendre les degrés de la cour plus vitement, qu' ilsles
»ont montés."
Met met stokslagen, neen, met het zwaard zouden velen
dezer »bedelaars'', zooals Barlaymont ze geliefde te noemen,
naderhand worden gestraft!
Op de drie volgende dagen, 6 , 7 en 8 April vervoegde
zich. Brederode telkens met eenige edelen ten Paleize, om
eenig antwoord op het smeekschrift te bekomen. Eindelijk
werd hun medegedeeld, dat de Landvoogdes zou trachten
verzachting der plakkaten bij den Koning te verkrijgen en
een besluit tot opheffing der strenge vervolging. Al was
het niet veel, men had toch voorloopig eene belofte verkregen , men had eenigen indruk gemaakt op de Landvoogdes , men had der regeering blijk gegeven, dat men
eindelijk eens krachtig zou optreden.
Men een zeker gevoel van zelfvoldoening en in de hoop
en verwachting, dat men nu een stap nader tot den vrede
gekomen was, kwamen de edelen op dien laatsten dag (8
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April) weder samen ten huize van Culemhorg, om het
voorloopig succes feestelijk te vieren. »Het ogenblik eiscbte ,
meenden zij, volstrekt," zoo merkt Motley niet onaardig
aan, »dat er een feestelijke roes werd gedronken." Dat
gebeurde destijds bij zulke gelegenheden nog al dikwijls,
zeer ten nadeele van de goede zaak!
De tafel schitterde van goud en zilver, de beker ging
lustig rond, de gesprekken werden hoe langer hoe levendiger. Eindelijk verheft zich de gastheer van zijn zetel en
verhaalt, wat Barlaymont tot troost der Landvoogdes en
tot smaad der edelen had gezegd. »Zij noemen ons bedelaars ," zoo spreekt hij, » welnu, laat ons dien naam aan»nemen. Wij zullen strijden tegen de Inquisitie, doch den
»Koning getrouw blijven, mocht het ons ook tot den bedel»zak brengen!" Hierop roept hij een zijner pages, laat
zich door dezen een lederen bedelzak en een grooten houten nap brengen, destijds bij bedelaars in zwang, laat den
nap met wijn vullen en roept met krachtige stem: »Vivent
les Grueux!" waarna hij den nap ten bodem toe ledigde.
Wat er nu verder volgde, laat zich denken. Elk der
gasten vulde den nap en dronk ze onder dien juichtoon uit. 1)
En nu was de naam van Geuzen gevestigd, een naam,
die in lateren tijd in bosschen en velden, te land en te
water, het wachtwoord zou worden voor de vrijheid, een
1) Men zie over dit luidruchtig feest, Motley, t. o. pi., hl. 75.—
Op de standplaats van het voormalige huis Culemhorg werd later de
gevangenis „des Petits Carmes" gebouwd, in een der muren waarin
men in het najaar van 1884 een gedenksteen heeft aangebracht ter
herinnering aan het „feestmaal der Geuzen." Op dien steen is een
yeuzennap, bedelzak en staf afgebeeld met het devies: „jus qu' à la besace"
en daaronder twee samen verbonden handen. Voorts is op een dubbel medaillon, in het Nederlandsch en het Fransch, het feit vermeld,
waaraan de steen moet herinneren.
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naam, die aan Spanjes Koning zou leeren, wat het zeggen
wilde, om de rechtmatige klachten van een van nature
gewillig, geduldig, gehoorzaam , maar krachtig volk met
minachting en onderdrukking te beantwoorden!
Met tevreden met den titel van bedelaars, namen de
edelen dienovereenkomstig ook eene andere kleeding en
tooisel aan. Gouden boordsels en fluweel pasten niet meer
aan zulke lieden: een grijs wambuis en grijzen broek met
een korten mantel van diezelfde kleur, alles van de ruwste
stof; een gewone vilten hoed, een bedelaarszak met een
houten nap, een zoogenaamde bedelaarsklap, zoo bewogen
zij zich onder het volk en op hunne feesten: den Koning
getrouw, zouden zij de vrijheid van hun land verdedigen
tot den bedelstaf toe!
Zij schoren den baard geheel af' en lieten den knevel op
zijn Turksch, aan beide zijden lang naar beneden hangen.
Hadden zij alzoo uiterlijk veel overeenkomst met gewone
bedelaars, een sierlijk onderscheidingsteeken wees aan welk
soort van bedelaars zij waren. Zij lieten gouden, zilveren
en vergulde penningen slaan en droegen zulk een genaken,
gelijk men ze noemde, aan een rood lint om den hals.
Aan de eene zijde bevond zich het geharnaste borstbeeld
van den koning met het randschrift: »en tout fidelles au
Boy," aan de andere zijde was een bedelzak gegraveerd
door twee ineengesloten handen vastgehouden met de volgende woorden: sjusques à porter la besace." Ook waren
er onder hen, die een houten napje op de borst, aan den
hoed of den gordehïein droegen, waarop men las: »vive
les gueux" of: »wi vel die geus." 1)
1) Motley, t. a. pi., hl. 68—79. — Arend, Geseh. des Vaderlands, II, 4de st., bl. 247 en de afbeeldingen aldaar tegenover bladz.
246. — Zie alsmede eene afbeelding op het titelblad van Te "Water's
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Ten opzichte van Friesland is ons van zulke penningen
het volgende bekend. In September 1882 werd erteOostrum in Oost-Dongeradeel zulk een merkwaardig stuk gevonden , bij het graven van een riool, gelegen ter plaatse
waar voorheen een ringiauur stond van het voormalige
Mellema-state, thans eene landbouwerswoning ten n. w. van
dat dorp. Men leest op dien penning het randschrift: »Getrouw aan den Koning tot aan den bedelzak," waarbinnen
de beeldtenis van Philips II prijkte, terwijl zich aan de
andere zijde vrij duidelijk het jaartal 1568, misschien 1566,
bevindt.
Yerder bezat wijlen B. Th. baron van Heemstra te
's Hage: »een zilveren geuzennap met de wapens van
» Heerma en Aylva, met verguld zilveren geuzenpenning en
«zilveren lazerusklep aan een zilveren ketting", welk een
en ander niet zonder grond wordt toegeschreven ais het
eigendom geweest te zijn vau Otto van Heerma, vrij zeker
een der verbondene edelen, zoon van Epo en van Wisck
van Aylva.
Ruim een eeuw geleden had Onno Zwier van Haren
een geuzenpenning in zijn bezit. Deze was afkomstig
van diens voorzaat, den bekenden Daam van Haren,
onderteekenaar van het Yerbond en een der dapperste
Watergeuzen. Onno Zwier vermeldt in de aanteekeningen op zijn gedicht: »De Geuzen", dat dit »Geuzen
«medaillon en een portret van den Heer van Brederode,
»door dezen bij zijn vertrek" aan Daam geschonken, zeer
toevallig werden gered uit den brand, die het huis der Van
Harens te St. Anna-Parochie, in 1732 geheel in de asch
Verbond der Edelen. — v. Loon, Penningkunde, bl. 85. — Te Water,
I , bl. 318 en 319.
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legde, terwijl het houten geuzennapje bij die gelegenheid
is verbrand.
Jammer, dat bij een hernieuwden brand van dat huis in
1776, zoowel de geuzenpenning als het portret van Brederode mede een prooi der vlammen werden.
Eindelijk bevond er zich een geuzenpenning op de Historische Tentoonstelling, in 1877 te Leeuwarden gehouden,
destijds behoorende aan nu wijlen Mr. P. Heringa Cats te
Oranjewoud.
In de vonnissen van sommige ter dood veroordeelde edelen, namens den Hertog Van Alva uitgesproken, wordt
melding gemaakt van »grijze kleederen," van »de roode
sjerp of het lint," alsmede van »een nap met een clepken." 1)
Of het oorspronkelijke stuk van het Smeekschrift nog
bestaat, is ons niet gebleken. Wel worden er bij deze en
gene geschiedschrijvers afschriften vermeld, o. a. bij Winsemius in diens Kronijk van Friesland, hetwelk hem, volgens zijne mededeeling, was verstrekt door Andries van
Hiddema, van Wier, die zeer nauw verwant was aan de
Aysma's, uit welk geslacht hoogstwaarschijnlijk twee leden
tot de verbondene edelen hebben behoord.
De Hoogleeraar Te Water heeft in zijn verdienstelijk werk
over het Verbond der edelen, »woordelijk doen afdrukken
»het afdruksel, ten jare 1566 uitgegeven," terwijl hij betuigt , dat hij de Hoogduitsche en Nederduitsch^ vertalingen,
»beide ten jare 4566 uitgegeven," ook onder de oogen had
gehad.
1) Particuliere berichten. — Stamboek v. d. Fr. Adel, II, bl. 130,
aant. 32a. — Catalogus der Hist. Tent. te Leeuwarden van 1877,
bl. 90, aldaar no. 13. Van Haren, „De Geuzen", bl. 173. —• Zie
ook: Craandijk c. s., „Wandelingen" enz., 6de Deel, bl. 364 en de
Aantt., bl. 395. — Kronijk van het Hist. Gen. te Utrecht, 1867,
bl. 533.
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Het behoeft wel geen betoog, dat het Verbond of Compromis en Smeekschrift twee verschillende zaken zijn geweest, waarop door sommige schrijvers niet is gelet.
Onder het smeekschrift moet men verstaan het geschrift,
dat den 5en April 1566 der Landvoogdesse werd aangeboden.
Voor zoo ver bekend, teekenden de Friezen niet op het
smeekschrift, maar namen zij wel deel aan het Compromis,
voor het meerendeel, zoo het schijnt, na Augustus van
dat jaar. 1)
Met in alle gewesten was de deelname even groot.
Van de Friezen waren er onderscheidenen, die zich hij
de Verbondenen aansloten; of er ook Zeeuwen zijn toegetreden is onzeker, hoewel Graaf Lodewijk op zich genomen
had ze tot de toetreding aan te moedigen. De Groninger
adel schijnt hiertoe niet uitgenoodigd te zijn; 't is evenwel
zeker, dat de beruchte Barthold Entens van Mentheda lid
van het Verbond der edelen werd. 2)
Overigens waren er, behalve de edelen, ook andere aanzienlijke personen, die zich hierbij aansloten. 3)
Wat heeft het Verbond uitgericht ? Helaas! al zeer
weinig. Terecht wordt door den geschiedschrijver Bor aangemerkt. »dat het verbont der Edelen eensdeels deur haar
))ongestadicheyt, tweedracht, lichtvaerdicheyt, ende eens»deels deur de listicheyt der Gouvernante ende haren Raedt
»te niete es ghegaen. 4)
1) Te Water, t. a. pi., I, bl. 98 en 99.
2) Zie over de deelnam o der Zeeutosclie edelen: Ab Utrecht Dresselhuis.in NijhoflTs Bijdragen, I , bl. 75 en vergelijk: „Arehivus de la
Maison d'Orange, II, bl. 59; Te Water, Verbond der edelen, 1, 223,
§ 8 en Bor, Nederl. Hist., Boek V, fol. 224 vso op: 1570.
3) Zie hierna in den tekst en de Bijlagen en Te Water, t. a. pi.,
I . 123—131 en 232.
4) Bor, t. a. pi., Boek, IlI, fol. 124ô.
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En inderdaad, er waren velen der Verbondenen, die door
hunne losbandigheid en zwelgerijen het vertrouwen des volks
langzamerhand verloren, terwijl de verdeeldheid onder hen
eene goede uitwerking van het Compromis verhinderde.
En toch, geheel zonder vrucht was het niet.
Wel werd het bij acte van 25 Augustus 1566 als vernietigd beschouwd, doch niet dan onder uitdrukkelijke voorwaarde , dat er vrijheid van godsdienst aan de Hervormdgezinden zou worden toegestaan in die plaatsen, waar die
tot dusver was uitgeoefend. 1)
Deze overeenkomst werd met de Regeering aangegaan
door Lodewijk van Nassau en vijftien zijner medeverbondenen , terwijl daarbij nog werd bepaald , dat de edelen in
't algemeen geene nadeelige gevolgen zouden ondervinden
wegens hunne vroegere deelname aan het Verbond.
De Eegeering echter bekommerde zich hier weinig om.
Twee maanden later (Oct. 1566) werd er een nieuw smeekschrift aan den Koning gezonden , waarbij de onderteekenaars
vrijheid verzochten tot uitoefening van den Hervormden
godsdienst en waartegen de verzoekers zich verbonden drie
miüioen guldens aan den Koning te zullen opbrengen, maar
zonder eenig gevolg niet alleen, maar de Regeering schijnt
de onderteekening daarvan nog al euvel te hebben opgenomen. Althans sommige edelen, o. a. zes Friezen, werden later veroordeeld op grond, dat zij na de overeenkomst
van 25 Augustus van dat jaar een smeekschrift hadden
onderteekend. 2)
1) Volgens Motley, t. a. pi., II, 124: 25 Aug.; volgens de Sent,
van Al va, medegedeeld door Marcus, zie o. a. bl. 127: 23 Aug.
2) Te Water, Verbond der edelen, II, SJ—51. —Motley, Opkomst
van de N. R., I I , bl. 134, 141, 143 en 145 en Te Water, t. a. pi.,
I, bl. 434. — Marcus, Sent. van Aha, bl. 127.
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Waren er onder de deelnemers personen, die door losbandigheid en zwelgerij de goede zaak benadeelden, toch
bevonden er zich vele mannen onder, die zich waardig
maakten, »dat hunne naamen met gulden letteren in 's Lands
«geschiedenissen zouden pronken en der vergetelheid voor
»altoos onttogen worden."
Tusschen dezen was er een band ontstaan, die aanleiding
gaf tot een gezamentlijk optreden, die zou toonen, dat
Eendracht macht maakt!
En onder hen waren er vele Friezen.
Wij zien ze strijden bij Heiligerlee en bij Jemmingen
onder de vanen van Lodewijk van Nassau; en later vinden
wij ze ter zee en te land onder den naam van Watergeuzen den vijand bekampen. 1)
Laat ons thans nagaan, welk aandeel de Friezen hadden
in het verzet tegen Spanje's dwingelandij gedurende het
aangewezen tijdvak.

1) Arend, Geseh. des Vaderlands, I I , 4de stuk, bl. 197—203,
336 en 477, op welke laatste bladzijde een nieuw gezichtspunt over
de aanleiding van het Verbond dei' edelen wordt ontwikkeld, waarmede men vergelijke: V. Groningen, „De Watergeuzen," bl. 6—10,—•
Motley, t a. pi., bl. 159.~Bor. t. a-pl., Illdeboek, fol. 676 en 1246,
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De Friesche Verbondene Edelen.

Nadat in December 1565 de grondslag van het Compromis was gelegd, wendde men zooals wij zagen, al spoedig pogingen aan, om de edelen tot de onderteekening
daarvan over te halen.
Zonder twijfel was dit ook het geval met betrekking tot
Friesland. Immers het schijnt, dat de Friesche Stadhouder
Jan van Ligne, graaf van Aremberg, bij monde van Igram
van Achelen, Raad in den Hove van Frtesland, de Landvoogdes over de handelingen der Friesche edelen had ingelicht. Althans in Februari van het volgende jaar (1566)
zond zij aan Aremberg eene resolutie, waarin zij hem , »soe
»veel betreft den geconfedereerden in Vrieslandt wesende" ,
het volgende meldt en beveelt. »Alzoe men acht," zoo
luidt het, sdatter wel zyn die nyet anders gedaen en hebsben dan die confederatie op die presentatie der eerste sup»plicatie onderteekent, sonder hen der versamelingen oft
»vordere handelinge der geconfedreerden gemoeyt oft onder»vonden te hebben ende goede catholycke oft bereydt ende
»willich zyn sich wederomme tott gehoersaemaeyt ende den
»rechten wech te keren, ende dat groot deel doer jonck»heyt, onwetentheyt ende overhaestheyt daar toe gebracht
»ende verbuert (?) zijn, hebbende eenige hare olders ende
«vrienden, den welcke verdrietelyck solde zyn te zien dat
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»zij erffals in last sollen comen oft steken, die meeninge
»van haer hochht is, dat men alle mogelicken vliet sall
»voerwenden alle sulcke geconfedreerde ende anderen die
»men sal connen met soeticheyt ende goetheyt van de
»voorsz. confederatie ende oeck van de gewaldige toe bree»ken ende hen de selve te doen remedieren ende hen we»deromme op den rechten wech te brengen ende bij eede
»te doen geloven Zyne Mat. te dienen ende sulcx scrifteAiok toe onderhandteyckenen achtervolgende zeker schrift
»de voorsz. van Achlen medegegeven, gelijck veele andere
»vereenigden hier te lande die mede de voorsz. confedesratie totte presentatie der eerste supplicatie voorsz. onder»teeckent hebben, gedaen hebben, mits weloken die gene
»die sulcx doen sullen, vrije ende ongemolesteert zijn ende
))blyven sullen, maer aengaende die geene die int geselsschap der geconfedereerden altijt gebleven wech ende weder
sgerijst ende allerley quade officien (om 't land in beroerte
»te stellen) gedaen hebben ende noch bij het geselschap zyn
»ende daer by blyven, dat sulcke geensints en sullen iu
»'t landt geleden, maar dat tegen henluyden als tegen onagehoersamen ende Rebellen Co. Mat. ende der Lantschap,
»geprocedeert sall worden alst behoort, sonder eenige dis» simulatie."
Dit stuk was gedagteekend den 24sten Februari en ging
vergezeld van een model-verklaring voor hun, die aan deze
resolutie gevolg wenschten te geven. 4)
Hierop zal Schotanus wellicht doelen, als hij vermeldt:
»De Gouvernante hadde de Eaedt van Leeuwarden ver»maeut, niemand te ontfangen, ende sich daer voor te
1) Stukken uit het Archief van Gabbema, berustende op het Fr.
Genootschap; vergelijk: De Vrije Fries, XI, bl, 315. Zie voorts:
Aanteekeninç/ I.
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»wachten, ende hen teghen te staen als oproerige 't saxmensweerders." 1)
Toen er in de volgende maand besloten werd, om der
Landvoogdesse een smeekschrift aan te bieden, werd er
tevens bepaald, dat men de edelen in de onderscheidene
gewesten zou aansporen, om zich den 3den April bij Brussel te bevinden, ten einde den volgenden dag dat smeekschrift te overhandigen. Aan verschillende edelen werd
opgedragen, om in de hun aangewezene gewesten voor dat
doel werkzaam te zijn. Zoo nam Graaf Lodewijk dit op
zich met betrekking tot Zeeland en Friesland. 2)
Hetzij, dat er zeer weinige Friesche edelen tot het Compromis waren toegetreden , of ingevolge den brief van Margaretha het geraden achtten »sich wederomme tott gehoer»saemheyt ende den rechten wech te keren," — de hoofden
der Verbondenen waren van meening, dat er krachtiger
pogingen moesten aangewend worden in een gewest, waar
adel zoo talrijk vertegenwoordigd was.
Uit het volgende toch schijnt genoegzaam te blijken, dat
er tot Juni van dit jaar nog weinig deelname te bespeuren was.
Lodewijk van Nassau en Hendrik van Brederode zonden
in die maand drie afgevaardigden naar Friesland, om aanhangers voor het verbond te winnen, »sonder welker komst,"
zoo luidt het later in het vonnis van een dier afgezanten,
»het gesegde Land buyten oproeren soude gebleven sijn,
»en niemand soude hebben weeten te spreeken van het ge»meld Verbond, maar soude vreedsaemlijk gebleven zijn,
sgelijk als goede Vassalen en Onderdaenen betaemde."
1) Schotanus, Fr. Gesch., bl. 7346.
2) Motley, t. a. pi., II, bl. 63. — Groen v. Prinsterer, Arch. de
la Maison d'Orange, II, bl. 57 en 59.

18
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En de bekende Joannes Carolus (Jan Charles) , die later
het leven van Gaspar de Robles beschreef, zegt niet zonder
bitterheid: »dat door het stout bestaan van drie menschen
ook in Friesland is doorgedrongen zeker geschrift, vervuld
met oproerigheid. leugen en wederspanniglieid, 't welk sommigen het Compromis noemen." 1)
Yóórdat de drie afgevaardigde edelen naar dit gewest
vertrokken, werd het doel hunner komst in Frieslands
hoofdstad behoorlijk bekend gemaakt. »Omtrent Pinksteren
»in den jaere van sess ende tzestich" (in dat jaar den 2den
Juni) werden er »seeckere gedructe Eequesten binnen Leeu»warden vercocht, bij die straet gedragen werdende, waar»van principael aucteur was Henricus de Brederode, want
»dselve requesten binnen zijn stadt Vianen gedruct waren."
Korten tijd daarna reden de drie Hollandsche edelen, met
name: Albert van Huchtenbrouck, Frits van Egmond en
Herbert van Raephorst, Frieslands hoofdstad binnen. Grezeten op witte paarden, in aschgrauwe kleeding en voorzien
van een houten nap met zilver beslag, trokken zij zonder
twijfel niet weinig de algemeene opmerkzaamheid tot zich.
Zij reden de JSTieuwestad op en namen hun intrek in den
Gulden Helm bij Jonge Grabbe Selsma, een aanzienlijk
burger.
Zij kwamen er, »met hair brengende seeckere verbont
»ende dselve distribuerende hier en dair onder die edelsluyden, om die toe beter mogen trecken int verbont." 2)
1) Sent. van Aha, uitgegeven door Mareus, bl. 129. Carolus,
De Rebus C. à R., bl. 6.
2) Ephem. Leovard. van Ant. Jz., Vrije Fries, dl. IX, bl. 389. —
Gabbema, Verhaal van Leeuw. , bl. 446. — Oork. St. Anth. Gasthuis
te Leeuwarden, bl. 320, 375, 394 en 416, op welke laatste bladzijde
in de noot gezegd wordt, dat de Gulden Helm thans is E no. 7Zie verder over Selsma, hierna in: Bijlage B, I.
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Met zonder reden zullen althans Egmond en Huchtenbrouck met deze zending zijn belast. Zij toch waren beiden gehuwd met Friesche edelvrouwen, dochters van Hector
van Hoxwier, Heer van Reynouwen, Ridder van het Gulden Ylies, bekend wegens zijne geleerdheid en scherp oordeel. In 1538 werd deze Raad in den Hove van Friesland,
in 1541 President van het Plof van Utrecht en overleed
reeds vijf jaren daarna.
Huchtenbrouck was een Utrechtsch edelman en in 1561
gehuwd met Maria van Hoxwier. Door het huwelijk zijns
vaders met Maria van Egmond, was hij een volle neef van
zijn medeafgezant Frits van Egmond. Deze laatste was
een zoon van Jan van Egmond, omstreeks 1543 drost te
Harlingen en grietman van Barradeel en Amelia van Grombach. 1) In laatstgenoemd jaar geboren, waarschijnlijk te
Harlingen, telde hij dus nu slechts 23 jaren. Hij was gehuwd met Maria's zuster, Heotoria van Hoxwier.
Door hun huwelijk hadden zij nauwe betrekking op dit
Gewest, zoowel door verwantschap met de voornaamste
adellijke geslachten, als door groote bezittingen, redenen
waarom zij aan de Friezen vertrouwen voor hunne zaak
konden inboezemen.
Hun metgezel, Herbert van Raephorst, was de zoon van
Hendrik van Raephorst en diens eerste vrouw, volgens
sommigen Clara van Renisse, volgens anderen Cornelia van
den Eijnde. Mogelijk had Herbert ook kennis aan velen
der Friesche edelen, aangezien zijn vader voor de tweede
maal was gehuwd met IJmck van Roorda, van Tjummarum. 2) Raephorst heeft zich, naar het schijnt, in stede
1) Zij huwde later met Raes v. Vervou, vader van Janv. Vervou.
2) Stamboek v. d. Fr. Adel, o. a. op: Hoxwier, Roorda van Tj.
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van met ijver voor zijne zending werkzaam te zijn, vrij
losbandig in Frieslands hoofdstad gedragen. Antlionius
Joostz., destijds notaris te Leeuwarden, wel is waar zeer
spaanschgezind en niet van partijdigheid wellicht vrij te
pleiten, vermeldt, »dat des daechs lach hy opt bedde tot
»den middach, ende 's nachts loopende in alle bourdeelen
»om die scoene vrouwen toe bekoeren." 1)
Huohtenbrouck daarentegen was ijverig bezig, niet alleen
om aanhangers voor het Verbond te winnen, maar deed,
blijkens het over hem gevelde vonnis, later veel moeite
om de verbondenen in dit gewest over te halen tot onderteekening van een smeekschrift, in October 1566 opgesteld ,
waarbij aan den Koning vrijheid van geweten werd afgevraagd , waarvoor de onderteekenaars Z. M. 30 tonnen
gouds aanboden. 2)
Al spoedig na hunne aankomst te Leeuwarden verspreidden de Spaanschgezinden het bericht, dat deze vrijheidlievende mannen gekomen waren, om in 't geheim de edelen
van Friesland tot onderteekening van het Verbond over te
halen. De Hollandsche edelen, hierover terecht verstoord ,
beklaagden zich bij de Staten des Lands over die lasterlijke
aantijging, alsof het hun doel was »ytlicke van adels des
»Landts in onse godlicke verbondt heimelicken te trecken."
Zij gaven met nadruk te kennen, dat men ze »voor sulcke
»personen nyet behoorde aen te sien, dwelck int heimelick

en Van Loo, I. — Scheltema, Staatk. Nederland. — Kok, Woordenboek, op: Raephorst, Egmond. Huchtenbroek. — Te Water, Verbond

der Edelen, dl. IlI, bl. 242. — Ferwerda, 2e druk, op Egmond.
1) Vrije Fries, dl. IX, bl. 390.
2) Zie daarover: Te Water, t. a. pi., dl. I I , bl. 46, 56 en478 en
Sent. van Alva, bl. 129, alwaar het vonnis van HuchtenhroucJc wordt
vermeld , op bl. 39 dat van Raephorst en op bl, 61 dat van Egmond.
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»wat solden onderstaen, hetgene datse int openbaer nyet
»solden onderstaen." Tevens legden zij eene copie over van
het Yerbondschrift en voegden er bij, dat hunne komst en
handelingen daartoe moesten strekken, »ten eynde hair die
»landen van Yrieslandt nyet en hebben te claghen van nyet
sgeadverteert te zijn." 1)
Deze remonstrantie werd bij de Staten door Huchtenbrouck en Egmond ingediend.
De Staten, die hun welgezind waren, gaven hierop bij
monde van hunne afgevaardigden Ruurd van Roorda, Haring van Glins, Watze van Cammingha en Duco van Martena te kennen, dat er volstrekt geene redenen bestonden,
om dergelijke praatjes uit te strooien, »als smeeden zij
y>heymelijkke aanslagen, om den Aadel en het land verbor»gener wijze in hun verbond te trekken of yets in den
» donker te willen uitwerkken, dat voor het daglicht schroomüde." Bovendien was het zeer verklaarbaar, dat Egmond
en Huchtenbrouck op Frieschen bodem vertoefden, sten
»aanmerken van hunne vrouwen, in den Lande van Fries »land zoodanig gegoed en gegrond waaren," dat zij reeds
daarom alleen »wel onbeschroomt in die zelfde mogten
komen." 2)
En het volk scheen er in hoofdzaak evenzoo over te
denken. Men zong »god betert," zoo meldt Anth. Joostz.
met nijdigheid, »diverse liedekens — binnen Leeuwerden
»tot groote oneer, laster van God almachtieh , de geeste1) Deze copie berust met het antwoord op het Archief van Leeuwarden. Het stuk der afgevaardigden komt woordelijk voor bij Winsemius, Kronijk, fol. 545, waar het jaartal 1568 foutief is, en bij
Ant. Jz., Vrije Fries, IX, 390. — Het antwoord wordt vermeld gedeeltelijk bij Gabbema. t. a. pi., bl. 448.
2) Gabbema, 448 en Winsemius, Chronijk van Friesland, t. a. pi.
bl. 545.
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lijkheid en den Koning en waarin Brederode hoog gepresen
werd, »gelijck," zoo voegt hij er bij , soft hij alreede geweest
»hadde grave van Hollant." En inderdaad, voor dit laatste
schijnt eenige grond geweest te zijn, want in een vonnis
tegen zekeren Claes Pens, uit 's Hage, van 8 Aug. 1567,
leest men, dat deze gezegd zou hebhen: »wij en passen op
»gheenen Coninok, dan up die Grave van Hollandt, 't welk
»es Mijn Heere van Brederode." Weldra werden er »ytïlycke van die Sangers geapprehendeert ende gevanghen,"
die na eene duchtige geeseling uit den lande werden verbannen. 1)
De Gulden Helm, het huis, waar de Hollandsche edelen
waren afgestapt, stond, zooals wij zagen, op de Nieuwestad , aan de zuidzijde nabij de Lange pijp. Gabbe Selsma, bijgenaamd Seldenrijck, had dit huis nagelaten aan
zijn zoon, evenals de vader, Gabbe, en daarom ter onderscheiding Jonge Gabbe genaamd, die het op dit tijdstip met
zijne vrouw Joosje Wijbrants bewoonde, 't Was waarschijnlijk eene herberg, ten minste Viglius noemt hem waard en
elders vindt men hem als wijnheer betiteld. Hij was »een
»lang en stoutmoedig man, een persoon van vrijen tong,
»en noch vrijer harte; gewoon het doen aan 't zeggen te
»knoopen," hetgeen volkomen uit de gebeurtenissen van
die dagen blijkt. 2)
Weldra verschenen er in den Gulden Helm verscheidene
Friesche edelen, om kennis te nemen van den inhoud van
het Verbond.
Aan feestelijkheden zal het wel niet hebben ontbroken en
1) Vrije Fries. IX, 391. — Sent. van Alva. bl. 265. — Vergel.:
Te "Water, t. a. pi., I l , bl. 287.
2) Zie: Bijlage B, I, op: Selsma.
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een »hupschen dronk" zal daarbij niet vergeten zijn. Buiten aan den gevel van het huis lieten de edelen » de afbeelding van haere Wapenen" ophangen, met het bijschrift:
»Lang leve de Geusen!" Er werd Selsma's vrouw later
in haar »Sententie van Bannissement" een niet gering verwijt van gemaakt, dat zij dit toegelaten had niet alleen,
maar ook, dat zij de drie afgevaardigde edelen »ontfangen,
sgehuysvest en in haer huys onthaelt" had, toen dezen
aldaar vertoefden, om de Friezen tot »het verfoeielijck en
sgrouwehjck verhond en Eedtgenootschap van Edellieden"
over te Halen. 1)
Welke Friezen zich daar lieten vinden, wordt ons niet
gemeld; evenmin is het bekend hoe groot het succes der
Hollandsche afgezanten is geweest. Maar wel blijkt, dat
er onder den Frieschen adel gevonden werden, die van het
verbond niets wilden weten. Konings Philips was daarover
zoo verheugd, dat hij den Sisten Juli van dit jaar (1566)
uit zijn paleis te Segovia een brief richtte aan »Onsen
» Lieven ende Getrouwen, den President ende Luyden van
Ï>onsen Raide in Vrieslandt," van den volgenden inhoud:
»Lieve ende getrouwe. Hebbende verstaen hoe dat onygo
»van Adel aldaer, zijnde gesolliciteert van sommige quat»willige, om mede van heur verbont ende confederatie te
»weesen, tselve geweygert ende afgeslaegen hebben, zon»der daar mede hun te willen moijen; en hebben nyet
»willen laeten u bij deesen te kennen te geven hoe aenge»naem ons dat geweest is, ende wat dienst zij ons daer
»mede gedaan hebben, dwelcke , in tijden ende wijlen, wij
»oick gedachtich willen zijn, ende sult ghij, alst te passé
scoemen sal, 'tselve henluyden moegen doen verstaen, ende
1) Sent. van Alva, bl. 169.
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»voorts die zelve ende andere vermaenen, dat zij in de
»goede wille volhardich blijven, ende hun vrachten van den
»geenen, die , onder 't dexel ende schijn van enyge dingen,
»nyet en zoucken dan 't Landt in oproer ende confusie te
» brengen; tegens denwelcken wij er oick belasten naerstelijck
»toe te zien, gelijck wij wel betrouwen dat ghrj zult doen,
»verbeydende middele tijt ende compste derwersover, die wij
»hoopen met der hulpe Groids wel cortlingen zijn zal.
»Lyeve ende getrouwe. God zij met u." 4)
Ten spijt van 's Konings vreugde, dat zoovelen in Friesland en zeker ook elders zich met het Yerbond niet inlieten , was de spanning tusschen de partijen meer en meer
aangegroeid. De Hervormden hadden door de beeldstormerij eenigermate aan hunne woede lucht gegeven; de
anti-spaanschgezinde partij had eenig veld gewonnen; de
Hertogin was over het gebeurde zoo verslagen, dat zij op
het punt had gestaan Brussel te ontvluchten. Plet oogenblik scheen voor de Verbondenen gunstig, om hun hoop
vervuld te zien. De Hertogin, met vrees vervuld en beducht voor erger, maakte den 25sten Augustus een verdrag
met Lodewijk van Nassau en vijftien zijner medeverbondenen, waarbij vrijheid van godsdienst werd toegestaan in
die plaatsen, waar de hervormdgezinden zich reeds hadden
gevestigd, terwijl den edelen werd toegezegd, dat hun geen
leed zou wedervaren wegens de onderteekening van het
Verbond of andere handelingen, die in de oogen der Regeering afkeuring hadden verdiend. De edelen van hunne
zijde beloofden, dat zij hun verbond als vernietigd zouden
beschouwen en alles zouden aanwenden, om het gezag des

1) Charterboek van Friesland, IlI , bl. 672 enz. — Te Water, t.
a. pi., I , bl. 98 en IV, bl. 80.
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Konings te handhaven — , altijd zoolang de beloften der
Kegeering werden nagekomen. 1)
Inmiddels hadden de verbondene edelen in Friesland niet
stil gezeten. Het verbondschrift was in de Fransche taal
opgesteld; «ende gelijk een ieder de Fransche Taelnieten
»verstondt, en begeerden 't in Nederduitsch vertaelt te
»hebben eer sij 't teekenden," zoo werden twee der verbondene Friezen met procuratie van verscheidene medeverbondenen afgevaardigd »naar Yianen bij de Graeff Lo»dewijck van Nassau en Hendrik, Heer van Brederode,
»dewelcke hen de gesegde verbintenis overhandigt hebbende,
xdoor haer in de Nederduytsche Taele onderteeckent, met
»seecker bericht in 't Hoochduytsch, geschreven door de
))gemelde Graeff Lodewijck, behelzende de wijse hoe dat
»de gesegde Vriesche Yerbondenen sich souden hebben te
»gedragen." 2)
Die beide afgevaardigden waren: Sjoert van Beyma en
Hartman van Galama, mannen edel van geslacht, edel van
karakter, Friezen, die al hunne krachten wijdden aan de
vrijheid van hun land, slachtoffers van hun moed en volharding !
Sjoert van Beyma was de zoon van Lieuwe en Foeck
van Mockema, die op de State Beijem of Beijema te Arum
woonden, waar Sjoert vermoedelijk het eerste levenslicht
zal hebben aanschouwd. Hij woonde omstreeks 1567 te
Leeuwarden en was gehuwd met Jel van Botnia.
Hartman van Galama was de zoon van Gale van Galama
te Koudum, waar Hartman den 18 Februari 1533 geboren werd. Zijne moeder was Foeck, zuster van Hector van
1) Alsvoren , dl. I l I , bl. 675 en Te Water, t. a. pi. , 1, 426—435.
2) Marcus , Sententiën, bl. 75.
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Hoxwier, waardoor hij een volle neef was van de bovenvermelde Hollandsche edelen Egmond en Huchtenbrouck.
Hij huwde met Riem van Hermana en Meld omstreeks
1567 te Wirdum verblijf. 1)
Beijma en Galama, voorzien van de noodige stukken,
keerden nu naar Friesland terug en al spoedig noodigde
Beijma in September dezes jaars (1566) verscheidene »edel»luyden uit, en wel ten getale van dertig of veertig," om
te Leeuwarden te komen ten huize van zekeren Pieter
Berrijns, waar ook Galama tegenwoordig was. 2) Overigens is ons de naam van een hunner, die aan dien roepstem gehoor gaven, bekend, namelijk die van Willem van
Buma, die volgens zijne eigene verklaring ter beschrevener
plaatse kwam »ten versoeke van Sioert Beima, van zijn
))Landthuys," Buma-state, dat te Driezum stond. Aldaar
was hij zeer waarschijnlijk geboren uit Johan van Buma
en Ebel van Popma, die o.a. ook nog een zoon hadden,
Taeke genaamd, — zoo het schijnt, der spaansche zijde
toegedaan, zooals wij later zullen zien. 3)
Het ware doel der bijeenkomst ten huize van Berrijns,
schijnt den Edelen niet vooraf medegedeeld te zijn, althans
Buma gaf later te kennen, dat hij »ontboden is geweest
»te commen binnen Leeuwarden, nyet wetende waeromme."
Het ging er vroolijk toe; smetten zelven edelluyden goede
»chiere maeckende," zoo verhaalt hij, »soe dat hij metten
1) Misschien waren het die edelen, wier namen voorkomen op bl.
425, 426 en 427 van de Vrije Fries, dl. IX. Vergelijk: Bijlage E,
aldaar no. 2.
2) Te Water t. a. pi., in vace. — Stamboek v. d. Fr. Adel. —
Ant. Jz., Vrije Fries, IX, bl. 425.
3) Over het geslacht Van Buma en de verschillende schrijfwijzen
van dien naam zie men in Bijlage B, I , op: Jan Bonga. — Sent.
bl. 81 en 353.
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»dronok bevangen es geweest, hebben de zelve Edelluyden
»(in den dronck zijnde) hem voorgehouden met hemlieden
»te onderteeckenen zeker Compromis oft verbont; ende igxnorerende waertoe tselve tendeerde, noch oick dinckende
»yet daeraen te mesdoene, heeft met hemlieden tselve
»Compromis onderteeclcent."
Dit verbond schijnt te zijn geweest »een kort begrip van
»'t Yerbondsohrift" en is vermoedelijk hetzelfde als het zoogenaamd »kleine verbondschrift," waarvan de vervaardiging wordt toegeschreven aan Dr. Traiing van Eysinga,
die alsdan ook deze bijeenkomst zal hebben bijgewoond ,
hetgeen om andere redenen ook wel zeer waarschijnlijk is.
Hierop werden in de volgende maand (October) Beyma
en Galama naar Yianen afgezonden, om het te doen onderteekenen en »om raed te plegen met de gesegde Graeff
»Lodewijck van Nassau," welk geschrift in liet Fransch
was opgesteld. 1)
Het laat zich denken, dat 's Konings Stedehouder in
Friesland, Jan van Ligne, graaf van Aremberg een en
ander met leede oogen gadesloeg. Het was niet te ontkennen , dat er langzamerhand eene gisting onder het volk en
den adel ontstond, die het ergste deed vreezen. Een groot
gedeelte der edelen had door onderteekening van het Verbond en het volk door het zingen van liederen dit genoegzaam bewezen. Zij, die den lof van Brederode en de
verbondenen overluid op straat gezongen hadden, waren
echter gevangen en gegeeseld en dit, zoowel als »de
»strenge ende menichvuldige straffingen, die dagelijcks ge1) Sent. van Al va, bl. 81 en 16/. —• Request van "Willem Buma,
waarover later meer, is te vinden bij Van Vloten, Nederl. Opstand,
1, 276. — Te Water, t. a. pi. in voce en Stamboek v. d. Fr. Adel ,
en I , bl. 122.
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beurden," maakte het volk steeds onrustiger, dat zich niet
onthield, om »op 't Hof, op de Stadthouder Arenberg,
»jae op de Gouvernante ende de Coninck selve scheldtswoorden ende smadingen" te uiten. De spanning werd
nog vermeerderd door de driestheid van Grabbe Selsma,
die met krachtige taal tegen de Roomschgezinden te velde
trok en zijn afkeur te kennen gaf over het straifen der
zangers in de handelingen der Regeering. 1)
Er was destijds slechts weinig krijgsvolk in Friesland en
de Stadhouder begreep de noodzakelijkheid, om in de gegevene omstandigheden hierin te voorzien. Dit kon echter
niet zoo stil geschieden of de Regeering van Leeuwarden
bemerkte het, die nu, vooral op aanraden van den burgemeester Tjerk Walles, de schutters bij dag en nacht aan
de poorten de wacht liet houden. Werkelijk kwam op
zekeren dag van de maand Augustus eene bende krijgsvolk
»bij Sinte Jacops-poerte," (later de Wirdumerpoort) »be»geerende in die Stadt te zijn, dewelck haer geweygert
»worde." Terstond wordt aan Aremberg op het Blokhuis
berigt gezonden. Verbaasd over zooveel driestheid van de
stadsregeering en niet weinig toornig over het dwarsboomen
van zijn plan, begeeft hij zich ijlings naar de poort. Daar
gekomen, vraagt hij terstond wie Rotmeester der wacht
was, waarop hem geantwoord werd: sWijbe Albertszoen
»Schoemaker." Nauwelijks kwam deze te voorschijn, of de
Stadhouder treedt woedend op hem toe en hem «grijpende
»bij den baerde, vraechde hem wie hem soe stout gemaeckt
»hadde dat hij die knechten nyet inne laten wilde die zyn»der gen. begeerde te hebben op O . Mat. blokhuys." De
Rotmeester toonde hem den lastbrief van den Raad, waar1) Schotanus , bl. 735.
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tegen op dat oogenblik niet veel was in te brengen en de
Stadhouder, uit vrees voor de menigte, die den afloop der
zaak voor de poort onrustig zal hebben afgewacht en die
wellicht gereed stond de soldaten terug te drijven, ging
stillekens terug naar zijne woning. 1)
't Is te begrijpen , dat deze omstandigheid aan beide zijden
kwaad bloed zette.
Dit krijgsvolk, waarschijnlijk bestaande uit vier vendelen
voetvolk en zestig man ruiterij, werd vermoedelijk op het
platte land ingekwartierd. Den 6en September vertrok hij
met dit krijgsvolk naar Overijsel, om daar orde te stellen
op het schenden der heiligdommen. (Zie ook Bor, 102).
]STu had men in Leeuwarden de handen ruim. De burgemeester Tjerk Walles en de zijnen lieten geene pogingen
onbeproefd tot bevordering der nieuwe leer. De kerken
werden van beelden en altaren gezuiverd; dit geschiedde
door de »Schutterij e , " niet door de »onbesuisde menichte."
Terstond daarop werden er door hervormdgezinde leeraars
predikatiën gehouden. Men ging te werk alsof er eene
uiterst gunstige beschikking op dit punt door den Koning
was geschonken. Men zou echter spoedig het tegendeel
vernemen. »Arenberg is nu in Overijsel, zoo had men
geroepen; »wij en hebben gene Grarnisoen binnen dat ons
»verhinderen kan!" Doch nauwelijks had de Stadhouder
vernomen, wat er in Friesland's hoofdstad plaats had of hij
haastte zich derwaarts te reizen , waarschijnlijk zonder krijgsmacht, waar hij den 16en dierzelfde maand aankwam.
Terstond liet hij de vier Burgemeesters 2) voor zich komen, onderhield hen over hunne lauwheid tijdens zijne af1) Ant. Jz., Vrije Fries, IX, 391 en 392.
2) Onder welke zeker: Alle Teijes en Tjerck Walles waren,
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wezigheid en eischte, dat in zake van den godsdienst alles
weder op den ouden voet zou worden gebracht. Men was
hiertoe niet zoo terstond bereid en antwoordde den Stadhouder zonder veel omwegen : »dat de Stadt in den tegenwoordigen Staet zoude verblijven, totdat de Coninck" en
de Algemeene Staten »anders zouden statueren." Men zou
echter de Catholieken in de uitoefening van hunnen godsdienst
geenszins storen, slndiense in haren dienst willen voortvaren," zoo sprak men, »wij sullen 't hen niet beletten,
»sij mogen 't doen." Maar de stadsregeering beloofde, dat
de stad dea Koning houw en trouw zou blijven, als zijn
Stedehouder »'t Blookhuys met geen nieuwe ende uytheem»sche soldaten zoude vermeeren." Immers het gerucht
daarvan had het geheele Grewest verontrust. »Een Yaen
»staense u geern toe, tot Lijfwacht ende bewaringe van
»'t Blockhuys." 1)
Den lsten October verbood het Hof alle uitoefening der
nieuwe leer; de stadsregeering echter verbood den roomschen
eeredienst en gaf de Kerken aan de Hervormden over. De
toestand werd hoe langer hoe meer verward en, toen den
17den ISTovember daarna eene Yergadering der Staten werd
gehouden, werd dat onderwerp ernstig overwogen en besproken. Den volgenden dag werden zij (?) voor het Hof
ontboden en daar werd hun mededeeling gedaan, dat de
Hertogin geene geloofsvrijheid kon toestaan en de Vergaderingen der Friesche edelen moesten worden belet. Voorwaar geene aangename tijdingen! Hierop zonden de Staten
drie leden uit hun midden, Martena, Idzaerda en Hottinga
naar de Landvoogdes. 2) Dezen zouden trachten hierin
1) Schotanus, Fr. Gesch., bl. 737«.
2) Ohbk. IlI , 685 en 686.
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eenige verzachting te weeg te brengen. Maar te vergeefs.
De Raad van Leeuwarden weigerde daarop, om 's Konings
bevel af te kondigen, vooral op aandrijven van Doyte
Wingia, secretaris der stad, een welbespraakt man. 1)
Den lOden December vertrok Aremberg wederom naar
Overijssel. 2) Daags te voren zond hij aan de leden van
den Raad der stad eene dringende missive, somme haer'
>toe vermanen ende toe induceren dat sij van hair quaede
«voornemen wilden afstaen.'' Anth. Joostz. merkt op, dat
het niets hielp en dat zij naar zijne opvatting »al even
»verhert" bleven; en dit vindt hij zeer natuurlijk, want —
voegt hij er sarcastisch bij: »gemeenlicken hoe men die cat
smeer strijct, hoe sij die steert hooger steect." 3)
De stadsregeering van Leeuwarden bleef weigeren om
het bewuste plakkaat af te kondigen, en hierdoor gesterkt
gingen de hervormdgezinden hun gang en werd vijf dagen
na des Stadhouders vertrek »des Heeren Avondtmael voor
»d'eerste mael binnen Leeuwarden i n ' t openbaar gehouden."
Zoo ver had men het tot nog toe niet durven brengen.
Maar nu was dan ook het geduld van den Stadhouder uitgeput en hij haastte zich met zijn .krijgsvolk naar Friesland te gaan. »Bnde al eer die van Leeuwarden dachtten
»dat hij soude connen op wech sijn," daar 't midden in den
winter en dooiweder was, had hij reeds het nabijgelegen
Klooster te Bergum bereikt, waar hij vermoedelijk in het
1) Arehives de la maison d'Orange, door Groen v.-Prinsterer,
II, 406 en Schotanus, t. a. pi. bl. 738.
2) Gabbema, bl. 462 en Sehotanus, t. a. pi., bl. 738.
3) Wagenaar, Vaderl. Hist. VI, bl. 222 en de Bijvoegsels aldaar,
bl. 64—67. Arend, Geseh. des Vaderlands, I I , 4, bl. 401. Schotanus, Fr. Hist., fol. 736 enz. Chbk. van Fr., I l I , o. a. bl. 684,
685 enz. Gabbema. t. a. pi., bl. 462. Ant. Jz., Vrije Fries, IX,
bl. 396 en 397.
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begin van Januari aankwam. De vier vendelen krijgsvolk,
die hij bij zich had of daar liet samenkomen, werden aangevoerd door Jacob Huisinge »synde myns g. Heere"
(Aremberg) sLuytenant," die overste over de vier vendelen schijnt geweest te zijn, terwijl daarover hoplieden waren : Quintijn Laeken van Bueren, Ernst Mulert, Fox van
Hasselt en Johan Splinter.
Men zag thans duidelijk in, dat het den Stadhouder nu
ernst werd, om 's Konings bevelen te doen gehoorzamen en
men was daarover niet weinig bevreesd. Men zond hem
nog eene deputatie ten gunste der nieuwe leer , maar hij
wilde van niets weten; integendeel, hij vaardigde den 8sten
Januari een plakkaat uit, waarbij »de Predikanten" gelast
werden op den Uden dier maand vóór zons ondergang de
stad te verlaten en er nimmer weer te verschijnen, »bij
»pene van s'Conincks indignatie." 1)
Binnen de stad gekomen, eischte de Stadhouder een
»behoorlijck gevolg ende een Cornet Euyteren" tot zijn
lijfwacht, hetgeen de Staten hem wel is waar toestonden,
maar hem tevens dringend verzochten, »het moedtwillich
sCrijchsvolck" het land te doen ruimen.
Inmiddels had Aremberg, nog te Bergum zijnde, den
15den Januari, eenige artikelen opgemaakt, »dien ende tot
sruste van de Landen en Steden van Vriesland", waarin
gelast werd, dat men »met niemandt eenich Verbondt maec»ken" zou en dat »die geene, die eenich verbont gemaickt
»hebben, 't selve metten eersten renuneieren ende bij gesbreecke van soedane renunciatie, en zullen sij onder dit
»accoordt niet begrepen sijn." Voldeden zij daaraan, zoo
zouden zij »pardoen" ontvangen. 2)
1) Gabbema, t. a. pi., bl. 474.
2) Ant. Jz., Vrije Fries, IX, 413, Chartb. I l I , bl. 694. — Van
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't Is mogelijk, dat de Friesche Verbondenen hierdoor in
verlegenheid geraakten en van Brederode begeerden te weten , wat hun alsnu te doen stond. Dit is althans zeker,
dat zij op het eind dezer maand een paar afgevaardigden
naar Vianen zonden — , denkelijk Beyma en Galama — ,
want in een Dagregister van den Huize van Brederode
leest men: »Den 29st Januari '67 quamen aan myn heere
sgesanten van leeuwerden." 1)
Bovenbedoelde artikelen werden den 30sten dier maand
door de Staten bekrachtigd, maar de »Greconfedereerden"
gaven daarbij nog »apart voer antwoerdt", dat zij den Stadhouder betreffende de renunciatie van het Yerbond verwezen naar het accoord »van dato den 25st Augusti anno
»1566", aangegaan tusschen de Landvoogdes »ende die
»Geconfedereerde Heeren ende Edelluyden." 2) Deze nota
was onderteekend, namens de Friesche »Greconfedereerden",
door Epo van Douma en Rienck Gerlofsz. Hotzema. De
Stadhouder gaf hierop mondeling ten antwoord: »dat zijn
»Genaede versochte bij geschrifte te hebben die naemen
»ende toenaemen van de Confedereerde," met de bedreiging er bij, dat hij »nyet van meninge was, deesen lande
»van Vrieslandt te ontslaen van Knechten ende Ruyteren,"
van welker komst de Yerbondenen zelve de oorzaak waren
geweest. Verder verweet hij hun, dat zij »aen eenighe
»vreemde Heeren" verzocht hadden, »tot haerderdefensie,
»binnen den lande van Vrieslandt" soldaten te brengen,
dat zij »tot dien fine hadden gegeven eenich geldt, omme
» Knechten aen te nemen" en dat zij zich zelfs hadden verVloten, „Nederl, Opstand", enz, , ed. 1872 , vermeldt in DL I, bl.
112, „dat de Friesche bondsacte zelf verscheurd en verbrand" is, —zonder opgave van bron.
1) Te Water, t. a. pi., dl. IV. bl. 328. 2) Zie bladz. 410 hiervoor.

19
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meten »omtne wapens aen te grijpen." Bij notariële acte,
den volgenden dag (31 Jan.) »in den Convente van den
» Jacobijnen bynnen Leeuwarden," voor de notarissen Cleutinge en Harderwijck yeiieden, protesteerden hiertegen:
Epo van Douma, Sjoert van Beyma, Rienck Hotzema,
Hartmaa van Gfalama, Wilco van Holdinga, Sybet van
Scheltema en Edo van Heringa, svoer haer selven , ende
ïmede van weghen d'andere Greconfedereerden," vergaderd
zijnde, smytten gemeenen Staeten ende Gedeputeerden" van
Friesland en overhandigden dezen een protest en verklaring ,
waarin zij staande hielden, dat de verwijten des Stadhouders volstrekt geen recht van bestaan hadden, dat de
»Greconfedereerden" nimmer van plan waren geweest en
. het ook nu niet waren »yets tegen Conincklyke Majesteit
»ende de landen van Vrieslandt te attenteren," maar integendeel snyet anders hebben gesocht, noch als noch
»soicken, dan die eere Godts, 't welvaeren van den Ma»yesteit ende deese Landen." Het was hun niet wel mogelijk den Stadhouder thans eene copie van het Verbondschrift
te verschaffen, maar zij zouden hem die later sop behoer»licke ende gelegene tijdt" ter hand stellen.
Op den 3den Februari kwamen de volmachten des Lands
weder bijeen en gaven den Stadhouder te kennen, dat de
:»Greconfedereerden" de artikelen, die henzelven betroffen,
»selffs nae haere goedtbeduncken" zouden beantwoorden,
waarmede Aremberg genoegen nam.
Hierop overhandigden Ruurd van Roorda, Duco van Martena en Hessel van Mockema den Stadhouder op dienzelfden
dag, »des namiddaechs," namens de »Greconfedereerden/'
twee artikelen, onderteekend door Hartman van Q-alama en
Edo van Heringa, waarvan de inhoud hierop nederkwam.
Zij beloofden den Stadhouder, zich geheel te zullen houden
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aan liet accoord van 25 Augustus 1566 en waren van
meening, »dat zijn Gfenaeden daer meede
genoech"
hebben zou; »ende versoucken sij Greconfedereerden myt
»alderoetmoedicheyt, dat zijn Genade hun nyet wyder en
»gelieve te molesteren," terwijl zij van hunne zijde beloofden, »dat bij haere toedoen die Landen in geen oproer
sgesteldt en zullen worden." Verder verzochten zij, »dat
»zij rustelick ende vredelick., zonder beswarenisse van haere
» Persoenen, goeden ende conscientien , in den Landen moe»gen leeven."
In een 2de artikel verklaarden zij, »aengaande d'overleve»ringe van den confederatie, mytten naemen ende bijnae»men van den geenen, die die gemaict hebben," — »dat
»zij die confederatie nyet hebben noch weten te becoemen;
»zijn oiek hun alle de naemen ende bijnaemen nyet be»kent, dan zijn wel te vreden aen te geven, die naemen
sende bijnaemen van den geenen, die hyer zijn, verhoe»pende dat zijn Genaede hem daer mede dien aengaende
»oick zall gelieven te laeten genoegen."
De Bondgenooten zochten op deze wijze den vertoornden
Landvoogd tot gematigdheid te stemmen, maar Aremberg
was de man niet, om zich met een kluitje in 't riet te
laten sturen. Reeds den volgenden dag antwoordde hij
kortweg, dat wat het 1ste artikel betrof, alleen zij onder
het accoord van 25 Augustus waren begrepen, » die voer
»date van den accoorde, alhyer gementioniert, in confeder a t i e getreden zijn", maar geenszins dezulken, die nà dat
tijdstip waren toegetreden tot het Verbond en evenmin degenen, die »daer nae yedt contrarie 't voorz. accordt ge»practiseert ofte gehandelt hebben." En dewijl hij »in 't
»seeckere onderricht" was, sdatte meestendeels van den
»Ingeseetenen van deese Landen," die tot het Verbond be-
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hoorden, na het door hem bedoeld tijdstip waren toegetreden en sommigen hunner bovendien »diverscelijck hyer
»te lande gepractiseert ende getentieert hebben," dingen,
die met dat acooord in strijd waren, zoo begreep de Stadhouder het anders.' De zoodanigen vielen buiten het accoord
en behoorden »besondere renuntiatie te doen, ende dat in
»zijn handen," en voor hetgeen zij tegen den Koning of
de Landvoogdes hadden gedaan, »pardoen te versoioken.''
In die termen vielen o. a. de zes volgende Friesche edelen : Alef van Aggema, Jan van Bonga, Jelte van Eelsma,
Douwe en Jouw van Heringa en Jelle Jacobsz., die dan
ook, uit hoofde zij het Yerbond na het bewuste accoord
van 25 Augustus hadden geteekend, ruim anderhalf jaar
later, den lOden September 1568 verbannen werden.
Wat nu het 2de artikel betrof, de Verbondenen hadden
maar te zorgen, dat er spoedig aan den eisch des Stadhouders - werd voldaan, die met nadruk verlangde, x> dat
»die voernoemde Bondtgenoeten voer de hant hem over»leveren sullen copie auctentycque" van het Verbondschrift.
Zij moesten » voert hun beste doen, om die selve originele
»te becomen, om die daer nae in zijn handen over te le»veren." En dat niet alleen, zij moesten hem ook bezorgen al de verbindtenissen softe andere hantschriften," waarmede zij anderen tot hunne partij hadden overgehaald,
»ende bij gebreecke van dien, dat die selve Bondtgenooten,"
die dat alles verricht hadden, «gestraft zullen worden als
nae recht behoren zal."
De Stadhouder meende, dat het slotwoord [eene strafbepaling moest inhouden, wilde hij, dat er aan zijn">erzoek
zou worden voldaan. En de edelen aan de andere zijde
begrepen terecht, dat dit geen ijdele vertooning was', dat
Aremberg niet tot toegevendheid gestemd was, maar bij
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herhaalde weigering de daad aan het woord zou paren.
Weinige dagen later, den 8sten Februari, volgde er dan
ook weder een antwoord van de Geconfedereerden, in drie
artikelen vervat en onderteekend door Hessel van Feytsma
en Sjuck van Eminga.
In het \ ste artikel gaven zij te kennen, dat zij, voor
zoover het hun bekend was, het bedoelde accoord nimmer
te buiten waren gegaan en er volkomen op vertrouwden,
dat zij mede daaronder begrepen waren, dewijl »zij Gesconfedereerden haer altoes stil, rustelick ende sonder eeni»ghe oproer geholden hebben, ende noeyt van eniglie an»dere meinige geweest, ende oick als noch nyet en zijn,
»dan Conincklijke Majesteyt in alles, volgende die tracta»ten, privilegiën ende rechten des landts van Vrieslandt,
î>trou\ve ende onderdanige gehoersaemheyt te bewijsen."
Op dit artikel antwoordde de Stadhouder, dat hij hunne
verdediging en hun verzoek naar de Landvoogdes zou zenden,
om daarover »gedisponeert te worden nae behoeren."
Het 2de artikel van het antwoord der Geconfedereerden
behelsde nota bene eene dankbetuiging svoer die goede
jgunst ende affectie," die de Stadhouder hun toedroeg,
naar zij zeiden, daarbij tevens te kennen gevende, dat zij
er ten volle van overtuigd waren, dat hij »oick nyet en
»soicht dan alle eere ende welvaert van den Persoenen die
))Geconfedereerden." Verder verzoeken zij hem, om, zoodra hij het antwoord van de Landvoogdes op ..hunne dringende beden had ontvangen, hun den inhoud daarvan mede
te deelen, opdat zij, als 't noodig was, »bynnen bequaemen
stijdt zullen moegen vertrecken."
Het had waarlijk iets van spotternij, om den man, die
hun lang geen goed hart toedroeg, nog voor zijne »gunst
ende affectie" dank te zeggen en van hem kennisgeving
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te verzoeken van het tijdstip, waarop hij ze zou gaan
straffen.
Geen wonder, dat de Stadhouder hierover zeer vertoornd
werd en dat dit artikel dan ook door hem »myt een streecke
»dpergestreecken" werd.
Op den eisch des Stadhouders, betreffende het overhandigen van het Yerbondschrift, antwoordden zij in het 3de
artikel, dat zij »om 't selve te bekomen, versoeken, bid»den ende begeren," dat hij hun sgelieve een bequamen
^thijt te gunnen, omme middelertijt haere vuyterste dilisgentie te doen," om het verlangde te verschaffen. Overigens verzochten zij rustig en vredig, »zonder bezwaresnisse van oere Personen, goederen ende conscientien" te
»moegen leven," waarop zij lieten volgen, dat zij van
hunne zijde »oick nyet en zullen beletten d' exercitie van
»i' oude Eeligie."
Met die laatste uitdrukking was de Stadhouder in 't geheel
niet tevreden. Eerst liet hij door Ruurd van Roorda en Duco
van Martena, )>als intercesseurs" het woord »conscientien"
doorhalen en vervolgens bij die laatste woorden een aanhalingsteeken plaatsen en in margine schrijven: »dat ter
» plaatse daer dyt -f- staet, bijgevoeeht soude worden, deese
naevolgende woorden," — woorden, waarin nagenoeg geheel het zwaartepunt der tegenpartij was gelegen, namelijk :
sMits houdende ende exerceerende die olde Religie, zonder
»eenigen veranderinghe ofte nyewicheyt daer inne te laeten
»geschien."
Overigens stond de Stadhouder hun »den thijt van drie
weecken" toe, om inmiddels »haer vuyterste devoir ende
snaersticheyt te doen," om het Verbondschrift en de naamlijst der onderteekenaars op te sporen en vervolgens aan
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den Stadhouder of, bij diens afwezigheid, aan den President
van den Hove te overhandigen. 1)
De vertoogen tusschen den Stadhouder en de Yerbondenen
over en weder brachten geene verbetering aan in den gespannen toestand, j a , schenen die haast wel te verergeren.
Aremberg was niet bij machte, al had hij het ook gewild, iets
toe te geven in zaken van de »religie" of de »Confederatie."
Nadat de drie Hollandsche afgevaardigden Friesland hadden verlaten , hielden de Friesche Verbondenen voortdurend
nog gemeenschap met Brederode en de zijnen. Zooals wij
zagen, waren Beyma en Galama in October 1566 naar hem
afgezonden en kwam er den 29sten Januari van het volgende jaar een gezantschap te Vianen. 2) Maar ook van de
zijde van Brederode werd de verstandhouding levendig gehouden , hetgeen o. a. daaruit kan blijken, dat zijn geheimschrijver Jacob van Ilpendam tot tweemalen toe dit gewest
bezocht. Omtrent dezen tijd, in de maand Januari (4567),
bevond hij zich dan ook weder te Leeuwarden ten huize
van Beyma, zooals sommige schrijvers willen, meteenvrijgeleide van Aremberg. Hoe het zij, hij werd ten huize van
zijnen gastheer, geheel onverwachts, op den 30sfcen dier
maand gevangen genomen, «ende is gebrocht opt blockhuys
van den Casteleyn Arrien Potter," waar hij 138 dagen
gevangen bleef. 3) Daar werd hij »seer jammerlijck ghe1)
2)
3)
land

Charterboek van Fr., I l I , bl. 694—709.
Zie bl. 413 en 419 hiervoor.
Te Water, t. a. pi., I l I , bl. 399,'-vermeldt: „dat hij in Fries't belang van 't Bondgenootschap behartigde, en dat de naamlijst

,,der onderteekenaaren van 't verbond, volgens bericht der Friesche Ede„len aan den Grawe van Aremberg, onder hem berustte, is zeker genoeg."

Waar hij dit laatste heeft vermeld gevonden, wordt niet door hem
aangewezen. Waarschijnlijk leidt hij dit af uit de woorden van het vonnis van Ilpendam , hetwelk voorkomt bij Marcus, Sent. van Al va,
bl. 72. •
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»pijnight" en wel zoo erg, naar het schijnt, dat zekere Dr.
Johannes Willemsz., «Burgemeester ende Medicus binnen
«Leeuwarden," er bij te pas moest komen. Althans deze
ontving van den Rentmeester van Friesland betaling i>vuyt
»saicke van diverse visitatien, cure ende medicinen," die
hij besteed had »an den persoen van Jacob Ilpendam, ge»vangen op ten Blocqhuyse binnen Leeuwarden."
Overigens schijnt hij daar in zijn treurig verblijf vrij wel
overeenkomstig zijn rang als edelman behandeld te zijn,
want de sCasteleyn opten Blockhuyse" ontving eene vergoeding , voor hetgeen waarmede deze gevangene »vuyte
skoecken van mijnen heere die Stadholder met broot, wijn
sende andere cost gespijsiget es, den tijt van tweëentne»gentich daegen." Ook kreeg hij vergoeding »voor bier,
»vuyr, keersen, linnen ende wollen bed ende dexele", gedurende dienzelfden tijd, alsmede .»voor cost ende slapinge"
van twee personen, die »zoe well bij nachten als bij daege,
»mede regardt genoemen ende wacht geholden" hebben bij
den gevangene, »den tijt van de voorsz. 138 daegen.'''
Bovendien vereerde de Stadhouder aan »die familie van den
»Castellein" 10 car. gld., »voer heure diligentie" in dezen.
Den 17den Juni daarna werd Ilpendam van het Blokhuis van Leeuwarden naar dat van Harlingen vervoerd,
later naar de gevangenis te Yilvoorden en den lsten Juni
van het volgende jaar op last van Alva te Brussel onthoofd. 1)
Het laat zich denken, dat de gevangenneming van Ilpendam grooten schrik in Frieslands hoofdstad had verspreid
en men vreesde algemeen, »dat sulcks andere Bondtgeno-

1) Te Water. t. a. pi., I l I , bl. 399 en Boi-, t. a. pi., fol. 120 r. v.
Rentmr. Rek. van dat jaar, op 't Prov. Archief van Friesland. —
Antli. Joostz., Vrije Fries , IX, bl. 422. — Zie ook hierna.
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»ten oock ervaren, ende dat de vrienden ende Maghen
»mede in de swaricheden mochten betrocken worden."
Daarbij kwam nog, dat Aremberg uit vrees voor oproerige bewegingen, waarvan de beginselen reeds merkbaar
werden, eenigen tijd daarna, den 3den Maart, twee vendels
soldaten onder de hoplieden Yan Bueren en Mulert in de
stad liet komen, terwijl twee andere vendelen naar Sneek
en Franeker werden gezonden. Er was dus alle reden,
om te denken, dat de Stadhouder nu met kracht zou optreden. En dit was inderdaad dan ook het geval, zooals
kan blijken uit het feit, dat hij op den 29sten dierzelfde
maand al de geestelijken in Friesland, die de hervormde
leer hadden omhelsd, uit den lande liet verbannen. 4)
De Gedeputeerden van Friesland zonden hierop wel een
request aan de Gouvernante om »vrijheyt van conscientie,"
maar deze antwoordde, dat daarvan in 't geheel geen sprake
kon zijn. »Want te verdragen eene nieuwe Religie, ge»smeedt in ydele ende rasende Hersenen , tegen (met smaedt
>van de Roomsche Paus) Keyser, ende Coninck, is onbil)lijck ende vol oneere." In plaats van eenige toegevendheid , had zij sswaerder straffen den Overtreders ghesta»tueert." 2)
Een en ander bracht te weeg, dat omtrent dezen tijd
een groot getal van edelen en aanzienlijken dit gewest verlieten, om elders een veilige schuilplaats te zoeken. Hoewel hun aantal niet met juistheid is op te geven, zoo mag
men toch aannemen, dat omstreeks de maand Maart een
getal van 37 en later nog meerderen de vlucht namen,
waaronder natuurlijk zich ook de Friesche Yerbondenen
1) Zie : Bijlage A.
2) Schotanus , t. a. pi., bl. 741.
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bevonden, wier aantal, naar wij meenen, ongeveer 90 edelen en aanzienlijken zal hebben bedragen. 1)
Overal werden wachtposten geplaatst, om het vluchten
te beletten en enkelen werden gevangen genomen, zooals
o. a, Hessel Hoytsma en Symon Langbaerdt bij de Lemmer
door de soldaten van Fox van Hasselt, die ze naar Leeuwarden liet brengen (3 Mei). 2) Sommigen bagaven zich
naar Emden, waar wij in Januari van het volgende jaar
(1568) 23 vluchtelingen aantreffen, terwijl anderen in Groningen een schuilplaats zochten. Laatstgenoemde stad, waar
het eveneens zeer onrustig was, had op a indringen van
Aremberg en door bemiddeling van den Spianschgezinden
Johan de Mepsche vier vendelen hoogduitscbe soldaten, 600
man, onder Blasius van Vegersheim, oversi e Luitenant van
Schomborgh, als garnizoen ingenomen. Deze manschappen,
die eerst eenigen tijd te Leeuwarden hadden gelegen, trokken den 6den Juni de stad Groningen binnen, terwijl
Aremberg des »naemiddachs" van dien dag daar aankwam
en er drie dagen bleef. 3)
Enkelen der ballingen voegden zich bij Brederode, die
zich in den aanvang dezes jaars te Amsterdam bevond en
zich beijverde eenig krijgsvolk te werven. 4) Ook uit andere streken kwamen daar velen bijeen, hetgeen, zooals zich
denken laat, aan de regeering geen geringen schrik veroorzaakte. De Landvoogdes zond daarom Jacob de la
Torre, geheimschrijver van den »Iïeymelycken Raad", naar
1) Men zie daarover meer in Bijlage B.
2) Ant. Jz. in de Vrije Fries, IX, 4~27 en Bijlage B.
3) Gron. Bijdr. , VII, bl. 275 en IX, bl. 100; sommigen stellen
het binnenrukken van Vegersheim op 3 , anderen op 4 Juni.
4) Wagenaar, Vaderl. Gesch. V I , bl. 220 en Viglii Bpistolae, H.
v. P. I, bl. 357.
•' '" '
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de Amstelstad, die aldaar zijn intrek nam in een herberg
op den Dam, welke »de Prins van Oranje" tot uithangbord
had. Eenige edelen, onder welke zich ook sveel Vriesen"
bevonden, begingen de driestheid, om de la Torre in zijn
verblijf op te zoeken. 1) Zij begaven zich zonder veel
plichtplegingen naar zijn kamer, ontnamen hem zijne papieren en dreigden hem smet woorden en wapenen" met
den dood. Den ganschen dag, 't was den 17den Maart,
hielden zij hem als in gijzeling. Toen zij hem 's avonds
verlieten, vluchtte hij, »voor erger bedugt," de stad uit.
Onder hen, die naar Amsterdam waren uitgeweken, behoorden ook Beyma, Gfalama en Buma, de eerste »voor»sien met drie Harnassen en Roers" en Gralama »voorsien
»van Harnas en pistolen." Waarschijnlijk hadden deze
drie edelen ook aandeel in de bovenverhaalde gebeurtenis
met de la Torre; althans van Beyma is dit bekend en ook
e venzoo van Pibo van Huerda. 2)
Beyma en Gralama ontvingen van Brederode een bestellingsbrief als hopman ovir een vendel voetknechten. 3)
Buma was niet zoozeer gevlucht, naar het schijnt, uit
vrees voor de ondertettening van het Verbond, als wel
meer tengevolge de onrust van zijn geweten wegens een
door hem gepleegden rianslag.
Het verhaal van dien moord, hetwelk, zooals Dr. van
1) Mareus, Sent., bl. 42.
2) Van Beyma wordt dit vermeld door Arend , t. a. pi., bl. 455. —
Bor spreekt fol. 114 enz. van West/r, edelen, familie van Brederode.—
Viglius, epistola XXXIV. (bl. 428 in H. v. T.) vermeldt dit van Beyma
en ook van Hatrda volgens Van Gron., (Watergeuzen, bl. 456); doch
is dit laatste wel uit den brief van Viglius op temaken? Wie kunnen
die Westfr. edelen zijn geweest, familie van Brederode ? De eenigste kan
zijn Albrecht van Egmond , gehuwd met Sara , dochter van Brederode
en wiens grootmoeder eene Martena was. Zie Stbk, Vervou , aant. 2.
3) Wagenaar, t. a, pi. — Zie hunne Sententien, bl. 76 en 81.
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Vloten terecht opmerkt, »een sprekende bijdrage" is tot de
kennis van de woeste levensmanieren der Friesche jonkers
uit dien tijd, komt nagenoeg hierop neder.
Den 22sten October van het vorige jaar (1566) had Buma,
svergeselschapt met ettelicke Edelluyden" zich bevonden te
Dokkum, »ten huyse van der weduwe Taycke Sijdtsz."
Ook bevond zich daar Gabbe van Scheltema. Nadat yzy
smet elckanderen in vrolicheden aldaer hadden sitten drinc»ken, soe dat zy alte simen redelick by drancke waeren",
werd Scheltema door Buma met allerlei dingen lastig gevallen en verzocht Buma hem ten leste betaling voor eene zekere
som gelds, die hij voor hem had uitgeschoten. Hierover
kregen zij »hooghe wDirden," hetgeen zoover liep, dat zij
elkander wilden aanvallen, hetgeen hun echter door een
ander edelman, Jan van Aylva, werd belet. Doch het
duurde niet lang of' ce twist barstte op nieuw los, »alzoo zy
«óverschonken waerea." Hierop trokken zij de wapens,
Scheltema »zijnen poignaert''en Buma »zijnen opstekere."
Zij vielen elkander aan, »stekende naer den anderen disversche steken over ende wedere, ende voorts rommelende,
» vechtende, ende worstelende onder malkanderen, hebben
»elck ontfangen int selve conflict twee ofte drye vleiswon»den die niet en penetreerden ende eenichsins hinderlijck oft
»doodtlijck waeren." Eindelijk viel Scheltema voorover met
zijn poignaard in de vuist en wel zoo, dat hij het wapen in
zijn borst kreeg, »soe dat hy hem selven grieffelick »quetste." Een van 't gezelschap, Douwe van Galama, scheidde
de vechtenden van een en trok Scheltema den poignaard uit
de borst, waarop deze laatste »daarnaer van der voirs.
»quetsuren inde borst deser werelt overleden" is. Buma
spoedde zich naar den vader van Scheltema en betuigde hem
zijn groot sleechvesen" over dit ongeval, waarop de vader
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verklaarde, »dat, by soo verre tfeyt soe onnoseliek waer
geschiet" als hij het mededeelde, » wilde hem dat gheerne
vergheven." 1)
Eerlang begaf zich »Mr. Julius van Greele Eaidt ende
«procureur generael" naar Dockum, waar hij zich sprepa»ratoire geinformeert heeft, op ten nederslaoli bij Willem
»Buwinga geperpetreert an Gabbe Scheltuma.'; 2)
Buma bezat goederen in de Ommelanden en zal om die
reden naar Groningen zijn gevlucht. Hij verzocht daar om
een vrijgeleide, hetgeen hem geweigerd werd, op grond,
dat »zij sulcx niet en vermochten te doen/' Daarop begaf
hij zich naar Amsterdam, smeynende aldaer veylicheyt ende
»geleyde te gecrijghen." Hier vond hij Beyma, »met de»welke hij huysvestede."
Inmiddels had Breierode pogingen aangewend, om Amsterdam in zijne macht te krijgen, doch te vergeefs. Hij
vertoefde er vier maanden en in dien tusschentijd begaven
zich vele vluchtelingen derwaarts. De toevloed werd zoo
groot, dat er maatregelen genomen werden, om ze tekeeren. Dit gaf aanleicing, dat velen de stad verlieten.
Buma verhaalt dan ook, dat. dewijl »alle vremdelinghen
»uyter stadt geseit" werden, hij zich vandaar naar Haarlem begaf. Dit geschiedde in de laaste helft van Maart. 3)
Uit vrees voor de Landvoogdes wilde de Raad der stad
Amsterdam het hoofd der Verbondenen gaarne zien vertrekken en onder zekere voorwaarden gelukte dit dan ook.
Het was Zondag den 27sten van Grasmaand, dat Brederode aan zijne vrienden in de stad een afscheidsmaal aan1)
2)
'á)
Al va,

Zie: Aanteekening II.
Rentm. Rekening van dat jaar.
Zie o. a. Van Vloten, t. a. pi., bl. 276 enz. Marcus, Sent. van
bl. 353 en 354. — Arend,, t. a. pi., dl. I I , 4, bl. 456.
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bood. Op den avond van dien dag, des avonds te elf ure ,
verliet hij met zijne vrouw Amalia, gravin van Nieuwenaar,
en dertien edelen den vaderlandschen bodem, om dien nimmer weer te betreden. Twee schepen lagen voor de stad op
stroom, ten einde hen naar Emden over te voeren.
Toch had hij liet plan, om zich van Amsterdam meester
te maken, nog niet'opgegeven. Hij had vooraf aan Gijsbert en Dirk van Batenburg last gegeven , om met eenige
krijgsbenden naar Amsterdam op te trekken en het met
verrassing in te nemen, terwijl hij zelf op eenigen afstand
van de stad met zijne schepen dien nacht bleef liggen.
De aanslag mislukte, daar de krijgsmacht zes à zeven uren
te laat kwam en list plan inmiddels was uitgelekt. Brederode zeilde hierop naar het Ylie, vervolgens naar Emden
en stierf 15 Februaii van het volgende jaar in Duitschland
op den Huize Harnhof in de vesting Eekelinghuizen. 1)
De Heeren Van Batenburg met hun krijgsvolk, bij wie
zich vele anderen voegden, waaronder Beyma en Galama
en onderscheidene Hollandsche edelen, spoedden zich, op
het vernemen, dat de Graaf van Megen hen zou pogen
te verjagen, over het I J naar Waterland en vervolgens
naar Hoorn. Galama wordt beticht, dat hij »op de weg
»de trommel" had laten slaan en »tot Hoorn en elders
xeenighe Soldaeten opgeschreeven" had. De ongelukkige
Bunia had zich inmiddels van Haarlem naar Amsterdam
begeven, maar dewijl hij »een vrempdelinck" was »ende
sbevreest wésende gevanghen ende qualijck gehandelt te
»wordene, deur ancxte ende achterdincken dat hij altijts
»hadde van den voirs. nederslaich, heeft hem van daer
»vertrocken naer Hoorne, meynende daer vrye tewesene."
1) Wagenaar, t. a. pi., dl. V I , bl. 230. — Arend, t. a. pi. , dl.
I I , 4de stuk, bl. 479.
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Hier gekomen, trof hij onderscheidene personen aan , waaronder ook Beyma en Gralama , »die welcke seyden te willen
»seylen naar Eempden." Gretig nam hij deze gelegenheid
waar, om zich buiten 's lands in veiligheid te stellen, »totter
»tijt hy remissie hadde." 1)
Weldra hadden de vluchtelingen een vaartuig gevonden,
dat hen naar Emden zou voeren. Het was een » carweel,"
waarop zekere Jacob Donker uit Harlingen gezagvoerder
was. 2)
Den 5en Mei scheepten zij zich in. Ongeveer honderd
personen begaven zich aan boord, waaronder de edelen
Beyma, Buma, Q-alama, de beide Batenburgen, Wingle,
Dandelot, Treslong en anderen, alsmede eenige soldaten.
Verder werden er 200 geweren ingeladen, benevens »seer
»vele mobile goederen, golt, sil ver, gemunt ende ongemunt,
»clederen, cappen, casuyfelen ende dierghelijcke dingen,
»die ghenomen waren uyt de Cloosteren, ende van de
DÖeestelijckheyt in Hollandt."
Men had afgesproken met den schipper om koers te zetten naar Emden.
De reis ging aanvankelijk voorspoedig , maar »met stille
wind." Waarschijnlijk om geen achterdocht te verwekken
aan voorbijzeilende vijandelijke schepen, bevonden zich allen
in het ruim. Eensklaps, tusschen Staveren en Harlingen,
ongeveer een mijl van laatstgenoemde stad, voelen zij, zeker tot hun niet geringen schrik, een schok. De carweel
was op een zandbank geloopen, of liever — , de schipper
1) Zie: Marcus, Sent., bl. 81, alsmede het Smeekschrift van Buma,
waarop wij beneden nader terugkomen.
2) Een carweel was een vaartuig , dat niet, zooals men dit noemt,
overnaats was gebouwd. Koenen, Scheepsbouw, bl. 76. — Zie over
verschillende vaartuigen uit dien tijd hierna bij de behandeling der
Friesche Watergeuzen.
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had ze op een zandbank laten loopen. Was er misschien
een lek in het vaartuig en wilde de gezagvoerder op die
wijze zijn schip voor zinken en de hem toevertrouwde vracht
voor verdrinken behoeden?
Niets minder dan dat was het geval.
»Seecker Edelman," zoo wordt ons verhaald, »wiens
»naem de Historiën verswijghen, om sijn Geslacht geen
»schande aen te doen," •— »hadde den schipper inghe»steecken, dat hij de Geuzen zoude innemen ende verraden."
Hij liet zijn schip op een zandbank loopen, voorbedachtelijk, want hij had xgemackelijken eenen anderen ende
»snelder cours" kunnen nemen.
De naam van dien schelm, van den ontaarden Fries, die
schipper Donker had omgekocht, is echter voor ons bewaard gebleven. Wij zullen hem straks noemen.
Aremberg was steeds door den Gfraaf van Megen op de
hoogte gehouden van de bewegingen der Geuzen in NoordHolland en deze had hem in tijds gemeld, dat er spoedig
een vaartuig met vluchtelingen van Hoorn naar Emden zou
vertrekken. Hierop had Aremberg zich den 4den Mei van
Leeuwarden naar Harlingen begeven, tevens met het doel,
»om aldaer 'gevader te zijn over het kint van Joncker
sEspelbach, Drost toe Harlinghen, nemende met hem
»sijn ruiters, die hij binnen Leeuwarden liggende hadde,"
zijnde een cornet van 60 man, die den Stadhouder tot lijfwacht diende. 1)
Nog dienzelfden dag liet hij de hopman Ernst Mulert
met twee vendels soldaten van Leeuwarden naar Harlingen
komen, »want dije spraeck alsdoen gecomen was dat dije
»geuzen op te zee waren om over te comen nae Vrieslant."
1) Zie over „Joncker Bspelbach," N. Naamlijst, van V. Sminia. Schotanus . t. a. pi. , fel. 73/ en 739.

Wumkes.nl

VERBONDENE EDELEN.

435

De Stadhouder had terstond na zijne aankomst zes vaartuigen in gereedheid laten brengen, waarop Mulert zich den
volgenden dag (5 Mei) met zijne soldaten inscheepte, »om
»dije geusen te gemoeten."
De 5de Mei zou den Geuzen rampspoedig zijn!
Wellicht gaf schipper Donker, toen zijn vaartuig op de
zandbank was geloopen, aan den Spaanschen hopman een
teeken, dat hij de gewenschte buit aan boord had en al
spoedig waren Mulert's galeijen de carweel op zijde. Op
de vraag van den hopman of hij ook de edelen van Batenburg vernomen had, antwoordt de verrader
sneen",
maar wijst tegelijk met den vinger naar het ruim, waar,
zooals wij zagen, allen verscholen zaten. Mulert klimt met
zijn krijgslieden aan boord, de luiken worden afgenomen en
wat ziet de verbaasde hopman ? Hij kan zijne oogen
nauwelijks gelooven; neen, op zulk eene vangst had hij
niet gerekend! Daar ziet hij zoovele volgelingen van Brederode, zooals de edelen van Batenburg, verder Beyma,
zoo gehaat bij den Frieschen Stadhouder, Gralama, Buma
»ende meer andere edelluyden." Eene mengeling van
blijdschap en toorn moet hem hebben vervuld! Want niet
alleen deze opstandelingen vindt hij in het schip, maar ook
de bewijzen, dat zij inderdaad zijn, waarvoor hij ze houdt,
opstandelingen en kerkschenders. Hij ziet ze toch in gezelschap »van allerley goed, van ciboriën , monstransiën, kelc»ken, choorcappen ende andere misgewaden, zeer costelick."l)
En hoe zal het den vluchtelingen wel te moede zijn geweest , hun, die zich weldra in veiligheid waanden, thans
in 's vijands handen en dat wel te midden dier kerksieraden, die hunne schuld voldingend bewezen!
1) Gron. Bijdr. VII, bl. 2/5; Bor, t. a. pi., fol. 120 en Ant.
Jz., 427.
20
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De vangst was groot. Anthonius Joostz. slaakt dan ook
een vreugdekreet, »dat God hem" (Mulert) sdselve dach
»victorie heeft gegeven tegen C o . Mat. Yianden." 1)
De carweel werd afgebracht en medegevoerd sin die haven tot sHarlinghen," terwijl de kostbare ;.lading terstond
werd gelost en naar het Blokhuis gebracht, waar Aremberg
»was vrobjckheit hanterende, vermidts hij des Drossaerts
»Espelbachs kindt ten Doope hadde gehouden." Daar
worden de gevangenen in den zuidwestelijken toren gevangen gezet, —• maar, schandelijk genoeg , door de soldaten
van alles beroofd; bijna niets dan een hemd en een wambuis
wordt hun gelaten. 2) Aremberg, niet weinig verheugd, dat
zijne poging zoo goed was geslaagd, maar tevens niet min
met toorn vervuld op het zien van Beyma, Galama en anderen , die hem reeds zoo lang allerlei moeite en last hadden
veroorzaakt, spreekt ze »smadelijk ende trotselijok aan, met
j>een verstoort ende stuyrsch gelaet." — »Ah!" zoo snauwt
hij zijn aartsvijand Beyma toe: »Heb ik u daer!" Maar
deze antwoordt hem koen en onverschrokken: x>jae, Jan
»van Ligne, lek ben wel gevangen, maar noch niet ghe»hangen." Toch was de Stadhouder, nadat zijn toorn
wat bedaard was, eenigszins begaan met het lot der gevangenen, die, van bijna alles beroofd, daar vrij machteloos voor hem stonden, voor 't meerendeel, met het oog
op de geroofde kerksieraden, wel bewust, wat lot hun te
wachten stond. Meewarig schreef hij twee dagen later aan
de Hertogin van Parma, die hij al dadelijk den eersten
dag van het heuchelijk feit in kennis had gesteld: »'t Is
1) Zie over den Spaanschgezinden Leeuwarder Notaris Anthonius
Joostzoon en diens merkwaardige aanteekeningen uit dien tijd: De
Vrije Fries, dl. IX, blz. 389, enz. en bladz. 406 hiervoor.
2) Ant. Joostz.. t. a. pi., bladz. 427 en Aanteékening IlI.
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som er medelijden meê te hebben en het loopt groot ge»vaar, dat zij van vuiligheid omkomen, als Uwe hoogheid
»ze hier lang laat blijven."
De geroofde goederen werden voor een deel naar Leeuwarden gebracht, »ende sijn aldaer mettet geweer ende
»Clederen van de Grhevangenen ghedeylt opten 17 den Mei
)> onder den knechten van Hopman Muierts Vaendel, doch
»is't beste goet, so men meynde, tot Leeuwerden niet
»ghecomen." 1)
In de eerste opwelling van toorn had Aremberg eene galg
op het strand laten oprichten. Zulke heiligschenners, meende
hij, moesten een geduchte straf ondergaan, »à terreur et
exemple d'aultres." Doch bij nader inzien begreep hij, dat
het toch maar verstandiger was, niet al te overijld te handelen ; het kon zijn gevaarlijke zijde hebben, deze gevangenen , voor een deel van ouden adellijken bloede en verwant
aan menig geslacht, dat den Koning was getrouw gebleven,
zoo maar zonder vorm van proces »met den coorde" te
straffen. Daarbij kwam nog, dat hunne beweringen, blijkens het verhoor, dat zij hadden ondergaan, vrij wat uiteen liepen, zij ook maar op zee en bij hun «retraite"
waren gevangen genomen en dus niet in dadelijken opstand.
Hij wilde de zaak nader onderzoeken.
Al spoedig, nadat de gevangenen op het Blokhuis waren
gebracht, begaven zich »8 Dieners van de Justitie met mr.
«Pieter Scherprechfcer" zich van Leeuwarden naar Harlingen en vertoefden daar voorloopig vijf dagen, somme al»daer zeeckere examinatiën • op de gevangens te doene / ' hetgeen later nog eens werd herhaald en het was zeer zeker
aan die »examinatiën" te wijten, dat zekere Lolcke Brio1) Van Vloten, t. a. pi., ed. 1858, bl. 39 en 245. Bor, t. a. pi.,
fol. 120.
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tixz. 48 stuivers ontving (zeker niet te veel voor zulk een
werk!) »vuyt saecke hij twaeleff gevangenen te Harlingen
»hun leeden weeder ingeset heeft." De scherprechter en
de »dieners van Justitie ende zijne adsistenten, weesende
sbinnen Harlingen, omme de Justitie te doen,' ; werden
gehuisvest bij zekeren »Pieter Jurgiensz. burger ende her»bergïer" aldaar, die hun »huysvestinge , kost ende dranck
»geadministreerd heeft den tijt van omtrent zestehalve weecken, 1 ' waarvoor hij ruim 37 gld. vergoeding ontving. Ook
kwamen nu en dan »twee Minnebroeders" uit Leeuwarden,
aan wie de gevangenen moesten biechten.
Dit alles geschiedde naar aanleiding van de verhooren,
welke met de gevangenen plaats hadden door Engelbert van
Boeymer, substituut van den procureur-generaal, die zich
met twee dienaars van de justitie derwaarts begaf, om ze
te ondervragen »opte articulen, hem bij mijnen Heer Stadt»holder behandiget." Verder kwamen daar voor dit doel
Mr. Adriaen Vastaerts, Mr. Focko Rommarts en Dr. IJgram
van Achelen, allen Raden in den Hove van Friesland. 1)
Inmiddels was er van verschillende zijden beproefd, om
enkelen der gevangenen uit hunnen kerker te bevrijden.
Reeds den 7den Mei, en dus twee dagen na de gevangenneming, begaf zich een gansche stoet van Friesche Jonkers
en Jonkvrouwen tot den Stadhouder, die hem dringend
smeekten, om toch medelijden te willen hebben met hunne
drie gevangene landgenooten, Beyma, Buma en Galama ,
en baden hem eer genade dan strengheid in dezen te willen
gebruiken.
De geschiedschrijver Bor verhaalt ons meer nauwkeurig:
1) Focko Rommarts huwde later met de weduwe van den ongelukkigen Willem van Buma; zijn broeder Matthijs was omstreeks 1563
Secretaris van Leeuwarden. Vergelijk Sehotanus, t. a. pi., bl. 743b.
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»De Stadhouder op thuys te Leeuwarden sijnde, hebben veele
»Jonge dochters int ghetal van omtrent 140, beden aenghe»stelt om die Grhevangenen tot Harlingen te moghen vrijen
»ende looscrijghen, ende sijn hun eenighe vrij ghesohonken." 1)
Het laat zich denken, dat Aremberg door deze plotselinge
en onverwachte verschijning min of meer in een moeielijken toestand geraakte. Wij mogen gerust aannemen,
dat die Jonkers en Jonkvrouwen, zoo niet allen, dan toch
voor een goed deel tot de Koningsgezinde partij behoorden
en het was voorzeker geen zaak, om hen, die de regeering nog steunden, tegen zich in 't harnas te jagen.
Hoewel geenzins tot vrijspraak gezind, verontschuldigde hij zieh, om zich van dit lastige bezoek te ontslaan,
door te zeggen, dat het niet in zijne macht stond, om over
het lot der gevangenen te beslissen. En daarover voldaan
of onvoldaan, verliet de stoet het Stadhouderlijk verblijf en
moest men het verder wel aan de genade of ongenade van
den Stadhouder en de regeering overlaten.
Schijnbaar hield Aremberg zich onzijdig in deze netelige
zaak. Waren de bezoekers in de gelegenheid geweest den
brief te lezen, dien hij onmiddelijk na hun vertrek aan de
Landvoogdes afzond, dan zouden de smeekelingen bemerkt
hebben, welken indruk hun bezoek op den Stadhouder had
gemaakt; dan zouden zij ontdekt hebben, dat hij van geen
vergiffenis wilde weten, »maar al te wel wist, dat zij geen
genade, maar groote en voorbeeldige straf verdienden."
Hierbij liet men het echter niet blijven. Men zond tot
hetzelfde doel nog eene nadere deputatie tot den Stadhouder, bestaande uit Schelte van Liauckama, Duco van
Martena en Hette van Dekama, vergezeld van Seerp van
1) Bor, t. a. pi., fol. 120. —- Van Vloten, t. a. pi. 1,39 (noot 2).
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Galama, broeder van Sjoert en zeer waarschijnlijk Taecke
van Buma, broeder van Willem, tenzij deze later een afzonderlijk gehoor bekwam. Ook Viglius van Aytta, Raadsheer en lid van den Raad van Beroerten, liet men niet
met rust, om zijn invloed tot bevrijding zijner drie landgenooten aan te wenden. Maar hij had er niet veel meê
op. Wat Galama betrof, indien Viglius iets door zijne
voorspraak kon uitwerken, dan zou deze niet worden gestraft. Met alleen was hij verwant aan den President van
Hoxwier en aan Yiglius zelf, maar ook aan de Dekama's, die zich in de troebelen zeer goed hielden. 1) Beyma
echter verdiende straf. Hij toch was hoofdzakelijk de bewerker , dat het Verbond door vele Friezen geteekend was,
zooals door drie gebroeders Van Eysinga, Pybo van Haerda,
Wilco van Holdinga en anderen.
Hoppers betuigde over Galama aan Viglius: »er ook
«bedroefd over te zijn, doch niet in dien zin, omdat hij
«welverdiende straffe ontvangen zou, maar omdat hij zich
»in't bedrijf van Beyma had laten inwikkelen." 2)
Doch alles was te vergeefs; niets mocht baten. De zaak
moest haar loop hebben. Evenwel, men zou met enkele
gevangenen eenige inschikkelijkheid toonen.
In de laatste helft dezer maand (Mei) werden door »die
«Hoocheyt van de Hertoghmne van Parma" de raadsheeren
Lieven Everards en Jean Charles, alsmede de provoost,
de beruchte en wreede Jean Grauwels, bijgenaamd Spelle,
uit Braband naar Friesland gezonden. 3) Den 22sten dier
maand kwamen zij in gezelschap van mr. Focko Rommarts
1) Zie bl. 405 hiervoor.
2) Te Water, t. a. pi., I l I , bl. 532 en 533.
3) Vergelijk: Anth. Jz., bl. 428, — Jean Charles, was de bekende
Johannes Carolus, de levensbeschrij ver van Caspar de Robles.
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en den procureur-generaal van 't Friesche Hof te Harlingen
aan, om »den voorsz. gevangenen te examineren."
De Hertogin schreef drie dagen later een brief aan Aremberg, meldende, dat zij vernomen had, dat er zich onder
de gevangenen iemand bevond, geheeten Lois Carlier, ook
genaamd Loys Lallou, die zich veel met de consistoriën
had bemoeid; verder een edelman uit Gend, geheeten
Triest; een soldaat van Aire, Rumault genaamd en een
zekere Benoit d'Enghien, die men goed moest bewaken,
scherp moest verhooren en duchtig straffen, waarom zij
aan de Commissarissen had opgedragen, om op hen bijzonder acht te slaan.
Weldra had de examinatie. plaats, waarmede men op het
eind der volgende maand gereed was.
Op den 29sten Juni sprak, de vreeselijke Spelle de doodvonnissen uit tegen: Noel Greraerdt; Pauwels Bekeringhe
van Merxem, Jean Yal, Knipperdollinck, Hendrick Falck
en Claes Braggaert, allen soldaten van Dirk van Batenburg, die tegelijk met de edelen waren gevangen genomen.
Den volgenden dag zouden zij met den koorde worden
gestraft, zoodat er de dood op volgde!
Behalve de bovengenoemden was er nog een »edel Jonsghelinck," 1) wiens naam de geschiedschrijvers niet vermelden. »Gevraecht zijnde, of hij oook schuldig was aan de
»Kerkroverije," antwoordde hij »onbedachtelijck of vrije»lijck": — »lek ben in veele Jaren in Kerck noch in
» Kluis geweest." — »Dit woordt heeft hem de smadelijcke
»doodt gedaen," zegt Schotanus, »ende oorsake geweest,
»dat men hem niet met het Sweerdt, maer met de coorde
astrafte."
1) Anderen zeggen: drie, o. a. Bor , t. a. pi.
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Vooraf kwam er een Minderbroeder »Broeder Pieter Dirckz.
Spruyt" uit Leeuwarden te Plarlingen, waar hij de »zeeven
sgecondempneerden heeft geonderricht" van hun vonnis »ende
»de biechte gehoirt nae older gewoente" en na deze plechtigheid had de terechtstelling plaats.
Een van de zes eerstgenoemden viel door den strop, »die
scoorde gebroocken zijnde, dewelcke door dien, ende voor» bidden" van de omstanders, vrijgelaten werd. Doch, hoewel de bovengenoemde Briotixz. zijn »leeden weder ingeset
» heeft," die door den val zeker waren verrekt en gekneusd,
stierf de ongelukkige kort daarna. 1)
Tieren twintig werden tot de galeijen verwezen en te dien
einde naar Middelburg vervoerd, waar zij zeker geen benijdbaar lot hadden. De vijftien volgende edelen bleven
gevangen : Beyma, Buma, Galama, Philip Triest, Philip
Wingle, Pierre Dandelot, Maximiliaan van Blois dit Cocq,
Loys Carlier, Jean Rumault, Quintijn Benoit, Firmijn
Peltier, Bartel del Yal, Constantijn Bruynseel en. de beide
edelen van Batenburg.
Uitgenomen de drie Friesche edelen, over wie wij nog
met een enkel woord nader moeten spreken, werden de
overige edelen korten tijd daarna naar Yilvoorden vervoerd.
Zoo bracht Hopman Mulert, »als daertoe gecommitteert
„zijnde bij mijn Heer van Aremberghe," de edelen van
Batenburg den 20sten Mei naar »Vilvoorden opt Slot," terwijl Dandelot, Cock en Wingle reeds den 12den derwaarts
waren vervoerd. 2)
1) Aldus Schotanus , t. a. pi. , bl. 743; Winsemius,. Chronijk, bl.
538 vermeldt echter, van dezen sprekende: „Van weleke alsoo een
„door den strop ghevallen was, die nu meende dat hij sijne Justitie
„uytgestaen hadde, is wederom uyt de Stadt gehaelt, ende insgelijks
„omghebracht." — Rentmr. Rekening van dat jaar.
2) Zie : Aanteehening IV.
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De overigen, ongeveer 54 in getal, schijnen op vrije voeten te zijn gesteld, misschien wel, zooals Schotanus meldt,
»op voorbede der bagijnen van Harlingen " maar welke nonnekens dit kunnen geweest zijn is duister, dewijl er te Harlingen , voor zoover bekend, geen vrouwenklooster bestond.
Wat de drie Friesche edelen betreft, over hen vindt men
het volgende opgeteekend.
Buma herkreeg ruim zes weken, nadat hij gevangen
genomen was, zijne vrijheid weder door bemiddeling van
zijnen broeder Taecke. Zijne in vrijheid stelling geschiedde
o. a. op dezen grond: dat hij eigenlijk geheel onwetend en
in een halven roes het Verbondschrift had geteekend en,
wat den door hem gepleegden manslag betrof, de procureurgeneraal was van meening, dat hij daaraan weinig of geen
schuld had. Voor het overige werd hem eene getuigenis
afgegeven, dat hij altijd was geweest: goed katholiek en
getrouw aan den Koning. Alzoo werd hij vrijgesproken.
Weldra brachten twee swaegeners" — szeeckere Con»voy van Leeuwaerden naar Harlingen," welk convooi
onder geleide van Engelbert van Boeymer, substituut van
den procureur-generaal en eenige »des prophoets dieners,"
Buma op den 22sten dier maand (Juni) van Harlingen naar
Leeuwarden vervoerde, bij welke tocht »dyeKoe-Roedt ofte
»de provost" Grauwels ook tegenwoordig was.
Drie dagen later werd hij in vrijheid gesteld. Doch het
schijnt wel, dat hij daarvan een slecht gebruik maakte;
althans te Leeuwarden »de mond te seer gaen latende,"
werd hij wederom in Juli of Augustus gegrepen en op het
Blokhuis aldaar gevangen gezet. Maar ditmaal kwam hij
er zoo goed niet af. Zijns broeders voorspraak mocht nu
niet meer baten, »alsoo hij eens verbeden sijnde, de deur
sder ghenade door nieuw verval ghesloten hadde."
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Kort daarna werd hij door den provoost Grauwels weder
naar zijn oud verblijf teruggebracht »bij die andere gevan»genen tot Harlingen bij Sjoert Beyma, Hartman Galama
»etc., dye welcke corts daernae gebracht zijn eensdeels tot
«Vilvoorde, ende eensdeels tot Eupelmonde." 1)
Of Beyma nog heeft beproefd, om in vrijheid gesteld te
worden, is ons niet bekend, maar Galama en Buma hebben daarna nog een poging aangewend, om zich te verdedigen en uit den kerker verlost te worden.
Galama zond, mede uit naam zijner bloedverwanten en
vrienden, op Goeden Vrijdag, den 16den April, van het
volgende jaar (1568) een verzoekschrift tot den Hertog van
Alva. Daarin smeekte hij om vergiffenis, zoo hij iets tegen
den Koning mocht hebben bedreven en wees er op, dat hij
niet alleen Keizer Karel in menigen veldtocht, zooals bij
het beleg van Metz (Oct. 1552) had gediend, maar ook
steeds trouw gebleven was aan den katholieken godsdienst.
En wat het Compromis betrof, hij had dit zonder genoegzame kennis van zaken onderteekend. Doch, het mocht
niets baten. Den Isten Juni van dat jaar (1568) werd hem,
evenals Beyma en 16 andere edelen, waaronder de beide
Batenburgen, het hoofd voor de voeten gelegd. 2)
Ook Buma waagde op denzelfden dag, als Galama,
eene poging om zijne vrijheid te herkrijgen. Met tot den
Hertog van Alva wendde hij zich, maar rechtstreeks tot
den Koning, die zijn geschrift misschien wel nimmer onder
de oogen heeft geliad. sOitmoedelijcken" smeekte hij aan
1) Vergelijk: Aanteehening V; Schotanus, Beschr. van Friesland,
op: Dantumadeel en Ant. Joostz., t. a. pi., bl. 430.
2) V. Vloten, ed. 1858, I, 42 en Galama's verzoekschrift aldaar
op bl. 247- — Bij Van Hasselt, Stukken tot de Vaderl. Historie, I ,
301, leest men 't vonnis der beide Batenburgen.
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Z. M., om hem »te verleenen brieven van pardoene ende
«remissie, met slakinghe van zijnen persoen," dewijl hij toch
met goedvinden zijner rechters vrijgesproken was, maar desniettemin uit Friesland naar Rupelmonde was vervoerd. 1)
Het schijnt wel, dat er eenigszins acht werd geslagen
op het verzoekschrift van Buma, en dat men de zaak nog
eens nader heeft onderzocht. Mogelijk heeft Aytta toen ook
pogingen tot zijne in vrijheid stelling aangewend. 2) Doch
men vond geene termen, om aan zijn verzoek te voldoen.
Nog zeven maanden na de onthoofding van Beyma en Gfalama zuchtte hij in den kerker, niettegenstaande velen zich
voor hem in de bres stelden. Toen werd op den 24sten
December 4568 zijn lot beslist en zijn vonnis geveld:
»comdemné d'avoir la téte tranchée!" Vijf dagen later
werd op de »Place de Vilvorde" dit vonnis aan den ongelukkigen Buma voltrokken! 3)
De hoofdreden, waarom de drie Friesche edelen werden
veroordeeld, was de onderteekening van het Compromis.
Zoo hadden dan, door het verraad van landgenooten,
verscheidene edelen hun leven op het schavot moeten verliezen ! Wat was het loon dier verraders ? Schipper Donker , zeker door de regeering in bescherming genomen,
werd »van de Magistraet niets quaedts aenghedaen, 't welk
»hem buiten twijfel soude overgecomen hebben, ten ware
»sake hij den parthije van Brederode ende der Greconfede»reerden Edelen toegedaen was geweest." Daarentegen
werd hij »van alle Man gehaet, om dit verraderlijk stuk"
en eindigde zijn leven »in groote armoede." En de edel1) Zie: Aant. V en Van Vloten, t. a. pi., bl. 277.
2) Viglii Epistolae, in H. v. P-, bl. 453, waar Viglius hem zeer
beklaagt.
3) Men leest zijn vonnis bij Marcus, Sent. van Alva, bl. 353.
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man, die er de handj in had gehad, wiens naam Winsemius
en Schotanus om der wille van diens geslacht niet wilden
noemen, was Rominert Friesma; »die heeft tot sijn beloning
»een grietenij ontvangen ende was daerom een verfoeisel
»van yder een." Den 27sten Mei 1568 werd hij tot grietman
van O.-Stellingwerf benoemd. Dertien jaren later, 1581 ,
werd hij in een ruitergevecht tegen de Staatschen bij Dieveren Mwaerhjcken gequetst," •— »van welcke wondinghe
»hij corts daerna binnen Groningen" overleed. 1)
Door het strenge straffen van hen, die bij Harlingen
waren gevangen genomen , onttrokken vele Friezen zich aan
het Verbond, maar bleven zich toch elders schuil houden. 2)
Inmiddels was de Stadhouder Aremberg in 't laatst van
Juni vertrokken »van Leeuwerden nae 't sticht ende voorts
»nae Brabant, soe dye sprake doen was dat Duck de Alva
»op comende wech was nae Brabant te comen, met een
» groote heijrschaer van volcke." Aremberg vertrokken
zijnde, werd sin sijn plaetse gesubstitueert" Segher van
Groesbeeck, die veel te stellen had met het krijgsvolk. 3)
Het was een harde strijd geweest, die er in het voor1) De voornaamste bronnen over de laatstbedoelde gebeurtenissen
zijn de volgende: Van Vloten, t. a. pi., (cd. 1872) I bl. 110, I l I .
141 en 142 en in de ed. van 1858, I, bl. 39—44. — Te Water, t.
a. pi., I I . bl. 143 en daarmede te vergelijken: Navorscher, jrg. XI,
bl. 68; verder bl. 2C3, 2/2 en 309. Gron. Bij dr., VII, bl. 275. —
"Winsemius, Kronijk, bl. 538 en 542 en zijne Historia, bl. 91, 93 en
107- — Schotanus, Fr. Gesch., bl. 743. — Gabbema, Leeuw., bl.
493. _ Vrije Fries, V, bl. 227 en IX, bl. 426—431. — Hooft, Nederl. Gesch., fol. 147 en 148. — Arend, Gesch. des Vaderlands, I I ,
4de stuk, bl. 483. — Rentmr. Rekeningen op 't Prov. Archief van
Friesland. Zie voorts Bijlage B en Aant. V en over Rommert Friesma
en den provoost Grauwels: Aanteehening VI.
2) „ Beaucoup de Frisons rcnoncent à la conféderation depuis
„V affaire de Harlingen." Corresp. de Frise, etc., Tom. V, bl. 366,
volgens aant. mij verstrekt door den Heer Rengers van Naerssen.
3) Schotanus, t. a. pi., bl. 746 en Ant. Jz., bl. 429.
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jaar van 1567 tusschen de raadslieden van den Koning van
Spanje in den Kabinetsraad te Madrid had plaats gehad.
Wie zou zegevieren ? De man des vredes, de Prins van
Eboli, — of de man van het zwaard, de Hertog van Alva ?
Helaas! de laatste behield de overhand. Met bloed zou de
opstand in de Nederlanden worden uitgedoofd!
Het was den lOden Mei van dat jaar, dat een geduchte
krijgsmacht tot dat doel te Carthagena in 37 galeijen werd
ingescheept en naar Grenua werd overgevoerd. Het leger
bestond uit oude, in den krijg geharde soldaten en was
in vier afdeelingen of terzio's verdeeld, te weten: het
Napelsche terzio, bevattende 19 vendels of 3230 man voetvolk, onder bevel van Alfonso d'Ulloa; het Siciliaansche
bestaande uit 11 vendels of 1520 man, onder aanvoering
van den later zoo beruchten Juliano Komero; het Lombardijsche, onder Sancho de Lodogno, dat i 0 vendels of
2200 man telde en het Sardinische, onder Gonsalvo de Bracamonte, bestaande uit 14 vendels of 1728 man. Bij elk
vendel behoorden nog 15 busschieters, waardoor het voetvolk een aantal van ruim 8800 man bereikte. De ruiterij,
waarover Don Ferdinand de Toledo het opperbevel voerde,
bedroeg 1200 man, terwijl het bevel over het voetvolk aan
Don Prederik de Toledo was opgedragen. Later werden
er nog meer manschappen aan het leger toegevoegd, zoodat het bij de komst in de Nederlanden 24000 ^menschen"
telde, want behalve de manschappen, bevonden er zich in
het leger ook nog een aantal trosboeven en vrouwen.
Na een tocht van ongeveer drie maanden had men de
grenzen van Luxemburg bereikt.
Den 22sten Augustus
kwam het leger te Tienen aan en kort daarna trok het de
poorten van Brussel binnen. 1)
1) Motley, t, a. pi., 216-220 en Bosscha, Heldendaden enz.. I, blz. 143.
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Groot was de schrik, die de komst van den Hertog van
Alva te weeg bracht en velen vluchtten den lande uit,
vooral naar Emden, waar menigeen ook reeds vroeger eene
veilige schuilplaats had gevonden. Daar bevonden zich ook
onderscheidene Friezen, die in den loop van dat jaar (1567)
derwaarts waren vertrokken.
De nieuwe Landvoogd pakte terstond de zaken met
kracht aan.
Den 14den September werden de reeds vroeger genoemde
Commissarissen Lieven Everards en Jan Charles gelast, om
de zaken in Friesland nauwkeurig te onderzoeken. Twaalf
dagen later kwamen zij in Leeuwarden aan en kort daarop
werd Charles tot procureur-generaal benoemd in den Hove
van Friesland, in plaats van den overledenen Mr. Julius
van Gheel. 1)
Aremberg, die inmiddels in Friesland was teruggekomen,
had den 18den dier maand een Plakkaat uitgevaardigd.
Dit stuk is inderdaad een merkwaardig bewijs, hoe men
op echt Spaansche wijze de uitgewekenen in den val zocht
te lokken. Hij koesterde wellicht de hoop, dat het toenemend vluchten, hetgeen bijna op eene geheele ontvolking
kon uitloopen, misschien met een voorwendsel van zachtmoedigheid was te keeren.
»Alzoe wij," aldus vangt dit stuk aan, »bij verscheyden
«brieven vercleert ende te kennen geven hebben, dat onse
»meyninghe was, nyet te willen gebruycken van strang»heydt ende rigueur mit oft tegen onse Ondersaten, die
«gedurende de voerleden troublen ende beruerten tegen ons
»misdaen oft geoffendeert zouden mogen hebben, maer ter
»contrarien van alle soeticheyt ende genade nae onse na1) Ant. Joostz., Vrije Fries, IX, bl. 431. — Chartbk. van Fr.,
IlI, bl. 717 en 723.
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»tuerlijcke genegentheyt sundeiiinghe mitten ghenen, die hen
»derzelver genaden nyet onweerdich en zouden maken, soe
»principaelijcken 't schamel, simpel volck, als ambaehts»luyden ende ander, verleyt, bedrogen ende verdoelt we»sende, mitten welcke wij 't meeste medelijden ende com»passie hebben," — zoo wenscht hij »de verdoelde Onder»saeten op den rechten wech te bringhen ende wederom
» roepen" in hun Vaderland.
Met droefheid had hij vernomen, dat er zoovelen gevlucht waren, »hen mistrouwende van onse voirnoemde
sgratie ende goedertierenheyt."
Hierop wordt de zaak
wat sterker aangeschroefd en wordt iedereen »verboden ende
»geinterdiceert" om te vluchten, op straffe van als muiters
en oproerlingen beschouwd te worden, met verbeurdverklaring hunner goederen, terwijl met bedreiging van dezelfde
straf, het » allen schippers, veerluyden, wagenluyden, voer»luyden ende anderen" verboden wordt aan vluchtelingen de
behulpzame hand te bieden; — en dat alles »om de wel»vaert ende salicheyt van onsen voirscreven Ondersaeten." 4)
De uitwerking van het Plakkaat was niet van dien aard ,
als de Stadhouder zich dat had voorgesteld, want het vluchten nam hand over hand toe; de »Ondersaeten," in .wier
»welvaert ende salicheyt" de Stadhouder zooveel belang
scheen te stellen, hadden geen hoog denkbeeld van de
»soeticheyt, genaede ende goedertierentheyt," noch van den
Stadhouder, noch van den Hertog van Alva.
Aremberg verliet kort hierop voor een tijd weder de aan
zijn bestuur toevertrouwde gewesten, daar hij op bevel van
Alva den Koning van Frankrijk in den krijg tegen de
Hugenoten moest behulpzaam zijn.
1) Chartbk. van Fr., bl. 718.
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Nauwelijks was het Meuwe jaar aangebroken of de
commissarissen Charles en Everards begonnen met ijver de
hun opgedragen taak te aanvaarden. Den 9den en lOden
Januari (1568) had er een dagvaarding plaats van 39 personen, die »ter oersaecke van de wederspannicheyt, tur»blen ende ongeregeltheden" —• sin den jaere '66," waren
uitgeweken. Die dagvaarding ging vergezeld met de niet
zeer aangename uitnoodiging, »dat sij souden hoir vinden
»laten opten Uden Febr. daeranvolgende binnen Brussel bij
»Don Fernandt de Toledo, Co. Mat. gouverneur ende capi»teyn general van des Mats. Nederlanden, ofte bij zijnen
sgecommitteerden. Ingeval sij absent bleven, dat men als»dan soude procederen tot vercoopinghe van haire goe»deren." 1)
Onder dezen waren er verscheidenen, die zich toen te
Eniden bevonden en zich hiertegen krachtig verzetteden.
Wij moeten, voor dat wij verder gaan, met het oog op
deze vluchtelingen eenige maanden terugtreden.
Zooals wij gezien hebben waren in het voorjaar van 1567
sommigen naar Amsterdam, enkelen naar Groningen, anderen naar Emden uitgeweken. Zeer waarschijnlijk hebben
zij, die zich aanvankelijk naar Amsterdam en Groningen
hadden begeven, later een veiliger schuilplaats in OostFriesland gevonden.
Zoo vindt men aangeteekend van Tjerk Walles, burgemeester van Leeuwarden, die zich in 1566 nog al scherp
tegen de regeering had uitgelaten en verzet, dat hij, op
veiligheid bedacht, den 31sten Januari 1567 »'s avonds ten
»neegenen" de stad zijner inwoning had verlaten en zich
naar Amsterdam begeven, waar hij den 2den Februari aan1) Ant. Joostz., Vrije Fries, IX, bl. 431. — Chartbk. van Fr.
I l I , bl. 726, alwaar zij tegen 9 Febr. worden opgeroepen.
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kwam. Hier werd hem het verblijf »bij lijfs verbeurte"
ontzegd, zoodat hij genoodzaakt was den 13den Maart van
daar naar Emden te vertrekken, waar hij »in leevens ge»vaar, door de Koordsche zee, den neegentienden aanlandde ," terwijl inmiddels »de andere Burgemeesteren, zijn stoel»broederen," te weten Alle Teijes, Hendrik Alberts en Gerrit Florisz., misschien ook Focko van Aysma, en vele anderen zich reeds in die stad sedert eenigen tijd bevonden. 1)
De stad was destijds vol vluchtelingen.
Onder anderen bevonden er zich enkelen in de Herberg
»de Gulden Fontein," die daarna ook wel de Geuzenherberg werd geheeten. 2) Daar vinden wij Pibo van Haerda uit
Ternaard en Sjuck van Bminga van Cornjum, terwijl den 6den
Mei de oudgrietman van Barradeel, Homme van Hettinga
van Jorwerd, daar ook zijn intrek nam. Verder treffen wij
er Herbert van Raephorst aan, die vroeger met Egmond
en Huchtenbrouck in het belang van het Compromis in
Friesland was geweest. Maar ook een minder gewenscht
persoon was daar geherbergd: Imele Lottrich, een spion
van den Spaanschgezinden Groninger edelman Johan de
Mepsche. Deze deed zich geheel voor of hij tot de ballingen behoorde en dronk daarom lustig met hen uit den
geuzennap. Hij teekende getrouw den inhoud op van al de
1) Gabbema, t. a. pi., bl. 487; volgens bl. 484 aldaar, waren destijds
„Burgemeesteren' van Leeuwarden: Seerp Hania, Tjerlc Wattes en Alle
Teijesj „Raadsman": Albert Jacobsz. en „Scheepenen": Barend Jansz.,
Jan Simonsz., Pieter Pietersz., „in afweesen van Henrijh Albertsz. ,
„FokJco Aysma, hem nochtans, als Scheepen niet willende instellen"
en Gerrit Florisz.; de gecursiveerden hadden de vlucht genomen
wegens hun banvonnis. Hij noemt nog als burgemeester: Jacob Sybrandsz. en als schepen: dr. Jan Willemsz. van Velzen, over wien bl.
426 hiervoor.
2) Ook bevond zich daar eene Herberg: „Het Wapen van Holland" geheeten, die ook later door de Geuzen werd bezocht. Van
Vloten, t. a. pi. (cd. 1858), I, bl. 192.
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gesprekken, die hij aan den disch of elders hoorde, en
briefde ze terstond aan zijnen meester over, die al spoedig
vernam, dat Haerda, aan tafel zittende, de Landvoogdes
»de schotel met de spijs in 't lijf" had gewenscht en dat
Hettinga zich. niet had ontzien, om eenige personen in de
herberg zijner grietenij in de vasten op vleesch te onthalen,
zoowel op Vrijdag als op Zaterdag.
Op den dag van Hettinga's aankomst bereikte hen de
tijding van de gevangenneming der Friesche en Hollandsche
edelen bij Harlingen en dit bracht zulk een schrik te weeg,
dat velen dien nacht niet te bed gingen. 1)
Overigens bevonden zich, in Einden: Epo van Douma,
uit Hallum of uit Huizum; Frans van Eysinga, uit Wirdum; Foppe van Camstra, uit Deinum; Hessel van Feytsma, uit Huizum; diens naamgenoot, uit Peins; Menno
van Scheltema, uit Hallum; Wyger van Sytsma; Rienck
Grerlofsz. Hotzema, uit Franeker; Epo van Bootsma, uit
Huizum of Kollum; Frans Huyghes, uit Kollum; Cornelis
Cornelisz; Wilco van Holdinga, uit Anjum; Gfabbe Selsma,
uit Leeuwarden; Hessel van Oosthiem, uit Idaarderadeel;
Doytze "Wïngia , uit Blija ; Douwe van Gflins, uit Dronnjp; Edo
van Heringa, uit Marssum ; alsmede de bovengenoemde Tjerk
Walles, Alle Teijes, Hendrik Albertsz. en Grerrit Florisz.,
allen uit Leeuwarden. Deze 21 personen, die allen op
bet Verbond der Edelen hadden geteekend, werden met
hunne lotgenooten Sjuck van Eminga en Pibo van Haerda,
die zich, zooals wxj zagen, destijds mede te Emden bevonden, benevens 16 anderen, bij edict van 9 Januari 1568
opgeroepen, om te verschijnen. 2) Zij gaven den 30sten
dier maand hierover hunne bevreemding aan de Staten van
1) V. Vloten, t. a. pi. (ed. 1858), 1 bl. 59—69.
2) Zie bl. 450 hiervoor.
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Friesland te kennen in een geschrift, waarin zij o. a. zeggen,
dat »zij 't verbond van de Heeren niet onderteekend" hadden ,
dan nadat de Staten dit hadden goedgevonden. 1)
Tien dagen te voren was inmiddels Edo van Heringa op
nieuw en bovendien Cornelis Fonck, gewezen rentmeester
van Leeuwarden ingedaagd en den 8sten Maart Tjerk "Walles »met allen den fugitiven", de eerste twee, om op den
Uden Febr., de laatstbedoelden, om op den laatsten Maart,
den 7den en 14den April te Brussel te verschijnen.
Daar zij wijselijk aan die oproeping geen gehoor gaven,
werden de namen van al die personen, ten getale van 39,
den 8sten September van dat jaar afgelezen, als zijnde
verbannen en hunne goederen verbeurd verklaard, hetgeen
bovendien op gelijke wijze den 26'sten Juni bevorens ook
nog had plaats gehad met 42 edelen.
Het is naar onze meening hoogstwaarschijnlijk, dat al
deze 81 personen hebben deelgenomen aan het Compromis
en behalve dezen nog Edo van Abbema, Alef van Aggema, Jan van Bonga, Douwe van Heringa, Jouwe van
Heringa, Jelle Jacobsz., Tjalling van Eysinga en een zijner
twee broeders Focke of Bitscke, alsmede de vroeger genoemde Willem van Buma, Sjoert van Beyma en Hartman
van Galama, alzoo te zamen 92 personen.
Wij moeten evenwel opmerken, dat het ons slechts van
34 hunner met volkomene zekerheid bekend is, dat zij zich
bij de Verbondene Edelen hebben aangesloten, doch dit
sluit de mogelijkheid van deelname der overigen natuurlijk
niet uit. 2)
.
1) Gabbema. t. a. pi., bladz. 501—508.
2) In Bijlage B. vindt men eene Naamlijst van Friezen, zoowel
van wie men met zekerheid weet, als van wie het verondersteld wordt,
dat zij aan het Verbond hebben deelgenomen. Men vergelijke inmiddels het aangehaalde in noot 2, op bl. 446.
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Aggema, Bonga, de beide Heringa's, Jelle Jacobsz. en
Jelte van Eelsma, wier namen met die der overige 36
edelen den 26sten Juni waren afgelezen, werden den 4Oden
Sept. van dat jaar verbannen en hunne goederen verbeurd
verklaard, omdat zij, zooals vroeger reeds is opgemerkt,
het »oproerig Verbondt" geteekend hadden ná het aocoord
van 25 Aug. 1566. 1)
Tjalling van Eysinga werd met eenige anderen wegens
hunne vlucht en »absentie" den 9den Aug. daarna opgeroepen om te verschijnen en vervolgens den 12den October
verbannen met den aankleve dies, welk vonnis den 26sten
Januari van het volgende jaar (1569) in Friesland werd
afgekondigd en tevens dat van de zes bovenbedoelde edelen.
Merkwaardig is eene Ordonnantie van 24 Aug. 1568
betreffende de »Geconfoadereerden". Daarin wordt bekend
gemaakt, dat zij, die niet verbannen of gevlucht waren ,
smaer altyts iegenwoirdich zyn geweest, ende althans iegen»woirdich ende present zynde, hen vyndende belast ende
»beswaert/' dat zij hadden onderteekend xseecker gescrift,
»by hun genuempt het Compromis oft de Supplicatie," —
dat de zoodanigen zich binnen 30 dagen ter bestemder
plaatse moesten »presenteren in Persoone," om te verklaren, dat zij den Koning en »onse Moeder der Heyliger
»kercke" uit volle overtuiging zouden steunen. Werd daaraan niet voldaan, zoo zou tegen hen gehandeld worden,
»in alle riguer ende strancheyt van justitie." 2)

1) Zie bl. 399, 410 en 419—423.
2) Men vindt een overzicht der bovenbedoelde en latere vonnissen
in Bijlage E; zie verder Charterb. I l I , bl. 726 en 752; 737 en 747,
te vergelijken met Ant. Jz. in de Vrije Fries, t. a. pi., bl. 439 en
Winsemius, Historia, bl. 114; Sent. van Alva, bl. 127 en 1G6; Chbk.,
IlI, bl. 762 en de Ordonnantie van 24 Aug. 1568, aldaar op bl. 747.
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II.
Heiligerlee en Jemmingen.

De stand van zaken liet zich in het voorjaar van 1568
ernstig aanzien.
Slechts één woord, één wenk, — en de vluchtelingen
zouden zich vereenigen, om te herwinnen wat hun ontnomen was of te sterven!
Die tijd was niet verre meer.
Willem van Oranje had zich bij de komst van Alva naar
Dillenburg begeven. Verbannen en vogelvrij verklaard, had
de edele Zwijger de Nederlanden, waar hij nu niet meer
veilig was, ontweken, om in Duitschland hulp te zoeken
tegen Spanjes overmoed en dwingelandij. Op zijn slot te
Dillenburg zou hij zijn plannen uitwerken tot vrijmaking
van het verdrukte volk. En die plannen kwamen hierop
neder. Aan vier zijden zou men een inval in de Nederlanden doen. De Prins zou zelf met een leger bij Kleef de
grenzen overtrekken; een tweede inval zou plaats hebben
bij Artois in Henegouwen ; een derde tusschen Rijn en Maas
en de vierde in het noorden des lands. De tweede en vierde
tocht vielen geheel in duigen; voor de eerste onderneming
zou men een meer geschikt oogenblik afwachten en bij het
vierde plan zullen wij thans wat nader stilstaan.
Op den 6den April 1568 ontving Graaf Lodewijk van
Nassau van zijnen broeder Willem van Oranje eenen last-
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brief om volk te werven. Graaf Lodewijk begaf zich hierop
naar Oostfriesland, het oord waar zich zoovele ballingen
vereenigd hadden. Hij trok naar Leer, waar hem uit
Emden zes roodwitte vanen met roode kruisen werden gezonden. Daar sloten vele vluchtelingen zich bij hem aan.
Zeer zeker bevonden zich onder dezen de vroeger genoemde
uitgewekene Friesche edelen, als Homme van Hettinga,
Sjuck van Eminga, Pibo van Haerda, Tjalling van Eysinga,
Hessel van Oosthem, Jan van Bonga, alsmede Gabbe Selsma, de twee oud-burgemeesters van Leeuwarden Alle Teijes
en Tjerk Walles, van wie het zeker is, dat zij allen bij
den slag van Heiligerlee tegenwoordig waren.
Den 20sten dezer maand trok Graaf Lodewijk met deze
edele volgelingen de Eems over en maakte zich den 24sten
van Aremborgs slot te Wedde meester.
Aremberg zelf was nog steeds afwezig en Segher van
Groesbeeck was als zijn plaatsvervanger opgetreden.
Inmiddels had Lodewijk den 1 Oden April Homme van Hettinga tot hopman benoemd, die terstond aan zijnen luitenant
Hylcke Hartens of Wilde ïïylcke last gaf, om in Kollumerland en Dantumadeel volk te gaan werven. 1) Zekere
Dirck Willcmsz., die in 't voorjaar van '67 nog al veel
drukte in Frieslands hoofdstad had veroorzaakt, voegde zich
daartoe bij hem. 2)
«Omtrent dese tijt is Wilde Hijlco geweest hier nabij die
sstadt van Leeuwerden," zoo schrijft Ant. Joostz., »endo
»heeft hemelicken veel burghers ende lantluyden aengeno»men in den dienst van den Graaf Lodewijck, seggende
»hun van 'tsrycx wegen te wesen." 't Gevolg hiervan
was, dat velen »vertrocken vuyt Leeuwerden nae die geu1) Zie over Hylcke Marlens: Bijlage C.
2) Bor, t. a. pi., fol. 168.
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»sen," waarschijnlijk vooreerst naar Duurswolde in het
Westerkwartier van Groningen, waar Wilde Hylcke zijn
loopplaats had.
Den volgenden dag, 20 April, verscheen er een plakkaat, dat niemand krijgsvolk mocht werven noch zich in
krijgsdienst begeven zonder uitsluitende toestemming van den
Koning. 1)
Dit belette echter niet, dat velen zich door de ijverige
pogingen van Wilde Hylcke eerlang lieten vinden, om zich
onder de vanen van Graaf Lodewijk te scharen. De namen
toch van meer dan 230 Friezen zijn bekend, die zich bij
hem aansloten.
Den 23sten bevond Wilde Hylcke zich met Dirck Willemsz. en vier andere gezellen bij het klooster Tiïmunt,
niet ver van gezegde loopplaats. Daar werd hij op dien dag
met de overigen gevangen genomen en naar 't blokhuis te
Leeuwarden gevoerd, 't Laat zich denken, wat straf hem
wachtte. Groesbeeck, die zich dienzelfden dag, op reis naar
Groningen, in het Gerkesklooster (in Achtkarspelen) bevond en wiens soldaten Hylcke wellicht hadden gevangen genomen , zond terstond van deze gebeurtenis bericht aan Alva,
Hij meldt dezen in zijn brief, dat de Geuzen zich in Emden
hadden verzameld en dat eenigen naar Friesland gezonden
waren, om volk te werven, waarop hij terstond pogingen
had aangewend, om dezen te vangen, hetgeen hem dan
ook uitstekend was gelukt. Men had een persoon gevangen genomen, die een afschrift had van de »bestellingh",
die Lodewijk aan diens Kapitein Hettinga had afgegeven
en waarvan de schrijver den Hertog eene copie zond. 2)
1) Charterboek, IlI, 732.
2) Zie eene copie dezer „bestellingh" in Aanteekening VII.
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Inmiddels had De Mepsche's spie zijn heer en meester
van den tocht van Graaf Lodewijk zooveel mogelijk onderricht en De Mepsche had op zijne beurt hiervan bericht gezonden aan Groesbeeck, die den 22sten April van Leeuwarden naar Bergum was vertrokken, om het werven van
krijgsvolk door den vijand te beletten, waarvoor Wilde
Hylcke, zooals wij zagen, zich zoo beijverd had. Groesheeck had zich vervolgens over Gerkesklooster naar Groningen begeven, waar hij in den namiddag van den 24sten
aankwam. Daar vernam hij niet alleen de tijding, dat Graaf
Lodewijk het huis te Wedde in bezit had genomen en dagelijks meer en meer strijders om zich heen verzamelde, maar
men wist hem ook te vertellen, dat de Geuzen zich zouden inschepen en in den omtrek van Kollum landen, om een inval
in Friesland te doen. 1) Ruimschoots werd hun daarvoor de
gelegenheid aangeboden aan de breede monding van het
Dockumerdiep. 2) Yan dit een en ander gaf hij terstond
kennis aan Alva en meldde hem tevens, dat hij om die
reden onmiddelijk bevel had gegeven, dat er zich 100 harkebusiers, 60 soldaten en eenige harkebusiers »à crochet"
naar die plaats zouden begeven, om den inval te verhinderen. Drie dagen later trokken dan ook »tweehondert
knechten" onder den hopman Quintyn Lacken van Bueren
van Sneek »nae Collum, en hebben gelegen tot Collum
»ende op die zeedijcken een wijle tijts." Zij legerden zich
meer bepaald sbij Colmersyl," waar destijds waarschijnlijk
reeds eene schans , althans eene haven was. 3) Hier wachtte
men de landing des vijands af.
1) Vergelijk: Gron. Bijdr. VIII, bl. 66.
2) Zooals bekend is, werd die monding in 1729 afgesloten.
3) Zie K. en N. K. geschiedk. beschr., bl. 62 en Plaatsbeschr. vaa
Kollumerland c. a., 1ste Ged., bl. 30 en 31.
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Groot was dit aantal manschappen niet, maar de onrustige geest der ingezetenen van Sneek en Leeuwarden liet
aan Groesbeeck niet toe, meer volk uit de garnizoenen
dier steden te lichten.
De grietenij xColmerlandt" kwam het onderhoud dezer
manschappen duur te staan, want voor scosten ende dranck"
moest zij niet minder dan 600 car. gld. besteden en ook
Oost-Dongeradeel klaagde later, dat zij vrij wat had moeten
bijdragen »tot victualie ende onderhoMinghe", ten tijde
»als Hopmans lachen knechten gelecht ende foureert zijn
sgeweest op Collummerzyl." 1)
De toestand werd steeds bedenkelijker en de waarnemende
Stadhouder, die een zeer moeielijke taak te vervullen had,
begreep terecht, dat het zaak was, om tegen het dreigend
gevaar de noodige maatregelen te nemen. Te dien einde
riep hij eenigen »van den Ostergo ende Westergo Heren"
op, om den lsten Mei »te compareeren in den Cancelerie
sby den Blockhuyse binnen Leuerden/' waar hij van de
saâmgekomenen een eed afvorderde, dat zij, als 't zoover
mocht komen, Frieslands hoofdstad «solden helpen te de»fendeeren met lyff ende goed" tegen s' Konings vijanden,
»naemlicken die Goesen." (Geuzen).
Velen voldeden hieraan, maar elf edelen weigerden en
gaven den Stadhouder bij geschrifte te kennen, dat het
afnemen van een nieuwen eed volstrekt niet noodig was;
evenwel verklaarden zij, zich aan den eed te zullen houden, die hunne »Yoervaders" indertijd aan den Keizer en
daarna aan den Koning hadden afgelegd. 2)
1) Ant. Jz., t. a. pi., bl. 434 en ,, Staat van Expensen " enz.,
aanwezig op het Prov. Archief van Friesland, waarover later meer.—
Ediotamis, t, a. pi., bl. 749.
2) Ant. Jz., t. a. pi., bl. 434 en Aanteekening VIII.
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Met alleen te land, ook ter zee wilde de regeering de
plannen der Nassausche Graven tegen gaan. Dit werd
onvermijdelijk, toen de Graaf van Bossu, Stadhouder van
Noordholland, bij brief van 5 Mei aan Alva berichtte, dat
een zeeroover, Jan Abels genaamd, zich met twee à drie
schepen, ieder bemand met 40 koppen, voor Delfzijl had
vertoond, om te verhinderen, dat er levensmiddelen naar
de stad Groningen werden vervoerd. Ook schreef Bossu
aan verschillende steden en dorpen in zijn gewest over het
dreigend gevaar, swant wij hebben verstaan," zoo meldt
hij, sdat die omtrent Emden en 't Wedde vergadert zijn,
»ettelijke schepen equippeeren ende toerusten, en omme te
»versien, dat die selve gheene invasie en doen op eenighe
Dvan zijn Mas. steden." 1)
Alva beval inmiddels aan den Graaf van Megen, Stadhouder van Gelderland, zorg te dragen, dat Graaf Lodewijk
geene hulpbenden uit Duitschland kreeg, terwijl hij hem
meldde, dat Aremberg, die nog te Brussel was, zoo spoedig mogelijk naar het Noorden zou terugkeeren. Weldra
begaf deze zich dan ook op weg naar zijn Stadhouderschap
en kwam den 7den Mei te Arnhem bij Megen aan, waar hij
nieuwe tijdingen over de handelingen van Graaf Lodewijk
van de zijnen ontving. De beide Stadhouders beraadslaagden , wat hun bij dezen stand van zaken te doen stond.
Zij oordeelden, dat het Sardinische regiment, 1728 man
sterk, onder Gonsalvo de Bracamonte, hetwelk toen in den
omtrek van den Bosch lag, onverwijld naar het Noorden
moest oprukken. Om dit zoo geheim mogelijk te doen uitvoeren , achtten zij het den veiligsten weg, om die manschap-

3) „Corr. du duc d'Albe," enz., bl. 125 ; V. Gron., „Watergeuzen,"
bl. 386, ald. noot 46.
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pen te Amsterdam te doen inschepen en ze te Delfzijl te
doen landen. Tevens zouden zij Bossu bericht zenden, om
zijne schepen in gereedheid te brengen en in de richting
van Delfzijl te zenden. Zij meldden dit terstond aan Alva,
die twee dagen later zijne goedkeuring hieraan hechtte en
die tevens aan Bracamonte bevel gaf, om dit plan te volvoeren , terwijl hij ook aan Megen gelastte naar het Noorden op te trekken.
Den Uden Mei was Aremberg te Vollenhove, vanwaar
hij den volgenden dag naar Leeuwarden vertrok en is aldaar
»tsavonts voor 't poortsluyten gecomen met ses schepen van
»Bergum." Groesbeeck, die toen te Groningen was, spoedde
zich den volgenden dag naar Leeuwarden, om met Aremberg over den benarden toestand te spreken, maar keerde
den 14den weder derwaarts.
Welk eene verandering vond de Friesche Stadhouder
in den staat van zaken! Wel bestond er sedert lang eene
spanning, eene gisting, maar het zwaard had tot nog toe
in de schede gerust! En nu, na eene afwezigheid van
eenige maanden, nu zag hij de ballingen te wapen vliegen,
zich onder de vanen van een der Verbondene Edelen scharen. En hoewel zulk eene bende van oproerlingen, zoo
meende hij, op verre na niet was opgewassen tegen de oude
Spaansche gedienden, de oorlogskans, dikwijls zoo grillig,
zou mogelijk die bende voor de poorten van Groningen
kunnen brengen en dan waren de gevolgen niet te overzien.
Er moest dus met kracht gehandeld worden.
Den 15den Mei schreef de Stadhouder aan Alva, dat
Bossu tijdens zijne afwezigheid, volgens een bericht aan
Groesbeeck gezonden, den kapitein Boschhuysen had gelast,
met eenige oorlogsschepen naar de Zuiderzee te zeilen,
maar dat het hem nu beter voorkwam, dien kapitein op
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te dragen, zich in den omtrek van de Kollumerzijl te begeven, ten einde de ontseheping van Bracamonte te bevorderen , die niet volgens het eerste plan te Delfzijl, maar
nu te dier plaatse zou trachten te landen.
Doch reeds den volgenden dag meldde Aremberg den
Hertog, dat hij bij nadere overweging Boschhuysen had
bevolen, om naar de Eems te zeilen en daar het oog te
houden op eenige groote vijandelijke schepen, die men daar
had gezien. Trouwens, hetgeen hij echter niet vooraf kon
weten, zijne tegenwoordigheid werd bij Kollumerzijl ook
niet vereischt, want de schepen van Bracamonte werden
later genoodzaakt, daar de wind steeds noordelijk bleef,
de haven van Harlingen binnen te loopen.
Inmiddels waren de graven van Nassau steeds door een
aantal vluchtelingen omringd. In hunne omgeving vinden
wij in de eerste plaats Tjalling van Eysinga, »opperste
»raedt, monster commissaris ende tresorier generael;" verder de beide Leeuwarder burgemeesters Alle T.eijes en Tjerck
Walles, van welke de eerste toen als »wachtmeester," de
ander als »raidt" in het leger diende. Hendrick »vuyt
de Gfuiden Plant," die vroeger schepen te Leeuwarden
was geweest, bevond er zich ook met zijn zoon en was
aangesteld tot xpenninckmeester". Bovendien hadden zich
daarheen begeven de advocaat Johannes Basius, later zoo
hoog in aanzien bij Willem den Zwijger, benevens zijn
ambtgenoot Frans Hemmes, beiden uit Leeuwarden; verder Hessel van Oosthem, Homme van Hettinga en Jan van
Bonga, op wiens kosten de meeste Friezen in het leger van
de Nassausche graven dienden. 1) De beide laatsten waren
hoplieden en evenzoo Wilco van Holdinga, Pybo van Haerda,
1) Te Water, t. a. pi., II, bl. 258.
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Hessel van Feytsma, Sjuek van Eminga, Erasmus van
Douma en Frans Leenaertsz. Huyghes. Ook worden de
namen vermeld van Pieter Graefmeester, »nu genaempt
Sneeberger," die de betrekking waarnam van »artilleriemeester ," van Jan Symonsz, Fey Huytmaker, Abraham
Snijder, Jan Sweertvegher en Claes Clockgieter, welke
beide laatsten busmeesters waren geweest » van de blockhuys." Aan Grabbe Selsma was door Graaf Lodewijk de
post opgedragen van commissaris der harnassen. Lodewijk
had een huis te Winschoten voor dat doel bestemd, dat men
het »Kommissie-huis" noemde, en waar Selsma allen, die
zich bij de JSTassausche graven aansloten, van harnassen,
denkelijk ook van wapenen en misschien zelfs van geld
voorzag. 4)
Ongeveer 6 à 700 man hadden zich bereid verklaard
onder Graaf Lodewijk tegen de Spanjaarden ten strijde te
trekken. Hij maakte zich eerlang meester van Appingadam, waaruit hij de Spaansche bezetting verdreef en er
zijn intrek nam bij den burgemeester Sebastiaan Wubbens,
die later zijne gastvrijheid met verbanning door de Spanjaarden moest boeten. 2)
Inmiddels zat Aremberg in spanning over de hulptroepen ,
hem onder Bracamonte toegezonden. Eindelijk ontving hij
den 17den, des avonds omstreeks 5 uur, de voor hem zoo
verblijdende tijding, dat Bracamonte, die wegens den voortdurenden noordewind Kollumerzijl niet kon bereiken, voor
de haven van Harlingen was aangekomen.
De schepen moesten nog een paar uur wachten op den
vloed, eer zij konden binnenloopen, waarna het krijgsvolk
1) Scheltema, „Oud en Nieuw" enz., II, bl. 152.
2) Destijds bevond zich de bekende Cornelis Kempis binnen Appingadam. Over eene poging, om hem daaruit door de vlucht te
redden, zie men het een en ander in Aanteekening IX.
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werd ontscheept en zich den 19den met spoed op weg naar
Leeuwarden begaf. De regeering dier stad weigerde, zoo
het schijnt, de manschappen binnen te laten, waarop Bracamonte ze liet halt houden buiten de poorten op den weg,
die daarnaar thans nog den naam van » Spanjaardsdijkje"
draagt en waar zij, ten aanschouwe van eene groote menigte
ingezetenen, die op de wallen stond, »van den raet" werden »gespijst met witbrood en wijn." Aremberg had zich
reeds den vorigen dag (-18 Mei) op reis naar Groningen
begeven. Hevig door de jicht gekweld, was hij te Leeuwarden »op een stoel sittende int schip gebrocht," zoo
verhaalt ons Ant. Joostzoon, »ende is gereist nae Bergum
»ende voorts nae Groeninghen," Hopman Lacken, die
waarschijnlijk zoo lang bij Kollumerzijl had gelegen, alsmede Ernst Mulert trokken ook op dien dag »met vliegende vendehjn" naar Bergum.
Op denzelfden dag, dat de Stadhouder Leeuwarden had
verlaten, werden er 28 ingezetenen dier stad, gebannen wegens »inobedientie, moedtwillicheyt ende ongetrouheyt, besweesen jegens Conincldycke Mayesteyt ende zijnen stadt
»Leuwarden," met uitdrukkelijk bevel »de Stadt te ruymen
»binnen eender wyze, ende 't Landt binnen den dach van
»morgen, bij pene gestraft te worden als Eebellen."
De meesten begaven zich naar Groningerland, voegden
zich bij Graaf Lodewijk en streden bij Heiligerlee.
Den 19den ontving Aremberg een brief van Alva, waarin
deze hem o. a. beval, om den gevangene Wilde Hylcke, van
wien wij boven spraken, met den meesten spoed op te
knoopen en in 't vervolg deze straf toe te passen bij eiken
vijand, dien hij in handen mocht krijgen, terwijl de Stadhouder dienzelfden dag aan de Grietsliedeii verzocht, hem
de namen op te geven van »alle d' apsenten ende vertoegne
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«Personen van u w e Jurisdictie . . . . specialiter die m e n hout
»voer Goesen."
Aremberg vertrok daarop nog dien dag met zijn krijgsvolk van Bergum naar Kollum, hijzelf waarschijnlijk per
schip. Zijne vier vendelen infanterie rukten echter door
Achtkarspelen, »soe de gemene heer strate daer gelegen is."
Ook Bracamonte kwam dienzelfden dag van Leeuwarden te
Kollum aan, alsmede een vendel soldaten uit het regiment
van Schaumburg onder bevel van Hans Conraet, dat uit
het garnisoen van Oldenzaal was gelicht. Zij bleven er
»een edtmael" en werden er voor »cost ende dranck bij
»den voorsz. ingesetenen" ingekwartierd.
Den volgenden morgen rukte het leger naar Groningen
op. Het schijnt, dat Hopman Conraefc het eerst van Kollum vertrokken is , althans hij kwam drie uren vroeger dan
Aremberg en Bracamonte te Groningen aan.
»Het voorghenoemde Orijghsvolck," zoo verhaalt ons Bor,
» heeft door die stadt niet mogen passeren, maer sijn aende
»Westsijde van Groeningen bij de Cranepoorte over 't riet»diep" (Eeitdiep) »ende also voorts buyten om die stadt naer
sSchuyterdiep ghepasseert/' waarna hun in de buitenwijken der stad huisvesting werd aangewezen. Aremberg gaf
hierop onmiddelijk aan Alva kennis, dat hij met de 10 vendelen Spanjaarden en 5 vendelen Hoogduitschen, te zamen
2600 man, te Groningen was aangekomen en deelde hem
zijne verdere plannen mede. 1)
Terstond zond Aremberg den volgenden dag eenige manschappen op verkenning uit. Eene kleine "schermutseling
had er plaats, waarbij de Nassauschen eenige manschappen
1) Bor, t. a. pi., IV, 167. — Stukken uit 't Archief van Friesland. — Corresp. du duc d'Albe, bladz. 73, 87, enz. — Arch. de la
maison d'Orange, I l I , bl. 221. — Ant. Jz., t. a. pi. — Chart.boek,
IlI, 734 en 735.
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verloren. Den 22sten deed hij zelf nog eene verkenning ,
om op de hoogte te komen van de getalsterkte van Lodewijks leger, doch. zonder gunstig gevolg.
Aremberg kon nu beschikken over eenige vendelen Spanjaarden , sommigen zeggen tien, anderen zes, te zamen 1000
man , de vier vendels, waarvan Jacob Huisinge overste was ,
zamen 1200 man, alsmede het vendel onder Hans Coenraet, dat 400 man bevatte, alzoo over eene krijgsmacht van
2600 man. Megen was onderweg met nog 1500 man infanterie en vier vendels of 300 lichte ruiters, welke laatsten werden aangevoerd door den Graaf Curtio Martinengo.
Sommigen spreken van »vierhondert Spaensclie en Albaen»sche Ruyters." 1)
De ISfassausche Graven hadden 3000 man voetvolk en
300 ruiters onder hunne bevelen. Daaronder waren, zooals wij zagen, onderscheidene Friezen, edel en onedel.
Aremberg, in de meening verkeerende, dat Lodewijk met
de zijnen de vlucht genomen had, daar hij van stelling veranderd was, begaf zich op Zondag den 23sten langs denzelfden weg met zijne troepen in de richting van het Klooster
Heiligerlee. 2) Daar vond hij den vijand ten 6 ure in
slagorde geschaard, in eene allergunstigste stelling. De
Friesche Stadhouder wilde echter de komst van zijn ambtgenoot uit Gelderland, den Graaf van Megen met zijne
manschappen afwachten, voordat hij den vijand aanviel.
Megen toch kon volgens zijne berekening niet verre meer
zijn. De Spanjaarden, die de Nassausche benden weinig
1) Dat de krijgsmacht van Megen bestond uit „vier hondert Spaen„sche en Albaensche Ruyters, ende met omtrent vijfttien hondert te
voete," vermeldt Bor, fol. 167 en ook Arend, t. a. pi., bl. 352. Zie
voorts: Vrije Fries, XI: „De Slag bij Heiligerlee" en Bosscha, Neêrlands Heldendaden te Land, I, bladz. 158, ia de noot, alsmede:
Corresp. du duc d'Albe, bl. 50, 68, 78 en 97.
2) Dat het Zondag was, blijkt uit de Archives, I l I , bl. 223.
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telden, wilden echter van geen uitstel weten en toen Aremberg weigerde en bleef weigeren, scholden zij hem voor een
lafaard, een lutheraan. Zij waren niet meer tegen te houden , zij drongen voorwaarts en het gevecht nam een aanvang.
Twee uren duurde de strijd, waarvan de uitslag was, dat
»door haesticheyt van der Spangiaerts die slach verloren is
«geweest, ende God betert," zoo klaagt Ant. Jz., »myn
x>g. Heer van Aremberghe geslagen is ende hebben ses
»stucken gescuts mede verloren."
Omstreeks acht uur was de strijd beslist.
De Spanjaarden waren verslagen en Aremberg sneuvelde.
Doch de overwinning werd duur gekocht door den dood
van Graaf Adolf, Lodewijk's broeder, die te Wedde werd
begraven »mit 70 man de in den slag bleven." 1)
Op welke wijze hij om het leven kwam, is niet bekend;
volgens sommigen door de hand van Aremberg.
Het einde van dezen laatste daarentegen vindt men nauwkeurig geboekt en het verhaal daarvan komt hierop neder.
Tegen het einde van den strijd werd Aremberg, op een
schimmel gezeten, door een hoop vijanden omringd. Hij klooft
menigeen den kop, slaat zich door zijne aanvallers heen,
geeft zijn strijdros de sporen en poogt er mede over een hek te
springen. Doch het dier, zeker afgemat door den strijd, kan
dien sprong niet volbrengen, struikelt en valt met zijn berijder
ter aarde. Nauwelijks hebben twee soldaten van Lodewijks
benden dit bespeurd, of zij bespringen hun prooi. Maarten,
de Tasmaker, uit Amsterdam, gewoonlijk Lichthart geheeten, »een kloek man van gestalte", schoot den Graaf met een
lang roer in den hals, tusschen den stalen kraag van zijn
harnas en het heimet. »Ik ben de Graaf van Aremberg,"
3) Ant. Jz., t. a. pi., 437; Avchivcs, I l I . 223 en Kronyk van
Rengers, I, 327.
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riep de gewonde, «neemt mij gevangen en bergt mijn
»lijf." Ma?.r Maarten antwoordde: «Gij zijt juist den man ,
dien ik zoek." De andere, een Fries, Sybrand Sickesz.,
sloeg den Graaf met zijn roer op het heimet, zoodat deze
van het paard tuimelde. Daarop gaf hij den ongelukkige
nog eenige slagen, zoodat het bloed hem uit neus en mond
spatte. Weldra blies hun slachtoffer den laatsten adem uit.
Terstond hierop brachtsn zij het paard bij Graaf Lodewijk
en verhaalden hem wat er gebeurd was. Toen deze echter
vernam, dat zij Aremberg vermoord hadden, gaf hij ten
antwoord: »Ik had liever gezien, dat gij mij den man
»levendig geleverd had, doch nu het gedaan is, kan ik u
»daarvoor niet straffen." Het lijk werd op een baar gelegd
en zn de kerk van Heiligerlee begraven. Maai ten werd kort
daarna doodgeschoten door Aremberg's page, die verbitterd
was over den smaad zijnen meester aangedaan, en Sybrand
Sickesz., die later door de Spanjaarden werd gevangen genomen, moest den 15den Sept. 1571 te Amsterdam zijn
leven aan de galg boeten. 1)
Zoo eindigde de eerste veldslag tusschen Alva's benden
en de verdrevene Nederlanders!
Behalve een grooten buit bemachtigde Lodewijk ook de
zes veldstukken, die Aremberg uit Groningen naar het
slagveld had medegenomen. 2)
Megen had den vorigen dag Zuidlaren bereikt en was
op den middag van den noodlottigen dag vandaar verder
getrokken. De vluchtelingen, die hem onderweg ontmoetten , deelden hem de tijding van den treurigen afloop
mede, zoodat hij zich daarop naar Groningen begaf, om
die stad tegen een aanval te verzekeren, waar hij den
1) Zie: „Oud en Nieuw uit de Vaderl. Geseh.", door Scheltetna,
II, 149. 2) Zie over die veldstukken o. a. Bosscha, t. a. pi., bl. 154.
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25sten Mei aankwam, doch zonder de ruiterij, die hij vermoedelijk te Zuidlaren had achtergelaten.
»Jacob Huizingen volck toecli nae Lewerden" op dienzelfden dag, waar het »gans weerloos ende sondergeweer"
den 29sten of SOsten Mei aankwam en eveneens Groesbeeck, die echter weder den volgenden dag naar Groningen
ging, terwijl de vendels van Huisinge eerst in de volgende
maand (26 Juni) wel uitgerust weder derwaarts trokken.
Alva, niet weinig vertoornd over den nederlaag door zijne
troepen bij Heiligeiiee ondergaan, besloot zelf naar liet
Woorden op te rukken.
Yóór zijn vertrek echter liet hij
te Brussel, tot schrik der bevolking, onderscheidene personen onthoofden, zooals wij zagen, ook Beyma en Galama.
Inmiddels werd hij voortdurend nauwkeurig door Megen
op de hoogte geholpen van de bewegingen van Graaf Lodewijk's leger en toen hij vernomen had, dat eenige schepen op de Eems den toevoer naar Groningen beletten,
verzocht hij Megen hem hiervan terstond nader bericht te
zenden. Deze meldde hem den 5den Juni, dat hij er
vooralsnog weinig meer van wist, dan dat de zeeroover
Jan Abels zich daar ophield met een jacht en een carwecl.
Bossu moest zijns inziens maatregelen nemen, om geschikte
vaartuigen naar de Eems te zenden, ten einde de Geuzen
vandaar te verdrijven. 1)
Lodewijk had zich na de overwinning bij Heiligerlee nog
eenige dagen in het klooster opgehouden met het plan, om
zich vervolgens van Groningen meester te maken, doch dit
scheen hem niet uitvoerbaar te zijn. Zijn vijand was trouwens in getalsterkte aanmerkelijk aangegroeid. Toch heb1) Corresp. du duc d'Albe, bl. 97 en 141, alsmede bl. 125; Schotanus, t. a. pi., bl. 751; Gron. Bijdragen, VII, 27(3 en bladz. 444
hiervoor.
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ben sommigen hem beschuldigd, dat hij een slecht gebruik
van zijne overwinning maakte, »met Pannekoecken en stilliggen," zooals Schotamis het uitdrukt, »den tijdt ende des
Crijchsvolcks soldije verteerende." 1)
Megen had van Alva den raad ontvangen eene afwachtende houding aan te nemen, op hoop, dat Graaf Lodewijk
uit geldgebrek door zijne krijgers zou worden verlaten. En
waarlijk, hiervoor bestond veel kans, want slechts met
moeite kon hij zijne benden van het noodige voorzien, te
meer daar Boshuyzen met acht oorlogschepen voor Delfzijl
kruiste. Om die reden gaf Lodewijk, namens zijn broeder
Willem I , den lsten Juli aan Dirck Sonoy en ïïendrick
Thomasz. bestellingbrieven, om de vijandelijke schepen te
vermeesteren, onder voorwaarde, dat zij hem het veroverde
geschut zouden overleveren. Zij voegden zich met hunne
schepen bij die van Jan Abels en het duurde niet lang,
of deze dappere zeelieden raakten slaags met de vijandelijke
vloot. Sonoy en de zijnen telden volgens het bericht van
een spie aan Megen, den lOden Juli, zeventien schepen
met zevenhonderd koppen bemand. Deze spie hield het er
voor, dat ze zich dien eigen dag ten strijde bereidden, hetgeen Megen zeer waarschijnlijk voorkwam, zoo meldt hij
Alva, daar hij in den namiddag eenige kanonschoten had
meenen te hooren. En hij had juist gehoord. Men had
de vijandelijke vloot willen aantasten, maar Boshuyzen,
vreezende niet bestand te zijn tegen den voorgenomen aanval , heesch de zeilen en nam de vlucht in volle zee, door
de Geuzen vervolgd, die zich van een paar groote schepen
meester maakten en zich daarmede naar Delfzijl begaven. 2)
1) Aldaar, bl. 751.
2) Bor, IV, 169. — Corrcsp. 149. — Van Vloten, t. a. pi., I ,
143. — V. Gron., t. a. pi., bl. 30.
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Graaf Lodewijk was in het laatst van Juni naar liet
klooster Selwerd getrokken, had daar enkele schermutselingen met den vijand, o. a. den 22sten met de ruiters van
Martinengo, maar daar bleef het bij. Doch een dreigend
onweder pakte zich samen. De ijzeren Hertog, die met
bitteren spijt de nederlaag der Spanjaarden bij Heiligerlee
had vernomen, had onmiddelijk het gevaar overzien en besloten zich met eene aanzienlijke krijgsmacht naar de plaats
des onheils te begeven. Het verlies der stad Groningen
zou de zaak des Konings in 't Noorden ernstig kunnen bedreigen. Er moest dus zonder aarzelen gehandeld worden
en daarvoor was Alva de juiste persoon.
Den 25sten Juni had hij Brussel verlaten en kwam
Woensdag den '14den Juli to Rolde aan, denzelfden dag,
waarop Groesbeeck Graaf Lodewijk van Winsum verdreef,
die daarop van Selwerd opbrak, met het plan zich naar
Oost-Friesland to begeven, en zich bij Hoogerbrug versterkte.
Op den volgenden dag, even vóór den middag, kwam de
Hertog met drie tercio's of regimenten Spaansch voetvolk,
drie compagniën lichte ruiterij en een cornet ruiters voor
de stad Groningen. Het bevel der ruiterij was opgedragen , naar het schijnt, aan Cesare Gonzaga of Davolos on
aan Martinengo. Alva sis by heerepoort tbolwerck opgereden," zoo verhaalt ons Ant. Joostz., »ende sonder eten
»ende drincken Ebbingbapoort vuytgereden." Het was
»een schoon hoop volex van goede oude ervarene wel ge»oeffende soldaten, by hem hebbende 't voorsz. geschut met
»een goet getal schipbruggen, die hem uyt Brabant op
»wagens naer gevoert zijn , bequaem zijnde, om een reviere
sinder haest over te bruggen, welcke wagens met schipsbruggen nochtans binnen Groeningen opte Marot zijn •blij»ven staen, maar het crijghsvolc is datelijck sonder rusten
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»de Heerpoorte in, dwars door de Stadt tot die ander sijde
»de Botteringe poorte weder uyt getogen, daer het ander
»crijghsvolc was gelegert. De Hertoge van Alva is met
«zijnen Soon den groot Prior van Malta ende sijn Hofge»zin met een deel Kuyteren van de Heerepoorte om de
»veste ghereden tot de Botteringe poorte toe, sonder in de
»stadt te komen." 1)
Alva had nu over eene geduchte macht te beschikken.
Behalve het krijgsvolk, dat hij met zich mede had gevoerd ,
waren reeds 18 Juni Billy met vijf vendelen en 19 Juni
Chiapin Vitelli met 10 vendelen van Gilles van Barlaymont, Heer van Hierges, te Groningen aangekomen. Het
schijnt wel, dat de vendelen van Barlayinont door Kollumerland waren getrokken, althans in zekere staat van
»Expensen ende uytgaven" van die grietenij leest men:
»Ende hebben die thyen vendels waelen van den heer mon»suyer Hierges ofte Baiiemont" (naar?) »Groningen drie
sedtmael cost ende dranck van de voorsz. ingesetenen ge»hadt." 't Kan ook zijn, dat dit op de terugreis geschiedde , zooals dit het geval was met de vier vendels, die van
Groningen terugkomende, door Achtkarspelen, trokken.
Yoorts was mede op den 19den der vorige maand het
paardevolk van Hertog Eric van Brunswijk, ten getalsterkte van 1600 man, te Groningen aangekomen.
Het leger, waarmede Alva nu tegen Graaf Lodewijk
optrok, bestond uit 17000 man voetvolk en 3000 man
ruiterij, terwijl dat van den laatste 25 vendels of 7000 à
8000 man voetvolk en 200 man ruiterij beliep. 2) Onder
1) Vrije Vries, (Ant. Jz.), IX, bl. 437. — Gron. Bijdr., dl. VII,
bl. 276. — Bor, t. a. pi., fol. 174.— V. Vloten, t. a. pi., I, bl. 92
en Corr., bl. 149 (10 Juli). Kronyk van Rengers, I, 332.
2) Zie de aangehaalde bronnen en Arch. d. 1. m. d'Orange, I l I ,
228 tot 237.
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de kapiteins van Lodewijks voetvolk komen o. a. voor:
Wilhelm van Doekum, slJmmel van Leeuwaerden'', Homme
van Hettinga en Jan van Bonga, terwijl ook een der Galama's en Homme van Camstra zich in zijn leger bevonden.
Alva rukte dienzelfden dag, dat hij te Groningen was
gekomen, tegen Lodewijk op en verjoeg hem, zoodat
deze zijn legerplaats opsloeg bij Jemmingen, gelegen
aan den linkeroever der Bems. Den volgenden dag trok
Alva naar Slochteren, versterkte het kasteel te Wedde en
begaf zich verder naar Reyde, waar hij den 20sten aankwam , om des anderen daags tegen Graaf Lodewijk op te
rukken. Des morgens werd de eerste aanval door de Spanjaarden ondernomen en langzamerhand geraakten de beide
legers slaags. Maar de muitende en onwillige benden van
Lodewijk waren tot geen vechten te bewegen. Zij riepen
om geld en bleven, niettegenstaande smeeken en dreigen,
volstandig weigeren. Hoe meer de Spaansehen kwamen
aanstormen, des te grooter werd de verwarring in Lodewijks leger, dat spoedig geheel en al verslagen was, met
verlies van den gansenen legertros. 1)
Zoo werd dan op den. 21 sten Juli door de slag bij Jemmingen de overwinning bij Heiligerlee te niet gedaan!
Groot was de slachting, door den vijand aangericht.
Bovendien vonden velen hun dood in de Eems; slechts
enkelen ontkwamen, onder welken de dappere Lodewijk,
Tjalling van Eysinga, Galama, Bonga en de tromslager
Sybrant Sickesz., die handdadig was geweest bij het ombrengen van den Graaf van Aremberg.
Van Galama vindt men aangeteekend, dat hij, «vluchtende
sdoor een hoop Spanjaarden vervolgd, stand hield, de vij1) Vergelijk: Gron. Bijdr., dl. IX, bl. 105, noot 2.
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»anden afsneed en versloeg en een grooten buit met zich
» voerde." 1)
De bekende Jan Abels en Willem Jansz. (van Solwerd),
die bij hem in dienst was, »voeren met heur schip daer»omtrent tot tweemalen toe, en berchden veel volcx met
»heur schip, die uite slach, ontloopen waren, brengende de»zelfden tot Empden, die daer ynne gelaten werden; ende
» worden noch veel meer ander gebercht met schuyten ende
»ander schepen." 2)
Alva bleef naar het toenmalig krijgsgebruik drie dagen
op het slagveld.
Inmiddels was er vrij wat noodig, om in de behoeften
van zijn leger te voorzien.
»Des anderen daechs nae den slach, werdt van Leeu»werden veel voorraedt van Leeftoclit nae Alva's Leger
sghevoert/' 3)
Maar 't schijnt, dat ook naburige grietenijen nog al het
een en ander, zooals wagens, paarden' en mondvoorraad
moesten leveren. Voor Kollumerland beliep dit 700 car.
gld.; Achtkarspelen moest »20 waegens met fuerluyden tot
»profîte van den Mat. syn excellentie van tfoer victualie van
»Grronyngen naer Jemmynge" leveren, hetgeen deningesetenen aider wagen vyer g. gld." kostte; en later kwam
daarbij nog »de schade de sy hebben geleden aen waegens
sende peerden.''' Ook Oostdongeradeel moest sdeur bevel
»van zijn ExR. nae Grroeninghen eenige waegens" zenden.
Westdongeradeel klaagde later ook niet weinig over hetgeen
1) Het is niet zeker welke Galama de hierbedoelde is geweest.
De geschiedschrijvers spreken nu eens van Seerp, dan weder van Douioe.
Men zie daarover meer in Bijlage C, op: Galama.
2) V. Vloten, t. a. pi., I, bl. 144 (noot).
3) Schotanus, t. a. pi., bl. 753.
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»zij tot wagens ende peerden te coste heft moeten doen . . .
sin tijde dye Excellentie van den Hertooghe van Aylva"
(sic!) »gueverneur e t c , te Gronyngen was." 4)
Den 24sten Juli rukte de Hertog weder naar Groningen
op en begaf zich den volgenden dag naar Delfzijl, waar
hij eene vesting wilde aanleggen, om het begunstigen der
«ketters" door de stad Bmden te verhinderen, welke sterkte
Marsburg zou worden genoemd. Dit kwam evenmin tot
stand als het ontworpen kasteel te Groningen, waarvoor
de plaats door Alva's ingenieurs reeds was bepaald.
De Hertog keerde naar Groningen terug, bleef er nog
zeven dagen en nam toen den terugtocht aan naar het Zuiden.
Een gedeelte van Alva's benden, met name »vyer fen»delyn waelen met mijn Heer van Barlemont van Gronyn»gen onder anderen afgecomen" trokken door Achtkarspelen en vervolgens naar Leeuwarden. Deze vendels beliepen te zamen, »ongetelt wijven of vrouwen ende jongen,"
1000, die »dre etmalen" in de grietenij vertoefden en aan
»wijn, cleyn broot ende varsch fleysch" gedurende dien
tijd 3000 car1 gids. verteerden. 2)
De Graaf van Megen was inmiddels Aremberg als
Stadhouder over dit gewest opgevolgd, hoewel de weduwe
van Aremberg gaarne haren oudsten zoon als zoodanig
had zien benoemd en er bij de Staten van Friesland dan
ook op aangedrongen had, om daarvoor hunne moeite te
doen. Overigens had zij de Staten hare verwondering te
kennen gegeven, dat zij »niemandt inne werreldtt niett en
»hebben geschicktt, die hoer Genede hoer leedt beclaegde."

1) Meergemelde „Staat van Expensen", aanwezig op 't Archief van
Friesland.
2) Meergenoemde „Staat van Expensen". —• Sehotanus, bl. 754.
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Hierop betuigden de Staten, met de noodige verontschuldigingen, »dat hun de doot ende verlies'-1 van hun Stadhouder »zeer leedt is, ende dat wy zyn doot zeer beolaesghen, ende deshalven mit haer Gnaden ende haer Edel»heyts kynderen droevich zyn." 1)
De nieuw benoemde Stadhouder had inmiddels den 4den
Aug. te Leeuwarden een plakkaat laten uitvaardigen, waarbij
bevolen werd, salsoe Gfodt Almachtich een seer wonderlicke
sende schoone victorie
verleent heeft omtrent Jem»mighen in Eemderlant, iegens zijne Maiesteyts Eebellen
»ende MoeLvviDigen , die men den Geusen genoempt heeft,"
om in alle grietenijen, »in allen Prochien kercken, den
»vyftienden deeser maent," te doen houden, ssolemneele
»ende behoirlicke prôcessiön." 2)
Nadat de Graaf van Megen, zooals boven is opgemerkt,
twintig dagen later (24 Aug.), namens den Hertog van Alva,
had laten bekend maken, dat de Verbondene edelen onder
zekere voorwaarden »gratie ende perdoen" konden verkrijgen , beval hij den 25sten dier maand (Aug.) aan al de
grietslieden, om hem ten spoedigste de namen op te geven
van hen, » die hun ten dienste van Graeff Lodewick besgeven hebben." 3) En dat hieraan werd voldaan , blijkt
wel genoegzaam uit de Vonnissen van Mei 1569, waarbij
zulk een groot getal Friezen om die reden werd verbannen.
Volgens eene opgave uit die dagen beliep het getal edellieden , burgers en landlieden, uit de verschillende steden
en grietenijen van Friesland, die sedert de troebelen van
het jaar 1566 tot in 1569 geëxecuteerd en uit den lande

1) Zie Charterboek, IlI, bl. 740, 741, 745 en 751.
2) Charterboek van Friesland, IlI, 743.
3) Aldaar , bl. 747 en 748 en bl. 454 hiervoor.
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gebannen waren: 316 personen, welk cijfer echter later
nog aanzienlijk werd overtroffen. 1)
Tengevolge de nederlaag, die de volgelingen van Lodewijk

van Nassau bij

de ballingen

Jemmingen hadden geleden, waren

her- en derwaarts verstrooid.

Waarheen en

wat nu te doen tot afbreuk des vijands, tot herkrijging der
vrijheid in kerk en in staat!
/ Wordt vervolnd.!

1) Over de slagen bij Heiligerlee en Jemmingen kan men het een
en ander vinden bij de geschiedschrijvers Bor, Winsemius, Schotanus,
Arend en van Vloten, de Kronyk van Rengers ten Post, enz., maar
vooral in de meergemelde „Corresp. du duc d' Albe"' en Archives de
la maison d' Orange, I, alsmede in de Gron. Bijdr., VII, 277.
Meer in 't bijzonder over den slag bij Heiligerlee, de verhandeling van
Dr. Bisschop in dl. XI van De Vrije Fries, waar o. a. in Aant. 5 ook
onderscheidene bronnen worden aangehaald. Die geleerde schrijver
schijnt de Kronyk van Rengers niet gekend, althans niet gebruikt te
hebben. (Rengers geb. 1542 en overl. 1626.) Verder werd door Prof.
R. Fruin in April 1868 geschreven: „De overwinning bij Heiligerlee",
uitgegeven door de Maatsch. „Tot Nut van 't Algemeen."
Over den Graaf van Aremberg , die van 1548—1568 Stadhouder van
Friesland enz. was, zie men o. a. de Friesche Volksalmanak van 1849
en Bor, t. a. pi., op het jaar 1568. Over zijn uiteinde zie men het
werk van Seheltema , door mij op bladz. 468 aangehaald. Zijn lijk
werd in de kerk te Heiligerlee begraven, „ met zeeven houten beeldekens", zegt Gabbema, (Leeuw., bl. 513), waar tevens een latijnsch
jaardieht wordt aangehaald, vervaardigd door den meergemclden uitgeweken Leeuwarder Burgemeester Tjerk Walles, hetwelk Gabbema
aldus vertaald :
„Ligne, om der beelden wil, gy nieenig meiiseh quaamt dooden,
„Daarom in d' aarde neem met u deez' houten gooden."
In de Gron. Bijdr., dl. IlI, blad?. 267 komt voor eene verhandeling: „Over het graf van Johan de Ligne, graaf van Aremberg."
Men zie voorts meerdere Aant. hierover, alsmede eene Naamlijst
van strijders bij Heiligerlee en Jemmingen onder Graaf Lodewijk, en
van andere Ballingen,, in Bijlage C.
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IlI. 1)
De Friesche Watergeuzen.
»Hun besluit was spoedig genomen; zij stellen vast, hun
sgeluk op de zee, op welke velen reeds voorheen gezworven
»hadden, te beproeven; zij zullen aldaar den vijand afbreuk
»doen en te zijnen koste leven." 2)
Zooals wij vroeger reeds hebben opgemerkt, was de later
zoo bekende Dockumer zeeman Jan Abels reeds in Meien
Juni 1568 Graaf Lodewijk, toen deze zich in Groningerland bevond, van Emden uit behulpzaam, om hem van
levensmiddelen te voorzien. 3)
Tien jaren te voren, 5 April 1558, was Abels, evenals
zijn broeder Tamme in 't vorige jaar (28 April 1557), door
Burgemeester en Raden van Groningen aangesteld tot »ka»piteyn ende hoeftman mit synen Knechten en boetzkyn»deren, om onse vianden" (de zeeroovers) »te vervolghen
»ende nedertholeggen." Tamme was meer in 't bijzonder
aangesteld, om de koopvaarders, die naar Bremen en Hamburg voeren, tegen de zeeroovers te beschermen. 4)
1) De twee eerste vellen van dit opstel, (zie hiervoor bl. 387 tot
418), waren, tengevolge van een misverstand reeds afgedrukt, vóórdat de schrijver daarvan kennis had. De voornaamste fouten en misstellingen daar en elders voorkomende , zullen aan het slot dezer Verhandeling worden aangewezen en verbeterd.
2) De Jonge, Neêrl. Zeewezen, I, bl. 119.
3) Bladz. 4G0 en 474 hierv. — Van Gron., t. a. pi., bl. 30 (noot
46) en bl. 135; Corresp. du duc d'Albe, bl. 125 en Archives, t. a. pi.,
I l I , bl. 232.
4) Stukken op 't Gron. Archief; zie: Feith's Register, op 1557 , no.

23
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Later echter, toen de zaken eene andere wending namen ,
verbonden zij zich, evenals hun broeder Focke, aan de
zaak der vrijheid. Zij namen vervolgens niet weinig deel
aan de tochten der ballingen en behoorden tot de meest
geduchte Watergeuzen. 1)
Zonder twijfel hebben zich vele ballingen, na den ongelukkigen afloop van Lodewijk's tochten ia Groningerland,
op zee begeven, om daar hun geluk te beproeven en den
vijand afbreuk te doen. Lodewijk had reeds den lsten
Juli 1568, dus kort YÓór den slag van Jemmingen, namens den Prins van Oranje, bestellingsbrieven uitgereikt
aan Diederick Sonoy en Hendrick Thomasz., met last, om
»de vijanden van den Prins, hunne schepen en goederen,
»met geweld aan te grijpen en te beoorlogen." Doch de
zwerftochten, die zij ondernamen, waren aanvankelijk ingericht op kleine schaal, zonder een bepaald opperhoofd,
noch met een vooraf beraamd plan. Wel had Willem van
Oranje Joan Basius, »een Friesch Rechts-geleerde," die
zeer hoog bij hem stond aangeschreven, naar de ballingen
gezonden, »die te Embden ende te Wesel schuylden," om
hen tot medewerking op te wekken en waren velen bereid
aan dien roepstem gehoor te geven, maar de noodige eenheid ontbrak, om iets met goed gevolg uit te werken. 2)

8 en 1558, no. 7. — Van Gron., t. a. p i , bl. 29 en 135, fin Carolus,
C. de Robles, bladz. 8. — Dat aan Jan Abels door het Hof van
Friesland was opgedragen, om de zeeroovers te bekampen, zooals v.
Gron. op het voetspoor van Carolus schijnt te meenen, hoewel Carolus alleen van het Hof (Senatus) spreekt, zonder bijvoeging, welk Hof,
is dus volgens het bovenstaande onjuist,
1) Zie over: Jan, Tamme en Focke Abels en hunne verwantschap ,
Bijlage _D.
2) Schotanus, t. a. pi., bl. 755, — Over Joan Basius zie men in
B'ijlage C en bl. 462 hiervoor.
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Dit zag Willem van Oranje dan ook duidelijk in en om
hierin te voorzien, stelde hij in Augustus 1569 Adriaan van
Bergen, Heer van Dolhain, tot admiraal en opperbevelhebber aan over de geuzenschepen. Deze bleek echter geheel ongeschikt te zijn voor de vervulling van die moeielijke taak en reeds in 't volgende jaar werd hij door Guislain de Fiennes, Heer van Lumbres, vervangen, die aan de
zaak der vrijheid betere diensten bewees. 1)
In dezelfde maand, dat Dolhain tot Admiraal was benoemd,
gingen enkele ballingen den 15den Aug. met elkander een
verbond aan, welk feit men over het algemeen als het
aanvangspunt beschouwt van een geregelden strijd der uitgewekenen tegen Spanje en het is van dien tijd af, dat de
zwervende ballingen meer bepaald onder den naam van
Watergeuzen bekend zijn.
»Alzoe op voirleden jaren," dus vangt dit geschrift aan,
»liet meeste deel van den adel zoe wel uwt friesland, holslant en dese Landen verjacht zijn wt haren vaders landen ,
«verlatende goet, wijff ende kinderen," zoo verbonden zij
zich »met allen haven goederen lyff ende leven metten an»deren op te zetten, streckende ende tenderende alleenlyck
»tot afbreek, vernielinghe ende anulacie van den Duc de
»Alba met synen bloidige adherenten," alsmede om »te
»weghen te brengen, dat het waeraftighe Godts woirt ver»cundicht ende gepredickt werde." De Prins had hun
1) Van Groningen, t. a. pi., bl. 38, 49 en 57; Bor, t. a. pi., V,
bl. 208 vso.; Van Vloten, t. a. pi. (ed. 1858), bl. 156—161. — In
eene bekentenis van zekeren Watergeus Lucas Thijes van Campen,
van 5 Oct. 1569, wordt van Dolhain gezegd: „homme maigre à pe„tite barbe et vêstu d'ung sayon verd à manches pendentes." Corresp.
de Frise, aanwezig op 't Belgisch Archief, mij medegedeeld door den
Heer Rengers van Naerssen. — Zie ook: Bor. t. a. pi., V, bl. 2.33
en 234.
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sbestellinge gegundt," om »te waeter ende te landen, aen»slaghen te doen tot afbreek van Ducq de Alba, om onsen
»viand daer het ons meest ende best ghelegen ende goedt
»duncken sal," te beschadigen. )> Dienende mede tot ontset
»van myn heere de Princen.''
Ten slotte komen zij overeen, »dat niemants van onsen
smet syn eigen voirnemen eenighen aenslach beginnen ende
»ter hant slaen sal noch aenvanghen, sonder weeten ende
»sluyten van onsen allen ghemeender Raedt ende advys."
Van de »buiten ende prijsen" zou de eene helft zijn stot
»behoif des doirluchtige heere den Prince van Oraigne" en
de andere helft »voir die scippers, boitslieden, lants knech»ten naer ordonnantie daeraf sijnde."
Deze acte werd opgemaakt door J. Coornhert, »Imperial
»openbaer ISTotarys" en onderteekend door Albrecht van
Egmond , Lodewijk van Brederode, Crispinus van Solbrugge,
Barthold Entens van Mentheda en Jelte van Eelsma, terwijl »capitein Meinert Friese" niet schrijven kon en met
een kruisje teekende. 1)
Zooals wij vroeger gezien hebben was Eelsma een Fries
en vermoedelijk ook de laatstgenoemde. Eelsma, die mogelijk'op het Verbond der Edelen had geteekend , was verbannen en vervolgens naar Einden gevlucht, waar hij een
schip uitgerust en zich bij de vrijbuiters had gevoegd.
Overigens treffen wij nog vele andere Friesche ballingen
aan, die zich onder de Watergeuzen begaven, en die wij
vroeger als leden der Verbondene Edelen of strijders bij
Heiligerlee en Jemmingen hebben ontmoet, zooals: Jan van
Bonga, Sjuck van Eminga, Pibo van Haerda, Duco en
1) Te Water, t. a. pi,, I l I , bl. 457 en IV, bl. 276. — Van Gron.,
t. a. pi,, i. v.
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Homme van Hettinga, Hero van Plottinga en Wyger van
Sytsma. Yerder komen als Friesche Watergeuzen, behalve
Focke, Jan en Tamme Abels, nog voor: Wibo van Gfrovestins, Pieter de Jonge, Pieter en Wibe Syurdtsz., Pier
Smit, Wibo Tjarrels, Tjepke Wigers, Andries, Egbert en
Jurriën Wijbrandtsz. en anderen. 1)
Inmiddels had de Stadhouder van Megen in den aanvang
van 1569 eene ordonnantie uitgevaardigd, gedagteekend 26
Januari, om »eenen bequaem middel" te beramen tegen de
aanslagen der ballingen, of zooals hij ze noemde, »Gewal»denaers, Knevelaers ende andere Rabauwen," wier wraakzuchtige bedoelingen niet weinig strekten »tot grooten jamsmer, verdriet ende confuys" van de achtergeblevenen. In
die ordonnantie werd den ingezetenen gelast, om de handelingen dezer »pyraten" krachtig tegen, te staan, »'t zy
»mit generaele waeclringhe, 't deppen der clocken, ofte
ïandersins als ghy aldervoegelicxt 't zelve te wercke zult
»connen bringen.''1 Yoldeden zij daaraan niet en mocht het
blijken, dat er door »d' Ingesetenen deeser Landen gheen
»middel tot huer eygen beschut ende beschermenisse gevonsden en worde," dan kon men verzekerd zijn, dat er een
behoorlijk getal van »Spaensche ende Walsche Knechten"
dit gewest weldra zou binnenrukken en men wist, wat dat
beteekende.
De Stadhouder, overtuigd, dat zulk een bezoek den ingezetenen geenszins aangenaam was, voegt er dan ook met
nadruk bij: üwaer toe ghy gedachtig moecht weesen."
Tevens werd gelast het vroeger vermelde Plakkaat van 26
Juni 1568 met »die namen van den Personen, wiens goe1) Zie over deze personen hierna in den tekst, alsmede Bijlage D,
waarin de namen en eenige levensbij zonderheden der ons bekende
Friesche Watergeuzen zijn vermeld.
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»deren bij sententie geconfisceert zyn" te publiceeren. En
daar hij er aan twijfelde of zulks wel met gepasten spoed
zou geschieden, beveelt hij uitdrukkelijk, dat men hem
zou melden »den daoh wanneer ghy zulox ghedaen sult
»hebben, zonder van des te weesen in ghebreecke."
Kuim drie maanden later (4 Mei) werd er namens den Koning eene ordonnantie gepubliceerd, inhoudende, dat niemand zich ergens metterwoon mocht vestigen, tenzij voorzien
van een sgoede deuchdelicke certificaetie van hueren PastoeAren , Officieren ende Wethouders" van de plaats, waar zij het
laatst gewoond hadden. Daaruit moest blijken, »dat zy
»aldaer eerlicken geleeft, geconverseert, ende als goede
sCatholicxe Chrysten luyden toebehoirt, hen gedraegen
»hebben, ende dat zy oick van daer uyt geen andere
»quade oirsaecken vertrocken ende gescheyden on zyn."
Dezulken moesten verder beloven en verklaren, dat zij getrouw zouden zijn en blijven aan sdie olde Chrystelicke
xende Catholicxe Religie" en zich niet zouden inlaten met
hen, »die hen anders souden willen persuaderen." Overigens werd aan sGrietslieden ende Wethouders" strengelijk
gelast, om hierin »goede diligontie te doen, ende parti»nente informatie te neemen jegens die Overtreeders van
sdeese onse ordonnaniie ende bevelen; ende dit al," — e r
viel dus niet mede te spotten, — »bij peene van hueren
»officie terstondt."
De uitgewekenen wisten nu, waar zij zich aan te houden
hadden. De oude bevelen en plakkaten werden voortdurend op nieuw afgekondigd en nieuwe vulden de vorigen
aan. Er was geen ontkomen meer. Jong of oud, ziek of
gezond, aanzienlijk of gering, niemand werd daarbij vergeten. Zoo vaardigde de Stadhouder den 27sten Juni eene
nieuwe ordonnantie uit, waarbij aan de Geestelijken werd
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opgedragen, er nauwkeurig acht op te slaan, of de zieken,
die zij bezochten, ook iets zeiden sstreckende tot schanda»lisatie" van de sïïeyligen Sacramenten;" verder moesten
zij toezien of de overledenen wel in 't Katholieke geloof gestorven waren, want was dat niet het geval, dan hadden
zij te zorgen, dat de zoodanigen op een xongewyde plaetze"
werden begraven.
Geene »Vroetvrouwen" mochten worden toegelaten of zij
moesten Katholiek zijn en terstond moesten zij zonder verzuim bij den pastoor aangifte doen, als er een kind geboren
was, opdat men kon nagaan, wie hunne kinderen al of
niet lieten doopen. 1)
De »pyraten" werden inmiddels hoe langer hoe driester.
Abels had steeds meer en meer vluchtelingen om zich heen
verzameld en bestookte voortdurend met grooter macht van
schepen de Friesche en Hollandsche kusten. Zoo had hij
zich o. a. in Maart van dit jaar (1569) zelfs in de nabijheid van Groningen gewaagd, aldaar vijf vaartuigen geplunderd en den buit naar Emden gezonden, waar zijne
vrouw en broeder een deel te gelde hadden gemaakt, terwijl zijn zoon te Norden een ander deel had verkocht.
Aan de andere zijde begreep men, dat er noodzakelijk
iets gedaan moest worden, om die steeds toenemende vrijbuiterij tegen te gaan. Kort daarna, den 13den April,
werd dan ook aan Jacob Roussel en Adriaen Vastaerts,
Raden Ordinaris in den Hove van Friesland opgedragen,
om met de volmachten der steden middelen te beramen
tegen »die seeroverie op die stromen" (»seestrande" is doorgehaald) »van Vrieslandt." Spoedig daarop werd besloten, dat
1) Charterboek van Fr., IlI, bl. 763, 767 en 769.
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er een schip van 1-4 last softe daeromtent'J, benevens twee
andere schepen zouden worden uitgerust voor 1000 car. gids.,
bemand tot »discretie van den Hove", — van elders weten
wij met 50 koppen, — terwijl aan zekeren Magnus Aerendtsz.
van Dockum, den 19den dier maand daarover »'t capiteyn»schappe ter zee" werd opgedragen.
Deze onbeduidende vloot werd te Dockum uitgerust en
van geschut en wapenen voorzien. 1)
In het naburige Groningen waren voor dat doel twee
jachten met 30 man onder bevel van kapitein Pieter Thijes
gereed gemaakt en naar zee gezonden. 2)
Dit een en ander geschiedde hoofdzakelijk met het oog
op de zeerooverijën van Jan Abels en de zijnen, die toen
de Wadden zeer onveilig maakten.
Geheel ontoereikend was deze vloot van vijf kleine vaartuigen om met kracht de vrijbuiters te bestrijden, en ook gaf
het weinig, zoo er geen genoegzaam aantal schepen was,
dat er kort daarna vier commissarissen, twee te Dockum
en twee te Groningen, werden aangesteld, die op een tractement van slechts 12 à 14 stuivers daags, opdezeezaken
moesten toezien, te weten: Gerrolt Gerroltsma, olderman
te Dockum, en Einthje van Aytta, grietman van Oost-Dongeradeel, voor Friesbnd, en Herman Evers, secretaris van
1) Archief van Groningen, zie Feith's Register, h. a. no. 73 en
Van Vloten, t. a. pi., bl. 145 en 146. — Volgens Rentmr. Rek. van
Friesland van 1569—'70 was Magnus Arentsz. „ Bakenmeester" op
Schiermonnikoog en moest de zeetonnen leggen; volgens die van 1570
—'71 stierf hij in 1570 of '71. 's Hofs Commissieboek, fol. 94.
2) Over de verschillende soorten van schepen, destijds in gebruik:
zie men: Mr. Koenen, Scheepsbouw, bl. 76; De Jonge, Nederl, Zeewezen, I, bl. 125. 139 en 180; Van Gron., t. a. pi., bl. 76 en de
noot 122; Van Vloten, t, a. pi., passim. Zoo worden er genoemd:
carweels, boyers. yachten, raeseyls, kitsen onz. De benaming Mts be-

staat ook nu nog en schijnt thans voor vischschuiten gebezigd te worden.
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Groningen, benevens Eylco Wyneken van Marsburg bij Delfzijl , voor Groningen. Ondervonden zij moeielijkheden in
hun ambt, dan hadden zij zich slechts te wenden tot den
Heer van Wacken, het hoofd der Admiraliteit. 1)
De vrijbuiters stoorden zich hieraan evenmin, als aan den
stroom van plakkaten en ordonnantiën, die voor en na
tegen hen werden uitgevaardigd en waarin zij met de liefelijke namen van: »Kwaetdoeners, Boeven, Knevelaers,
Rebellen, Rabauwen" werden bestempeld. 2) Korten tijd
daarna vernam men dan ook weder, dat Jan van Bonga en
Homme van Hettinga met een tiental schepen de noordelijke
kusten bestookten, terwijl zij zich omstreeks 20 Juli (1569)
te Emden en Norden bevonden.
Verdreven uit hun land, beroofd van have en goed, gescheiden van vrouw en kinderen, ligt liet in den aard der
zaak, dat de woeste vrijbuiters, wier grondbeginsel was,
om door rooven en plunderen den vijand zooveel mogelijk
afbreuk te doen en te herwinnen, wat hun ontnomen
was — , over 't algemeen niet altijd het juiste doel voor
oogen hielden. In hunne verbittering tegen ieder, die de
Spanjaarden genegen was en de Roomsehe eeredienst bleef
aanhangen, vooral tegen de Katholieke geestelijken, gingen zij dikwijls in hun ijver veel te ver en wreekten
zij zich op individuen en op eene wijze, die de wreedheden
der Spanjaarden soms evenaarde. En toch, hoewel dit afkeuring verdient, het is te begrijpen, dat in zulke dagen
van ruw geweld, het » oog om oog, tand om tand," in
toepassing werd gebracht. 3)
1)
2)
2)
„leurs

Van Vloten, t. a. pi. (ed. 1858) I, bl. 146.
Zie: Dl. IlI van het Ch.boek.
„
Geus: de nier, bientôt si redoutables, et qui, malgré
exeès, contribuèrcnt beaucoup à la délivrance du pais." —
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Vooral was dit gewest daarvan dikwijls getuige.
Meermalen toch stapten zij des nachts met 45 à 50 man
aan wal en gingen dan een )>lantganck doen," zooals men
dit noemde. 1)
Zoo brachten eenige vrijbuiters den 20sten Augustus van
dit jaar (1569) een bezoek aan de grietenij Oost-Dongeradeel, waar Rinthje, broeder van Yiglius van Aytta, die
als zeer Spaanschgezind bekend stond, grietman was. Zij
deden bij die gelegenheid een aanval op het nonnenklooster
Weert, nabij Morra gelegen, en waren het spoedig meester.
De zwakke en onthutste bewoonsters hadden op zulk een
bezoek niet gerekend en konden zich tegen die ruwe indringers niet verdedigen. Het klooster werd geplunderd en
al wat draagbaar was medegenomen in de schepen, waarmede zij vervolgens naar den Scholbalch voeren en zich met
andere geuzenschepen vereenigden. 2) Kort daarna werd
een deel van dien buit, zooals onderscheidene kussens, lijnwaad , lakens en oorkussens , naar Emden gevoerd en aldaar
te gelde gemaakt. Een spion van de Mepsche kocht o.a.
zulk een laken, waarop »de naam van eene der nonnen
»met zwarte zijde gestikt was." 3)
Het schijnt wel, dat de voortdurende rooftochten Aytta
zulk een schrik op 't lijf joegen, dat hij, zooals zijn broeder
Viglius vermeldt, kort daarna ernstig ziek werd en in April
van het volgende jaar overleed. Megen begreep, dat het
van 't grootste belang was, om een opvolger te benoemen,
Groen van Prinsterer, Archives de la Maison. d'Orange, Tom. I l I ,
bl. 257.
1) Vergelijk: Van Vloten, t. a. pi., 1, bl. 291.
2) Scholbalch was de vroegere benaming van het vaarwater tusschen
Amcland en Schiermonnikoog, hetwelk thans onder die van het Friesche
gat bekend is. Vergel.: Vrije Fries, dl. XII, bl. 3373) Van Vloten, I, bl. 148. Van Groningen, t. a. pi., bl. 46.
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even Spaanschgezind als Aytta en hierin slaagde hij uitnemend in den persoon van Doede van Syrcxma, destijds
Burgemeester van Leeuwarden, die later met Aytta's weduwe huwde.
Dat de Geuzen ook hem niet zeer genegen waren, zal
weldra blijken. 1)
In September (1569) brachten de Watergeuzen een bezoek aan de eilanden Ameland en Terschelling. Op Ameland plunderden zij het kasteel van Pieter van Cammingha,
die evenwel tot de Prinsgezinde partij behoorde, en waarschijnlijk wel voortvluchtig zal zijn geweest. Mogelijk hield
men hem voor Spaanschgezind of deed men dit enkel uit
bandeloosheid. Den 12den dier maand schrikten zij des
morgens om 3 uur de bewoners van 't eiland Terscheiling
op en namen er den schout gevangen. Heer Jarich, eertijds alhier pastoor, was wegens de omhelzing der Hervormde leer verbannen, had het priesterlijk gewaad met het
harnas verwisseld en was nu luitenant bij Eelsma geworden.
Deze vroegere bewoner had den bezoekers van dit eiland
den weg gewezen. 2)
Het bezit dier eilanden was voor de Watergeuzen van
het hoogste belang, niet alleen, om van daar uit de Friesche kusten te bestooken, maar vooral ook, omdat de Oost1) Viglii Epistolae, in II. v. P., no. C. — Van Sminia, in zijne
N. Naamlijst van Grietmannen, bladz. 81, noemt Syrcxma een zwager
van Rinthje van Aytta, maar volgens 't Stamboek van De H. H. en
V. H., op: Siercfcsma, aant. 9 en in de Genealogia Ayttana, in H. v.
P., I, bl. 261, huwde hij niet met de zuster van Rinthje's vrouw,
zooals van Sminia zegt, maar met diens weduwe; Johanna Rommarts,
eene dochter van Johannes en misschien eene zuster van Focke en
Matthijs, zie bl. 438 hiervoor. — Zie ook: Van Vloten, t. a. pi. ,ed.
1858, I , bl. 181.
2) V. Vloten, t. a. pi., cd. 1858, I, bl. 149. — Van Gron., t.
a. pi., bl. 64, aant. 99 en 100. — Viglii Epist., in H. v. P., no. 89.
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Friesche Graaf, bevreesd voor Alva's bedreigingen, hen niet
gaarne meer in zijne havens zag binnenloopen en hun dan
ook -'t verblijf aldaar had ontzegd.
In diezelfde maand, den 30sten Sept., liet de Stadhouder van Megen een Landsdag te Leeuwarden uitschrijven
tegen den 12den sdeeser toecoemender maent van October",
ten einde »op 't alderspoedelycxt" middelen te beramen
sjegens die piraterye ende andere gewalden, die deese ge»meene Landen ende Ingesetene van dien zoude moegen
sovercoemen ende angedaen worden." In Holland was men
reeds druk bezig, om stwaeleff scheepen van oorloge toe
»te rusten, adviseerende dat men sulcx in Yrieslandt naer
»advenant (tot den selffs Landt beschutt ende bescherme»nisse) meer zouden doen."
In Friesland was men echter op dit punt nog steeds in
gebreke gebleven ; sist derhalven," zoo merkt de Stadhouder op, »dat men u verwytinge is doende." En om er nu
een begin meê te maken, stelde de Stadhouder op den
Landsdag voor, dat er eene scontributie van ses duysent
»caroly guldens" zou worden geheven, »tot weederstandt
»als voeren." Hiertoe werd dan ook dien dag (12 Oct.)
besloten, ten einde de ingezetenen te bevrijden van hen,
»die onder 't pretext dat zy hoer seggen haer Crychsluyden
»te zjn, de Ingesetenen van dese Landen, wonende op te
»platte landen , zeer moeyelyck, lastich ende schadelycken
»zyn, ende grooten overlast ende gewalt doen." 1)
Alle middelen werden nu beproefd, om de voortdurende
invallen der Geuzen tegen te gaan en het was dan ook om
1) Charterboek, IlI, bl. 771 en 772. Dit stuk komt aldaar ook
geheel voor op bl. 755, maar met het jaartal 1568; het is echter zoo
goed als zeker, dat dit laatste stuk van een verkeerd jaartal is voorzien en alzoo tweemaal bij vergissing is geplaatst.
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die reden, dat de Stadhouder twee maanden later, en wel
den 16den December, aan de verschillende Grrietslieden beval, om »die wacht, die alreede dus lange binnen uwe
»Jurisdictie gehouden is geweest, te verster cken,'' daarbij
tevens te kennen gevende, dat het hem nuttig voorkwam,
?dat in deselve wacht gebruyckt worden twee, drie ofte
»vier langhe roers, na die grooticheyt van den Dorpe oft
sPlaetse, daer die wacht gehouden sal worden." Deze
»roers" moesten door de ingezeten »becostiget" worden en
als zij niet gebruikt werden, moest de » Dorprechter oft an»dere geswooren van zijne Maiesteyt" ze in bewaring nemen.
Tevens nam de Stadhouder de gelegenheid waar, om
enkele vroegere plakkaten op nieuw uit te vaardigen, zooals o. a. die van 26 Juni 1568 en van 26 Januari 1569,
welk laatste plakkaat in 't bijzonder tegen »die Rebellen,
))Wederspennigen ende Grebannen" was gericht. Doch, om
niemand te vergeten, moesten bij de vernieuwde aflezing
van dit stuk daarbij nog1 gevoegd worden »deese woorden:
»Knevelaers ende andere Quaetdoeners." Eindelijk werd
hierbij nog een bevel tot publicatie gegeven van de namen
van allen, sdie by sententie gecondemneert" of wier goederen verbeurd verklaard waren. 1)
Die wachten, waarover boven gesproken is, waren wel
noodzakelijk, maar tevens eene kostbare en moeielijke taak
voor de grietenijen en het is dan ook niet te verwonderen ,
dat bij al de overige zware lasten en verdrietelijkheden van
deze tijden, daarover bitter werd geklaagd, o. a. door Oost1) Zie bl. 454 en 483. — Chartbk. IlI, bl. 774. De laatstbedoelde
namen worden in het Charterboek t. a. pi. niet vermeld, maar wel
wordt daarvoor verwezen naar bladz. 553 van de Kronijk van Winsemius , waar de namen van 257 gecondemneerde personen voorkomen,
die men ook allen vermeld vindt bij Marcus, Sent, van Alva. Zie
hierover meer in Bijlage E, op 24 Dec. 1569.
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Dongeradeel wegens de groote onkosten van »den dach ende
•>machtivacht dye de Gfrietenye overlanghe in groote getal
»gehadt heeft, ende noch moet hebben, zoo dye halve,
»zoe dye geheele Grietenye aen den dijck alleen." Vooral
in koude, stormachtige en donkere nachten was dit wachthouden zeker geen benijdenswaardige bezigheid, i)
Inmiddels schijnt de dappere, maar tevens beruchte Groninger Watergeus Barthold Entens, met eenige manschappen in deze maand (December) de Spanjaarden van 't eiland
Ameland verdreven te hebben. Althans hij bevond zich
daar in Januari van het volgende jaar (1570) en werd toen
weder vandaar verjaagd, met zulk eene overhaasting, dat
hij half gekleed de vlucht nam, »sijn sampten buxen"
(fluweelen broek) »de he uthgetogen hadde um to schepe
»to lopen," in den steek liet en slechts zwemmende zijn
schip kon bereiken. 2)
Homme Yan Hettinga beraamde ongeveer terzelfder tijd
met eenige zijner partijgenooten een plan, om een aanslag
op Dockum te beproeven, waarop het Hof van Friesland
verlof gaf, om het stedeke in beteren staat van tegen weer
te brengen. Van dien aanslag kwam echter niets. 3)
Nauwelijks was het jaar 1570 aangebroken of reeds op
den derden Januari werd er wederom door den Stadhouder
eene ordonnantie uitgevaardigd, en meer in 't bijzonder aan
de »Taverniers, Herbergiers ende andere, die Gasten geswoontlyck zyn te herbergen" gelast, om de namen »ende
1) Staat van Eæpensen. Voor de stad Leeuwarden werd 26 December 1572 en voor Wonseradeel 4 Februari 1573, eene geregelde Dagen Nachtwacht georganiseerd; Chartbk IlI, bl. 923 en 927.
2) Van Groningen, t. a' pi., noot 100, op bl. 394 en Kronijk van
Rengers ten Post, I , bl. 346 en 34/ en hierna. Bor, Vde boek,
fol. 238.
3) Van Vloten, t. a. pi., I, bl. 154.
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»toenamen" hunner gasten nauwkeurig hij geschrifte aan
het stadsbestuur op te geven. 4)
Hoewel men, waarschijnlijk wegens de groote onkosten,
»die Knechten, die aengenomen zyn geweest binnen dese
»Landen tegen den Zeerovers, Piraten, Knevelaers, Moort» branders en andere Geweldenaers" afgedankt had, »soe
»wast nochtans van noode/' om krachtig tegen »die zelve
»Gewaldenaers" te blijven optreden. Immers het bleek,
dat zij »dagelycx meer en meer hen vervoirderden, nyet
salleenlyck die goede luyden by nacht ende ontyde te over»vallen, knevelen ende besteelen, dan mede die Kercken
»ende Godtshuysen to spolieren." 2)
Om die reden liet dan ook de Stadhouder Groesbeeck,
die inmiddels Megen was opgevolgd, in 't voorjaar (Maart
en April) de verschillende grietslieden uit dit gewest
voor zich verschijnen en verweet hun, dat er wel alle moeite
was aangewend, groote kosten waren besteed, schepen waren uitgerust en soldaten waren aangenomen, om de
strooptochten tegen te gaan, maar dat alles was afgestuit
op »die sobere opsicht van den Officiers" (grietslieden) »ende
«anderdeels deur die cleyne affectie, die de Gemeente tot
»haeren eygen welvaeren zyn draegende." Hij dringt er
ernstig bij hen op aan, in 't vervolg beter toe te zien,
^houdende deselve daeromme voor oogen, dat zy van nu
»voortaen alle zorchvuldige opsicht nemen ende houden sou»den, het zy mit waecken op te toorns ende drjcken, clep»pen der clocken, ende andere teeckens met vuyer," om de
» Knevelaers" uit hunne grietenijen te weren.
Ten slotte vermaande hij hen, dat zij de zaak krachtig
moesten aanvatten, opdat de regeering »nyet veroirsaekt en
»zoude worden, mit een groot getal van vreemde Knechten daer
1) Charterboek, I l I , bl. 775. 2) Zie: Aanteeleniny X,
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»anders inne te versien, -'twelck indyent gebeurde," zoo
merkt hij daarbij op, »comen soude tot irreparable schaede
»van den Lande.".
Den 17den April daarna verscheen op dat stuk eene
»Nadere Ordonnantie." 1)
Het jaar 1570 was in 't bijzonder voor de Hervormden
en voor de Friezen in 't algemeen een min voorspoedig jaar.
In Februari kwam de nieuw benoemde Bisschop Cunerus
Petri te Leeuwarden en de Katholieke godsdienst zou weder
met kracht worden ingesteld. En al hadden de »donder»buszen" te zijner eer »oover stad en land" geklonken en
al had hij gepoogd »door eene vroylijkke maaltijd de haat
»van zijn 'nieuw en lang afgeweert ampt te vernietigen en
»betoonen aan den Fries, dat hy zoo vreemd niet was van
»een hupzen dronk en vollen taafel" — , de omstandigheden
waren er niet naar, dat dergelijk vreugdebetoon de ellende
en ontevredenheid des volks kon verdrijven. 2)
En niet alleen de Hervormden, neen, allen zonder onderscheid , klaagden over de zware lasten, die zij te dragen
hadden. Maar desniettemin werd op aandrang van den Hertog
van Alva, op een Landsdag van 9 Juni, door het Hof de
100ste, 10de en 20ste penning gevorderd. De Yolmachten
der grietenijen gaven den 15den daarop ten antwoord, en,
zoo het schijnt, onder overlegging van de noodige stukken,
dat het onmogelijk was aan dien eisch te voldoen. Zij
wezen op de achterstallige schulden en de voortdurende en
nieuwe lasten, hun door den Koning opgelegd en dat nog
wel lijnrecht tegen de bezworene tractaten en privilegiën in;
zij herinnerden er aan, dat het »kleine Friesland," voor
1) Charterboek, I l I , bl. 781 en 783.
2) Zie: Gabbema, Leeuw., bl. 522 en over Cunerus Petri en zijne
benoeming: Dr. J. Reitsma, „Honderd jaren." enz.
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Va uit water, voor Vs uit heide en moeras en voor 1/s uit
betere landen bestaande, reeds zoo zeer met kosten van
dijken, wateren en wegen was bezwaard en eindelijk, dat
er zoowel buiten als binnen den zeedijk reeds 3000 pdm.
lands (ruim 1100 bunders) waren afgeslagen, waarvan zij
desniettemin den jaartax waren blijven voldoen.
Waarlijk redenen genoeg, bij al de heerschende ellende,
om aan dien eisch niet toe te geven.
Er zijn nog eenige Staten van »Expensen ende costen''
van enkele grietenijen voor ons uit die dagen bewaard
gebleven, een paar dagen vroeger, dan het bedoelde antwoord aan de Gedeputeerde Staten overgelegd, waarvan de
eenvoudige inhoud ons een blik doet slaan in den toenmaligen allertreurigsten toestand van ons gewest en men wordt
met mededoogen vervuld bij het lezen van die dikwerf
schijnbaar drooge, maar veelsprekende getuigen !
»In den eersten," zoo vangt de Staat van Achtkarspelen
aan, »heeft zijne genaede" (de Stadhouder) »toe vermerc»ken dat dselve gretenie is een der cleynste ende armslicxste onder allen in Vryeslandt mede zynde meestendeels
»bycans geheel woltlant ende heydlant daer men nyet af
»heeft dan met groten arbeyt ende oosten ende syn onder
»de acht carspelen mede dorpen van vijft ofte ses ende
»mede van negen ofte tyen schotschietende ploechgangen
»ende half ploechgangen huysen."
Met alleen hadden de ingezetenen dezer grietenij tijdens
de veldslagen in Groningerland in 1568, vele kosten voor
't onderhoud van doortrekkende soldaten moeten uitgeven,
maar »dselve arme gretenie" had buitendien »voor ende
nae" ten dienste van zijne Majesteit ook nog »peerden
ende waegens" moeten leveren.
De aan zee gelegene grietenijen moesten daarenboven
24
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nog zooveel opbrengen voor sd'onderholdinge van de zee))drjcken dye zeer groot ende zwaer" zijn, alsmede van de
zijlen, wateringen en wegen. »Gelyek sij als noch," zoo
besluiten die opgaven bijna allen, »oeck daegelicx schade
»hebben ende lijden van den vagebunden, knevelers ende
yandere geboefte," waaronder zeer zeker ook de Watergeuzen werden gerekend.
Bovendien waren enkele grietenijen niet weinig belast
met het onderhoud van oorlogschepen. Kollumerland had
o. a. sedert 1568 »tot die onderholdinghe van den oirloehs
»schippen bij Oestmahorne gecontribueert vijftehalve hondert
»car. gld." en ook Achtkarspelen had eene som »opgebrocht
»voor den oirlochschepen, bereyt tegen Mat», vyanden."
Oost- en West-Dongeradeel hadden mede vele uitgaven deswegens , maar de eerstgenoemde dezer twee grietenijen had,
behalve de vele andere lasten, »daerteboven" nog zeer veel
moeten uitgeven wegens »d'aenfal ende d'onkosten van d'
îoerlogschepen van Boshuysen, ter wijlen dye aen Oestma»horne gelegen" hadden, benevens het onderhoud van »dye
»dienaers van justitie in tijde Jan Abels aen Oestmehorne
»was ghecoemen," vermoedelijk kort vóór den slag van
Heiligerlee. 1)
Inderdaad, 't was hier treurig gesteld. Met recht zegt zeker
schrijver: »Was de toestand van de meeste gewesten van
sons Yaderland in de jaren 1569 en 4570 benard, vooral
»was dit met Friesland in eene hooge mate het geval." 2)
1) Staat van Expensen, aanwezig in H. S. op 't Prov. Archief van
Friesland en loopende van ongeveer 1566 tot 1570, betreffende de grietenijen: Kollumerland, Achtkarspelen, O.- en W.-Dongeradeel, Hantumadeel, Tietjerksteradeel, Rauwerderhem, Aengwirden,
Haskewijfga,
Baarderadeel, Barradeel, Wonseradeel, Utingeradeel en West-Stellingwerf. Zie hierover meer in: Bijlage D.
2)

W. Storck. „Friesland in 1570," Voorrede.
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Na vele overwegingen trachtten de Staten van dit gewest
dan ook den onredelijken eisch van Alva te matigen en zij
brachten het zoover, dat er op een Landsdag van 1 Juli
werd overeengekomen, om in plaats van den 1 Oden, 20sten
en lOOsten penning, in vier termijnen een zoogenaamd propijn van 128000 gld. op te brengen.
En of dit alles niet genoeg ware, werd dit verarmde
gewest «tusschen den eersten ende tweeden dach Novem»bris, in den donckeren, lange ende naere nacht, geheel
»onversienlicken ende subijtlicken" door een geduchten watervloed geteisterd, den bekenden Allerheiligen vloed, waarbij behalve veel vee, ruim 2800 menschen om het leven
kwamen.
Geen wonder, dat de Staten aan Alva, wegens deze en
de daaruit ontstane rampen, uitstel van het beloofd propijn
verzochten, doch dit mocht niet veel baten, i)
Inmiddels hadden ook de Watergeuzen zich weder duchtig
laten gelden.
In de maand Mei (1570) ondernamen zij een plundertocht naar Hindeloopen en in Juni brachten zij een zeker
niet gewenscht bezoek aan de grietenij West-Dongeradeel,
waarover destijds de Spaanschgezinde Eeinier Prittema grietman was, daartoe in 1567 in de plaats van den vrijheidlievenden Jan Bonga aangesteld.
Prittema werd te Holwerd uit zijn bed gelicht en met
1) Stukken uit de Archieven van Friesland en van Leeuwarden.
Schotanus, t. a. pi., bl. 757. — Charterboek, IlI, bl. 836, 837 en 847.
Alleen in O.- en W.-Dongeradeel kwamen ruim 2600 menschen om.
Vergelijk voorts mijne Beschrijving over de Lauwerszee, bl. 113 en
171. — Over het propijn zie men: Sehotanus, t. a. pi., bl. 760;
Charterboek, IlI, bl. 844, 845, 846 en 851; zeer belangrijk is een
Request van 17 Dec. 1573, dat mede een overzicht geeft van den toenmaligen treurigen toestand in dit gewest, vermeld op bl. 955 v. h. Chbk.
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grooten buit weggevoerd, doch later door zijne vrienden
voor een aanzienlijk losgeld weder vrijgekocht. 1)
't Was omtrent dezen tijd, dat men melding vindt gemaakt van eene bende zwervelingen, die het platte land
van Friesland met roof en plundering vervulde en die, naar
men meent, met de Watergeuzen in gemeenschap stond.
Als hoofden dezer bende beschouwde men de beide broeders
Hartman en Watze, zonen van Hoecke Grauma, te Akkrum
woonachtig. Wegens de onrustige tijden waren zij het land
uitgeweken en hadden zich naar Einden begeven. Hartman diende vervolgens onder Graaf Lodewijk van Nassau
en werd daarom 20 Mei 1569 verbannen.
In den zomer van 1570 bevonden hij en zijn broeder
zich weder in Friesland en alom hoorde men van roof en
plundering. De regeering koesterde het vermoeden, dat
het huis van zekeren Sytse Jansz. bij Oldeboorn de verzamelplaats dier stroopende bende was en niet lang daarna
gaf het Hof van Friesland bevel, om het huis in brand te
steken, terwijl de goederen van den eigenaar werden verbeurd verklaard. »Het vonnis was uitgevoerd / ' zoo wordt
ons verhaald, »maar bij de rookende puinen vond men,
»aan een boom, een geschrift met een touw vastgehecht,
»waarin de schrijver allen, die hem tegenstonden, met de
«uiterste vernieling bedreigde, en er achter zijn handteekening (het was die van Hartman Grauma) eenige dichtregelen plaatste, die Friesland nog meerdere ellende, nog
»meer wee en bloed voorspelden."
De namen van Hartman en zijn broeder werden later,
den 19den November 1571 met die van 33 hunner landIj Viglii Bpistolac, in H. v. P,, "bl. 103 en 104; Van Gron., t.
a. pi., blad. 51 en Bijlage B, op: Jan Bonga. Waarschijnlijk was
Bonga, die uit Holwerd afkomstig was, hierbij tegenwoordig.
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g'enooten gepubliceerd. Ieder, die ze slevendicli ofte doodt
»in handen van de Justitie" leverde, zou daarvoor suyten
»coinptoyre van de Conincklijcke Majesteyt, vijftig Carolus
»Gruldens" ontvangen.
Of men ook de kerkroof, die tusschen 10 en 11 Juli
van dit jaar te Leeuwarden plaats had, aan deze woeste
bende, dan wel meer bepaald aan de Watergeuzen moet
wijten, ligt in het duister. 4)
Geen wonder, dat de Stadhouder op rieuw middelen
beraamde, om de »Greusen ende Vrijbuiters te wederstaen."
Diensvolgens beval hij den lsten Juli »den derden man"
op te roepen en te wapenen, na hen alvorens een eed van
getrouwheid te hebben afgenomen. 2)
Eenige maanden later, den 20sten October, kreeg de
dappere ïïomme van Hettinga, van wien wij ook reeds
vroeger hebben melding gemaakt, eene aanstelling van den
Admiraal De Lumbres, namens den Prins van Oranje, als
kapitein op een oorlogschip, om den vijand te bestrijden.
De Stadhouder had de handen vol werk met het tegengaan
van de voordurende aanvallen der Gfeuzen, o. a. in de volgende maand, toen zij aan de westkust van Friesland aan
wal stapten. 3) Zij namen Workum in en hierop moed
vattende, trokken zij voort in de richting van Staveren.
Weldra hadden zij het klooster Hemelum bereikt, maakten
zich er meester van en vonden er een goeden buit. De
vredelievende abt, Heer Nicolaus Yan Landen, werd zonder
genade gevangen genomen en naar Norden in Oostfriesland

1) Van Gron., t. a. pi., bl. 50. Bor, t. a. pi., fol. 230. Gabbema, Leeuw., 530. Zie: Bijlage B, I l I , no. 11 en 12 on Aant. X.
2) Charterboek, IlI, bl. 794.
3) Van Vloten, t. a. pi., I, 320.
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medegevoerd. Voor zes duizend daalders zou hij weder vrij
zijn. Maar hoe aan dat geld te komen!
De abt neemt spoedig een koen besluit en schrijft in
wanhoop aan de achtergeblevene kloosterlingen van zijn
convent een briefje van den volgenden inhond: »Ik ondersgeschreven laat u weten, myn lieven Conventualen, op
»alle vriendschap: dat gij doen wilt en zenden naar Norden
sin Emderland, de som van zesduizend daalders; want ik
»voor minder niet vrij mag komen, of moet de dood beszuren op veertien dagen na deze. Ik begeer met alle
^oodmoedigheid, doet het beste lieve Prior en alle Oonven»tualen; want anders zoo zal ik niet vrijkomen, maar ik
»zal sterven moeten. Ik verhoop, dat gijlieden het beste
»doen zult, als ik op ulieder vertrouwe; want anders, zoo
»is 't met mij gedaan — vier dagen altoos onbegrepen: —
»anders zoo zal ik, arme mensche! moeten hangen. Doet
»het, besten, dat begeer ik om Godswil. Geschreven Zon»dags na Katherinendag" (25 Nov.) »anno duizend vijfhon»derd zeventig. Nicolaus Landensis, Abt van Hemelum."
De Geuzenkapitein, die den abt gevangen hield, nam de
vrijheid, dit schrijven vergezeld te doen gaan van den navolgenden weigemeenden, maar barschen raad, die zonderling afsteekt bij de gemoedelijke en wanhopige letteren van
den geestelijke: »Ik, kapitein Egbert Wijbrantsen, laat u
«weten, dat, zoozeer gij zijn rantsoen niet op en brengt,
»binnen den tijd van veertien dagen, zoo zal hij hangen,
»al waren er geen Abten meer in de wereld! — Vier daggen altoos onbegrepen. — Dus haast u, want wij willen
»niet langer wachten. Metterhaast, den Sondach na Kathe»rinendag A°. 1570.
Egbert Wybrantsen/'
:»Gij zult alle bescheid hooren, waar wij zijn, tot Emden,
»ten huize van Andries Wybrantsz., woonachtig in de Hout-
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»zagersstraat, bij den Mr. Eentmeestersche huis, naast een
»kroegenhuis.';
De kloosterlingen van Hemelum stelden terstond pogingen
in 't werk, om aan het verzoek van hun abt te voldoen.
Zij deden aanzoek bij den Hove van Friesland, om de vereischte penningen, onder verband van de eigendommen van
het klooster, te mogen opnemen. Doch — , gelukkig voor
de kloosterlingen, bleek het, dat dit onnoodig was; de abt
kwam zonder losgeld vrij.
Volgens sommigen was het door de tusschenkomst van den
Oostfrieschen edelman Hayo ManniBga, volgens anderen
tengevolge van de omstandigheid, dat graaf Edsard op het
schip van Wybrantsen beslag had laten leggen, dat de
met schrik vervulden geestelijke vader weder op vrije voeten werd gesteld.
Hoe het zij, Heer Landensis keerde eerlang in vrijheid
naar zijn kloostergebouw terug. 1)
Zooals zich denken laat, kon de vijand het niet lijdelijk
aanzien, dat de Geuzen zich op Ameland genesteld hadden
en het duurde dan ook niet lang, of Robles verdreef ze
vandaar. Dit gaf aanleiding, dat Entens en Kuichaver den
18den Febr. van het volgende jaar (1571) van Norden met
eenige schepen onder zeil gingen, om zich met geweld van
dat eiland weder meester te maken. »Op Dynsdacb.,'' zoo
lezen wij, »den 20sten February laetstl. in 't Vlye gearri»veert drie scheepkens vol pyraten, Capt. Claes Ruychaver ,
»Bartel Entens, Ellert Ylyechop, die als noch daer liggen,
«varende uyt en in, comende, elcke reijse op 't land, met
1) Van Vloten, t. a. pi., I, bladz. 162 enz., Van Groningen,
„Watergeuzen," bl. 398, in de noot 112 van bl. 72 en Schotanus, t.
a. pi., bl. 761. —• Over de beide Watergeuzen Andries en Egbert
Wybrantsz. zie men verder Bijlage D.
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»70 ofte 80 mannen, ende doen meer quaets op 'tlant
»dan zy oeijt gedaen hebben."
Zij plunderden eenige koopvaarders en zeilden daarop
naar Ameland, waar zij den 22sten aankwamen.
Op dit
eiland ontsoheepten zich 120 manschappen, die met ontplooide vanen naar den vroeger genoemden burg van den
uitgewekenen Pieter van Cammingha trokken en ze in
naam des Prinsen opeischten. Robles had inmiddels het
kasteel met eenige Walen uit Groningen laten bezetten,
die de Geuzen deden wijken, waarop dezen zich naar het
naburige Ballum begaven. »Sint alsoe etlyke stunden in
»dat dorp daerby gebleven ende tegen den avont op Hol»lum getogen, en in den nacht aldaer de brandewyn mit
shoepen gedroncken, dat hoerer vele droncken sint geworden ; daerop voerds om tyn uhren des Vrijdaeges,
»den 23st. Febr. de Waelen an se gekoemen ende in se
»gehouwen ende gescoeten." Zoo luidt de bekentenis van
een ooggetuige, den 16jarigen Watergeus Ulrich Poppes
uit Norden.
Grootendeels door den drank bevangen, sneuvelden de
meesten dezer roekelooze Geuzen; anderen vonden den dood
in de golven, terwijl zij beproefden naar hunne schepen te
zwemmen; weinigen ontkwamen. De edele Pibo Haerda
en zijn luitenant Wibo Tjarrels uit Bolsward verloren in
den. strijd het leven. Haerda, de arme balling, die wars
van bloedvergieten en het ruw bestaan der vrijbuiters, alleen
mede naar Ameland was gestevend, zoo meent men, om ton
minste van daaruit de kust van zijn geboortegrond, waar
hij niet meer mocht komen, van verre te kunnen aanschouwen! 1)
1) Van Vloten, t. a. pi., (ed. 1858), bl. 169—172 verhaalt het,
zooals het door ons als het meest waarschijnlijke in den tekst is mede-
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Hij stierf den heldendood in den bloei zijner jaren, swor»dende," zoo leest men, sdoor een' Spanjaard met een
»degen doorstoken."
De afgehouwen hoofden van Haerda en twee zijner medgezellen werden in ijzeren pennen op de galg geslagen. De
jeugdige Ulrich Poppes werd tot het volbrengen van dat
afschuwelijk beulswerk gedwongen, met belofte van zijn
leven, of, zoo hij weigerde, met bedreiging zelf met de galgkennis te zullen maken. Onder dezelfde voorwaarden werd
hij bovendien genoodzaakt, om een Engelschman op te knoopen, die onder Entens gediend had. 1)
De Watergeuzen nu van Ameland verdreven, beraamden
een tocht naar de noordelijke grietenijen van Friesland;
daar zouden zij hunne wraak koelen.
In den nacht van den 13den op den 14den April van
dit jaar (1571) stapte een bende van 70 à 80 man in
Oost-Dongeradeel aan wal. De eerste aanval was weder
tegen een klooster gericht. Daar was meestal goeden "buit
te behalen, terwijl de monnikken en nonnen in den regel
voor hen geene vijanden waren, voor wie zij erg bevreesd
behoefden te zijn. Yiglius schrijft dan ook in een zijner
brieven aan Hoppers, dat behalve Klaarkamp en Grerkesklooster, niet een der Friesche kloosters aan de woede der
Watergeuzen ontkwam.
Terstond rukten de Geuzen op het Vrouwenklooster Sion
aan, gelegen bij Mjawier. Zij trachtten het te vermeestegedeeld; andere schrijvers, zooals V. Groningen, t. a. pi., bl. 44,
doen liet voorkomen of Haerda bij den inval der Geuzen op Ameland
woonde, hetgeen minder aannemelijk is.
1) Van Vloten, t. a. pi. ; Van Groningen, t. a. pi., vermoedt, dat
dit een en ander in 't voorjaar van 1570 is geschied; zie aldaar, bl.
44. — Rengers, Kronijk, bl. 347, zegt: „Pibo hardaeen Vriesch edel„man is up Ameland mit gerichtet"; dit is onjuist, waut hij sneuvelde.
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ren, hetgeen hun ook gelukte, niettegenstaande de verschrikte bewoonsters uit alle macht de alarmklok luidden,
om de rondom wonenden in kennis te stellen, dat er iets
buitengewoons in het klooster plaats had. De Geuzen plunderden wat zij konden en wat zij niet konden medenemen ,
werd aan stukken geslagen.
Inmiddels was het gerucht hiervan ter ooren gekomen
van den grietman Doede van Syrxma, die te Metslawier
zijne woonplaats had. 1) Deze gaf terstond bevel, om zooveel mogelijk overal de alarmklok te luiden, terwijl hij zelf
zich naar de plaats des onheils spoedde. Van alle zijden
kwamen de landlieden aanstormen, waarop de Geuzen,
klein in getal en daartegen niet bestand, ijlings de vlucht
naar hunne schepen namen.
Doch zij gaven den moed niet zoo spoedig op.
Den volgenden nacht beproefden zij eene landing op de
kust van Ferwerderadeel, waar destijds de Spaanschgezinde
Pilgrom ten Indyck grietman was. Hoe zij daar huis hielden wordt ons vrij omstandig verhaald in den volgenden
brief, door Foppe Gabbes, destijds secretaris dier grietenij,
aan President en Raden des Konings geschreven:
»Eedele, wijze, voorzienighc, ende hoochgeleerde Heeren!
»Ick ondergeschreven, mij dienstelijk gebiedende in uwe
»goede gracie, heb myne Heeren bij dezen (God beter 't)
»'t adverteren, in den verledenen nacht binnen Ferwerd
«geweest te zyn zeker getal van zeeroovers of piraten, die
»de kerk van Ferwerd van zuiver en goud hebben gebloot,
»'t goed binnen 't huis van den grietman in stukken gesla»gen en gescheurd, met groote schade aan huisraad, klee»ren en kleinoodiën — met hen gedragen — gedaan ; hebIj

Vergelijk bl. 489 hiervoor.
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»hen ook Sjordt Rytskes, onsen richter, gevangen, gebon»den en met hun genomen. Ik, met myn huisvrouw, zyn
»al naakt ontkomen, 't Getal der piraten is geweest, naar
»'t zeggen van eenen Thys Sipkes, die dezelve in Jt vertrekken over den zeedijk geteld heeft (zoo hij zeit), honsderd en negen, 't Is geschied na twee uren, en toen de
»wacht in 't afgaan ware.
»Hiermede den Heere bevolen.
«Geschreven te Perwerd, den 15e dag Aprilis anno 1500
»een en zeventig, by uwen dienstwilligen F . Dabbes." (Lees:
Gabbes)'. 4)
't Was waarlijk geen wonder, dat de ontstelde secretaris
zich haastte, om hiervan aan het Hof kennis te geven. Een
jaar te voren toch had de Stadhouder van Megen, bij
Ordonnantie van 47 April aan de leden van den gerechte
in de verschillende grietenijen uitdrukkelijk bevolen, »dat
»'t elckens soe wanneer eenych gewalt in uwe Jurisdictie
»geschiet sal syn, ghy goede pertinente specificatie van den
sgeschiedenisse van den feyte terstond sult overschryven."
En dat niet alleen, maar zelfs »van 't gene alrede geschiet
»mach syn, zonder enichsins daer van te bly ven in gebreke."
Opdat nu hieraan zonder dralen zou worden gevolg gegeven,
voegde de Stadhouder er aan toe, dat, zoo de leden van
het gerecht hierin eenigszins nalatig waren en hij iets van
dien aard sdeur vreemde bericht" mocht vernemen, »dat
»men u gedenckt naar gelegentheyt der saecken te straffen
»ende corrigeren nae behoeren." 2)
In November dezes jaars (1574) werd bij plakkaat van
den 19den dier maand openbaar gemaakt, dat er op nieuw
1) Van Vloten, t. a. pi., I, bl. 180. —• Naamlijst van Secretarissen; Foppe Gabbes moest in 1580 vluchten volgens: Conscr. Eæulwn,
2) Charterboek, I l I , bl. /84.
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35 personen werden vogelvrij verklaard en het iedereen vrij
stond ze dood of levend aan de arm der Justitie over te
leveren, waarvoor men 50 car. guldens zou genieten.
Hieronder komen o. a, voor de beide Gauma's, van wien
wij boven hebben gesproken, onder de namen van Hardtman Hoeckesz. en Wattie Hoeckesz. »ghebroederen van
»Accrum geboortig/'
Ruim eene week later werden de grietslieden wederom
aangemaand, om die »Quaetdoeners tapprehenderen
»want anders gedencken wy, by faute van dien," zoo
luidt het, »tot uwen grooten onwille daer inne anders ende
»opt spoedelicxt te versien/' 1)
Den 7den Januari van het volgende jaar (1572) overleed
de Stadhouder Graaf van Megen te Groningen, waarna
voorloopig in zijn plaats werd aangesteld Gaspar de Robles,
Heer van Billy. Doch den -iden Mei van dit jaar werd
Gillis van Barlaimont, Heer van Hierges, tot Stadhouder
over de noordelijke gewesten benoemd, terwijl Robles onderStadhouder bleef. 2)
Met alleen moesten de kloosters het ontgelden, ook
sommige dorpen ondervonden niet zelden de roofzucht der
Geuzen.
Zooals wij boven reeds hebben opgemerkt en ook in het
bericht van Gabbes lezen, waren er wachten op de zeedijken gesteld, om kennis te nemen van mogelijke invallen. 3) Op sommige plaatsen leverde dit vele moeielijkheden op. Wij vernemen dit o. a. uit een brief van President en Raden 's Konings in Friesland den 23 Januari
1) Winsemius, Kronijk, bl. 5ü2, Charterboek, IlI, bl. 886 en
aldaar 8/2. Zie ook bl. 498 hiervoor.
2) Charterboek, IlI, bl. 877 en 884.
3) Zie over de: Dag- en Nacht-wacht, bl. 491 en 492 (noot) hiervoor.
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1572 aan Al va gericht, wat betreft de omgeving te Makkum tot Sexbierum. Daar had men destijds veel overlast
van de »piraten/' die met eenige schepen, 10 à 1 1 , op
Terschelling hun winterkwartier hadden opgeslagen en nu
en dan een rooftocht ondernamen naar de Friesche kust,
zooals ten opzichte van die beide plaatsen was geschied.
En dit was snyet wel moegelick hen sulex te beletten,"
zoo schrijven President en Kaden, daar men squalick in
»dese lange ende koude wintersene nachten, wacht op te
szeedijeken con gehouden, vermits die zeer gebroocken zijn
»door de inundatie van den jaere L X X ; ook en staen geen
»huysen langes der zeedijeken, daer hen dengheenen , totter
»wacht bescheyden, in tijde van storm, regen, wyndt, ende
»coude onthouden ende bewerthen connen."
Drie weken later berichtten zij aan Kobles, dat »die
» Piraten, mit seven schepen een seeckertijtlangonderHin»loepen hebben gelegen" en onderscheidene voorbijzeilende
koopvaarders prijs maakten. Er was naar hunne meening
alle reden, om te vermoeden, »zoo verre daerinne niet en
»werde versien, diezelve te sulion eenich feyt aengrijpen,
»waerdoor den armen ingezetenen ofte van deze ofte andere
»landen in verdriet ende onverwinlicke schade geraken zul»len te comen."
Hierop gaf Robles aan den hopman Moncheau bevel, om
met 150 Waalsche soldaten van Harlingen de Geuzen aante vallen. Met moeite gelukte liet, wegens het ijs, om zee
te kiezen, maar eindelijk voeren vijf schippers den 5den
Maart »wten haven te Harlingen." Ongeveer ten twee ure
waren zij bij het Vlie, waar zich de schepen der Geuzen
verzameld hadden.
Daar had een hardnekkig gevecht plaats: er werd »hart»lycken mitten anderen geslagen ende aan wederzyden ge-
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»schoeien." Zij klampten een smalschip aan boord, en
namen eenigen gevangen, die naar Groningen werden opgezonden. 1)
Korten tijd daarna rantsoeneerden zij drie Bildtmeijers,
terwijl Hero van Hottinga bij Vlieland en Jelte van Eelsma
met eenige schepen bij Ameland lagen.
Maar, — daar nadert de dag, waarop onbewust de eerste steen zou worden gelegd aan den vrijheidskrijg tegen
Spanje, den lsten April 1572!
Geheel onverwacht en zonder een bepaald doel zeilde der
Geuzen vloot de Maas in en ankerde bij den Briel en —
binnen weinige uren waren zij meester van dezen eersteling
der vrijheid, aan welk heldenfeit ook verscheidene Friezen
deel namen. 2)
Sedert dit tijdstip trad de opstand een nieuw tijdperk in;
de krijg verplaatste zich nu meer naar Holland en Zeeland
en de eigentlijke geschiedenis der Watergeuzen nam hiermede een einde. 3)
Toch waren hiermede de tochten der Watergeuzen op
Frieslands kusten nog niet afgeloopen en het was dan ook
niet zonder reden, dat het Hof den 18den April (1572)
aan Alva kennis gaf van shet groot gevaer ende den overslaat, die 't Landt van Vrijbuiters leed." ~N& de inneming
1) Volgens Carolus, pag. 15 en 16, zou dit in 1570hebben plaats
gehad en ook Rengers, Kronijk I, bl. 147, vermeldt dit zoo, maar
V. Groningen, t. a. pi., in noot 69, merkt terecht op, zooals ook
duidelijk blijkt uit de authentieke bron, waaruit Van Vloten heeft
geput, dat zulks in het voorjaar van 1572 is geschied. Zie: Van
Vloten, t. a. pi., 1, bl. 195 en de Bijlage XXXVII, ald.,bl. 328enz.
2) Zooals: Jan Abels, Douwe van Glins, Dnoo en Homme van
Hettinga.
3) Zie de namen en levensbijzonderheden van de ons bekende
Watergeuzen in Bijlage D.

Wumkes.nl

WATERGEUZEN.

509

van den Briel volgden spoedig Vlissingen en Veere, waarbij o. a. Homme van Hettinga en zijn zoon Duco, alsmede
Pocke Abels behulpzaam waren.
In het begin der volgende maand, kwam »Enchuysen in
»handen van de rebellen," destijds »een stede van seer
«grooter Importantie, ja de sleutel der Zuyderzee." Dit
was eene groote overwinning voor de bondgenooten. »Enok»huizen," zooals van Meeteren het eigenaardig uitdrukt,
ssterck geleghen, met haar middelen van zeevolck ende
«schepen, is geweest het fondament, rugge, ende steunsel
»van d'ander Provinciën ende Steden, haer gebueren, alzoo
»Briele van Zuid-Holland, ende Vlissingen voor die van
»Zeelandt was." 1)
Weldra trokken onderscheidene Watergeuzen de stad
binnen, onder welke men ook een paar Friezen aantreft :
Tiete van Hettinga en Wybe Sjoerdsz. Laatstgenoemde,
een ruw en bandelooze vrijbuiter, overleefde deze overwinning niet lang, door eigen schuld. Wegens zijne groote
wederspannigheid werd hij door Sonoy, 's Prinsen Stadhouder in het Noorderkwartier, den 12den Juli van dit
jaar te Medenblik opgehangen smet zyn Forier; zyn broe»der", — voorzeker Pieter Sjoerdtsz, die ook onder de
Watergeuzen voorkomt, — »ende den Lieutenant stonden
»onder de Galghe, dan dewijle Wybe de selve seer ont»schuldichde, zoo zyn de zelve verbeden." Die luitenant
zal zijn geweest de Watergeus Jurriaen Eltes, die stromsslaeger" was en althans in Maart 1571 Wybe Sjoerdtsz.
als luitenant diende. 2)
1) Schotanus, t. a. pi., bl. 762. — Van Groningen, t. a. pi., bl.
I l I . — Bor, t. a. pi., fol. 269 vso. — Van Vloten, t. a. pi., ed.
1858, I , bl. 215 en 217. — Vrije Fries, VIII, bl. 411.
2) Zie: Bor, t. a. pi., bl. 277 en Bijlage D.
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Een andere Friesche Watergeus, die evenals Wybe
Sjoerdtsz., vrij zeker mede den Briel had helpen innemen
en dit heldenfeit evenmin als deze lang mocht overleven,
was de edelman Douwe van Gflins, die zich al vroeg aan
de zaak der vrijheid had gewijd, door zijne deelname aan
liet Verbond der Edelen. Gfeboren op de state Glins te
Dronryp, huwde hij met Tjets, zuster van den ongelukkigen Hartman van Galama. Hij was in 1567 genoodzaakt
te vluchten en bevond zich in Januari van het volgende
jaar te Emden, waar hij zich met zijn huisgezin vestigde.
Hij bleef echter niet stil zitten, maar voegde zich bij de
Watergeuzen, en schijnt zich na de inname van den Briel
met zijn schip naar de Friesche en Groninger eilanden te
hebben begeven. Althans in de maand April viel hij daar
in handen van den vijand en welk loon hem toen wachtte,
is lichtelijk te begrijpen. i>In aprili a°. 7 2 , " zoo verhaalt
ons Johan Rengers in zijne Kronijk, »is douive glins een
»westfriescli edelman vp rottermuroge dat eijlant onder den
«gericht to Warffum in den omlanden vanden redier" (redger) »Sicco panser gefangen mit twe andern, vnd sint mit
stwe deneren vnd. etlich buren wth den rechtstoel tegen
»lantrecht in gronningen gebracht, vnd een tijt darna mit
»den sweerde gerichtet om dat se den geusen gedeent had»den. Panser," zoo voegt hij er als eene toelichting bij,
»was swager vnd groet vrunt des lutenants Mepsche," den
bekenden en beruchten Spaanscngezinden en Groninger edelman en tegenstander van Eengers. 1)
Nu Enkhuizen in handen der Watergeuzen was, vreesde
men in Friesland niet zonder reden voor gedurige invallen
1) Volgens Carolus, „Caspar de Robles", bl. 249, werd hij met
vier zijner medgezellen onthoofd. Zie verder: Bijlage B, I, no. 20.
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van die zijde, »want de stede van Staveren is daer niet
»verder dan twee mijlen van daer gheleghen." 1)
Zooals "wij opmerkten, had het Hof van Friesland reeds
eenige dagen te voren (18 April) aan Alva bericht, dat de
vrijbuiters het zeer bont maakten, waarop de Hertog had
geantwoord, dat hij thans geen bijstand kon verleenen,
want dat hij de handen vol had met de gebeurtenissen in
Zeeland.
De regeering van Harlingen had zich intusschen bereid
verklaard »tot uyt-rustinghe van een vloot," mits het platte
land en de andere steden daartoe wilden medewerken. Zij
zou van haar kant zorgen, dat de Onder-Stadhouder Robles »de Yloot met Crychs-volck mande," als de Staten
van Friesland geld en schepen leverden.
Het Hof deed hiervan mededeeling aan de Gedeputeerden,
maar dezen antwoordden, dat de uitschrijving van een
nieuwen omslag op een Landdag moest worden beslist. 2)
De Friesche Stadhouder Barlaymont had daarop aan de
grietenijen bij brief van 29 April geschreven, dat »die
»nootsaeekelicheyt grootelycken is eyschende d'uytrustinge"
van eenige schepen en schreef ruim veertien dagen later
(15 Mei) tot dat doel een Landdag uit, die op den 20sten
daarna »'s morgens tacht uren alhyer binnen Leeuwarden"
moest plaats hebben. 3)
Zuinigheidshalve zonden de grietenijen en steden selck
»gheen twee Volmachtighe (soo men ghewoon was te doen)
»maar een alleen, om de onkosten te mijden." De Voorzitter »een welspreeckende Man", hield in de vergadering
»eene schoone rede" ter bevordering der zaak, maar eene
1) Bor, t. a. pi., fol, 269.
2) Schotanus, t. a. pi., bl. 762. Zie bl. 506 hiervoor.
3) Chart.hoek, I l I , 886. Schotanus, t. a. pi., bl, 762 , zegt: 6 Mei.
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commissie van vier leden uit de Staten antwoordde, op zeer
goede gronden, dat de ingezetenen tot het opbrengen van
meerdere schatting niet in staat waren. 1) Evenwel wilden zij 2000 car. gids. opschieten, op voorwaarde , dat deze
som in mindering zou strekken van de volgende termijnen
en in dien zin schijnt de zaak beslist te zijn.
Alva kreeg Mervan onmiddelijk kennis.
Dewijl Barlaymont afwezig was en er thans een krachtig
optreden vereischt werd, had het Hof van Friesland inmiddels Robles in Maart uit Groningen ontboden, om naar
Friesland over te komen. 2)
Robles was terstond ijverig in de weer. Hij zond terstond eenige Walen naar de Kuinre, »omdat de Geuzen van
daer Wapenen gehaelt hadden/' terwijl hij van alle kanten scheepstimmerlieden naar Harlingen liet komen, » om
»aldaer schepen te timmeren" en weldra lagen er aldaar
zeven vaartuigen in de haven gereed.
Had het moeite gekost, om die schepen uit te rusten,
irioeielijker was het nog, om ze te bemannen. Barlaymont
gaf hierover in eene ordonnantie van 2 Juni daarna zijn
toorn lucht. Want hoewel hij aan sommige steden geschreven had, »om te hebben ScMpsvolok, die men vannooden
»heeft op te schepen ten oirloge, toegerust liggende binnen
»Harlingen veerdig, zonder datter anders nyet aen resteert
sdan ScMpsvolck," zoo was evenwel niets »dien aengaende
>)bedreven ofte vuytgericnt, waar vuyt wy," zoo voegde de
Stadhouder er vertoornd bij, » anders nyet en connen spoe»ren dan groote onwillicheyt van den Ingesetenen, verkeert1) Die vier leden waren: Ulbo van Aylva, voor Oostergo; Tjerck
Haytsma, voor Westergo; Tjerck van Andringa, voor de Zevenwonden
en Matthijs Rommarts (zie bl. 438 hiervoor), voor de Steden.
2) Schotanus, t. a. pi., bl. 762 ; Chart.bk., IlI, bl. 876 en Friesche Briefwisseling, in De Vrije Fries, dl. VIII, bl. 411.

Wumkes.nl

WATERGEUZEN.

513

»heyt ende quade affectie, die sy tot haeren natuerlycken
»Heere ende Prinche syn draegende." Hij ordonneerde en
beval de regeering van Harlingen »wel scherpelyek," dat
»gy van stonden aen opt alderspoedelicxt voor u ontbiedt
»allen Schippers, Bootsgesellen, Stuerluyden ende andere
sSchipsvolck, hun scheeps verstaende," en dat, »zoe
»wel die gene die absent als present syn." Dezen moesten zij opleggen onmiddelijk op de bedoelde schepen dienst
te nemen, onder belofte van eene »goeden bezoldinghe:! en
wat »gelt op de hant." Dat de Koninklijke schatkist niet
in een al te hesten reuk stond en er van Spaansche zijde
even gemakkelijk privileges werden vertrapt en vertreden,
als beloften geschonden, dit schijnt ook de Stadhouder begrepen te hebben. Immers hij voegt er bij, dat men de
zekering moest geven, dat, sindien zy nyet wel van de
»Maeyesteyts weegen en werden betaelt," men hen dan wel
»van Stadts weegen" en uit »des Stads kiste" zou voldoen.
De Koning zou dan wel de steden sguarranderen." 1)
Gaf het scheep volk aan die roepstem geen gehoor, dan
zouden de onwilligen natuurlijk als »Rebellen van zyne
Mayesteyt" gestraft worden , terwijl de stadsregeeringen met
den meesten spoed den Stadhouder moesten berichten »van
»t geen by u desen aengaende gedaan is, ende u weder»varen zal wesen, zonder", zoo voegt Barlaymont er waarschuwend bij, »des eenichsins te weezen in gebreke." 2)
In deze ongelegenheid was de een of andere boef, die
zich eene veroordeeling op den hals had gehaald, een ware
1) Dat het dikwijls haperde aan betaling der soldij , is genoeg
bekend. Robles zelf vroeg bij brief van 1 Aug. 1572 „zijn achterstallig inkomen van 137 maanden her;" dus van niet minder dan van
ruim 11 jaren! Fr, Briefvv. in De Vrije Fries, VIII, 409.
2) Charterboek, IlI, 887.
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uitkomst. De straf werd dan geen verblijf in de gevangenis, maar het dienen op de gereed liggende schepen. Zoo
werd twee dagen later (4 Juni) zekere Jan Pieters, wegens
verwonding van iemand, veroordeeld: som op de Co. Mat.
»oorlogsohepen, die te Harlingen uitgerust werden te die»nen, alleen voor de kost en gedurende den tijd, dat men
sdie oorlogschepen zal gebruiken." 1)
Robles was intussehen zelf opgerukt naar de Kuinre en
Workum, waar hij zich den 29sten Mei bevond. Vandaar
was hij den 3den Juni naar Stavoren getrokken en begaf
zich. dienzelfden dag naar Harlingen, om den volgenden of
daaraanvolgenden dag de schepen zee te doen kiezen. 2)
Hij gaf Mervan aan Alva bericht en vroeg hem of het
hem goeddacht, om drie vendelen Walen in Friesland te
brengen.
Eerst op den 7den dezer maand, 's avonds om 6 uur,
verlieten de vaartuigen, waarop zich de Kapitein Moncheau
met 150 Walen had ingescheept, de haven van Harlingen
en reeds een paar dagen later bemachtigden zij drie Gfeuzenschepen, op een waarvan zekere »Peeter de Jonghe"
kapitein was, oud somtrent XXVII jaeren, geboeren the
»Werdom by Leeuwarden." Deze ongelukkige werd met
zijne lotgenooten den 13den daarna op het zeestrand »by
der stede Worckum" waarschijnlijk opgehangen, althans
» gerichtet." 3)
Op dienzelfden dag trof een anderen beroemden Watergeus een bijna even treurig lot. Jelte van Eelsma, dien wij
boven reeds noemden, trachtte met eenige gezellen voet aan
1) Van Leeuwen, Merkw. Sent. van den Hove van Friesland, in
H. S., aanwezig op de Friesche Bibliotheek.
2) Schotanus, t. a. pi. - Friesche Briefw., t. a. pi., bl. 401.
3) Friesche Briefw., t. a. p i , bl. 402 en 403 en Bijlage D.
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wal te zetten te Holwerd, maar werd door de Spanjaarden
achterhaald en afgemaakt, toen hij naar zijn schip wilde
terugz wemmen. 1)
Dat er inderdaad van Spaansche zijde noodzakelijkheid
bestond tot het uitrusten van schepen, was inmiddels weder
duidelijk gebleken uit een geduchten inval der Watergeuzen, die in den nacht tusschen den 17den en 18den van
de vorige maand (Mei), geheel onverwachts, ten getale van
ongeveer »tachtig ofte tnegentich welgewapende personen"
een aanval deden op Hindeloopen, »zynde een open vleck
opter Zuyderzee gelegen." Zij trokken het stedeke binnen
en waagden het »'t heilieh weerdich Sacramenthuys ende
»outaren te destraëren, vernielen, ende daeruyt te nemen
stgene zy aldaer bevonden; hebben oeck daerenboeven den
»pastoir aldaer die kelcken genoemen, zijn huys gespoliëert,
»ende der meeste burgers geit ende goedt geroeft ende ge»stoolen, daermede trekkende nair Flielant, ende die selve
»burgers alsoe getracteert, dattet te erbermen is." Wel is
waar had Groesbeek twee jachten uitgerust, maar wat beduidde dit tegen de macht van »die voorsz. piraten."
Op den avond van den 18den »ende de daeraenvolgende
nacht" hadden sommigen, met name »Peter Smidt, Lange
sHoyte van Worckum, Claes van Nyezijl, 2) ende Corne»lys by Franeker woenende, ende noch twee, alsoe onder
shoere sessen, ten huyse van Claes Jansz., tavernier op 't
»Vlielandt, goed gescier gemaeckt, alsoe datse noch gaen
»nocli staen konden." Als » Capiteynen van 't voorsz. gesbufft" stonden met een zwarte kool aangeteekend: »Mr.
»Hindryck, eertijts Coster ende Schoelmeister op die Nye1) Van Groningen, t. a. pi., bladz. 214. Zie ook bladz. 482 hiervoor.
2) "Waarschijnlijk de „Nyeuwen zylï," op het Bildt; zie Charterboek, IlI, bl. 885, 939 en 943 en hierna.
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»zijl, Capiteijn"; evengemelde Peter Smydt, van Harlingen,
schipper; Melchior, wever van Midlum, bij deze gelegenheid sProvoest," van wien het bekend was, dat hij »den
»Casteleyn" van het blokhuis te Harlingen »twee doodtlycke
swonden ende stecken gegeven" had, »dat die adem daer
»uyt gegaen is", waarna hij door den grietman van Barradeel, George van Espelbach, »gefancklycken" naar Leeuwarden was gebracht. Eindelijk hoorde nog bij hen een
ongenoemde »Luyttenant", zijnde »de broeder van den trom» slager, dwelke cortelycken tot Leeuw, geiustificeert is."
Het Hof van Friesland was, behalve van deze onaangename tijding , svoerts sekerlicken onderricht, dat den Drost
»van Empden losgelaten heeft zekere gevangens, namenstlycken: Marten broerken, cleyne Marten van der Jouwere
»ende Jelcke Sjeerps, gedefameert, voer die principaelste
»van de knevelaers in deese landen passerende." En dit
was geschied, niettegenstaande het Hof den Drost herhaaldelijk had verzocht, om deze lieden over te zenden. 4)
Twee dagen na den aanval op Hindeloopen (20 Mei) had
de Stadhouder Barlaymont eene ordonnantie uitgevaardigd,
om zorgvuldig dag- en nachtwacht te houden. Want hij
had vernomen, dat op den vorigen dag swederomme enyge
»Quaetdoeners ende Boeven by schonen ende lichten daege
shaeren moetwille bedreven hebben op Slootermeer." 't Was
dus zaak, om »mit behoorlycke middelen" tegen verdere
invallen zorg te dragen. Bovendien beval hij het plakkaat
van 19 November laatstleden »van nyeuwes" te doen publiceren. Mocht overigens iemand »enyge van de Kneveslaers, die 'tfeyt op Slotermeer voorsz. hebben aengericht",
of wel anderen van die soort grijpen, hetzij dat hij ze »le1) Friesche Briefw., t, a. pi., bladz. 400, 402 en 403, alsmede
Bijlage D.
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svendich ofte doet brengJit", men zou hem »voer syn neer»sticheyt vuytte Mayesteyts comptoire betalen" 25 car. gids.,
maar bovendien »noch vyftich gelycke guldens" als het een
sknevelaer" was, wiens naam sin den liste" voorkwam,
die tegelijk met de bovenvermelde publicatie van 19 November was afgelezen. 1)
Omtrent dezen tijd stapten »de Piraten" ook meermalen
bij »die Nyeuwe Zyll, ende andere plaetzen omtrent het
»Bildt, viantlicken, gewapender hant, met vliegende ven»delen" aan land, terwijl door hen »eenen yder van eenige
squaliteyt van goeden ghespolieert, ende oeck sommighe
»venckeliek wechgevoert" werd. 2)
Het was dus wel noodzakelijk, om paal en perk te stellen
aan de gedurige invallen der Geuzen en hen, die men ving,
voorbeeldig te straffen, opdat soick die Kebellen in dese
oerden", zoo verklaart Robles in een schrijven van 26 Juli
van dat jaar, »sich soe hoochmoedich nyet dragen, ende
»zoe dapperlich nyet snorcken sullen als zy bys heer toe
sgedaen hebben." 3)
Den vorigen dag had Robles in een brief ernstig geklaagd
over de groote moeielijkheid, waarin hij verkeerde wegens
het onderhoud der zeven Friesche vaartuigen. Met alleen
was de som, door de Staten tot uitrusting en onderhoud
daarvan toegestaan, reeds gebruikt, maar ook zelfs de gelden,
die daarná voor dit doel waren opgenomen. En geld moest
er zijn, zou men de schepen in zee kunnen houden. Nu
had hij vernomen, dat de Staten niet zeer geneigd waren,
op nieuw hiervoor penningen beschikbaar te stellen. Hij

1) Zie bladz. 505 hiervoor. Chai-t. bk., IlI, 886.
2) Chart.bk., I l I , bl. 1042 en Bijlage B op: Syds van Donia.
3) Chart.bk., I l I , 895.
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zou echter doen, wat hij kon. 1) Goede verdedigingsmiddelen
toch, te land en te water, waren dringend noodzakelijk, te
meer nu het gerucht liep, dat Doecke van Martena met
Sonoy, 'a Prinsen Stadhouder in het Noorderkwartier, het
plan had opgevat, om een aanslag op 's Frieslands hoofdstad te beproeven.
En inderdaad was dit het geval. Prins Willem had den
4den Juli in het veldleger te Alderkerke een volmacht voor
Martena geteekend, »liem gevende macht, authoriteyt ende
»bevel omme de stad Leeuwarden met alle mogelycke mid»delen en volck van onsen wegen, ; ' zoo luidt het, »tot
»dienste van Co. Mat. inne te nemen." 2)
Tien dagen later stelde Prins Willem Joost van Schouwenberg tot zijnen Stadhouder in Friesland aan. 3)
Reeds in April had Tiete van Hettinga zich naar Dillenburg begeven en aldaar den 16 den dier maand van Prins
Willem een bestellingsbrief ontvangen, sghelijck", zoo meldt
ons Schotanus, »den Brief daer af (in 't Geslacht bewaert
» wordende) aen-wijst." Hierop was hij volk gaan werven
in Bremen en Hamburg, lag kort vóór het overgaan van
Enkhuizen met eenige schepen in het Vlie en was zooals
wij zagen, bij de inneming van die stad tegenwoordig. 4)
Martena richtte al spoedig na zijne aanstelling tot
Sonoy het verzoek, som bijstandt van Voetvolck," waarop
deze hem den Frieschen kapitein Hotze van Buma met
eenige manschappen tot hulp zond. Daarop werden er 10
à 12 hoplieden aangesteld en werd er »nieu Volck aenghe1) Friesche Briefwisseling, Vrije Fries, VIII, bl. 409.
2) Stukken in 't Archief van Leeuwarden, waarvan wordt melding
gemaakt in dl. XIII van De Vrije Fries , bl. 85.
3) Schotanus , t. a. pi., bl. 766.
4) Zie bl. 509 hiervoor en verder: Schotanus, t. a. pi., bl. 764 ;
Winsemius, Historia, pag. 142 en Carolus, t. a. pi., bl. 69.
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»nomen." Vrij zeker waren destijds hoplieden: Jelle en
Sydts van Botnia, Pieter van Cammingha, Sjuck van
Eminga, Tiete van Hettinga, Seerp van Galama, Augustinus Oedtsma, Sippe van Scheltema, Edo Abbema, de
beide Haersma's en Wybe van Grovestins, alsmede Jan
van Bonga en Sicke van Tjessens, die wij allen omtrent
dezen tijd ijverig werkzaam zien voor de zaak der vrijheid. 1)
De eerste aanval was op de Kuinre gericht, met het
plan, om daarna in Friesland te vallen. Het gevaar werd
steeds grooter en de macht der Geuzen wies bij den dag aan.
Robles, niet zeker genoeg van de houding der Friesche
steden, zoodra Martena of de zijnen voor de poort kwamen ,
wilde zich daarvan in persoon overtuigen. Hij begaf zich
naar Sneek, waar de inwoners reeds den Spaanschgezinden
grietman van Gaasterland, Abel van Boeymer, geweigerd
hadden door de stad te laten, toen deze »met eenige ghevansglien Geusen met vier assistenten daer onder twee Walsche
»soldaten," op reis naar Leeuwarden waren, bewerende,
dat zij geene Walen in bezetting wenschten te hebben. 2)
Te vergeefs trachtte Eobles de steden Sneek en Bolsward er toe te brengen, om eenige Walen in te nemen.
De inwoners wilden hem niet ontvangen en sloten de poorten, zoodat hij wel genoodzaakt werd naar Leeuwarden
terug te keeren, waar hij den 17den Augustus aankwam.
Onmiddelijk nam hij de inwoners een nieuwen eed van getrouwheid af en wapende hen, »<ües d'aenslach van Doecke
»Martena ghebroocken werdt." 3)
1) Zie over al deze personen, uitgenomen Sieke van Tjessens,
(gehuwd met Geel van Heringa), in Bijlage B hierna, alsmede Bor,
t. a. pi., fol. 277 en Gabbema. t. a. pi., bl. 539.
2) Gabbema, Leeuw., bl. 536, spreekt van: „vier gevangene Geu„zen." Zie ook Bor, t. a. pi., fol. 278. V. Sm., t. a. pi., bl. 377.
3) Schotanus, t. a. pi., 764 en Van Vloten, t. a. pi., (ed. 1858),
II, bl. 80.
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Juist op denzelfden dag, dat Robles weder Leeuwarden
had bereikt, stonden Tiete van Hettinga en Jan van Bonga
voor de poorten van Sneek. Zij namen het zonder veel
moeite in, waarop Bonga zich met 300 man naar Bolsward begaf, dat hij den 20sten dier maand opeisohte. Het
antwoord was echter van dien aard, dat hij genoodzaakt
was, >>: on verrichter saecken" af te trekken. Zijn aanverwant
Hotze van Buma, hiervan niets wetende, kwam den volgenden dag voor de stad en na 24 uren beraad, had hij
Bolsward in bezit. Robles vaardigde den 22sten in der
haast een verbod uit, om de Geuzen eenigen bijstand te
verleenen, terwijl hij drie dagen later een Landdag liet
uitschrijven, om in deze benarde omstandigheden vier nieuwe
vendelen krijgsvolk aan te nemen. De Staten verklaarden
echter den lsten September daarna, dat zij wegens de vele
lasten hierin niet konden »consenteren." i)
Staveren gaf zich den 24sten aan de Geuzen over, uitgenomen het kasteel, dat in handen dor Walen bleef, terwijl Franeker vier dagen later het voorbeeld der andere
steden volgde.
Nu de vrijheidshelden zooveel voorspoed in het westen
van Friesland ondervonden, wilden zij ook hun geluk aan
den oostkant beproeven en eene poging wagen, om zich van
Dokkum meester te maken. Dokkum, dat voor korten tijd
door den Allerheiligen-vloed was geteisterd, zou nu in nog
erger mate de woede van soldaten ondervinden.
Zekere Hollandsche Watergeus Gysbertus, wiens familienaam ons onbekend is, lag in September onder Ameland
ten anker, naar welk eiland de vroeger genoemde Sippe
van Scheltema de vlucht had genomen. Dezen stelt hij
1) Charterboek, IlI, bladz. 900—905, alsmede, Friesche Briefw.,
t. a. pi., bl. 417: alwaar van „vijff" vendelen wordt gesproken.
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voor een aanval op Dokkum te beproeven, waartoe Scheltema in 't eerst niet zeer geneigd scheen. Maar Gysbertus
wijst hem op de schoone gelegenheid daartoe, dewijl Robles
de handen vol werks had; hij herinnert hem aan zijne verwoeste Stins, waarschijnlijk te Anjum gelegen. 4)
Scheltema liet zich eindelijk overreden en Gfysbertus voert
hem naar Oostmahorn. Aan wal gestapt, zag hij zich al
spoedig omringd door »een groot getal van huysluydens
»ofte boeren van 'tquartier omtrent Dockum," die zich tot
zijne hulp aanboden. Zij trokken naar Dokkum, waarop
het Hof onmiddelijk eenige Waalsche en Duitsche soldaten
derwaarts zond, »mit bevellich Renick van Dekema gege»ven, om den trommel te roeren, ende een vendel knech»ten aldair te lichten, omme te beletten den vorder toeloop
»van de rebellen-" 2) Het Hof zond hiervan onmiddelijk bericht aan Al va, er den wensch bijvoegende, dat »Grodt
»alm." den Hertog mocht sgespaeren lanck levendich ge»sondt in salicheyt met prosperiteyt."
De vijandelijke soldaten waren met de Watergeuzen al
spoedig slaags en zouden ze wellicht verdreven hebben,
»ten waere de burgers van Dockum voors., de partye van
»denselven rebellen sustinerende, op ons volck nyet en hadsden innegeschoten ende geslaegen, schietende ende wer»pende met steenen uyt de vensteren, ende eenighe van
»deselve souldaeten van •'t leven gebracht."
Groot was de woede van Robles hierover. Hij zond er

1) Wij vermoeden dit, omdat hij gehuwd was met Bauek Wopckes
van Douma, van Anjum; zie Stbk. v. d. Fr. adel op: Scheltema. De
Scheltema's behoorden echter te Ferwerd en Blija tehuis.
2) Rienck van Dekama was grietman van Kollumerland c. a. en
hopman in Spaansche dienst. Zie: „Koll. land c. a. geschiedk. beschr." , bl. 68 en 148.
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zoo spoedig mogelijk en »soe secretlycken als liy tselve heeft
»te wercke konnen brengen," eenige soldaten uit Leeuwarden op af, terwijl hij ook xeenich crijgsvolck ende schutten
»te peerde uyt Grroeningen" liet aanrukken. Terstond daarop
»b.ebben allen den rebellen ende borgers, die sy gemoetende
»waeren, behalven wyffs ende kynderen, geslaegen, de
sliuysen geplundert, ende voortz 't vuyr in der stadt ge»steken, ende omtrent de derde part van dien verbrandt."
Deze gebeurtenis is dan ook, niet zonder reden, bij de
Friesche geschiedschrijvers bekend onder den naam van de
»Dokkumer fury."
De moord- en plunderzucht der Waalsche en Duitsche
soldaten was zoo verschrikkelijk, dat eenige Koomsche inwoners , die naar Leeuwarden gevlucht waren, den Kolonel
smeekten aan die onmenschelijke woede een einde te maken.
Door de tranen en het dringend verzoek van eenige aanzienlijke vrouwen bewogen, zond de Kolonel dan ook eenige
koeriers, met bevel om het moorden te staken. Maar nu
sloegen zij aan het plunderen op eene wijze, die alle beschrijving te boven gaat en hieraan kwam niet eerder een
einde, dan nadat Jan van Bonga en Sicke van Tjessens
met hunne soldaten kwamen aanrukken en den vijand verdreven Dit had plaats omstreeks 20 September. 1)
De knjgslustige Gysbertus kwam er slecht af. Hij geraakte
bij zijne vlucht door de eb met een boot aan den grond en
1) De data komen bij allen niet overeen uit. Zie: Van Vloten,
I I , bl. 80; Vrije Fries, dl. VI, bl. 127—153, waar een uitgebreid
verhaal over deze gebeurtenis voorkomt; Friesche Briefw., t. a. pi.,
bl. 415, 416 en 417, alsmede 419 en 420, op welke laatste bladzijde
men leest. „La ville at csté la plus grand part saecaigéo et bruslée ,
„pour donner exemple aux aultres malheureux comme eulx." Rengers ,
in zijn Kronijk, I, bl. 356, stelt dit op: 16 September. — Bor, t,
a. pi., fol. 2/8 vso.
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werd door den vijand gegrepen, die hem neus en ooren
afsneed en hem daarna doorstak. 1)
Met alleen hier, maar ook elders vonden de Geuzen
steun. Zoo voorzagen de bewoners van het Bildt »de Yysanden ende Rebellen," die in Praneker lagen, van het
noodige graan, weshalve Robles den 4 2den September aan
Allert van Syrcxsma, » Grietman van der Bildt" beval te
publiceren, dat zij onverwijld hunne granen naar Leeuwarden moesten brengen en zulks op straffe, niet meer en niet
minder, dan dat hij, die dit verbod weerstreefde, »van
»huys ende hoff zal worden verbrandt, ende daer te boven
»verbeuren lyff ende g o e i " 2)
Inmiddels was het hoogst noodzakelijk, dat de Walen op
het kasteel te Staveren werden ontzet en dewijl Robles
toen ter tijd ziek lag op het Blokhuis te Leeuwarden en
verhinderd was zelf te gaan, zoo liet hij den Raad der stad
bij zich komen en overreedde' de leden daarvan, om den
9den September zeven vendels derwaarts te zenden. Dit
geschiedde. De Geuzen werden gedwongen de stad te verlaten en verzamelden zich bij Galamadam en te Koudum,
van waar zij echter drie dagen later door de Walen verdreven werden.
Den 46den September werden eenige Walen naar Praneker
gezonden, om een aanslag op die stad te beproeven, doch de
aanval mislukte en zij trokken zich terug in de kloosters te
Anjum en Lidlum, alsmede te Berlikum. Twee dagen later
werd aan de grietenijen Menaldumadeel en Franekeradeel bevolen, om de soldaten te Berlikum van »ailerleye provande"
te voorzien, terwijl den 2den Oct. een omslag werd gehe1) Van Gron., t. a. pi., bl. 238 en 239 en Schotanus , t. a. pi.,
bl. 765.
2) Charterboek, I I I , bl. 906.
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ven tot bekostiging van het onderhoud dezer manschappen.
De omliggende kloosters hadden door de plundertochten
veel te lijden, o. a. het klooster Lidlum, welks abt Johannes Geelmuiden de wijk naar Franeker nam. Doch de
edelmoedige Martena nam hem in bescherming en zijne
goederen tevens in bewaring, die later door hem aan den
abt weder werden teruggezonden.
In 't begin der volgende maand werden de Geuzen door
Robles deerlijk bij Berlikum verslagen. 1)
Inmiddels had men weder zes Watergeuzen gevangen
genomen, die, omdat zij »ten vrybuyt gevaaren ende den
»oproer, die deeze landen lange geteistert heeft, ter zeeën
»lande hadden helpen stijven", den 4den October met den
dood gestraft, »twee met het zwaard, vier met de strop." 2)
In 't laatst dezer maand begon het sterk te vriezen, zoodat de soldaten, die hier en daar op 't land verspreid lagen ,
werden opgeroepen, om binnen Franeker in garnizoen te
liggen. Daar was men niet weinig beangst, dat Robles
met eene krijgsmacht zou aanrukken en Schouwenburg gelastte de Stadsregeering bij brief van 10 Nov. uit Workum,
dat men in de stadsgracht bitten zou maken en de wallen met
water begieten, op hoop dat zij door de strenge vorst spoedig
zouden bevriezen en glad en onbegaanbaar worden voor den
vijand. De stadsroeper, Simon Jans, »een korts-wyligh
»Man," maakte dit volgenderwijze aan de ingezetenen bekend : »Elck kome op sijn bit, ende begiet et glad: Soo
»glydt de Cornel, met sijn swart vel, van boven del." 3)
1) Gabbema, t. a. pi., bl. 539 enz. — Bor, t. a. pi., fol. 279 en
Friesche Briefw., t. a. pi., bl. 422 en 424. — Charterboek, III, bl.
907 tot 911 en 914. Dr. J. Reitsma, „Honderd jaren," enz. bl. 166.
2) Gabbema , Leeuw., bl. 547.
3) Winsemius, t; a. pi,, bl. 573.
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Kort daarna leed de zaak der vrijheid een groot verlies
wegens de onverwachte vlucht van 's Prinsen Stadhouder
Schouwcnburg, die, nadat hij »veel Geldts bekomen hadde,"
van Franeker naar Makkum en Workum trok en vervolgens
door de Zevenwouden dit gewest verliet. »Sijne schande»lycke vlucht, heeft Friesland geheel aen de Spaensche
»zijde weder gebracht.';
Vóór zijn vertrek had hij Doecke van Martena te Franeker , Bronckhorst te Bolsward, en Tiete van Hettinga te
Sneek »tot Commandeurs" achtergelaten: 1)
Robles had nu eene schoone gelegenheid, om te trachten ,
zich van de afgevallene steden meester te maken en dit
gelukte hem maar al te wel. Zoo bemachtigde hij den
22sten November de schans te Makkum, die »van seer
»stercke gelegentheyt" was; verder »die stadt Bolswaerdt,
»op genaede, den 23sten derselver maendt." Den volgenden dag kwamen er twee volmachten van Franeker bij hem
te Leeuwarden, »seer oitmoedelicken, mits vallende opten
»knyen" en te kennen gevende, dat men »de Stadt, mitz
»wordende in genade ontfangen, wel souden willen leveren
»in handen van S. Mt,, te vreden sijnde in dyen gevalle
»sulcken garnisoen van Knechten inne te nemen," als de
Kolonel noodig oordeelde.
Trotsch was het antwoord, dat zij ontvingen. Het Hof
gaf.hun te kennen, sdat S. Mat. nyet gewoontlicken was,
»syne steden onder conditie in genaede 't ontfangen, dan
»selffs conditien te geven; ende dat sy daeromme die stadt
»puyr ende simpelicken, vertrouwende opte goedertieren»heyt van S. Mat., in den Stadhouder handen tot behoeff

1)

Schotanus , t. a. pi.. bl. 7<i9.
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»van S. Mat. souden overleveren ende garnisoen entfangen
»tot synen believen."
Er zat dus niets anders op, dan te vertrouwen »opte
sgoedertierenheyt van S. Mat." en de stad gaf zich weldra
op genade en ongenade over, hetgeen ook kort daarna geschiedde met de stad Sneek. 1)
Nu »alle de saecken van troublen in desen lande alsoo in
sstilte gebracht" waren, verzocht het Hof aan den Hertog
van Alva, bij brief van den 4den December, om de 12
vendelen krijgsvolck, die op weg waren naar Friesland over
te komen, sterugge te roepen," daar het hoogst moeielijk
was i>in deze landen te komen ende wederomme daer uyt
»geraecken, soo dit landt, besonder des winters ende by
»tyde van doyen, een heel onbequaem landt is voir den
»reysenden man, als meestendeel al gebroocken landt sijnde."
Verder deelde het Hof het een en ander mede over het
herbergen van het overgroot getal van gevang-enen, die
voorshands op het Blokhuis in verzekerde bewaring waren
gebracht. Eobles had er reeds in een brief van 30 November Alva op gewezen en te kennen gegeven, dat het
sdaerop al nyet sonder groote vreese te logeren en is."
Op last van Robles had men in Leeuwarden reeds naar
»een andere bequame plaetze" rondgezien, maar daar men »in
»desen couden tijt, in steen ende calck niet bouwen en
»kan," zoo luidt het, was het bezwaarlijk, om dit naar
behooren in gereedheid te brengen. Men had echter »by
«provisie seecker huys gevonden" en dit zoo goed en zoo

1) Friesehe Briefw., t. a. pi. , bl. 429 en 430; Bor, t. a. pi., fol.
304; met moeite ontkwamen de steden aan het vonnis van Alva, dat
de stadsmuren geheel moesten worden afgebroken, maar gedeeltelijk
geschiedde dit toch.
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kwaad als 't ging, »daertoe gereet doen maecken." Dit was
»het oude en sterke gebouw van Keimpo Unia."
Den Uden December beantwoordde de Hertog dit schrijven
kort en bondig, zooals hij dit gewoon was te doen. De 12
vendelen had hij reeds teruggeroepen, op goed vertrouwen,
dat men zijn »debvoir" zou doen. "Wat de gevangenis aanging , het was onnoodig daarvoor vele kosten te maken; —
hij had Robles reeds geantwoord, dat men eenvoudig »de
sgevanghenisse soude ledicli maecken met executie der ge»vangenen, sonder langhe opholdinge." 1)
Onder de groote menigte inwoners, die schier dagelijks
werden gevangen genomen, behoorden o. a. ook Euurd van
Roorda en Pieter van Cammingha. 2)
Eerstgenoemde was in de maand October door Philips
Corbet, waarnemend kastelein op het Blokhuis te Harlingen , in zijne woonplaats Hennaard gevat, maar werd in
April van het volgende jaar ('1573) onder borgstelling weder
losgelaten. Dit lot trof ook Cammingha in de volgende
1) Friesehe Briefwisseling, t. a. pi., bl. 434—438 en Gabbema ,
Leeuw., bl. 560—565, Volgens Eekhofl', Leeuw., I , bl. 64 stond het
Uniahuis: „op do plaats tusschen het tegenwoordige Zwitsersch Walletje , de Waeze en de Ossehop, welke thans met huizen bebouwd is."
Dat het in 1498 geheel is geslecht, zooals aldaar op bl. 106 wordt
gezegd, schijnt volgens het in den tekst vermelde minder juist te zijn.
Zie aldaar nog bl. 107, 111 en 207 alsmede: Carolus , t. a. pi., bl.
173 en over dat huis, het Stbk. v. d. Fr. Adel, I, bl. 386. Het
Blokhuis had de plaats ingenomen van het vroegere Haniahuis.
2) Ruurd van Roorda was de zoon van Joan en Anna Hanchema
en reeds vóór 1550 gehuwd met Doutzen van Sassinga. Hij werd 20
Juni 1569 Dijkgraaf op een salaris van 300 car. gld. Na zijne bevrijding kwam hij weder in functie. Hij was ook Gedeput. Staat en komt
als zoodanig nog in Juli 1576 voor, maar schijnt kort daarna gestorven te zijn. — Zie: Mr. J. Minnema, „Geschiedenis van het Dijkregt,"
enz., bl. 83, 89, 101. 102, 128, 129 en 230; Chbk., III, 543,933,
980 en 1058 ; 's Hofs Commissieboek, fol. 99; Stbk. op: Roorda, met
de baar, aant. 16 en Frisia Nobilis. bl. 173.

26

Wumkes.nl

528

DE FRIESCHE

maand. Meermalen was hij door Robles en het Hof opgeroepen , om zich te komen verantwoorden, maar hieraan had
hij geen gehoor gegeven. Toen hij nu op zekeren tijd zijne
zieke moeder (Trijn van Herema) te Bolsward of, volgens
sommigen te Franeker, had bezocht en zich vandaar naar
Ameland wilde begeven, waar, zooals wij boven opmerkten,
zijn kasteel stond, werd hij op reis derwaarts gevangen
genomen, zeer waarschijnlijk door Doede van Syrxsma,
grietman van Oostdongeradeel. Hij werd naar het Blokhuis te Leeuwarden gevoerd, maar, dewijl men hem niet
genoegzaam van oproer of Majesteitsschennis kon overtuigen , eenigen tijd later op dringend verzoek zijner echtgenoote
Pranske van Minnema, onder borgstelling op het Amelandshuis aldaar in bewaring gesteld, misschien wel mede door
tusschenkomst van Yiglius, die nog al medelijden met hem
schijnt gehad te hebben, 1)
Dat nu velen de vlucht namen, vooral naar Emden , laat
zich denken. Eobles beval dan ook den 5den December,
om hem de namen op te geven van zoodanige personen.
Onder hen bevond zich ook Haring van Grlins, die »over
»de bevrosen Eems rijdende, scheepte soo veel koude, door
1) Cammingha's moeder woonde waarschijnlijk te Bolsward, waar
althans de Herema's een Stamhuis hadden; zie o. a. de N. Naamlijst
van V. Sminia, bl. 269, noot. — Zie voorts over de gevangenneming
dezer twee edelen: Carolus , t. a. pi., bl. 25, 27 , 166, 194 en 195;
uit hetgeen aldaar op bl. 166 wordt vermeld, mag men opmaken, dat
de aldaar bedoelde broeder van Bernardus van Syrcxma de bovenvermelde Doede is geweest: „Cujus frater", — „aliquot ex suaejurisdictionis
militibus „praeesset." Gabbema, t. a. pi., bl. 549 en 559; Viglii Epistolae, in H. v. P., bl. /21 , die ook vermeldt: „nonnulli alii nobiles
„captivi"; Te Water, t. a. pi., I I , bl. 314 en III, bl. 277; Stbk. v:
den Fr. adel, op: Camminglia en Roorda en inzonderheid aant. 10 van
Siercksma, te vergelijken met noot 99 op bl. 394 van Van Gron., t.
a. pi., hetwelk hierop zal doelen. — Over Cammingha nog hierna in:
Bf/lage B,
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»de bitterheyt Yan d' Ooste wint, dat hy binnen Emden
«komende, drie dagen daer nae, overleedt. 1)
Ook Syds van Donia, die te Beetgum schijnt gewoond
te hebben, nam destijds de wijk naar Bremen, waar hij in
Febr. 1573 overleed. 2)
In Mei van het volgende jaar (1573) klaagden de Staten
aan het Hof weder over geweldige rooverijen der Watergeuzen , » aen eenighe scheepen, mit provande gelaeden,
»omtrent Oostmahorn bedreven'" weshalve zij besloten om
»'t garnisoen ofte den wacht" aldaar te versterken. Maar
het Hof keurde dit »geheel onnoedich te zijn," omdat men
»nyet en zouden connen beletten de piraterye ende Roeve»rye, die zy in zee zyn plegende, mair moet zulcx belett
» worden ter zee mit scheepen, uwer E. meede welbewust."
Buitendien ging het niet aan om »den Ingesetenen" daarvoor nog meer lasten op te leggen. Voorts meldden zij,
dat »de Piraten de gehele vloet van scheepen" zouden bemachtigd hebben, had niet de bezetting »mitte huijsluyden
»die hen opte strandt begaven, ende jegens die Piraten inne»schooten, ende die Piraten wederomme tot hun luyden in,
»zulcx mit goodts hulpe beleth/'
Inmiddels vond ook het Hof het noodzakelijk, dat men
alle pogingen in 't werk stelde, »dat die Roeverrje eens
»eynde, ende die toe ende affvaert vryelick mochte ge»schien." 3)
Ook elders had men veel overlast van de Watergeuzen,
dewijl er »dagelycx" van de Friesche eilanden naar de
1) Schotanus, t. a. pi., bl. 770 en Winsemius , Kronijk, bl. 575.
2) Zie meer over hem in Bijlage B, 1.
3) Deze brief, waarvan eene copie berust op 't Archief van Groningen, is gedagteekend: „Leeuwerden den 22en May anno 1 5 7 3 " ;
zie: Feith's Register, h. a. no. 31. — Vergelijk; Carolus, t . a. p i . ,
bl. 249.
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kust en omgekeerd »cliversche scheepkens" af- en aanvoeren
tot het overbrengen van »alderhande Pyraten, Zeerovers
sende andere Rebellen van zyne Mayesteyt, tot grooten
»anxte ende Vreeze der Ingesetenen." Het Hof vaardigde
daarom achtereenvolgens den 29sten Mei, 12den en 27sten
Juni van dit jaar resolutien uit, waarbij den grietslieden van
het Bildt en Barradeel, alsmede »den Bewaarder ende Be»diener der Grietenye van Ferwerderadeel" werd gelast,
om het aanvaren van schepen streng te verbieden, behalve
aan de Meuwezijl op het Bildt en in de Ryt te Holwerd,
op straffe, dat ie genomene schepen »in den brandt" zouden gestoken worden. 1)
Evenzoo zond Robles den lsten Augustus eene Ordonnantie aan den grietman van Haskerland, naar aanleiding
van diens berichten van den 29sten der vorige maand »be»langhend'3 die menichvuldighe gaerlopinghe" (samenscholing) »der Rebellen.' ; Robles beval hem zorg te dragen,
dat er zich geene voortvluchtigen op markt- of rechtdagen
»mit menichten ofte gaerrotten" zouden vertoonen »binnen
»den dorpe van de Jouwere." 2)
Willom van Oranje begreep terecht, dat een gewest als
Friesland, grootendeels van water omringd, moest beschermd
worden door een goed geordende vloot. Om die reden
richtte hij den 22sten Juli van dit jaar eene Admiraliteit
op, die te Dokkum haren zetel had, terwijl hij reeds zes
dagen te voren den dapperen Doecke van Martena tot
»Overste Admiraal" had benoemd, die daarvoor den 2 3sten
dier maand zijn eed aflegde in handen van 's Prinsen Raad,
1) Charterboek , III, bl. 939 en 943 en Vrije Fries, dl. I X , bl.
200, waaruit blijkt, dat mr. Lambert Vliermael toen „Bediener der
„Grietenye van Ferwerderadeel" .was. Vergelijk bladz. 515 (noot) hierv.
2) Charterboek , I I I , bl. 945.
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Dr. Jan Basius te Delft. Bovendien werd Wybe van Grovestins tot sVice-admiraal'-1 aangesteld.
In de volgende maand werd Martena reeds geroepen,
om in zijne nieuwe betrekking werkzaam te zijn, toen hem
werd opgedragen zich naar de Eems te begeven, ten einde
te beletten, dat er te Delfzijl oorlogsohepen uitzeilden.
Het bleek al spoedig, dat de maatregelen door Prins
Willem genomen, niet onnoodig waren. Eobles toch was
in de volgende maand druk in de weer, zoowel in Friesland als in Groningen oorlogsbodems uit te rusten, waartoe
hem den 7den September door de Staten van Friesland eene
som werd toegestaan. Over een dezer vaartuigen, waarop
zich 80 man bevonden, schijnt Sierck van Donîa, grietman
van Kollumerland c. a., het bevel gehad te hebben. Tien
dagen later schreef Robles aan den Luitenant De Mepsche
te Groningen, dat hij dien dag te Kollum was aangekomen,
om do galeijen (vermoedelijk die uit Groningen), die aldaar
nog lagen, met spoed naar Harlingen te doen zeilen, daar
Bossu reeds zes dagen in zee was. 1)
Eerst op den t l den der volgende maand kwam het tot
een gevecht. De Zuiderzee was liet tooneel van de eerste
overwinning te water, door de vrijheidshelden op den vijand
behaald. De Spaansche vloot werd geheel verslagen en
haar opperhoofd de Graaf Yan Bossu gevangen genomen en
naar Enkhuizen gevoerd.
/'"
1) Stukken, aanwezig op 't Archief van Leeuwarden; vergelijk:
Vrije Fries . XIII, bl. 85 en Winaemius , t. a. pi. , bl. 592. — Tegenw. Staat van Friesland, II, bladz. 270 en III, bladz. 13. Gron.
Bijdr. , IX , bl. 57 en 147. — Charterboek , I I I . bl. 950. De galei,
waarop Donia het bevel voerde , werd door een storm beloopen; zie:
„Kollumerland en Nieuw Kruisland geschiedk. beschreven," blad. C6
en 67, waar blijkt, dat Donia bij die gelegenheid niet is omgekomen, zooals de geschiedschrijvers vermelden.
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Ten einde nu te voorkomen, dat Robles op nieuw schepen
in zee bracht, beraamde men het plan, om in de haven
van Harlingen vaartuigen te laten zinken, doch men schijnt
hiertoe niet te zijn overgegaan, i)
De Staten van Friesland, overtuigd van den treurigen
toestand van dit gewest en den nood der ingezetenen, besloten den 26sten dier maand (Oct.) een der Gedeputeerden,
Watze van Cammingha, naar Brussel te zenden, ten einde
den Koning nauwkeurig in kennis te stellen van »de swasricheden ende andere Motyven van den ghemeenen Lande."
Om bij Z. M. een gunstig onthaal te vinden zou dit geschieden door tusschenkomst van zijn landgenoot Yiglius van
Aytta, President van den Geheimen Raad, »die sulcks,"
zoo hoopten zij, »door syne authoriteyt ende verstant tot
)>profijt ende eere van sijne Vaderlant ghewillich bestuyren
»soude."
Dit merkwaardige »Request" bevat in twintig artikelen
eene opsomming van klachten, waarvan de gegrondheid
duidelijk wordt aangetoond. Krachtig wordt er op gewezen,
dat door de steeds vermeerderende sexorbitente" lasten, de
»doortochte ende onderhoudenisse van Cryghsvolck," alsmede door sverseheyden inundatien ende overvloet van den
szoute zeewateren," de inwoners »alsoe zeer zyn verarmpt
sende totten vuyttcrsten toe vuytgeteert, ende gecomen tot
»alsulcken groten ellende, dat nyet voorhanden en es dan
sbynaes die leste desperatie." En toch had de Hertog van
Alva, »nu onlancx geleden wel expresselycken" verklaard ,
dat hij »der meyninge noyt" was toegedaan geweest, om
de ingezetenen van dit gewest in hunne rechten seenichsins
ste willen becorten noch beswaeren" en dat men Z. Ex.
1) Bor , t. a. pi., fol. 331 , 335 en 337.
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altijd »met gantz genedyge, gunstyge neyginge endo mey»ninge tot hen" bereid zou vinden. Men had den Hertog
voor die welwillende woorden »hoochlycken>-> bedankt, »daer
»op sich wel betrouwende ende gantzelycken verlaetende.''
Doch. — , het was helaas bij woorden gebleven, maar de
daden bleven uit! En daarom had men zich in 't belang
van Koning en Vaderland nogmaals tot Z. M. bij geschrifte
gewend. Den 17den der volgende maand werd te Brussel
door den »Eaedt van State" dit request vrij ontwijkend beantwoord , door te zeggen, dat men in alles zooveel mogelijk zou «remedieren," maar dat Fiïesland's ingezetenen
op sommige punten som heurlieden eyghen welvaert noch
sewat tyts wel pacientie moesten hebben." 1)
Op dienzelfden dag verliet-de man, op wien de Staten
van Friesland, hoe onbegrijpelijk ook, ten volle schenen te
vertrouwen, dat hij voor de handhaving hunner rechten en
privilegiën zou waken, de gewesten, waarover hij gedurende
zes jaren de heerschappij had gehad, eene heerschappij, die
zelfs door een Katholieken schrijver onzer dagen wordt gebrandmerkt »als eene bloedige vlek in de geschiedenis van
»Europa." Waarom ? »De verkeerde wijze , op welke zijn
»Bloedraad, zijne bevelhebbers en hij zelf vaak te werk
»gingen," zoo merkt diezelfde schrijver aan, »kan noch
»voor God, noch voor de mensclien verantwoord worden."
En de Hertog zelf getuigde , 9 dat het geen wonder was,
»zoo het gansche land hem met leede oogen aanzag, daar
»hij niets gedaan had, om zich bemind te maken." 2)
1) Chbk., III , bl. 955 en Winsemius, Kronijk, bl. 583.
2) Algem. Gesch. des Nederl. Volks , door Dr. W. J. F. Nuyens,
dl. 8 . bl. 87. — Van Vloten, t. a. pi. (ed. 1858), I , bl. 223 en I I ,
bl. 121—141. — Motley. t. a. pi., I I I , bl. 148—156. — Rengers
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Was het dan vreemd, dat het verzet tegen Spanjes dwingelandij bij den dag was aangegroeid, dat men zich aaneensloot tot verdediging van den Vaderlandschen bodem?
Wel werden velen der Watergeuzen woeste en bandelooze
vrijbuiters, maar was Alva door zijne wreedheid en willekeur, niet dikwijls oorzaak van dat ruw geweld?
Zeker, goedkeuren mogen wij het niet, dat die vrijheidshelden dikwerf de grenzen van een bezadigden tegenstand
overschreden, maar evenmin mogen wij vergeten, wat velen
hunner in 't waarachtig belang des Vaderlands hebben verricht , de verkrijging van: »vrijheid des Vaderlands en der
sConscientie"!
't Is de plicht der nakomelingschap, om die vrijheid
naar waarde te schatten en steeds meer en meer tot ontwikkeling te brengen in Staat en in Kerk, op bezadigde
wijze, zonder 't ruw geweld van »pyraten" !
Bij het streven daarnaar zullen wij steeds meer beseffen,
dat de namen en daden der vroegere vrijheidshelden waardig zijn, dat zij »met gulden letteren in 's Lands geschiesdenissen zouden pronken en der vergetelheid voor altoos
»onttogen worden" !

verhaalt ons in zijne Kronijk , I , bl. 364 : „De h. van Alva liet init
„trompetten in Amsterdam umkondigen hu wol een ider betalen, elek
,.sal comen und sijn schulden angeven, als gesehach bij dusenden, dan
„is up een morgen vroe als banckerotter weehgetogon, und darna den
„2 decembris" (sic!) „is de Tijran wth brusel vertogen."
Later zullen de bijlagen in „De Vrije Fries" worden uitgegeven.
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