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Dat ten tijde der Republiek het grietmansambt eene zeer
begeerlijke betrekking was, is aan geen twijfel onderhevig.
E E geen wonder, want niet alleen stonden de grietmannen
aan het hoofd van het burgerlijk bestuur en de rechtspraak
hunner grietenij, maar lichtelijk konden zij ook door hun
invloed bij de stemming te laten gelden zitting krijgen in
de Staten des Lands. Dan waren geene hoogere staatscolleges meer voor hen gesloten en bijna zeker waren zij
in een dezer beurtelings plaats te nemen. Het spreekt wel
van zelf, dat de souvereine macht zich de verkiezing van
zulke machtige ambtenaren voorbehield, al mocht zij zich
ook in de keuze door eene voordracht der stemgerechtigde
ingezetenen laten beperken. Wel had zij zich in den tijd,
toen Friesland nog door een Heer werd geregeerd, daarbij
niet aan banden laten leggen, doch dit geschiedde, sinds
de Staten meer en meer het gezag aan zich trokken en
eindelijk de souvereiniteit aanvaardden. Toen werden de
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Gedep. met de uitvoerende macht bekleed, vertegenwoordigden de souvereine Staten, wanneer dezen niet bijeen waren, en benoemden de grietmannen, in wier keuze zij dan
waren beperkt. Op welke wijze nu het recht om grietmannen aan te stellen op Gedep. is overgegaan, was eene
vraag, die mij belang inboezemde, en om haar voldoende
te kunnen beantwoorden, begreep ik, dat dit niet zou kunnen geschieden, zoo niet daarmede gepaard ging een onderzoek naar de wording van dat college.
Verschillende bronnen stonden mij daartoe ten dienste,
waaronder in de eerste plaats de resolutie-boeken der Staten
moeten worden genoemd, welke op het voormalig provinciaal, nu rijksarchief berusten en mij zeer bereidwillig ten
gebruike werden afgestaan. Zij vangen aan met het einde van
het jaar 1576, even nadat Casper de Robles, heer van Billy
en stadhouder der noordelijke gewesten was gevangen genomen. Bij het doorbladeren dezer boeken bleek mij al
spoedig, dat zij niet alleen besluiten der Staten of van een
der Kwartieren bevatten, maar ook brieven of andere papieren, gewoonlijk van staatkundigen aard. Yele dezer
bescheiden vond ik in Schwartzenberg's O' ^rterboek afgedrukt. Van sommige Statenvergaderingen evenwel, althans
uit de eerste jaren na haar meer zelfstandig optreden in
1576, zijn in de resolutie-boeken de besluiten niet te vinden , terwijl toch Winsemius of Schotanus ze vermelden.
Dit bracht mij op het vermoeden, dat het verzamelen en
bewaren dezer oorkonden van latere dagteekening zijn,
toen reeds vele stukken waren verloren gegaan. Yerder
had ik gehoopt mijn voordeel te kunnen doen met de resoluties der Gedep. Staten, doch , ofschoon reeds eenige van
vroegeren tijd dateeren, vangen deze eerst geregeld aan met
het jaar 1601, toen aan de G-edep. der plattelandskwar-
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tieren eene instructie is gegeven, die tijdens de geheele
Republiek is blijven bestaan. Eveneens vond ik mij teleurgesteld in mijne pogingen om op het archief van het voormalig Hof provinciaal gegevens op te sporen. Hoezeer mij
ook de hulpzame hand werd geboden, mijn onderzoek bleef
vruchteloos. Daarentegen heb ik mij ten nutte gemaakt
een handschrift uit den tijd van Merode, dat op de provinciale bibliotheek berust, benevens eenige processtukken, die
op de geschillen tusschen de Landen en Steden uit 't laatst
der 16 d e eeuw betrekking hebben en zich op het rijksarchief te Leeuwarden bevinden. Eindelijk zijn door mij
geraadpleegd de algemeen bekende geschiedschrijvers dier
dagen en daar ader de Memoriën van Renicus Presinga van
Franeker, e n keurig boekje, dat, uitmuntende door onpartijdigheid , hoofdzakelijk de krijgsgeschiedenis der vier
noordelijke gewesten tijdens het stadhouderschap van Rennenberg bevat. Het is overgedrukt in de Analecta van
Gerardus Dumbar en laat zich zeer aangenaam lezen.
Reeds in het jaar 1524 bij het onderhandelen over de
overdracht der souvereiniteit aan Karel Y trachtten de
Staten, die toen te Leeuwarden bijeen waren, te verhinderen, dat nog steeds tot grietmannen werden aangesteld
vreemdelingen, aan welke de voorrechten en bloei van het
gewest weinig ter harte gingen. Zij poogden daarom de
vrije benoeming, zooals zij sinds den Saksischen tijd door
den Yorst geschiedde, aan banden te leggen. Immers zij
verklaarden zich bereid Karel als hun wettigen heer te erkennen , mits hij onder meer toestond, dat voortaan de
grietman zou worden gekozen uit een voordracht van drie
personen. Deze zou dan door de stemgerechtigde ingezetenen der vacante grietenij moeten worden opgemaakt. Doch
de commissarissen, die op last der Landvoogdes Margaretha
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namens Karel de onderhandelingen voerden, brachten hiertegen te berde, dat men geene zwaardere eisenen aan Zijne
Keizerlijke Majesteit mocht stellen, dan men indertijd aan
den Vorst van Saksen had gedaan, »ende die Keyserlycke
Majesteyt anders radende soude wesen teghens syne ïïoecheydt ende Preëminentie." 1) Ook zoude men niet behoeven te twijfelen of de Keizer zou steeds trachten personen
aan te stellen, die tot nut en voordeel van de landen van Friesland zouden werkzaam zijn. In den » Confirmatie-brief
des Overdrachts," die daarop den 13 d e n Nov. is uitgevaardigd , treft men dan ook geene sporen aan, waaruit te
dezen opzichte eenige toegevendheid van den Yorst zou kunnen blijken. Overigens betoont hij zich nog al inschikkelijk en belooft onder anderen boven de reeds ingewilligde
belastingen geene nieuwe aan de Landen te zullen opleggen
buiten hun weten en vrijen wil. 2)
Om nieuwe lasten te vragen werden dan ook telkens de
Staten bijeengeroepen, doch dezen wisten tevens aan het
toestaan eene voorwaarde tot opheffing der grieven te verbinden. Zoo oefenden zij middellijk invloed uit op de regeering des Lands en waakten daarbij trouw voor de handhaving hunner voorrechten. En opdat dit des te beter zou
kunnen geschieden, kozen de vo. ^achten der Landen, benevens die der stadFraneker, den ^ > t e n Aprill532 achttien
personen uit hun midden, die het eerste college der Gredep.
vormden. 3) De talrijke moeielijkheden toch, waarin de
1) Chrtb. Il pag. 147. Articulen bij den Landen overgegeven den
commissarissen van myn G. Vrouwe, met de antwoerden ende apostille op elcken artikel.
2) Chrtb. II pag. 150. Confirmatie-brief des overdrachts.
3) Ubbo Emmius pag. 869. Chrtb. II pag. 611. Commissie of
procuratie voor zekere achttien Heer en om alle 's Lands saecken te
behandelen.

Wumkes.nl

DEK GEDEPUTEERDE STATEN.

171

Landen dagelijks werden gewikkeld, werden toegeschreven
aan het gemis van personen, die te allen tijde bereid zouden zijn hunne belangen te verdedigen. Immers vergaderden de Staten gewoonlijk slechts een enkele maal 'sjaars
gedurende korteren of langeren tijd en konden dit alleen
doen, wanneer zij door den Vorst of namens hem door den
Stadhouder in overleg met het Hof waren opgeroepen.
Daarom werd aan de Gedep., totdat de Staten anders
mochten oordeelen, een lastbrief gegeven, volgens welken
hun zonder eenige restrictie werd toegestaan te doen en te
laten, wat zij ten voordeele van het gewest noodig achtten.
Wanneer een hunner mocht komen te overlijden, hadden
zij het recht zich zelven aan te vullen. Ook werd hun geoorloofd wederom vier personen uit zich zelven te benoemen,
die namens hen daar in_. rechten zouden kunnen optreden,
waar het noodig mocht zijn en aan wie zij eene meerder
of minder ruime volmacht mochten geven, naarmate het
hun wenschehjk mocht toeschijnen. Nu meene men evenwel niet, dat deze achttien personen of die vier mannen
eenig aandeel in de regeering des Lands hadden. Deze
bleef uitsluitend berusten bij den Vorst en diens Stedehouder , bijgestaan door den Raad, zooals toen het Hof werd
genoemd. En de bevoegdheid der Gedep. was niets anders
dan om de rechten des Lands zoowel tegen den Vorst als
tegen ieder ander te beschermen.
Niettemin werd na verloop van tijd de Confirmatie-brief
in vele opzichten overtreden. Toen nu in 't voorjaar van
1539 op last der toenmalige Landvoogdes Marie door den
Stadhouder Schenck van Tautenburg de Staten werden bijeengeroepen om hun een »goede somme van penninghe"
te verzoeken, maakten zij van hare geldverlegenheid gebruik om deze gelden niet toe te staan, voordat zij aan
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hunne wenschen was tegemoet gekomen. Zij kwamen onder
anderen ten opzichte der grietmanskeuze op het verzoek
van het jaar 1524 terug, op grond dat ook in de Steden
de benoeming der burgemeesters uit eene voordracht geschiedde ; en, wat vooral zwaar woog, was, dat men dan
steeds gewaarborgd zou zijn, dat personen werden gekozen,
die in dit gewest hunne goederen hadden liggen, bij het
onderhoud van dijken en wegen belang hadden en in de
grietenij woonachtig waren. 1) Nu toch werden herhaaldelijk personen aangesteld, die, omdat zij geene bezittingen
in deze landen hadden noch in hunne grietenij verblijf
Melden, voor dijken en wegen niet altijd de noodige zorg
droegen. De Stadhouder en de Commissarissen, die namens
de Yorstin onderhandelden, toonden zich evenwel niet bereid dit verzoek in te willigen, waarop de Staten hunne
eischen matigden. Zij beloofden zich tevreden te zullen
stellen, wanneer voortaan slechts tot grietman zou worden
benoemd diegene, wiens bezittingen in deze provincie eene
waarde van 40 à 50 goudguldens 's jaars bedroegen en die
binnen de grenzen der grietenij zijn woonplaats had. 2)
De Staten wachtten den afloop der langdurige onderhandelingen niet af, maar gingen uiteen en lieten ze verder
over aan de Gredep. Eerst den 30 sten October werd de
laatste eisch ingewilligd en, wat de bezittingen aangaat,
bepaald , dat selck Grietman zal moeten geërft wesen binnen den landen van Vrieslant ter somme van 18 à 20
gouden guldens jaerlicx" en een voldoenden borgtocht zal
moeten stellen voor de penningen, die hij van landswege
zal hebben te innen. 3)
1) Chrthk. II pag. 738.
2) Chrthk. II pag. 739.
3) Chrtbk. II pag, 769. Placaat, waarbij te niete gedaan wordt
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Op die wijze v >d tijdens de regeering van KarelVmet
handhaving van de rechten des Yorsten aan de wenschen
der ingezetenen te gcmoet gekomen. Minder voorspoedig
ging het evenwel onder zijn zoon en opvolger. Bekend is
het, hoe ook dit gewest deelde in de algemeene ontevredenheid over diens wijze van regeeren en daartegen in opstand kwam, doch zich weder moest onderwerpen, totdat de
strenge hand van Casper de Eobles het Spaansche juk
ondragelijk maakte en met zijne gevangenneming een nieuw
tijdperk aanbrak. Dit geschiedde den 23sten jf0T, 4576 ;
toen Frans Martini Stella door den Raad van State naar
Groningen was gezonden om de noordelijke gewesten te
bewegen zich bij de Grentsche bevrediging aan te sluiten.
Robles toch, die, getrouw aan zijn eed, deze provinciën
door het aanleggen van forten en het benoemen van koningsgezinde ambtenaren in bedwang hield en van het
Gentsch verdrag niets wilde weten, beschouwde de StatenGeneraal als rebellen. Ook was hij zeer boos op den Raad
van State, wiens leden in de maand September op last
der Staten van Brabant waren gevangen genomen, doch,
toen zij meerendeels kort daarna weder waren losgelaten,
in alles den Staten-Generaal ter wille waren. G/een wonder dan ook, dat hij hun afgevaardigde, zoodra deze te
Groningen verscheen, liet gevangen zetten en pijnigen om
de reden van zijn komst, die hij trouwens reeds kon vermoeden , te vernemen. Doch Stella weerstond moedig deze
kwellingen en liet zich niet bewegen iets te verraden. Hij
wist daarentegen de troepen in 't geheim door de belofte
van spoedige betaling der achterstallige soldij tot afval over
te halen. Toen namen zij Robles met de kapiteins gevanal hetgeen tegen het tractaat van den jare 1524 is gedaan. Voorts
reglement o. a. op het verkiezen van grietmannen.
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gen, legden in handen van Stella den eed aan de StatenGeneraal af en verkozen nieuwe kapiteins. Door dezen werd
Stella's raad ingewonnen, wat hun te doen stond. Hij
ried hun de burgemeesters der stad nog dienzelfden dag
te ontbieden, dezen opening van zaken te geven en van
hen den eed aan de Staten-Generaal te eischen. Inderdaad
werd deze raad opgevolgd, doch de burgemeesters antwoordden , dat zij in een zaak van zooyeel gewicht niet
zonder de burgerij mochten handelen. Deze dan, den volgenden dag bijeengeroepen, besloot, uit vrees voor een
plundering en moord, zooals te Antwerpen had plaats gegrepen, zonder dralen den eed aan de Staten-Generaal af
te leggen. Stella werd met eenige burgers naar Brussel
gezonden om mededeeling van bet gebeurde te doen, een
nieuwen gouverneur te verzoeken en aan te dringen op
de spoedige betaling van het krijgsvolk, welke door hem
zelven was beloofd. 1)
Nog vóór zijne gevangenneming had Casper de Robles,
vreezende dat Friesland zich met de andere gewesten zou
vereenigen om de vreemde soldaten den Lande uit te drijven, de Gedep. Staten streng verboden afgevaardigden naar
Brussel te zenden om dienaangaande het advies van den
Raad van State of diens voorzitter Yiglius ab Aytta in te
winnen. Doch reeds den 2 d e n Dec. ontving de magistraat
van Leeuwarden een brief van de Gedep. Staten der Bannerheeren, Ridders en Steden van het hertogdom Gelre en
graafschap Zutfen, waarin werd te kennen gegeven, dat zij
zich, op aansporing van den Raad van State , onder leidingvan hunnen Stadhouder Gilles van Barlaimont, heer van
Hierges, met de Staten-Generaal hadden verbonden tot
1) Bor I boek 10 pag. 750. Fr^ :nga pag. 9 en vlg.
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eeuwige bevrediging dier landen. Toen L *-• dan ook aldus
ter kennisse van de Gedep. van dit gewest yas gekomen,
dat de Pacificatie met advies van den Raad van State was
gesloten, meenden zij niet langer te mogen dralen. Op
eigen gezag waagden zij het evenwel niet te handelen en
verzochten daarom den 5den December aan den President
en de Raadsheeren van het Hof de Staten des Lands
bijeen te roepen. Dezen verklaarden zich echter daartoe
niet genegen, waarop de Gedep. Staten den 6 e n Dec. besloten een hunner Erasmus van Douma met Lucas Jarges,
secretaris der Staten van Friesland, naar Brussel te zenden
om den raad van Viglius te vernemen, den Gouv.-Gen.
bijeenroeping der Staten te verzoeken en, zoo het noodig
mocht zijn, deze provincie te verontschuldigen, dat zij zich
nog niet bij de andere gewesten had aangesloten. 1) Tenzelfden dage werd ook door de stad Leeuwarden, die
tevens namens de andere steden handelde, een besluit in
dienzelfden geest genomen en Aesge Harmens, burgemeester , met Jan Huyberts, gezworen gemeensman dezer stad,
naar Brussel afgevaardigd. Ook hun werd gelast zich, na
het advies van Yiglius te hebben ingewonnen, bij monde
of geschrifte tot Don Juan, hetzij zij hem alleen, hetzij in
vereeniging met den Raad van State aantroffen, of tot dat
college te wenden en mede te deelen, dat zij noch door
den Raad van State noch door iemand zijnentwege van de
Pacificatie waren verwittigd, doch dat hun daarvan het
eerste bericht was gezonden door de Gedep. van het hertogdom Gelre en graafschap Zutfen. Tevens werd hun opgedragen te verzoeken, dat, nu Casper de Robles was ge1) Chrtb. 111 pag. 1078. Instructie voor Erasmus van Douma,
Gedeputeerde, en Lucas Jarges, secretaris der Staten van Friesland
als Gecommitteerde,
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vangen genomen en het garnizoen in de verschillende sterkten
en steden van opperbevel was verstoken, ter voorkoming
van alle gevaren daarin zoo spoedig mogelijk mocht worden
voorzien. En om te kennen te geven, dat de Steden geenszins voornemens waren zich van de Landen te scheiden,
werd hun bevolen om, indien zij 'tnoodig mochten oordeelen, bijeenroeping der Staten van Friesland te vragen. 1)
De lastgevingen van de afgevaardigden der Landen en van
die der Steden kwamen dus in hoofdzaak met elkaar overeen. Wat hun op hunne tocht is wedervaren en welk
antwoord zij hebben bekomen, vond ik nergens vermeld.
Doch dit is zeker, dat door den Eaad van State den 11 den
Dec. eene ordonnantie aan het Hof werd uitgevaardigd om
de Pacificatie van Gent alom in de steden en dorpen dezer
provincie af te kondigen, waaraan evenwel geen gevolg
werd gegeven. Het Hof toch zag deze beweging met leede
oogen aan en bleef Eobles getrouw.
Nog te voren had het Hof aan Don Juan geschreven,
dat de stad Leeuwarden voornemens was som de burgers
in de goede devotie van den Koning de houden." Zoo ten
minste had hare magistraat geantwoord op de vraag, hoe
zij te midden der toenmalige moeielijkheden dacht te handelen. Daarover gaf Don Juan haar in een brief van den
13den Dec. zijne goedkeuring te kennen en verzocht haar
niemands bevelen, dan die van 'a Konings gouverneur op
te volgen. En in een brief van denzelfden datum, die
aan de Staten was gericht, verzocht hij hun pogingen aan
te wenden, dat Casper de Robles en zijne medegevangenen
weder op vrije voeten werden gesteld, opdat dezen hun
1) Resol; "ie-boeken. Instructie bij den Burgemeesteren, Schepenen
ende Raiden, ~vet den gesworen Gemeensluyden voor hen selven en uyt
ten naeme endt 'an wegen den gemeenen burgeren enz.
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dienst zouden kunnen volbrengen, zooals zij het nog kort
te voren hadden gedaan. 1) Wel waren de Staten toen
nog niet bijeen, ja zelf3 nog geene maatregelen tot hunne
bijeenroeping genomen, doch de Gedep., die namens hen
handelden , wilden daarvan niets hooren. Immers al mocht
het toen nog bij niemand hunner, evenmin als bij den
magistraat van Leeuwarden, in de gedachte komen de gehoorzaamheid aan den Koning op te zeggen, de dwingelandij
van De Robles met de zijnen waren zij meer dan moede.
De Staten-Generaal kwamen hun ondertusschen te hulp
en benoemden George van Lalaing, graaf van Rennenberg
en bannerheer van Yille, voorloopig tot stadhouder of gouverneur der noordelijke gewesten. Deze kwam, nadat hij
nog te Middelburg den Prins van Oranje had bezocht, den
22sten D eCi te Groningen aan. Dat hij kort te voren de
Duitsche soldaten zonder bloedvergieten gedwongen had de
stad Yalenciennes te verlaten en de Spaansche het kasteel
dier stad over te geven, had vooral tot zijne benoeming
bijgedragen. 2) Terstond na zijne aankomst drongen de
soldaten op de betaling der achterstallige soldij aan, die hun
door Stella was beloofd. Zoolang deze niet had plaats gehad , waren zij niet genegen hem als gouverneur den eed
te doen. Hij haastte zich dus de Staten der noordelijke
gewesten te beschrijven om gelden tot betaling der soldij te
verzoeken, waartoe hij Wülem van Doetichem en Johan
van Mathenes de Wybisma naar Friesland zond. Door
dezen / werden tegen den 15<len Jan. 1577 de Staten van
dat gewest te Leeuwarden bijeengeroepen , waar zij in tegenwoordigheid van President en Raden van het Hof voorstel1) Chrtbk. III pag. 1082. Missive van Don Juan van Oostenrijk
aan de Staten van Friesland.
2) Sehotanus, 22ste boek, pag. 797. Fresinga, pag. 20
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den, dat spoedig middelen zouden worden beraamd tot het
verkrijgen van penningen en afgevaardigden naar Brussel
zouden worden gezonden tot aanneming van het Gentsche
verdrag. Vóór hierop te antwoorden, lieten de Staten aan
het Hof, dat door hen niet ten onrechte verdacht werd
Rennenberg niet genegen te zijn, hun achterdocht blijken.
Zij gaven het namelijk te kennen, dat hun nog niet was
aangetoond, volgens welken lastbrief 't aan Rennenberg was
toegestaan dergelijke voorstellen in hun midden te laten
doen. Zij verzochten het daarom hun dienaangaande nadere
inlichtingen te geven en tevens te verklaren , of het zich naar
de besluiten van de Staten-Generaal en van den Raad van
State dacht te gedragen. Zeer ontwijkend gaf het evenwel
ten antwoord, dat het vermoedde, dat Rennenberg handelde
volgens voorafgaanden last en bevel, doch van wien hij dat
bevel zou hebben ontvangen, werd niet gezegd. Mochten
zij meerdere zekerheid willen hebben , dan ried het hun,
zich te wenden tot diegenen, die zij noodig mochten oordeelen. Blijkt hieruit reeds , dat hun vermoeden al te zeer
gegrond was, noch meer werden zij daarin versterkt door
de bekentenis, die het Hof deed, dat het in alles dacht
te handelen naar de bevelen van den Koning en van den
Raad van State. Over de Staten-Generaal werd dus geen
woord gerept. 1) Blijkbaar beschouwde het de handelingen
van deze vergadering als onwettig. Bij het vernemen dezer antwoorden waren dan ook Rennenberg's gezanten zeer
ontstemd en eischten, dat het Hof eene schriftelijke verklaring zou afleggen, of het hun meester als voorloopigen
Stadhouder wilde erkennen en de besluiten van de Staten1) Chrtbk. III pag. 1086. Antwoord en resolutie der Landen op
de propositie van Jan. 1577, alsmede het advies van den Hove,
daarop gegeven.
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Generaal en den Raad van State al dan niet wilde aannemen. Nu bekende het reeds ia het laatst van het voorgaande jaar een brief, die de benoeming van Rennenberg
behelsde, van den Raad van State te hebben ontvangen,
verklaarde zich genegen hem in alles te eerbiedigen overeenkomstig de commissie, die hij zou overleggen, en beloofde zich te zullen gedragen naar de bevelen des Konings
en van den Raad van State. 1) Over de Staten-Generaal
bleef het dus het stilzwijgen bewaren, waaruit men mag
besluiten, dat het ook aan het Gentsche verdrag zijne goedkeuring bleef onthouden.
De Staten hebben daarop den 18 d e n Jan. besloten bij
wijze van eene leening op 's Konings domeinen de som van
fl 100.000, gerekend tegen 20 stuivers het stuk, op te
brengen, mits de gelduitdeelingen aan het krijgsvolk onder
leiding van eenige gecommitteerden hunner geschiedden en
de sterkten en steden van de troepen werden bevrijd. De
Gentsche bevrediging namen zij aan en afgevaardigden wilden zij naar Brussel zenden om zich met die der andere
gewesten te vereenigen, op voorwaarde evenwel, dat Rennenberg in overleg met de Gedep. Staten wilde regeeren. 2)
Welk antwoord hierop is gegeven, is mij niet gebleken.
Maar mag men afgaan op 't bescheid, dat Rennenberg een
paar maanden later aan de Gedep. gaf, dan was hij op
dit oogenblik nog niet bereid zich machtsbeperking te laten
welgevallen. Nog ontstond twist tusschen de Landen en de
Steden over de ingewilligde penningen en trachtten de eersten
1) Resolutie-boeken. Request
de apostille, daarop gevolgd.
2) Resolutie-boeken. Resolutie
dezen landdag twee dagen later
resolutie twee dagen later stelt.
in de war.

aan den Hove van Vrieslend met
van 18 Jan. 1577. Schotanus laat
bijeenkomen, zooals hij ook deze
Doch hij is telkens met de data
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zooveel mogelijk den druk daarvan op de schouders
der laatsten te schuiven, doch, nadat de Landen hadden
besloten fl 80.000 [te zullen'opbrengen, het overige voor
rekening der Steden latende, is de landdag ontbonden en
zijn Rennenberg's gezanten naar Groningen teruggekeerd. 1)
Den 4 d e n Maart deed Rennenberg zijn intocht in Leeuwarden, waar hij met groote vreugde werd ontvangen. Met
zieh voerde hij Robles en diens medegevangenen, welke
voorloopig op het blokhuis werden gevangen gezet. Eenige
dagen later werden zij buiten het gewest gevoerd en toen
op vrije voeten gesteld. Het Eeuwig Edict toch, dat de
Staten-Generaal den 12 del1 Pebr. met Don Juan hadden gesloten , bepaalde in het 8 s t e artikel, dat al degenen, die
ten gevolge der beroerten gevangen waren genomen, zonder
rantsoen zouden worden losgelaten.
Alhoewel Rennenberg geenszins de voorwaarde had willen
inwilligen, werden toch afgevaardigden naar Brussel gezonden, liet waren Schelte Tjaerda, Marten Kitsen en
Feycke Tatmans. Zij werden voorzien van een lastbrief,
waarin werd betoogd, dat de Staten des Lands steeds de
gehoorzaamheid aan den Koning en het behoud der vaderlandsche wetten en privilegiën voor oogen hadden gehad,
geen ander doel najagende dan rust en vrede, benevens
vermindering der lasten. Hadden de Staten voorheen meermalen te vergeefs geklaagd ^er de al te zware lasten,
waardoor de Stadhouder en hef v"Tof, onder voorwendsel
van 't krijgsvolk te stillen, de schatkist des Lands en die
der particulieren hadden uitgeput, nu verzochten zij verlichting daarvan. Het Gfentsehe verdrag namen zij aan,
doch op voorwaarde dat hun slechts eene matige schatting
werd opgelegd en door deze nieuwe verbintenis 's Lands
1) Schotanus 22ste bock, pag. 797 en vlg.
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inkomen en goederen niet ten gronde werden gericht. Voorts
eisohten zij, dat de Staten-Generaal aan de Gedep. Staten
het recht toestonden om den landdag uit te schrijven, zonder dat zij dit telkens aan het Hof behoefden te vragen,
dat door zijn hardnekkig verzet menigmaal aan zaken, die
geen uitstel duldden, nadeel toebracht. ,,-'"idd niet juist
daardoor nog onlangs het Hof tot gixKj schade van het
gewest het deelnemen aan de Pacificatie zooveel mogelijk
verhinderd, om dit land onder de strenge tucht van Robles
en zijne soldaten te houden ? Ook was, meenden zij, de
tijd nu aangebroken om vreemdelingen, waarmede de sterkten , blokhuizen en rechtbanken in strijd met de verdragen,
die men met Karel V had gesloten, waren bezet, door
inboorlingen te vervangen. Maar bovenal drongen zij er
op aan, dat men zou verbieden, dat ambten en waardigheden aan slechte of onwaardige lieden werden gegeven,
zooals, naar zij beweerden, het Hof meermalen grietenijen
en drostambten aan misdadige personen had geschonken.
Eindelijk verzochten zij, dat de brieven der Staten-Generaal, met uitsluiting der Steden, slechts aan de Geestelijken,
Edelen en Eigenerfden zouden worden gericht. 1) Immers
dezen maakten eigenlijk alleen de Staten des Lands uit en
betwistten aan de Steden het recht als afzonderlijken stand
te verschijnen.
Tijdens zijn verblijf te Leeuwarden zorgde Rennenberg
nog, dat de ordonnantie, die in Dec. van het voorgaande
jaar ten opzichte der Gentsche bevrediging uitgevaardigd,
doch door het Hof niet nagekomen was, werd ten uitvoer
gebracht, waarop vele ballingen het waagden terug te
keeren. Tevens droeg hij het bevel over de blokhuizen
1) Schotanus, 22ste boek, pag. 809.
12
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verwees hij naar het tractaat van 1539, met Karel V gesloten , waarvan hij niet voornemens was af te wijken. 1)
Bekend is het, dat Don Juan den 24 sten Juli het Eeuwig
Edict verbrak door plotseling den burcht van Kamen te bezetten , waarvan hij nog denzelfden dag het Hof van Friesland bericht zond. Dit stelde er reeds den 3 d e n Aug. de
grietmannen van in kennis. Ongeveer denzelfden tijd werd
Prancois Mayart, die in dienst van Casper de Robles was
geweest, te Groningen gevangen genomen en, toen bij hem
verdachte brieven werden gevonden, op de pijnbank gelegd. Ondervraagd wordende bekende hij, dat Robles voornemens was eerstdaags de Friezen met vijftien honderd
voetknechten en drie honderd ruiters te overvallen. 2) Moest
dit reeds de Gfedep. aansporen op hun hoede te zijn , nog
meer werden zij daartoe aangemaand, toen uit Brussel
Marten Nitsen aan een hunner, Duco Martena, schreef,
dat, wilden zij niet worden verrast, zij op hun hoede moesten zijn. Bor doet het voorkomen, alsof Marten Kitsen
aan Duco Martena en aan de Gredep. een brief heeft gezonden , Schotanus daarentegen spreekt van een brief aan
den eerste alleen. 3) Daarom vermoed ik , dat de brief
van Marten Nitsen aan Duco Martena in zijn kwaliteit van
Gredep. was gericht en dat Bor, dit niet wetende, gemeend
heeft, dat twee brieven zijn geschreven.
Omdat Rennenberg zich niet door Don Juan had laten
meeslepen, maar aan de Staten-Gfeneraal getrouw was gebleven , werd hem bij resolutie van den 3 1 s t e n Aug. over
1) Chrtbk. III pag. 1110. Remonstrantie der Heeren Gedep. Staten van Vriesland aan den Heere Stadhouder, Grave van Lalaing,
inhoudende verscheidene klagten met verzoek van redres , benevens het
antwoord op deselve gegeven.
2) Fresinga, pag. 32.
3) Bor, 10de boek, pag. 869. Schotanus, 22ste boek, pag. 809 en vlg.
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Friesland, Groningen, Drente, Twente en Lingen het
stadhouderschap, dat hij tot nu slechts voorloopig had bekleed , voor goed opgedragen. waarop hij in het laatst van
Sept. te Leeuwarden verscheen. Hier liet hij door het Hof
den lsten Oct. de Staten bijeenroepen en hun door 's Hofs
President Van Aohelen verzoeken , of zij hem, overeenkomstig zijn lastbrief, als hun gouverneur wilden erkennen
en eerbiedigen en of zij genegen waren de Pacificatie van
Gent te onderhouden en middelen te heramen tot het betalen van de twee vendelen Duitsche soldaten, die nog in
dienst dezer provincie waren, ten einde van hen zoo spoedig
mogelijk ontslagen te worden. Maar de Staten waren het
oneens. De Steden toch hadden zich reeds vroeger in het
gevoel harer zelfstandigheid meer en meer als afzonderlijken
stand doen gelden. Ook nu op dezen landdag maakten zij
daarop aanspraak, waartegen zich evenwel de drie Goên aankantten, die niets van haar als afzonderlijken stand wilden
weten en begeerden, dat iedere stad zich bij die Go zoude
voegen, waartoe zij behoorde. De volmachten der Steden
lieten zich evenwel niet van hun voornemen afbrengen. Zij
beweerden, dat in de brieven, waarmee de landdag was uitgeschreven , uitdrukkelijk was vermeld, dat men staatsgewijze zou vergaderen en evenzoo over de punten, die werden
ingediend, zou beraadslagen en stemmen. En uit de brieven van den Koning en die van de Staten -Generaal, aan
de Landen en Steden van Friesland gezonden, bleek duidelijk , meenden zij, dat de Staten van Friesland verdeeld
waren in Geestelijken, Edelen of Kidderschap, Eigenerfden
en Steden, en niet in Goên. Nadat zij dan ook besloten
hadden Rennenberg als hun gouverneur te erkennen en het
Gentsche verdrag, voor zoover het niet streed tegen hun
aloude wetten en privilegiën, te onderhouden, verklaarden
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zij zich bereid om met de drie andere standen of staten
middelen te zoeken tot het betalen der twee Duitsche vendelen, i)
De volmachten der Goên verzetten zich tegen
deze nieuwigheid en waren daarbij volkomen in hun recht.
Van oudsher toch was Friesland verdeeld in drie Groen en
ieder van dezen in drie standen, Geestelijken , Edelen en
Eigenerfden, zoodat dezen ten landdage gezamenlijk de stem
der Gro uitmaakten en de Steden daaronder waren begrepen. Doch hoe meer de Steden in bloei toenamen en hoe
krachtiger zij werden, des te meer streefden zij er naar om,
evenals in de andere gewesten, als stand ter Statenvergadering te verschijnen.
Zonder evenwel op deze aanspraken verder acht te
slaan besloten ook de volmachten der Goên Eennenberg als
hunnen gouverneur te erkennen, mits hij beloofde naar de
privilegiën en wetten des Lands te zullen regeeren. Der Pacificatie bleven zij getrouw, doch voor het Duitsche krijgsvolk wilden zij geen geld toestaan, vóór zij door hem in
hunne geschonden privilegiën waren hersteld. Verder lieten
zij ten opzichte der grietmanskeuze en van het aandeel,
dat zij voor de Gedep. in de regeering wenschten, dergelijke eisenen gelden, als reeds door hen in het begin des
jaars waren gedaan. Maar met nadruk voegden zij er nog
aan toe, dat zij daarom wenschten, dat de Gouverneur handelde in overleg met de Gredep., omdat de Koning steeds
was achterwege gebleven in het nakomen van zijne verplichting , om het gewest te beschermen, en het aan de ingezetenen zelve was overgelaten zich van de lasten te bevrijden. In overeenstemming daarmede wenschten zij dan ook
niet meer, zooals in de maand Maart, dat uit eene voor1) Chrtbk. pag. 1153. Antwoord en Resolutie van de volmachten
der Steden op de Propositie van den Stadhouder Lalaing.
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dracht de keuze der grietmannen door den Gouverneur of,
bij diens afwezigheid, door het Hof, maar door den Gouverneur in vereeniging met de Gedep. Staten zou geschieden. 1) De Goên trachtten dus van het verraad van Don
Juan ruimschoots gebruik te maken om de macht van den
Gouverneur als vertegenwoordiger van den Koning, evenals
die van het Hof, dat zij bleven wantrouwen, te besnoeien.
Wel protesteerden nog de Steden, dat al deze besluiten
buiten haar om waren genomen, doch daarom bekommerden zich de Goên al zeer weinig.
Eerst na lang aarzelen gaf Kennenberg toe om in alle
zaken, die het gewest betroffen, met de Gedep. in overleg
te treden, voor zoover echter daardoor het gezag van den
Koning niet werd benadeeld. De rechten en privilegiën beloofde hij te zullen beschermen en, om zoo spoedig
mogelijk de tekortkomingen van zijne voorgangers te
kunnen herstellen, verzocht hij de Goên hem zonder
dralen op te geven, welke rechten geschonden waren,
opdat de betaling van het krijgsvolk geen uitstel zoude
lijden. Minder toegevend toonde hij zich evenwel ten opzichte der grietmanskeuze. Wel verklaarde hij zich bereid
de grietmannen, die na 1539 tegen de wetten des Lands
waren aangesteld en die zich aan machtsovertredingen hadden schuldig gemaakt, tot nadere ordonnantie der Gedep.
te schorsen, doch overigens week hij niet van het antwoord
af, dat hij hun den 15 clen Maart had gegeven. 2)
De volmachten der Goên drongen niet op verdere inwil1) Chrtbk. III pag. 1154. Antwoord en respectieve rem onstrantien
der Heeren Gedep. Staten van Vriesland op de Propositie der Heeren
Raaden, uit naam van den Heere Grave van Rennenberg.
2) Chrtbk. III pag. 1157. Nadere apostille op de vorige remonstrantie.
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liging hunner eischen aan, maar bleven bij deze beslissing
berusten, waarna nog op denzelfden landdag door hen een
nieuw college van Gedep. werd benoemd. Degenen, die
toen werden verkozen, waren: Gerardus Jaeobi, abt van
Claereamp, Duco Martena, Seerp Galama, Goslick Hiddema,
Erasmus van Douma en Baerthe Idzerda, twee uit iedere Go.
Hun werd opgedragen om eerstdaags met den Stadhouder
bijeen te komen en maatregelen te nemen tot herstel van
's Lands wetten en vrijheden. Het Gentsch verdrag moesten zij ten uitvoer brengen en niets achterwege laten, wat
tot welvaart van het Land noodig mocht zijn. Behalve
voor openbare zaken moesten zij ook zorg dragen voor dijken , wegen, wateiiosingen, vaarten en sluizen. Zij moesten acht geven op de ambtenaren en op alles, wat tot de
hoogheid des Lands behoorde. Indien de Stadhouder wegens de moeielijkheid eener zaak in gebreke bleef eene beslissing te nemen, werd hun toegestaan zich tot den Raad
van State en de Staten-Generaal te wenden met het verzoek,
dat het geschil op zoodanige wijze werd uit den weg geruimd, als in overeenstemming was met de wetten des
Lands. Bovendien zouden zij in lastige gevallen uit iedere
grietenij één volmacht mogen ontbieden of des noods de
Staten bijeenroepen. Indien een hunner om de eene of
andere reden belet werd langer zijne waardigheid te vervullen, dan konden zij iemand anders in zijne plaats stellen.
Op het einde van den gewonen jaarlijkschen landdag zouden zij hunne commissie moeten neerleggen, waarop zij
herkozen of anderen in hun plaats benoemd konden worden.
Minstens twee vergaderingen zouden zij jaarlijks gedurende
drie dagen moeten houden, acht dagen na Pinksteren en
op den 15 dei1 October »om over ghemeene en eygenmans
saecken te sitten." Aldus luidde de instructie, die den
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13 d e n Oct. 1577 aan het vernieuwde college der Gedep.
werd gegeven. Hierdoor Meld het op louter wachter der
wetten te zijn, maar kreeg tevens aandeel in 't bestuur en
niets liet het na om zijn macht uit te breiden. 1)
Daar dit alles buiten de Steden om geschiedde, gevoelden zij zich zeer achteruitgezet en, »om te obvieeren de
schaden en intressen, waarin de gemeene steden van Vriesland geschapen waren te geraken door gebrek of intermissie van generale volmachten," verschenen hare afgevaardigden den 22 s t e n Oct. op het raadhuis te Leeuwarden. Hier
werden door hen Mr. Matthijs ïtommarts en Dr. Simon Polman , beiden advocaten bij het Hof van Friesland, benevens
Jan Huberts tot Gredep. gekozen. Allen waren burgers
van Leeuwarden, tot welke men voor ditmaal om kosten
te besparen zijne keuze had bepaald. Hun werd opgedragen
in alle zaken, die de Steden betroffen, te besluiten, zooals
zij het 't raadzaamst zouden oordeelen, en zich bij de volmachten der Groen te voegen, zoodra het zaken gold, die
het geheele landschap aangingen, opdat geen besluit werd
genomen, vóór ook hun advies was gehoord. Yerder moesten zij waken, dat geen stad in hare privilegiën werd aangetast en, zoo dit reeds mocht zijn gebeurd, verzoeken,
dat zij in hare rechten werd hersteld. 2) Doch dit alles
baatte niets. De Gredep. der Groen weigerden met die der
Steden saam te werken.
Om tegen plotselinge invallen van den vijand beveiligd
te zijn, beval Eennenberg, dat de boeren van wapenen
1) Schotanus, 22ste boek, pag. 813.
2) Chrtbk. III, pag. 1159. Commissie bij de Volmachten der Steden in Vriesland, door speciaal verschrijvinge den 22sten en 23sten
Oct. op den "Raadhuize verschenen zijnde, gepasseert op Mr. Matthijs
Rommarts, Dr. Simon Polman en Jan Huberts.
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zouden worden voorzien en dat hem in elke grietenij drie
personen zouden worden aangewezen, waaruit hij een hopman zou kunnen kiezen. Dit geschiedde, ofschoon niet
geheel zonder moeite, waarop allen, zoowel hoplieden als
boeren, den eed van trouw aan den Stadhouder en de Staten deden. Velen, zooals Johan van Mathenes de Wybisma,
die door Kennenberg tot bevelhebber van het blokhuis te
Leeuwarden was aangesteld, verwachtten van dezen maatregel weinig heil. Zij toch meenden, dat zes vendelen betaalde huurknechten meer zouden uitrichten tot verdediging
van het Land, dan twintig vendelen boeren, die, ongewoon aan den krijg, tucht noch gehoorzaamheid kenden.
Midderwijl had Rennenberg de wet in de Steden verzet
en de Spaansehgezinden buiten het bestuur gesloten. En
daar er onder de grietmannen velen waren, die, door de
Spanjaarden aangesteld, dezen nog genegenheid toedroegen,
verzochten de Gedep. aan de Staten-Generaal Rennenberg te
machtigen ook dezen door anderen te doen vervangen. Tevens vroegen zij, dat de blokhuizen van Leeuwarden en
Harlingen zouden worden geslecht en de plaatsen, waar zij
hadden gestaan, aan de Steden zouden worden gevoegd.
Welk antwoord hun is gegeven, is mij niet gebleken. Maar
mag men uit de handelingen, die daarna hebben plaats
gehad, tot een besluit komen, dan is het, wat de verandering der grietmannen aangaat, niet ongunstig geweest.
Immers werden Seerp Galama, Duco Martena, Rienk Camminga en eenige andere heeren, vergezeld van eenige leden
van het Hof, de provincie rondgezonden. Hun werd gelast in iedere grietenij, waar een Spaanschgezinde grietman
was , door de ingezetenen een voordracht van drie personen,
bekend als beminnaars van het vaderland en vijanden van
Spanje, te laten opmaken. Uit dezen zou dan door Ren-

Wumkes.nl

190

DE WORDING VAN HET COLLEGE

nenberg met de Gfedep. een nieuwe worden gekozen. Aldus verhaalt Fresinga en, ofschoon wij geene reden hebben
zijn verhaal in twijfel te trekken, is het toch opmerkelijk,
dat Rennenberg, die nog op den landdag van October de
grietmanskeuze geheel aan zich had gehouden, deze reeds
weinigen tijd later met de ingezetenen gaat deelen. Wellicht was hem dit door de Staten-Greneraal gelast. En
juist daarom is het des te meer te bejammeren, dat het
antwoord dier vergadering op het verzoek tot verandering
der grietmannen nergens is te vinden. Misschien, had dit
ons eenig licht verschaft.
Alle nieuw verkozenen werden door Matthias in hun ambt
bevestigd. Deze was, nadat Don Juan den 7den Dec. 1577
tot vijand was verklaard, den 17 d e n dierzelfde maand door
de Staten-Greneraal tot landvoogd benoemd. Reeds den
18 d e n Jan. 1578 had hij zijn blijden intocht in Brussel gehouden. Gecommitteerden uit de Staten-Generaal waren
naar deze provincie gezonden om zijne erkenning te verzoeken , waartoe tegen den 25 s t e n Febr. een landdag te
Harlingen werd bijeengeroepen. Toen werd voor het eerst
een reglement op het verkiezen van volmachten ten landdage
uitgevaardigd. Ieder grietman werd bevolen om, nadat hij
van het Hof eene missive van uitschrijving had ontvangen,
deze aan alle dorpen van zijn grietenij bekend te maken,
opdat de boeren daarvan behoorlijk hunne landheeren mededeeling konden doen. In ieder dorp moest de geheele
gemeente, dit is alle stemgerechtigden, bij elkaar vergaderen en met gemeene stemmen geschikte personen tot dorpsvolmachten verkiezen, zonder dat iemand zich verstouten
mocht ettelijke personen afzonderlijk saam te roepen. De
aldus benoemden van ieder dorp zouden op de gewone
plaatsen, dat is in de reçhtskamer van de grietenij, bijeen-
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komen en aldaar tot volmachten der grietenij voor den
landdag verkiezen, zoowel Edelen als Eigenerfden , mits
dezen daar hun erven hadden liggen. En daar er velen
waren, die, )>om de saeeken in de grietenij te bewaerea",
jaargelden genoten en juist niet allen het vertrouwen
der ingezetenen bezaten, werd bepaald, dat niemand
dezer ten landdage mocht verschijnen, tenzij hij langs
dezen weg was verkozen. 1)
Aldus trachtte men,
daar eigenlijk ieder Edelman of Eigenerfde krachtens zijne
goederen de Statenvergadering kon bijwonen, het aantal
leden te beperken en tot wering van de listen en lagen
van den vijand de verkiezing van volmachten te regelen.
Ondertusschen hadden de Spaanschgezinden tengevolge
van de nederlaag, die het Statenleger bij Gemblours den
31 sten Jan. 1578 had geleden, overal de hoofden wederom
opgestoken, vooral ook in deze provincie, waar het Hof weigerde het plakkaat, dat de verklaring van Don Juan tot
vijand bevatte, af te kondigen. Doch Rennenberg, het
voortdurend tegenstribbelen van dat college moede , liet alle
raadsheeren met hun voorzitter Igram Van Achelen deels
gevangen zetten deels gijzelen. Toen hierover reeds de gemoederen in opgewonden stemming verkeerden, nam de
onrust nog toe, toen een plakkaat des Konings bekend
maakte, dat hij Don Juans handelingen goedkeurde en alle
ambtenaren voor onwettig verklaarde, die niet door dezen
waren benoemd. 2)
Zoodra nu Matthias, die door de volmachten als hun
wettige landvoogd was erkend geworden, de gevangen1) Chrtbk. 111 pag. 1183. Reglement op het verkiezen van volmachten ten landdage.
2) Schotanus, 22ste boek, pag. 816. Frcsinga, pag. 47. Bor,
12de boek, pag. 950.
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neming van het Hof had vernomen, beval hij, opdat geenszins de rechtspraak zou stilstaan, dat een nieuw Hof zou
worden saâmgesteld om voorloopig dienst te doen. Daartoe
werd tegen den lsten Mei wederom een landdag uitgeschreven. Dit geschiedde nu voor het eerst door de Gredep.
Toen wezen de volmachten uit de drie Goên twee hunner
aan, om met de Gedep. de raadsheeren te benoemen. Reeds
op den 4 d e n Juli konden Jlir. Frans van Eysinga, Peicke
Rhala, Jan Yersteveren en Grysbert Aernsma als nieuwe
leden worden geïnstalleerd. Hun werd opgedragen de
rechtspraak uit te oefenen, totdat Matthias en de StatenGeneraal de zaken van het oude Hof hadden onderzocht.
Twee maanden later werden hun nog drie andere leden
toegevoegd, met name Hessel van Aysma, Douwe van
Burmania en Baerthe Idzerda. Allen waren Friesche rechtsgeleerden , van wie men redelijkerwijze kon verwachten,
dat zij meer dan hunne voorgangers, onder welke vreemdelingen waren, voor de rechten van' dit gewest zouden
waken. En ofschoon voorloopig aangesteld, zijn zij in
functie gebleven. 1)
Ongeveer terzelfder tijd liet Rennenberg nog den Bisschop
van Leeuwarden, Cunerus Petri, gevangen nemen. Ook
deze stond als vijand van de nieuwe orde van zaken bekend. Lang heeft hij hem niet in hechtenis gehouden,
maar spoedig weder ontslagen. Doch toen deze aan het
verzoek der Staten om rekening en verantwoording van
zijne inkomsten en uitgaven af te leggen niet wilde voldoen,
werd hij in het klooster te Bergum in gijzeling gezet. Yan
daar is hij naar Keulen ontvlucht. Nadat op deze wijze
de invloedrijkste Spaanschgezinden onschadelijk waren ge1) Schotanus, 22ste boek, pag. 817-
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maakt, toog Rennenberg naar Overijsel , waar veel voor
hem te doen viel. Yan zijne afwezigheid maakte men te
Leeuwarden gebruik oni, vertrouwende op den godsdienstvrede, openlijk in de Jacobiner kerk den Gereformeerden
godsdienst te prediken. 1)
Midderwijl had de strijd tusschen de Landen en Steden
voortgeduurd. Wel waren er onderhandelingen gevoerd tot
bijlegging der geschillen, doch deze hadden nog tot niets
geleid. Ja zelfs scheen de 'klove grooter dan ooit, toen
de Steden er den 5<ien Sept. toe overgingen, om haar eigen
rent- en rekenmeesters te kiezen, die geheel buiten die der
Q-oên om de gelden van haar ontvangers zouden innen en
daarover naar behooren binnens- en buitenslands konden beschikken. Eerst den 15den Sept. schenen beide partijen
elkaar te naderen. Toen toch boden de Gredep. der Landen
aan voorloopig tot den naasten landdag toe twee Gedep.
der Steden als 4 d e stem in hun midden op te nemen, om
met hen te besluiten in alle zaken, die de Landen en
Steden gelijkelijk aangingen. Hiermede stelden zich vooreerst de volmachten der Steden tevreden en hebben Jelle
Sybesz, burgemeester van Leeuwarden, en BouweSyxma,
burgemeester van Praneker, gelast zich als hun Gredep.
bij die der Landen te voegen. 2)
Met lang daarna werden door Matthias maatregelen genomen ten opzichte der blokhuizen van Leeuwarden, Harlingen en Stavoren, die nog altijd door huurtroepen waren
bezet. Den 8sten Oct. toch vaardigde hij eene ordonnantie
uit, waarbij hij toestond, dat ze zouden worden gesteld in
1)
2)
staat
beide

Fresinga, pag. 73. Bor, 12de boek, pag. 99G.
Chrtbk. III, pag. 1210. De Steden als een vierde stem in
door de Landen bij provisie aangenomen, zonder praejudicie van
partijen.
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handen van de burgers der respectieve steden, om ze, totdat ze zouden worden geslecht, door vertrouwde personen
te doen bewaken. Uitdrukkelijk voegde hij daaraan toe,
dat dit geschiedde op advies van den Kaad van State en
de Staten -Generaal en op verzoek van de Staten der provincie. 1) Waarschijnlijk werden met de laatsten de Gedep.
bedoeld, die zich reeds in het vorige jaar tot de StatenGeneraal met een verzoek in dien geest hadden gericht en
dit wel zullen hebben herhaald, toen Matthias landvoogd
was geworden.
»In het begin van 1579 begonnen," zegt Schotanus,
»tusschen Rennenberg en de Gredep. eenige onlusten te verrijzen , omdat zij bij hem mindere geestdrift voor de vrijheid
en grootere sympathie voor het oude Hof meenden op te
merken." Nog in het laatst van het voorgaande jaar was
het college van Gedep. gewijzigd en waren Epo van Douma,
Laes Jonghama en Dirk Pogelsang in de plaats van Gerardus Jacobi, Seerp Galama en Goslick Hiddema getreden.
Toen nu de landdag den 4 d e u Maart bijeenkwam, heerschte
daar groote verdeeldheid. Vooreerst toch wilden de Sieden ,
nu hun bij provisie de vierde stem onder de Gedep. was toegestaan , ook als vierde stand op den landdag verschijnen,
waartegen zich evenwel de Goên met kracht verzetten. Zij
wendden zich daarom met een verzoekschrift tot Rennenberg en gaven hem te kennen, hoe zij hadden gehoopt,
dat de Staten van de platte landen zich niet daartegen
hadden gekant. Met te meer grond hadden zij gemeend
dit te mogen verwachten, omdat zij reeds sinds vele jaren
meer, dan zij van ouds gewoon waren, in de lasten des
Lands hadden bijgedragen. Niettemin waren zij teleurge1) Chrtbk. III pag. 1214. Ordonnantie van den Aartshertog Matthias betreffende het bezetten van het Kasteel van Leeuwarden,
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steld en was hun niet alleen geweigerd als afzonderlijken
stand aan den landdag deel te nemen, maar was hun ook
weder de voorloopige toelating tot het college van Gredep.
opgezegd. Tevens was het hun aandacht niet ontgaan,.
dat in de opschriften der brieven, die zoowel door Zijne
Hoogheid als door de Staten-Generaal gezonden en op dezen
landdag voorgelezen werden, de Steden niet meer werden
genoemd. Zij meenden daaruit te mogen opmaken , dat zij,
alhoewel zij door Rennenberg waren opgeroepen, eigenlijk
op dezen landdag overbodig waren. Daarom waren zij voornemens maar naar huis terug te keeren en verzochten hem
verlof om te mogen vertrekken. Zij verzekerden evenwel,
dat, indien contributiën mochten worden gevraagd , zij geene
andere zouden toestemmen, dan die van ouds gebruikelijk
waren. Alle verdenking van de rust en welvaart te willen
verstoren, wierpen zij van zich af en ten bewijze daarvan
verklaarden zij zich bereid tot onderhandeling, mits zij als
vierde lid op den landdag zouden worden toegelaten. Toen
Rennenberg den Uden Maart dit verzoekschrift ontving,
stelde hij het twee dagen later in handen van de Staten
der platte landen om hem dienaangaande hunne meening
mede te deelen. Reeds den volgenden dag waren dezen
met hun antwoord gereed, dat verre van toegevend luidde.
Zooals meermalen vroeger, eischten zij ook nu weder, dat
de Steden zich zouden voegen onder de Gto, waarin zij
waren gelegen, zonder dat de Groen zich schrik lieten aanjagen door de bedreiging, dat de Steden in dat geval geene
zwaardere lasten, dan zij van ouds gewoon waren, zouden
dulden. Rennenberg dacht er evenwel anders over en beval, dat de Steden voor dit maal zonder praejudicie van
ieders recht als vierde stand op den landdag zou ver-
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schijnen. 1) Ook bleven dezen hun deel in het college der
Gredep. behouden. Zoo behaalden zij een tweede belangrijke overwinning op de Landen. Wat hun nu voorloopig
werd toegestaan, werd van blij venden aard.
Nog werd op dezen landdag zeer getwist over het aannemen der Unie van Utrecht. Een deel der volmachten
wensehte, dat zij zou worden geteekend, terwijl een
ander deel en vooral de Geestelijken zich daartegen verzetten. Beiden boden den Stadhouder een verzoekschrift aan,
die evenwel aan geen hunner eenig antwoord gaf, volgens
Schotanus, »als in twijfel staande en onberaden, wat hem
te doen stondt, heimelyck de oneenigheid voedende, in 't
openbaar nochtans sluitende, wat hij wilde." Of Eennenberg inderdaad toen reeds met verraderlijke plannen omging , dan of hij wilde afwachten, wat de Prins zou doen,
waag ik niet te beslissen. Reeds den 12 d e a Maart hebben
de volmachten van Leeuwarden, Franeker en Sneek met
eenige grietmannen en edellieden, waaronder Duco Martena
en Seerp Gfalema, de Unie aangenomen en daarna Baerthe
Idzerda en Jelle Sybesz naar Utrecht gezonden, om haar
namens hen te teekenen. Wellicht uit vrees, dat tot Gredep.
zouden worden gekozen mannen, die van de Unie afkeerig waren, hebben hare voorstanders weten te bewerken,
dat de toenmalige Gedep. niet aftraden , maar hun commisie
werd verlengd. Onder dezen toch waren velen, die de
Unie genegen waren. Yruchteloos poogde de andere partij dit
te verhinderen. 2) Zoo was deze landdag vol tweedracht
en ging uiteen, zonder dat eensgezindheid was verkregen.
1) Chrtbk. IV pag. 5. De Steden van Vriesland voor dit maal
en zonder praejudicie van ieders recht als een vierde lid van staat
toegelaten.
2) Schotanus, 23s(,e boek. pag. 836.
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Den 12<ien Mei liet Rennenberg, terwijl hij zelf te Deventer vertoefde, tegen den 2Oten opnieuw een landdag
door het Hof uitschrijven. Daar hij evenwel verhinderd
werd dien datum te Leeuwarden te verschijnen , werd deze
vergadering tot den 27sten uitgesteld. Lang schijnt hij niet
te Leeuwarden te hebben vertoefd, maar spoedig deze stad
weder te hebben verlaten. Immers treffen wij hem reeds
den 30 sten aan te Winsum , om van daar uit maatregelen
te nemen tot het beleg van Groningen, dat tot de vijandelijke partij was teruggekeerd. Van hier schreef hij dien
dag een brief aan de Staten van Friesland en verzocht hun
de gecommitteerden der nader geunieerde provinciën met
aandacht aan te hooren en gunstige besluiten te nemen ,
op hetgeen door dezen zou worden voorgesteld. Hij helde
dus toen reeds zelf tot de Unie over. Deze gecommitteerden waren Reinhart van Aeswijn , Loeff van der Haer en
Eeynier Cant, die den 31 s t e n eene nadere verklaring van
de Unie indienden. De volmachten van Leeuwarden, Franeker, Sneek, Bolsward, Tlst, Sloten, Workum en Stavoren , waarvan de drie eersten reeds in Maart haar hadden
aangenomen , draalden nu niet langer en traden reeds den
2den Juni toe. i) Daarentegen verklaarden de Geestelijken
en eenige volmachten der Edelen en Eigenerfden dienzelfden dag, dat zij vast besloten waren bij de Gfeneraliteit
overeenkomstig de Pacificatie van G-ent te blijven en het
dientengevolge onnoodig oordeelden in een nader verbond
te treden. 2) Dit belette evenwel niet, dat andere vol1) Chrtbk. IV, pag. 29. Acte, waarbij de Steden L., F., S.. B.,
Y., SI.. "W. en St. de Unie van Utrecht approbeeren en ratificeeren.
2) Chrtbk, IV, pag. 29, De Prelaten en Volmachten der Staten
van Friesland vermenen onnoodig te zijn nader in de Unie van
Utrecht te treden.

13
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machten uit Ooster- en Westergo de Unie aannamen. 1)
De vrienden der Unie trachtten aan deze tweedracht
een einde te maken en stelden aan degenen, die niets
van haar wilden weten, voor, dat van weerszijden twee
of drie personen zouden worden benoemd om met elkaar
te beraadslagen. Het zou geschieden in tegenwoordigheid
van de gecommitteerden der nader geuniëerde provinciën
en van eenige afgevaardigden uit liet Hof. Onder leiding
van dezen zouden dan zulke middelen tot eensgezindheid
worden beraamd, als eenigszins mogelijk zouden zijn. Mocht
hunne tegenpartij in het verzet blijven volharden , dan protesteerden zij tegen alle onheilen, die deze provincie ten
gevolge der tweedracht mocht ondervinden. De Prelaten
en de volmachten, die het met hen eens waren, antwoordden evenwel, dat van oudsher de minste stemmen gewoon
waren de meeste te volgen en dat, hetgeen door de meeste
besloten werd, sinds alle tijden beschouwd werd als de resolutie des Lands, zonder dat het iemand geoorloofd was
in strijd daarmede te handelen. En daar nu zij, die de
Unie niet hadden willen teekenen, de meeste stemmen
vormden, behoorden de anderen zich daaraan te onderwerpen. Zij protesteerden mitsdien tegen alles, wat tegen hun
besluit mocht worden gedaan. 2) Ook nu scheidde wederom
de landdag, zonder dat men tot een vergelijk was gekomen.
Den Uden J u n j teekende Rennenberg de Unie, waarna
hij zich den 4den Juli tot zijne bondgenooten te Utrecht

1) Chrtbk. IV, pag. 31. Concept-acte van de Volmachten in
Oostergo, waarbij deselve de articulen van de Unie van Utrecht approbeeren en ratificeeren,
2) Chrtbk. IV, pag. 34, Presentatie en protestatie van de Volmachten , die de nadere Unie hebben aangenomen , aan de Prelaten
en andere Volmachten, met hunlieder antwoord.
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begaf. Terwijl hij daar vertoefde, gelastte hij het Hof tegen
den 6 den Aug. wederom te Leeuwarden den landdag bijeen
te roepen. Al spoedig verrees daar een twist tusschen de
Landen en Steden over het aandeel, dat de laatsten , benevens het Bilt, in de oorlogscontributie hadden te dragen.
Doch toen men het niet eens kon worden, onderwierp men
de zaak aan de beslissing van den Stadhouder en het Hof,
die bepaalden , dat de Steden zouden opbrengen een negende
en het Bilt een vijfentwintigste deel, mits de Steden, zoolang
de oorlog en dus ook de contributie duurde, zouden hebben de
vierde stem in de Staten des Lands. En Rennenberg zich van
de gezindheid der ingezetenen van de platte landen willende
overtuigen, zond den 19 d e u Aug. de volmachten naar huis,
met uitdrukkelijken last, om in hunne respectieve grietenijen
door de grietmannen de ingezetenen bijeen te doen komen
en hen af te vragen, of zij den oorlog met Spanje wenschten voort te zetten, dan wel een afzonderlijken vrede te
sluiten en of zij, ingeval zij aan den oorlog wilden blij ven
deelnemen, bereid waren steeds haar quoten tot geregelde betaling der soldij op te brengen. Van de grietenijen, wier
ingezetenen zich daartoe genegen zouden verklaren, moesten
de volmachten uiterlijk den Maandag, die op deze ontbinding volgde, terug zijn gekeerd, voorzien van eene volmacht om zonder ruggespraak over de punten, die hij hun.
voorhouden zou, te beraadslagen en te besluiten, zooals
zij het 't meest in het belang van het Land zouden oordeelen. 1) Dat nu Rennenberg dezen maatregel slechts nam
voor de grietenijen en niet voor de steden, is vrij natuurlijk , daar deze allen, op Hindeloopen na, de Unie hadden
1) CErtbk. IV, pag. 74.' Poincten, de Volmachten van Vriesland
voorgesteld om dezelve hun gemeentens voor te dragen en met volkomen proeuratie weder te compareeren.
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geteekend. Immers reeds den 2 d e n Juni hadden acht van
de elf dit gedaan, welk voorbeeld den Aien- Augustus door
Dokkum en den 14 dei1 door Harlingen was gevolgd.
Den 25 s t e n kwamen de volmachten te Leeuwarden terug ,
waar men toen of op een der volgende dagen tot het verkiezen van nieuwe Gedep. overging. Het waren Scipio
van Meckema, Rienk van Camminga, Jancke van Osinga,
Dr. Orck van Doyem, Baerthe Idzerda, Auke Edesz,
Jelle Sybesz, burgemeester van Leeuwarden en Douwe
Syxma, burgemeester van Franeker. Hun werd opgedragen niet alleen het Gentsche verdrag en den Godsdienstvrede te onderhouden, maar ook de Unie van Utrecht na
te komen. Sinds dien tijd verschenen de vijanden der
Unie en daaronder de Geestelijkheid niet meer ter Statenvergadering. 1)
Niet minder belangrijk voor de staatkundige geschiedenis
dezer provincie was het jaar 1580. Toen toch had het
verraad van Rennenberg plaats, waarvan de invloed niet
kon uitblijven. Was het vertrouwen, dat aanvankelijk de
Fiïesche staatslieden in Rennenberg hadden gesteld, al lang •
aan het tanen, wijl de meeste zijner raadslieden uit Spaanschgezintlen bleven bestaan en hij gedraald had de Unie te
onderteekenen, in het begin van dit jaar sloeg het bepaald
tot wantrouwen over, toen eenige gijzelaars op vrije voeten
werden gesteld. Den lOden j u n i toch van het vorige jaar
had Groningen zich aan Rennenberg overgegeven. Bij het
verdrag van overgave was bepaald, dat zij trouw zou moeten zweren aan den Aartshertog Matthias, den Prins van
Oranje en de Staten-Generaal, benevens aan den Stadhouder Rennenberg. Den Godsdienstvrede had zij moeten aan1) Chrtbk. IV, pag. 78. Commissie en instructie voor de Heeren
Gedep. Staaten van Friesland.
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nemen en de geschillen met de Ommelanden opschorten.
En om verzekerd te zijn, dat deze bepalingen zouden worden nagekomen, had Rennenberg zes gijzelaars geëischt,
welke hij zelf had moeten kiezen. Zooals zich laat denken,
had hij dezen uit de voornaamste burgers gekozen, die als
Spaanschgezinden en vijanden der Ommelanden bekend
stonden. Hij had ze reeds den 14 den Juni naar Kampen
laten voeren en daar onder bewaking stellen. 1) Dezen
werd het nu in 1580 toegestaan naar huis terug te koeren,
zonder dat het belang der staatsgezinde partij of dat der
Ommelanden hunne vrijlating wettigde.
Ongeveer dienzelfden tijd kwam Rennenberg's zuster,
Cornelia van Lalaing, met haren echtgenoot, den Baron
de Monceau, te Groningen aan. Reeds te Coevorden had
zij een lang en geheim onderhoud met diens geheimschrijver Bailly, hetgeen niet weinig de achterdocht van Jan
Van der Cornput, die toen daar gouverneur was, gaande
maakte. Hij draalde dan ook niet zijn vermoeden aan
Popke Ufkens, den eenigen staatsgezinde in Rennenberg's
raad, mede te deelen en dezen aan te sporen op zijn hoede
te zijn. Later meende men met zekerheid te weten, dat
zij de eenige oorzaak is geweest van Rennenberg's afval,
daar hij, verlokt door de geschenken en fraaie beloften,
welke zij had medegebracht, waarschijnlijk aan de verzoeking
geen weerstand heeft kunnen bieden. Ternauwernood was zij
dan ook in Groningen aangekomen, of hij liet toe, dat de
Drentsche boeren de ruiters, die hij zelf op last der verbonden
gewesten in dienst genomen en gemonsterd had, uit die provincie verdreven. Wel handelden daarbij de boeren , verbitterd over den overlast, dien zij sinds eenigen tijd van
1) Fresinga, pag. 153.
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deze troepen hadden te lijden, schijnbaar eigenmachtig en
betuigde Rennenberg aan 'Van der Cornput zijn dank, omdat deze de vendels na hunne verdrijving in het land van
Bentheim had doen huisvesten, doch men wist wel beter. 1)
Alle twijfel was nu bij de Friezen weggenomen en, om
niet te worden verrast, besloten zij door te tasten. Den
lsten Pebr. bestormde men het kasteel van Leeuwarden en
nam het zonder veel moeite in. Immers de ordonnantie
van den 8 sten Oct., hoewel uitgevaardigd, was nog niet
ten uitvoer gebracht. De wallen werden, voor zoover zij
naar de stad waren gekeerd, geslecht en de grachten gedempt, waarna het gebouw binnen de vestingwerken der
stad werd gesloten. Terwijl men hiermede bezig was,
werden de Minderbroeders uit het klooster gehaald en de
stad uitgeleid. Den volgenden dag vertrokken vier vendelen , vergezeld van eenige leden uit de Gfedep. Staten,
met name Rienk van Camminga, Scipio van Meckema,
Baerthe Idzerda en Jancke van Ozinga , naar Harlingen, om
zich ook daar van het kasteel meester te maken. 2) Zoodra zij er waren aangekomen, lieten zij het opeischen,
doch hun eisch werd met vijandelijkheden begroet. Middelerwijl had Rennenberg vernomen , wat in deze provincie
gaande was, en Bailly naar Leeuwarden gezonden, met uitgebreide volmacht om in deze zaken te handelen , zooals
het met de omstandigheden het best overeenkwam. Dáár
werd hij terstond gevat en, toen men hem onderzocht,
werden papieren in blanco bij hem gevonden, welke, alleen
1) Fresinga, pag. 179.
2) Fresinga, pag. 181 en vlg. Bor, 2de stuk, 14de boek, pag.
164 zegt, dat de Gedep. Staten Mr. Feicke Rhala, Dr. Baerthe Idzerda en Douwe Syxma van Franeker met den Secr. Eelke Isbrandi de
vier vendelen vergezelden, doch ik betwijfel of hij goed was ingelicht,
daar er o.a. geen "Rhala onder de Gedep. van dit jaar was.
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onderteekend met den naam Rennenberg, waarschijnlijk
moesten dienen voor een verbond met hen, die van de
Unie afkeerig waren. Doch men gebruikte ze nu om er
een bevel tot overgave van het kasteel te Haiiingen op te
schrijven. En de bevelhebber, geen kwaad vermoedende ,
gaf het den 5 d e n Febr. over, waarop het hetzelfde lot als
dat van Leeuwarden onderging. Daarna sloegen de G-edep.,
gesteund door Dirk Sonoy, die hun na herhaald verzoek
door de geunieerde provinciën was te hulp gezonden, met
vier vendelen het beleg om het kasteel van Stavoren en
eischten het eveneens op. Doch de bevelhebber weigerde
het over te geven , zoo men hem niet een bevel van de
Staten-Generaal en den Prins van Oranje kon vertoonen.
En eerst toen men dit had verkregen, had de overgave
plaats. Men beging evenwel de onvoorzichtigheid het kasteel te slechten, vóór de stad was versterkt, waarvan de
nadeelige gevolgen niet konden uitblijven. Op deze wijze
werden de Friezen binnen een zeer kort tijdsverloop van
drie machtige sterkten bevrijd, die zulke geschikte werktuigen waren geweest tot uitbreiding van de macht des
Yorsten en onderdrukking van de rechten des volks.
Toen Rennenberg dit alles vernam, gedroeg hij zich,
alsof de Friezen hem ten onrechte van yerraad verdacht
hielden. Hij betreurde hunne rebellie en hun gemis aan
dankbaarheid voor de groote diensten, die hij hun meermalen had bewezen. Ook beklaagde hij zich, dat men hem,
onder voorwendsel van met hem te willen beraadslagen,
als een verrader binnen Utrecht had gedaagd, om voor den
Prins en de bondgenooten te verschijnen. Doch Popke
v Ufkens en Jan Van der Cornput trachtten hem te betoogen,
dat hij juist door naar Utrecht te gaan zich zou zuiveren
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van de blaam, die op hem rustte. 1) Hij wachtte zich
natuurlijk wel aan dezen raad gevolg te geven en zond in
zijn plaats Ufkens, die deze gelegenheid te baat nam, den
Prins van alles in te lichten. Deze , voornemens om naar
Amsterdam te vertrekken , veranderde terstond van plan en
toog naar Kampen, van waar hij naar Groningen wilde
gaan. Reeds was hij te Kampen aangekomen , toen dit
aan Kennenberg door Ufkens werd medegedeeld, die hem
aanspoorde den Prins tegemoet te reizen. Doch zich van
schuld bewust, waagde hij het niet onder de oogen van
zijn vroegeren vriend te verschijnen. Hij verhaastte zijn
afval, die den 3 c l e u Maart plaats had, zonder veel meer
dan de stad Groningen in zijn verraad mede te slepen. En
Ufkens, zich niet veilig wanende binnen hare muren, had
baar nog bij tij ds, na velen gewaarschuwd te hebben, verlaten. De Prins bleef tot den 15 d e n Haart te Kampen en
keerde van daar naar Holland terug. Te voren had hij
nog maatregelen genomen tot behoud van Drente en
Overijsel.
Middelerwijl hadden de geruchten over het verraad van
Rennenberg eene groote onrust onder de bevolking van het
Noorden teweeggebracht. Met alleen Spaansehgezinden,
maar ook Roomsch-katholieken moesten het ontgelden. Om
den Godsdienstvrede werd niet meer gedacht. Reeds in
het midden der vorige maand was men in Friesland begonnen de beelden in de kerken te vernielen, de kloosters
te bestormen en andere gewelddadigheden te plegen. Dit
voorbeeld vond nu elders eene al te gereede navolging. 2)
Ook op de Statenvergadering , die den 14 d e n Maart bijeen
kwam, trad men krachtig tegen de Katholieken op. Dit
1) Fresinga, pag. 185.
2) Fresinga, pag. 211 en 212.
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blijkt bovenal uit de instructie, die men aan de nieuwe
Gedep. gaf. Toen toch legden zij, die sinds Augustus
van het vorige jaar deze waardigheid hadden bekleed, haar
neder.
Allen, behalve Baerthe Idzerda en Dr. Orek
van Doyem, in wier plaats Laes Jongema en Sybren
Hiddesz werden verkozen, werden op nieuw benoemd. Hun
werd opgedragen de kloosters, die in deze provincie waren
gelegen, in bezit te nemen, de roerende en onroerende
goederen dezer stichtingen op het spoedigste te beschrijven,
de roerende te verkoopen, van alles behoorlijke registers op
te maken en de inkomsten na aftrek dor schuld aan te
wenden ten bate des Lands. Tevens werd hun gelast zoowel in godsdienst- als in staatszaken een grondige reformatie te bevorderen. Toorts werd in deze instructie eene
bepaling opgenomen omtrent de grietmanskeuze, waarvan
nog in geene der vorige was gesproken. Misschien zou
men daaruit mogen afleiden, dat de vorige Gedep. hun
macht hadden overtreden. Wat beteekent anders de waarschuwing, dat de nieuw verkozenen zich moesten wachten
grietmannen bij provisie aan te stellen ? Of was het wellicht een voorzorgsmaatregel om te voorkomen, dat, nu
eenige grietenijen vacant werden, wier grietmannen, omdat zij
waren Eennenberg toegedaan, werden verdreven, eigenmachtig door de Gedep. daarover zou worden beschikt ? Hun
werd dan ook door deze bepaling uitdrukkelijk opgedragen
om, zoo eene grietenij mocht openvallen, deze volgens oud
gebruik door den naasten grietman te doen bekleeden, totdat door de ingezetenen eene nominatie van drie personen
was opgemaakt en daaruit »naar behooren" eene keuze was
gedaan. 1)
IJ Chrtbk. IV, pag. 139. Commissie van de Heeren Gedep. Staaten
van Vriesland.
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Wat nu verder den 31 s t e n Maart ten opzichte der heneficiën
en leenen op dezen landdag besloten werd, ga i k , hoe
belangrijk het overigens ook zij, stilzwijgend voorbij, daar
het geheel valt buiten mijn onderwerp. In plaats van Rennenberg werd door Matthias in overleg met de StatenGeneraal en op verzoek van de Staten dezer provincie de
Prins van Oranje tot Stadhouder benoemd, met machtiging
om in zijne plaats een geschikt persoon aan te stellen, die
in zijne afwezigheid het stadhouderschap zou kunnen bekleeden. Dit besluit was geteekend den 14 den Juni. De
Prins draalde niet aan deze machtiging gevolg te geven en
benoemde nog den 26 sten dierzelfde maand Bernard van
Merode, heer van Rummen, tot zijn plaatsvervanger. Zelf
was hij niet in staat in dit gewest te verschijnen, omdat
zijne tegenwoordigheid in het Zuiden werd vereischt, waar
te Antwerpen de Staten-Generaal bijeen waren en de vijand
zich met veertien vendelen voetknechten en een deel ruiterij
in de nabijheid van Brussel bevond. 1)
Gemakkelijk laat het zich verklaren, dat de Gedep. als
het ware met bezigheden werden overstelpt, nu zij boven
hun gewonen werkkring nog moesten zorg dragen voor de
invoering van eene nieuwe orde van zaken op kerkelijk
gebied, waaraan tallooze moeielijkheden verbonden waren.
Daarbij kwamen nog de zorgen, welke de oorlog met zich
sleepte, en de zendingen, die binnens- en buitenslands door
hen moesten worden verricht. Zij gevoelden dan ook, dat
tegen dit alles hunne krachten niet waren opgewassen en
besloten gebruik te maken van eene bepaling hunner instructie , die hun in dergelijk geval toestond tot verlichting
hunner taak uit iedere Go en uit het kwartier der Steden
1) Resolutie-boeken. Resol. van Matthias van 11 Juni 1580 en
Eesol. van Willem van Nassau van 26 Juni 1580.
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zoovele personen te beschrijven, als de omstandigheden
zouden vereischen. Zij verzochten daarom den 16 d e n Sept.
de respectieve Groen en de Steden in allerijl een volmacht
binnen Leeuwarden te zenden, die met hen zou kunnen
beraadslagen en besluiten , zooals zij het ten dienste van
het Land het nuttigst zouden oordeelen. 1)
Middelerwijl hadden Rennenbergsche troepen voortdurend strooptochten in de Zevenwouden gedaan, waaraan
men ten leste besloot paal en perk te stellen. Toen werden vier vendelen voetknechten en eenige ruiters tegen hen
gezonden. Doch op het vernemen , dat er versterking voor
den vijand in aantocht was, trokken twee vendels nog bij
tij ds terug , waarna de twee andere , zich dapper verdedigende , den 31 s t e n Oct. werden verslagen. De vijand , nu
geen tegenstand meer ontmoetende, rukte daarop voort
naar Sloten, dat zonder moeite werd ingenomen, daar de
versterkingen, hoewel begonnen, nog niet waren voltooid
en de bezetting teruggeweken was. Iioorende, dat Sloten
was verrast, verlieten ook de Staatsche troepen De Lemmer,
ofschoon deze plaats voldoende door schansen was versterkt,
en staken over naar Enkhuizen. De vijand vermeesterde
nog Stavoren, waarvan men in het begin dezes jaars zoo
onvoorzichtig het kasteel had vernield, zonder vooraf de
stad te hebben versterkt. Het kasteel werd nu weder opgebouwd , zooals er ook een te Makkum werd gesticht.
Dagelijks werden van hier tot voor de poorten van Harlingen, Franeker en Bolsward strooptochten ondernomen. 2) Te
midden dezer rampspoeden schreef de Prins een brief vol
bemoediging en troost naar deze provincie en spoorde haar
1) Kesolutie-boeken. Resol. van de Gedep, Staaten van Vrieslanrt
van 16 September 1580.
2) Fresinga, pag. 308 en 309.
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aan in haar dappere en kloeke houding te volharden, te
meer omdat zij kon verzekerd zijn, dat hij met de geuniëerde
provinciën niets zou nalaten , wat haar tot hulp en bijstand
zou kunnen dienen. Inderdaad waren de Staten-Generaal
reeds bezig met het werven en uitrusten van voetknechten
en ruiterij , die haar te hulp moesten snellen. 1)
»Het was te verwonderen", zegt Schotanus, »dat lieden,
die de onmatige heerschappij van het oude Hof hadden
tegengestaan, nu, alsoo se in haer plaetse waren verheven,
nae deselve stonden." 2) Hieruit ontstond een hevige twist
tusschen het nieuwe Hof Provinciaal, dat dezelfde macht
als het vorige wilde uitoefenen, en de Gedep., wier werkkring op staatkundig gebied meer en meer dat college verving
en die in hun ijver zelfs zoover gingen, dat door hen ook niet
altijd het reeds zoozeer verzwakte gezag van den Stadhouder
werd ontzien. Te midden dezer oneenigheid was Merode in dit
gewest aangekomen , waar hij in overleg met het Hof tegen
den 15 d e n Febr. 4581 een landdag bijeen riep. Toen heeft
hij, om aan het twisten een einde te maken, eenige voorstellen ingediend , die de macht van den Gouverneur, het
Hof en de Gedep. nader moesten omschrijven. In zeer
reactionairen geest waren zij door hem opgesteld , hetgeen
men van een vertegenwoordiger van den Prins ternauwernood zou hebben verwacht. Zoo wenschte hij , dat het
vervallen gezag , «volgens 't oude loflycke ghebruyck geheelyck en in alle poincten" den Gouverneur zou worden
teruggegeven, opdat hij, met behoorlijk gezag bekleed, des
te beter al zijne krachten ten dienste van deze provincie
zou kunnen aanwenden. Welk antwoord door de Staten
daarop werd gegeven , laat zich niet moeiehjk gissen. »Syn
1) Resolutie-boeken. Missive van den Prins van 16 Nov. 1580.
2) Schotanus, 23ste boek, pag. 852.
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Gfenade sal," zoo luidt het in de Staten-resolutie van den
22sten Febr., »metten Gfedep. Staten van den Landen communiceeren, adviseeren en resolveeren, als Hoofd van deselve,
op alle Landtssaken, soowel den vrede als den oorloghe
betreffende, en anders soodat behooren sal." Ja zij voegden er nog aan toe, dat in zijne afwezigheid de Staten en
hunne Gfedep. zouden mogen beraadslagen en besluiten tot
welzijn dezer Landen, welke besluiten dan zijne Grenade zou
moeten ten uitvoer brengen. Geenszins waren zij dus genegen
het aandeel, dat zij reeds in de regeering hadden verworven,
weder op te geven, maar steeds waren zij van zins het uit te
breiden. "Wat het Hof aanging, stelde hij voor , dat het
zich voortaan slechts met rechtszaken zou hebben te bemoeien,
terwijl hij aan de Gfedep. eene jighelimiteerde" commissie
wenschte opgedragen te zien, die zij nimmer zouden mogen
overtreden. Ten ware de Staten van meening waren om den
geheelen last der regeering op de schouders der Gfedep.
te leggen, zouden dezen zich niet mogen mengen in de
zaken van den Stadhouder of in die van het Hof, dan alleen
wanneer zij daartoe werden geroepen. De Staten besloten
evenwel hierop slechts, dat zoowel het Hof als de Gfedep.
zich hadden te gedragen naar dergelijke colleges in de andere gewesten. 1)
Toen ging men over tot het verkiezen van nieuwe Gfedep.
De meesten van hen, die aftraden, stelden zich niet herkiesbaar. Zij toch verklaarden, dat zij, wijl zij gedurende
langen tijd de groote en zware lasten hadden gedragen t
nu gaarne daarvan wenschten te worden ontslagen. Men
verkoos alzoo Sydts Scheltema, Doecke van Aysma, Jelger
van Peitsma, Gferoldt Inthesz , Aucke Edesz, Abel Frankena, Douwe Syxma en Mr. J. Monsma. Slechts twee
1) Handschrift van Merode. "Winsemius, Chronyck, pag, 692.

Wumkes.nl

210

DE WORDING VAN HET COLLEGE

hunner , Aucke Edesz en Douwe Syxma, hadden tot de
aftredende behoord. Nog denzelfden dag ontvingen zij eene
instructie, die op enkele uitzonderingen na geheel met die
van het vorige jaar overeenkwam. Zoo werd hun thans
uitdrukkelijk opgedragen om met den Stadhouder te zorgen
voor handhaving der krijgstucht en, zoo zij het noodig mochten
oordeelen, ongeschikte hoplieden af te zetten en door bekwamere te vervangen. En wat de grietmanskeuze aanging , werd bepaald, dat deze uit eene nominatie der ingezetenen zou geschieden door den Stadhouder, na advies der
Gfedep. 1). Was dit voor hen eene belangrijke uitbreiding
van macht, het Hof, dat daardoor al zijn invloed verloor
op de aanstelling van zulke gewichtige ambtenaren als de
grietmannen , moest zich door deze bepaling gekrenkt gevoelen. De tweedracht bleef dan ook voortduren, waarop
Dr. Orck van Doyem en Jacob Jacobs, burgemeester van
Bolsward, naar den Prins werden gezonden, om diens overkomst te verzoeken. Deze gaf daaraan gehoor en verscheen
in het begin van April te Harlingen, waar hij met groote
blijdschap ontvangen en door de Gedep. verwelkomd werd.
Hij was vergezeld van zijne vrouw, Charlotte van Bourbon,
zes dochters en zijn natuurlijken zoon Willem. 2)
Aan de Gedep., benevens eenigen uit de Edellieden en
Eigenerfden, verklaarde de Prins, dat, hoewel zijne tegenwoordigheid elders werd vereischt, in het bijzonder wegens
het bijeenroepen der Staten-Generaal binnen Holland, hij
toch om aan hun dringend verlangen te voldoen, zich binnen Harlingen had laten vinden. Wel had hij gehoopt,
dat vóór zijn aankomst de geschillen waren bijgelegd , doch,
1) Schotanus, 23ste boek, pag. 852, waar de instructie in haar
geheel is vermeld.
2) Fresinga, pag. 462. Schotanus, 23ste boek, pag, 8/9.
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daar hij hierin teleurgesteld was, had hij zich genoodzaakt
gezien hun eenige punten, en artikelen voor te stellen, die
konden worden nagekomen , totdat hij gedurende langeren
tijd binnen deze provincie zou kunnen vertoeven en een
landdag uitschrijven. 1) Zoo adviseerde hij ten opzichte der
justitie, dat, ten einde de rechtspraak in voldoend aanzien
zij, deze aan het Hof zonder eenig beletsel zou worden
overgelaten, terwijl het zich geenszins met lands- en krijgszaken had te bemoeien, ten ware het om advies werd gevraagd. Ten opzichte van 's Lands bestuur gaf hij den raad,
dat Merode als Luitenant-Gouverneur en als Hoofd der Gedep.
met dit college zou te rade gaan en besluiten over al,
hetgeen de privilegiën aanging , benevens over alle zaken,
waardoor de veiligheid en welvaart van dit gewest zouden
worden bevorderd en de gesloten verdragen gehandhaafd.
Mochten er echter tussch'en de Steden of de ingezetenen der
platte landen of tusschen beiden onderling twisten ontstaan ,
dan moesten deze, ried hij, door het Hof worden beslecht.
Aangaande het verkiezen der grietluiden zou de Prins op
den aanstaanden landdag zulke maatregelen nemen, als tot
welvaart en voorspoed van dit gewest noodig zouden zijn.
In geval vóór dien tijd eene grietenij mocht openvallen ,
zou hij goedvinden, dat bij voorbaat de ingezetenen dier
grietenij uit de aanzienlijksten en besten hunner een voordracht van drie personen opmaakten, welke zij den Stadhouder of bij diens afwezigheid den Luitenant-Gouverneur
zouden aanbieden, om, na 't advies van het Hof en de Gedep.
te hebben ingewonnen, daaruit eene keuze te doen. En
1) Bor, 16de boek, pag. 252, verhaalt, dat de Prins tegen den
17den April een algemeenen landdag heeft uitgeschreven en dáár deze
adviezen heeft ingediend. Dat dit evenwel in strijd is met de waarheid , blijkt uit de authentieke stukken.
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om een einde te maken aan de geschillen, die gewoonlijk
op iederen landdag uit het verkiezen van Gedep. ontstonden , adviseerde de Prins, dat, zoolang de oorlog duurde,
de volgende voet zou worden gevolgd. Alle Edelen toch
uit den lande van Friesland, zoowel die, in de steden als
op het platte land woonden, zouden uit hun midden twaalf
personen »nomineeren" met meerderheid van stemmen, hetgeen eveneens de Eigenerfden en de Steden zouden moeten
doen, of, zoo dit niet mocht goedgevonden worden, zou ieder
der plattelandskwartieren, zoowel uit de Edelen als uit de
Eigenerfden, evenals dat der Steden uit hare burgers een voordracht van twaalf personen moeten opmaken. Deze voordrachten zouden dan aan Zijne Exc. als den Stadhouder van
dit gewest moeten aangeboden worden om uit ieder harer vier
of drie personen tot Gedep. te verkiezen, naarmate men den
eersten of tweeden weg volgde. Hierbij zou evenwel in acht moeten worden genomen , dat de een tot den ander niet in nadere
betrekking van bloedverwantschap zou mogen bestaan dan in
den vierden of van aanverwantschap dan in den derden graad. 1)
Hoe ingenomen zich overigens de Gedep. met deze adviezen betoonden , toch waren zij in zooverre niet voldaan,
dat de Prins, althans voorloopig, aan het Hof eenigen invloed op de keuze der grietmannen wilde laten behouden.
En wat de samenstelling van hun eigen college aanging,
meenden zij niet te kunnen antwoorden, omdat zij daartoe
niet waren gemachtigd. 2) De Prins evenwel, gesteund
door de Edelen, 3) bleef bij zijn gevoelen en vaardigde nog
den 7 den April te Harlingen eene resolutie uit, die op enkele
1) Proces tusschen Landen en Steden.
2) Proces tusschen Landen en Steden.
3) Chrtbk. IV , pag. 245. Provisioneel reglement van Prins Willem
van Oranje, op 't stuk van regeeringe in Vriesland gemaakt, met de
adviezen der Heeren Edelen daarop gegeven.
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wijzigingen na geheel met zijne adviezen overeenkwam.
Zoo gaf hij o.a. aan den wensch der Gedep. toe, dat door
hen in vele zaken met meerderheid van stemmen zou worden beslist, doch hij willigde niet in, dat grietmannen konden worden gekozen , zonder dat vooraf het Hof was geraadpleegd. Afzonderlijk vaardigde hij dienzelfden dag over
de wijze, waarop de verkiezing der Gedep. zou plaats hebben , een advies uit, dat geheel overeenkwam met hetgeen
hij twee dagen te voren aan Gredep. , Edellieden en Eigenerfden had geraden 1), maar waarop de Gfed. hadden gemeend
niet te kunnen antwoorden.
Den i 0den April overhandigden de Gedep. nogmaals eene
acte aan den Prins. Wat ze behelsde, weten wij niet.
Dit alleen weten we, dat de Prins haar aan President en
Raden van het Hof overgaf, met verzoek hem schriftelijk
daarover hun oordeel mede te deelen, waaraan zij reeds
den 12 d e n voldeden. Hierbij verklaarden zij, na niet geheel
in overeenstemming met de ware toedracht def zaken te hebben vermeld, hoe zij op verschillende landdagen met gemeene
stemmen der Landen en Steden tot hun ambt waren verkozen , 2) van geen ander voornemen te zijn, dan om zoowel
in godsdienst- als in staatszaken de belangen van dit gewest voor te staan, in 't vaste vertrouwen, dat zij na deze
bekentenis geenszins zouden worden verdacht met den vijand
eenige gemeenschap te hebben. Immers al was ook het
Hof sinds een paar jaren uit andere personen saâmgesteld,
nog steeds werd het gewantrouwd als een geschikt werktuig tot bevordering der tyrannie. En voorzoover de
Gedep. mochten beweren, dat het, ofschoon het Hof toen
1) Chrtbk. IV, pag. 248. Advys vaa den Stadhouder, Prins Willem
van Oranje, waarna de electie der Gedep. in 't toekomende zou kunnen geschieden.
2) 'Zie pag. 192.
j.ï
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nog geene reden tot ongerustheid had gegeven , mettertijd
kon veranderen en te duchten was, dat 't op den duur de
zaken van godsdienst en staat niet naar behooren zou behartigen , merkten zij op , dat dit veeleer van de Gedep.
kon worden gevreesd. Dezen toch traden telken jare af en
konden naar 't believen der Landen en Steden worden gewijzigd , terwijl de ambtenaren van het Hof perpetueel waren. Men zag evenwel voorbij, dat hierdoor juist dit lichaam
zich groote macht kon toeëigenen en iedere hervorming tegengaan , terwijl de Gedep. zich richtten naar de zienswijze
der Staten en meer rekening hielden met de tijdsomstandigheden. Den Prins en de Gedep. werd in bedenking gegeven , of 't niet beter was omtrent alle zaken met het
Hof in overleg te treden, dan dat ieder der beide colleges
zijn eigen zin volgde, te meer daar de staatszaken moeielijk van de justitie konden worden gescheiden zonder verwarring te veroorzaken. Ten opzichte van de verkiezing
der grietmannen echter verwierp het Plof alle inmenging
der Gedep. en beriep zich op oude verdragen, die zouden
vermelden, dat, na voorafgaande nominatie van drie personen , de vacante grietenijen door den Stadhouder in overleg
met President en Kaden van het Hof vergeven moesten
worden. En daar dit nu een der voornaamste voorrechten
van dit gewest zou zijn, welke de Gedep. overeenkomstig
hun lastbrief behoorden te beschermen, verzocht het den
Prins dezen ook tot onderhoud van dit privilegie te bewegen.
Doch de zaak werd niet geheel juist voorgesteld, daar
oudtijds wel de grietmannen werden benoemd door den
Stadhouder met het Hof, maar van eene voordracht der
ingezetenen toen nog geen sprake was. De Prins bracht
dan ook, niettegenstaande alle pogingen, geene verandering
in de maatregelen, die hij reeds bij voorbaat had geno-
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men 1 ) , maar keerde, nadat hij nog eerst een bezoek aan
Leeuwarden had gebracht, naar Holland terug.
Reeds in Maart hadden de Friesche troepen onder Merode
De Lemmer en Sloten hernomen door ze hij verdrag tot
overgave te dwingen, zoodat Stavoren nog de eenige vesting was, die zieh in handen van den vijand bevond. Doch
ook om deze stad werd op bevel van den Prins het beleg
geslagen en aan Sonoy komt de eer toe haar in April op
Rein Dekema te hebben genomen. Het kasteel, dat de
vijand weder had opgebouwd, werd opnieuw geslecht; en
door de ondervinding geleerd, verzuimde men niet de stad
te versterken.
Terwijl men alzoo voortging dit gewest tegen de aanvallen van den vijand te beschermen, werd den 26 sten Juli
door de Staten-Generaal besloten en met eede bevestigd
Filips II niet langer als hun wettigen vorst te erkennen ,
waarna ook door hen o.a. de President en Raden van het
Hof van de commissie werden ontslagen, die zij namens
hem hadden ontvangen. Tevens werd evenwel verklaard,
dat zij op nieuw in hun ambt zouden worden bevestigd ,
zoo zij genegen waren voor de Gedep. van dit gewest een
eed af te leggen, dat zij den Koning niet langer onderdanig wilden zijn, maar aan de geunieerde provinciën, benevens aan de overheid, door de Staten dezer gewesten
gesteld, en in 't bijzonder aan de Staten van Friesland getrouwheid en gehoorzaamheid wilden bewijzen. 2) Hieraan
werd door hen den 5 d e n Dec. en volgende dagen voldaan.
1) Chrtbk. IV, pag. 25Ö. Advys van den Btove van Vriesland op
zekere acte, bij de Staaten van Vriesland zijne vorstelijke Genade
overgegeven,
2) Chrtbk. IV, pag. 281. Formulier van de commissie voor de
Raden in den Hove Provinciaal.
^
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Eeeds sinds eenigen tijd hadden de Staten-Generaal met
den Hertog van Anjou verdragen gesloten, waarbij zij hem
als Heer der Nederlanden aannamen, doch niet voor den
17cTe" Febr. 1582 verscheen hij te Antwerpen, waar hij
tot Hertog van Brabant en Markgraaf van Antwerpen werd
gehuldigd. De gemachtigden der andere gewesten, die
achtereenvolgens in deze stad kwamen, werden aangezocht
hem ook hunne hulde te bieden, waaraan onder anderen
de Friesche afgevaardigden voldeden en wat zij met een
eed bevestigden. En opdat nu, hetgeen door hen was verricht, door de Staten van dit gewest kon worden goedgekeurd, werd door Merode in Juli 1582 een landdag uitgeschreven. Hier hebben slechts de Steden op zijn voorstel tot erkenning van Anjou een antwoord ingediend. 1)
Zij verklaarden zich bereid om ter goedkeuring van de verschillende verdragen, die door de geunieerde provinciën met
Anjou waren gemaakt en zoowel in Frankrijk als onlangs
in Antwerpen met een generalon eed waren bekrachtigd,
ook een particulieren eed te doen, mits Anjou op zijn beurt
eveneens aan den lande van Friesland een bijzonderen eed
aflegde, dat hij dit gewest in het algemeen en de Steden
in het bijzonder in hunne privilegiën zou handhaven en naar
aloude wetten en gewoonten zou besturen. Tevens verzochten zij met nadruk, dat hij al zijne krachten zou willen inspannen, opdat de geschillen tusschen de Gedep. en
het Hof, met behulp van twee uit den Adel en twee uit
de Steden overeenkomstig 's Lands tractaten, welke in
1522 met Keizer Karel waren gemaakt, werden beslecht
en alle andere moeielijkheden, die tusschen de Steden en
Landen of tusschen particulieren onderling v/aren ontstaan,
uit den weg werden geruimd. Gebeurde dit niet, dan
1) Schotanus, boek 23, pag. 898.
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vreesden zij, dat gedurende dezen landdag op verscheidene
andere punten geene resolutie kon worden genomen. Eindelijk bekenden zij, dat zij niets liever hadden gezien, dan
dat de volmachten van de Landen zich met hen vereenigd
en dit besluit onderteekend hadden, doch dat zij daarin
waren teleurgesteld. 1)
De strijd tusschen de Gfedep. en het Hof, nog zoo pas
door den Prins voorloopig beslecht, was namelijk in het
begin dezes jaars op nieuw uitgebarsten. Toen toch had
Merode met de Gedep. de magistraatsbestelling te Leeuwarden bezorgd tegen den zin van den magistraat en de burgers dier stad, die daarop haren Burgemeester Aesge Lamberts hadden afgevaardigd, om hun te verzoeken toch geen
inbreuk op de oude gewoonte, te willen maken en de magisstraatsbestelling te laten aan den Stadhouder en het Hof.
Doch de Gfedep., geenszins voornemens om dat college invloed in de regeering toe te staan, wilden daarvan niets
liooren en brachten Lamberts onder het oog, dat het Hof
een van de oude banden der slavernij was. Hij antwoordde
evenwel, dat, indien voortaan de magistraatsbestelling zou
moeten geschieden door Merode met de Gredep., er ook in
dit college evenveel leden uit de Steden als uit de Landen
moesten zitten, opdat dezen in hunne voorrechten niet zouden worden verkort. Immers waren de Steden steeds op
hunne hoede, dat zij niet door het platte land werden
overheerscht. Voortdurend droegen zij zorg hunne reeds
verworven rechten te handhaven en uit te breiden, waarom
zij zich dan ook bij het Hof aansloten. Eerst door bemid1) Chrtbk. IV, pag. 301. Resolutie nopens de particuliere aanneming van den Hertog van Alençon en het doen van den eed aan
weerszijden wegens de provincie Friesland, doch alleen do^r de Steden
onderteekend en voor hare particuliere resolutie gehouè sn, vermits
zwarigheid van de Landen.
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deling van de Staten-Generaal werd de twist, die in den
aanvang ^eer hevig was, eenigszins tot bedaren gebracht. 1)
Waarom de volmachten der Landen het besluit, dat door
het kwartier der Steden was genomen, niet wilden onderteekenen , valt niet met zekerheid te zeggen. Het vermoeden ligt evenwel voor de hand, dat zij, ofschoon bereid
Anjou als hun Vorst te erkennen, in geen geval de beslissing der geschillen tusschen de Gedep. en het Hof wilden
overlaten aan Merode, gesteund door een commissie van
vier personen, waarvan twee behoorden tot den Adel en
twee tot het kwartier der Steden en waardoor aan de laatsten een invloed zou worden gegeven, die tegen dien der
Landen ruimschoots opwoog. Daarenboven neme men nog
in aanmerking, dat het tractaat, waarop zich de Steden
beriepen, geenszins op deze zaak betrekking had. Daarbij
toch was door den Keizer toegestaan, dat in crimine laesae
Majestatis geen edelman of aanzienlijk persoon aan lijf of
goed zou worden gestraft, zonder dat vooraf twee uit de
Edelen en twee uit de Steden daarvan in kennis waren
gesteld. 2)
Hoezeer ook tegenstand vindende bij de plattelandskwartieren, toch lieten zich reeds op dezen landdag de Steden
gelden, alsof hun kwartier alleen volkomen dezelfde rechten had, als de drie Goên samen. Zij besloten daarom den
26sterL Juli het voorloopig verdrag, dat zij den 15<ïen Sept.
1578 met de Goên hadden gemaakt en waarbij hun bij
provisie slechts de vierde stem in het college der Gedep.
was toegestaan, op te zeggen, liever hun eigen zaken zelfstandig willende besturen, dan langer in een verdrag berusten,

1) Schotanus, boek 23, pag. 898.
2) Chrtbk. I l , pag. 124.
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dat hun zoo weinig invloed schonk. Echter werden ze nog,
daar de vijand met vreugde deze tweespalt aanschouwde,
door den President van het Hof Hessel van Aysma en den
Raadsheer Jhr. Frans van Eysinga overgehaald voorshands
met het maken van veranderingen te wachten tot het einde
der maand Maart van het volgende jaar, wanneer de eerstvolgende landdag zou bijeenkomen. 1) Middelerwijl zou
dan, hoopte men, de Hertog van Anjou en diens Stedehouder , de Prins van Oranje, maatregelen kunnen nemen ,
om deze geschillen hetzij voorloopig en gedurende den oorlog of voor altijd bij te leggen. Daarop zijn den 28 s t e n Juli
acht nieuwe Gedep. op den ouden voet gekozen. Het waren
Kempo van Donia, Mr. Sjoerd Fockes, Jelger van Feitsma,
Dr. Orck van Doyem, Abel Frankena, Meine Lykles,
Douwe Syxma en Willem Arents, waarvan sommigen reeds
tot de afgetredenen hadden behoord.
Aan hen werd overeenkomstig de adviezen , die de Prins
het vorig jaar had gegeven, in hunne commissie opgedragen zoowel -de civiele als crimineele rechtspraak aan den Stadhouder of diens plaatsvervanger, Merode, en het Hof over
te laten, zonder dat de Gedep. zich daarmede hadden te
bemoeien, gelijk het Hof zich niet had te mengen in het
bestuur des Lands. Doch. in afwijking van 's Prinsen advies
werd hun gelast te zorgen, dat voortaan alle grietluiden
op voorgaande nominatie der ingezetenen door den Stadhouder in vereeniging met de Gedep. werden gekozen, waarbij
dus de medewerking van het Hof geheel werd buitengesloten. Merkwaardig was nog deze lastbrief, voorzoover
hij aan de Gedep. de macht verleende niet alleen , zooals
reeds vroeger geoorloofd was, in buitengewone /evallen een
landdag uit te schrijven, maar ook zorg te dragen, dat hij
1) Schotanus, 23ste boek, pag. 898.
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telken jare tegen het einde van Maart of begin van April,
naarmate de omstandigheden het vorderden, bijeenkwam 1)
Ook zou dit moeten geschieden, al mocht de Stadhouder
afyezig en niemand tegenwoordig zijn om hem te vervangen. Zoo werden aan het Hof opnieuw belangrijke voorrechten ontnomen, hetgeen een logisch gevolg was van het
streven, om zijn macht tot rechtzaken te beperken.
Het twisten hield dan ook niet op, maar verergerde
weder van dag tot dag, waarom eenigen uit het kwartier
der Steden naar Anjou werden gezonden. Dringend verzochten zij hem om, zoo hij niet een vrede van langen
duur zou kunnen stichten, dan toch voorloopig de rust te
herstellen. Was eenmaal het onderling wantrouwen weggenomen , dan zou, meenden zij, het Land rustig met gelijk
aantal stemmen van de Landen en de Steden kunnen worden bestuurd. Hun werd evenwel door Anjou geantwoord ,
dat in deze zaken niet zonder volkomen kennis en eerst
na rijpe deliberatie gehandeld mocht worden. Hij zou daartoe den Luitenant-Gfouverneur Merode bevelen om met twee
leden van het Hof onderzoek te doen naar de rechten der
partijen. Eerst wanneer dit had plaats gegrepen , zou hij
in staat zijn zulke middelen te beramen , die de rust en
welvaart van het Land zouden bevorderen. 2) Hiermede
verliep deze zaak tot den landdag van liet volgende jaar.
Getrouw aan hunnen lastbrief riepen de Gedep. ia overleg met Merode de Staten tegen den 26 sten Maart 1583
bijeen. Gewichtige gebeurtenissen hadden middelerwijl plaats
1) Chrtbk. V, pag. 302. Commissiebrief op acht Gedep. om met
den Stadhouder te handelen over zaken, 't welzijn van den Lande
betreffende, uitgezonderd civiele en crimineele justitie.
2) Chrtbk. IV, pag. 318. Provisionele deoisien of appoinetementen
door den Hertog van Aleuçon gegeven aangaande het stemmen in
zaaken van staat.
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gegrepen. De Hertog van Anjou had, doch te vergeefs,
beproefd zich van Antwerpen en andere steden meester te
maken, waardoor de verwarring niet weinig was vermeerderd. Dringend was het dus noodig maatregelen tot herstel
der orde te nemen, hetgeen behalve de gewone zaken alle
aandacht der volmachten op dezen landdag zou vorderen.
Doch »noch ghemeene noodt van ïfedeiiandt, noch eygene
van Westerlauwers kon", zegt Schotanus, »de twist slissen,
die tusschen de Landen en Steden in 't voorleden jaer in
flamme uytbrack." 1)
Reeds daags na het openen dezer vergadering verklaarden de Steden vooralsnog bij hun besluit van den 26 s t e n Juli
des voorgaanden jaars te volharden. Alleen op voorwaarde,
dat de Landen zouden goedvinden, dat aan Merode en twee
leden van het Hof het onderzoek in de geschillen werd opgedragen , waren zij bereid met hen te beraadslagen en te
besluiten ten bate van het gewest. Uit vrees dat de Landen
scheuring onder hen zouden veroorzaken, besloten zij tevens,
te allen tijde bij elkaar te zullen blijven en in alle zaken
met meerderheid van stemmen te zullen beslissen, zonder
zich in eenig opzicht van elkaar te laten scheiden. 2)
Op het eerste besluit werd door de volmachten der Landen den volgenden dag geantwoord en uit de qualificatie,
die zij zich zelven toen gaven, blijkt voldoende, welke houding zij tegenover de Steden aannamen. Immers noemden
zij zich »de ghemeene volmachten van Oostergoe, "Westergoe en Zevenwouden, van oldts gerepresenteerd hebbende
de Staten van Vriesland voor het geheel, daaronder den
1) Schotanus, 3de dl., 1ste bk., pag. 916.
2) Chrtbk. IV. pag. 354. Verbintenis der Steden onder malkanderen tegen den aanleg der platte landen om seheuringe onder hen te
verwekken.
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Steden elx onder syn goe begrepen, en nu voor een tijdlang de drie stemmen derselver den 4 d e n den Steden uit
gratie geconsenteerd ende verwilligd hebben." Greenszins
waren zij dan ook genegen aan de Steden meerder aandeel
in de regeering toe te staan, dan dezen tot nu toe hadden
gehad. Mochten dezen evenwel bij hun eisch blijven volharden, dan verklaarden zij zich bereid de geschillen ordinaria via justitiae te laten beslechten. 1)
Over dit antwoord toonden zich de Steden zeer gekrenkt.
Op hoogen toon gaven zij hunne verwondering te kennen ,
dat de volmachten der platte landen zich zulke qualificatie
durfden aan te matigen en bestreden hunne bewering, dat
eigenlijk aan hen alleen het bestuur over de Landen en
Steden toekwam en aan de laatsten slechts bij provisie in
1578 de vierde stem was gegeven. In strijd met hun vroegere bewering, dat de Staten des Lands bestonden uit
Geestelijken, Edelen, Eigenerfden en Steden, betoogden
zij nu, dat dezen slechts drie leden vormden, met name
de Geestelijken, Edelen en Eigenerfden, die zoowel in de
steden als op het platte land woonden. Zij leidden daaruit
de conclusie af, dat, daar de Geestelijkheid opgehouden
had deel te hebben aan de zaken des Lands, aan de
platte landen voor de eene en aan de Steden voor de andere
helft de regeering toekwam.
De volmachten der platte landen vonden, zooals men
kan nagaan, deze gevolgtrekking zonderling.
Hierdoor
toch zouden aan de Steden alleen de voordeden ten deel
vallen, die uit den ondergang der Geestelijkheid voortsproten,
en zouden dezen de erfgenamen harer rechten zijn. Wel
mochten de Steden betogen, dat vóór 1577 en 1578 geenszins bij de volmachten der Goên het bestuur des Lands,
1) Bor, 2de st., 18de boek, pag. 373.
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veel minder dat der Steden had gezeteld en dus aan hen
geenszins het recht toekwam voorloopig slechts de 4 d e stem
aan de Steden toe te staan, doch de volmachten der platte
landen verzochten hun niet alleen op dien tijd te letten,
maar ook een blik te slaan op den regeeringsvorm des Lands ,
toen het zich nog aan geen Heer had onderworpen en zonder
twijfel de regeering bij de Landen berustte. En mochten
zij er zich ook tegen verzetten, dat aan Merode en twee
leden uit het Hof de beslissing der geschillen werd opgedragen, zij beletten daarom de Steden niet den gewonen
weg der justitie te bewandelen, zooals voldoende uit hun
vorig antwoord was op te maken. Tevens gaven zij te
kennen, dat zij volstrekt niet van plan waren aan de Steden tegen hunnen wil de vierde stem te laten, doch daaruit
volgde nog niet, zooals de Steden meenden , dat zij dan van
het dragen der gemeene lasten ontslagen zouden zijn. 1)
Terwijl men aldus voortging met kibbelen, hebben de
Steden den 5âsn April op aansporing van Merode en eenige
leden van het Hof een voorstel bij de Goên ingediend, om
de beslissing der geschillen over te laten aan den Prins
met eenige onpartijdige rechters, mits de zaak binnen drie
maanden afgeloopen zou zijn. Mocht binnen dien tijd geene
beslissing zijn gevallen, dan zouden de platte landen moeten
goedvinden, dat daarna de Steden de helft der stemmen zouden
genieten. Middelerwijl zouden dezen zich met de vierde stem
tevreden stellen , doch de Gedep. zonder hunne uitdrukkelijke
toestemming geene verdragen met Anjou, den Prins en Merode mogen aangaan. Wel ondervond dit voorstel van de volmachten der platte landen geen verzet, doch dezen oordeelden
het toch beter daaraan niet eerder hunne goedkeuring te hechten , voordat zij eene behoorlijke machtiging van de grie1) Sehotanus, 3de deel, 1ste boek, pag. 919.
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tenijen hadden ontvangen. Dit vond bij de Steden bijval,
die evenwel op den eisch van de volmachten der Goên om
alles tot afloop van het geding te laten blijven, zooals het
was, slechts voorwaardelijk antwoordden. Zij toch keurden
goed, dat men gedurende dien tijd aan hun Gedep. de
vierde stem zou laten, doch verbonden daaraan de voorwaarde, dat.de instructie voor de Gedep., die zouden dienen , totdat de zaak was beslist, met evenveel stemmen
van de Steden als van de Landen zou worden opgemaakt,
hetgeen de Landen niet inwilligden.
Ziende hoe moeielijk het was tot oen vergelijk te komen
en voor de Goên niet willende wijken, scheidden zich de
volmachten der Steden van die der Goên, riepen hun beide
Gedep. Douwe S3Txma en "Willem Arents, die op den vorigen landdag waren gekozen, uit dat college terug en
vernietigden hunno commissie, waarna zij den 14 den April
besloten tot een afzonderlijk college van Gedep., dat uit
zes personen zou bestaan. Toen gingen zij uiteen, gaven
rapport aan hunne respectieve meesters, van hetgeen door hen
was verricht, en verzochten daarop hunne goedkeuring. 1)
Vijf dagen later keerden zij voldaan naar Leeuwarden terug,
verkozen nieuwe Gedep. en schreven den 27 steu April een
vertoog aan den Prins, waarin zij protest aanteekenden
tegen de handelingen van de volmachten der platte landen
en de verantwoordelijkheid van alle onheilen, clie uit de
tweespalt mochten voortspruiten, van zich afwierpen. Dit
laatste hadden vier dagen te voren ook de volmachten der
Goên gedaan, nadat vooraf door hen was besloten voorloopig bij het verdrag van 1578 te volharden. Tevens was
1) Chrtbk. IV, pag. 358. Voet van regeeringe, geraampt bij de
Steden van 'Vriesland.
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door hen een nieuwe weg aangewezen, waarlangs de twisten uit de voeten konden worden geruimd. 1)
Reeds den G^en April had de Prins, bewogen met den
toestand des Lands, tot tusschenkomst besloten en aan Jhr.
Mcolaas Van Zuylen, heer van Drakenborch, schout te
Utrecht, Mr. Leonard Casembroot, raadordinaris in den
Hove van Holland en Mr. Willem Bardesen, burgemeester
van Amsterdam, opgedragen deze geschillen bij te leggen. 2)
De Heer Van Zuylen evenwel verzocht om bijzondere redenen , die door Bor worden vermeld, doch hier weinig ter
zake doen, van deze opdracht ontslagen te worden, hetgeen de Prins toestond. 3) Middelerwijl was zooveel tijd
verloopen, dat eerst den Uden jy[ei de beide andere afgevaardigden te Leeuwarden aankwamen. Hier spraken zij
met Merode en verschenen in de vergadering van de volmachten der vier kwartieren, waar zij in 't belang der Vereenigde Nederlanden in 't algemeen en van Friesland in 't
bijzonder tot vrede en eendracht aanspoorden. Echter waren
toen alle volmachten der Landen niet meer bijeen, maar
nevens de Gredep. slechts een paar uit de respectieve Gfoên.
Doch toen men naar 's Prinsen afgevaardigden niet luisterde
en alle hunne raadgevingen tot herstel der eendracht in den
wind werden geslagen, hebben dezen zelf een voorstel ingediend , dat grootendeels aan de wijze, waarop de volmachten
der G/oên de twisten wilden vereffend zien , beantwoordde.
In overeenstemming dan met het verdrag van 1578 zouden voorloopig zes van wege de Landen en twee van den
1) Chrtbk. IV, pag. 362. Resolutie, genomen bij de Landen tegen
de Steden nopens de regeeringe, zitten der Gedep. enz.
2) Chrtbk. IV, pag 356. Instructie voor de afgevaardigden van
den Prins.
3) Bor, 18de boek. pag. 376.
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kant der Steden als Gfedep. in het college zitting hebben.
Zij zouden tot den naasten landdag, die in het einde van
Oct. of begin van Nov. gehouden zou worden, »bij provisie
en sonder praejudicie van beider partijen gerechtichlieid"
'sLands zaken mogen behandelen, zooals zij tot nu toe
hadden gedaan. Zoo evenwel op den genoemden tijd de
landdag niet werd gehouden, zou alles, wat na dien tijd
door de Gedep. werd verricht, krachteloos zijn, ten ware
onverhoopte gebeurtenissen mochten belemmeren, dat deze
vergadering bijeenkwam. Om tot beslissing der geschillen
te komen, szouden beide partijen van drie weken tot drie
weken hunne schrifturen overleveren, tot dupliek inkluis,
zonder meer, niettegenstaande eenige vacantiên, welke hierbij
aan beide partijen werden ontzegd. Deze schrifturen moesten
worden overgeleverd binnen Leeuwarden voor het Hof of
diens commissarissen, in de raadkamer op de kanselarij,
op het gewone zittingsuur. Wat na afloop dier termijnen
bevonden zou worden te zijn ingebracht, zou men houden
voor een geconoludeert ende gefurneert proces." De processtukken zouden , nadat zij in tegenwoordigheid van beide
partijen of hare advocaten waren geïnventariseerd en bij
elkaar gevoegd, verzegeld worden overgezonden aan den
Prins en vier rechtsgeleerden. Dezen zouden evenwel geene
ingezetenen van dit gewest of van Stad en Lande mogen
zijn en door beide partijen vijftien dagen voor het sluiten
van het proces moeten worden gekozen. Bij hen zou men
er op aandringen, dat de zaken op 't spoedigst werden
onderzocht en nog voor den eerstkomenden landdag ten
einde gebracht. 1)
De volmachten der Steden dienden reeds den volgenden.
dag een schriftelijk antwoord in, waarin zij verklaarden het
1) Bor, 18de boek , pag. 3/ö.
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voorstel niet te kunnen aannemen. Immers hadden zij al
eene maand te voren maatregelen tot bemiddeling voorgesteld, welke door de Cloên waren geweigerd. Zij hadden
daarom met toestemming hunner committenten een nieuwen
voet van regeering opgemaakt, ja zelfs reeds Gedep. gekozen , waarin, naar zij beweerden, nu geene verandering
kon worden gebracht. Om vredes- en eendrachtswille waren
zij evenwel bereid de resolutie, die door hen aangaande
het bestuur was genomen, nog eene maand aan te houden,
middelerwijl de beslissing der geschillen aan Zijne Exc.
over te laten en tevreden te wezen met hetgeen door dezen
en de personen, met wie hij zou te rade gaan, zou worden beschikt. 1)
De volmachten der Goên daarentegen brachten tegen het
voorstel mondeling wel eenige zwarigheden in, maar keurden het overigens goed, waarop zij de Steden hebben aangemaand daaraan ook hunne goedkeuring te hechten. Na,
eenige moeite slaagden zij inderdaad. Zoo werd voorloopig
het twisten gestaakt en konden de gezanten huiswaarts
keeren.
Met het inleveren der stukken talmden echter de Goên,
wien het blijkbaar niet om spoedige afdoening der zaken
was te doen, maar die haar op de lange baan trachtten
te schuiven, zoodat de Steden begonnen te vreezen, dat
de tijd, binnen welken de inlevering moest geschieden, zou
verloopen , zonder dat iets van den kant der platte landen
was verricht. Zij hebben daarom het Hof verzocht de Groen
voor zich te dagen, ten einde den eisch der Steden aan
te hooren, daarop te antwoorden, en voorts binnen de termijnen , die in 't verdrag waren vastgesteld, te procedeeren.
1) Schotanus 3de deel, 1ste boek, pag. 922. Bor, bk. 18, pag. 377.
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Werkelijk had deze dagvaarding plaats tegen den 3 d e n Juli. 1)
Daarna schijnt de zaak eenigen voortgang gehad te hebben, zoodat men in 't begin der maand October vijftien
dagen voor het sluiten van het proces' kon overgaan tot
het verkiezen van vier rechtsgeleerden. De Steden verkozen Mr. Jan Van Bandeen, lid in den Hoogen Eaad, en
Mr. Adriaan Yan der Mijle, terwijl de platte landen benoemden meergemelden Mr. Leonard Casembroot en Mr.
Floris Thin, pensionaris der Staten van Utrecht. Aan de
beide eersten werd door de Steden Jacob Jacobs, burgemeester van Bolsward, afgevaardigd , om hun van hunne
benoeming mededeeling te doen en hun te verzoeken, dat
zij zich deze zouden laten welgevallen. Tevens werd hem
opgedragen zich tot den Prins te begeven, dezen te berichten , welke rechtsgeleerden waren verkozen, en er op
aan te dringen, dat het geding zoo spoedig mogelijk werd
ten einde gebracht. Bovendien zou hij hun ten opzichte
van al hetgeen in de processtukken duister mocht zijn, inlichtingen moeten geven. Van den kant der Goên evenwel
is geen gecommitteerde bij den Prins verschenen 2) en
waarschijnlijk ook niet benoemd, waarop de zaak opnieuw
in zijn voortgang werd belemmerd.
Middelerwijl had Merode, gedrukt door den last der jaren
en het twisten moede, den Prins om ontslag verzocht en
dat ook verkregen, waarna deze, die gaarne zag, dat een
opvolger werd benoemd, welke den Friezen aangenaam
was, hun toestond een persoon aan te bevelen. 3) Daartoe
1) Chartbk. IX, pag. 374. Request van de Steden aan het Hof
vaü Vriesland, verzoekende, dat desen geciteerd mogen worden met
het fiat en relaas daarnevens.
2) Winsemius, Chronijck, bk. 18, pag. 736. Brief van den Prins
SI Dee. 1583.
3) Missive va», den Prins 12 Aug. 1583.

Wumkes.nl

DER GEDEPUTEERDE STATEN.

229

werd door de Gedep. een buitengewone landdag in het
laatst van het jaar 1583 te Leeuwarden bijeengeroepen.
Met eenparigheid van stemmen, die echter niet zonder
moeite was verkregen, werd "Willem Lodewijk, graaf van
Nassau, den 23sten Dec. tot Luitenant-Gouverneur over het
landschap en Colonel over het krijgsvolk verkozen, welke
keuze den Uden ]?ebr. van het volgende jaar door den Prins
werd bekrachtigd.
Toen nu alzoo aan het geding geen einde kwam, trad
de Prins met zijne mederechters krachtiger op en verzocht
aan de Landen en de Steden om tegen den 12 d e n Jan. 1584
S. N. gecommitteerden naar den Haag te zenden, voorzien
van eene volmacht, om de middelen tot eensgezindheid, die
hij hun voorhouden zou, aan te hooren en , zoo zij er zich
mee konden vereenigen, ze aan te nemen of anders het
vonnis te hooren uitspreken. 1) Eerst nu zonden de Landen gecommitteerden en verkozen daartoe Jelger van Feitsma,
Ernst van Aylva, Dr. Orck van Doyem, Mr. Jan Monsma
en Feicke Tatmans. Door de Steden werd, benevens Jacob
Jacobs, Mr. Antonie Jans Tnjst, secretaris van Sneek, afgevaardigd, -wier volmacht, hoe uitgestrekt ook, toch beperkt werd door de voorwaarde, dat aan de Steden de
halve stem in de regeering moest worden gelaten. Evenwel niet in den Haag, maar in Delft werden de onderhandelingen gevoerd. Doch toen de Prins bemerkte, dat"
de volmacht van de gecommitteerden der beide partijen
niet ruim genoeg was, en moeielijkheden in het proces verhinderden , dat spoedig een besluit kon worden genomen,
werd door hem, in tegenwoordigheid zijner mederechters,
des voormiddags van den 11 den Febr. een voorloopig vonnis
1) Winscinius, Cronyck, bk. 18, pag. 786.
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uitgesproken. De inhoud luidde in korte trekken aldus :
Binnen den tijd van één maand zouden door Oostergo,
Westergo en Zevenwolden respectievelijk twee Gredep., één
uit de Edelen en één uit de Eigenerfden, worden gekozen,
waaraan door de Steden drie mochten toegevoegd worden.
Alle negen moesten behooren tot de Gereformeerde kerk,
getrouwe patriotten zijn en daarvoor bekend staan. Mocht
een der vier kwartieren in gebreke blijven aan deze bepalingen te voldoen, dan zou de Prins van zijn macht als
Gouverneur gebruik maken om daar Gredep. aan te stellen.
Dit alles zou van kracht blijven, totdat de zaak voldoende
was onderzocht en eene eindbeslissing kon worden genomen. 1)
Des namiddags van dienzelfden dag lieten de Prins en
zijne mederechters de gecommitteerden nogmaals voor zich
komen en brachten hun de moeielijkheden onder het oog,
die in de processtukken werden aangetroffen. Duidelijk
deden zij uitkomen, dat van beide zijden er op werd aangedrongen , dat de hooge regeering des Lands in denzelfden
vorm behoorde te worden gegoten, als vóór de komst van
den Hertog van Saksen •, zonder dat deze evenwel in de
stukken voldoende was toegelicht. De Prins vorderde daarom,
dat beide partijen zouden aanwijzen, bij wien vóór dien tijd
de hooge regeering had berust en hoe zij was ingericht,
hoe de Staten, op gewone landdagen vergaderende, hadden
gestemd en welk gewicht de stem van ieder, die op den
landdag verscheen, had in de schaal gelegd. Eveneens
zouden zij moeten aantoonen, hoe de Staten ten tijde van
den Hertog van Saksen, van Keizer Karel en Koning Filips

1) Sententie van den Prins on zijne tnederochtcïs , bij Wmsemius,
bk. 18, pag. 739.
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hadden vergaderd en gestemd. De gecommitteerden deinsden evenwel, zooals zich laat denken, voor de beantwoording dezer vragen terug en verzochten uitstel, om daarvan
hunne committenten op den eerstvolgenden landdag te verwittigen en met hen middelen te beramen tot oplossing dezer
vraagpunten. 1)
Over het voorloopig vonnis gevoelden zich de gecommitteerden der Landen bezwaard en teekenden twee dagen later
daartegen protest aan, vooreerst omdat aan de Steden werd
toegelaten drie Gfedep. te kiezen, waardoor zij in 't college
zouden genieten de derde in plaats van de vierde stem.
Immers zou aldus aan de Steden een te groote invloed in
de zaken des Lands, vooral bij het verkiezen van ambtenaren ten platten lande, worden gegeven, zonder dat wederkeerig aan de Groen werd toegestaan zich met de regeering der steden en de benoeming harer magistraten te
bemoeien. Voorts gaven zij te kennen, dat, daar ouder
gewoonte de Gredep. op den gewonen landdag moesten
worden gekozen, de tijd van één maand, voor het verkiezen vastgesteld, lichtelijk groote moeielijkheden kon veroorzaken. Verschillende omstandigheden toch zouden kunnen verhinderen, dat binnen dien tijd de landdag werd gehouden , in welk geval dan, in strijd met 's Lands voorrechten , Gedep. door den Stadhouder zouden worden benoemd.
En eindelijk beweerden zij, dat het gedeeltelijk tot nadeel
van de Landen strekte te bepalen, dat uit iedere Go één
Edelman en één Eigenerfde in 't college moesten zitten, daar
te allen tijde, naar de omstandigheden het meebrachten en
de bekwaamheden der personen het vorderden, nu eens uit

I) Winsemiüs, bk. 18, pag. 739. Poincten en swaricheden den
Gecomm. door den Prins en zijne mederechters voorgehouden,
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iedere Go één Edelman en één Eigenerfde, dan weder twee
Edellieden of twee Eigenerfden als Gedep. optraden. Zij
verzochten daarom, dat hun drie of vier maanden tijd zou worden gelaten, om zich op de Algemeene Staten te beroepen. 1)
De Prins en zijne mederechters antwoordden evenwel,
dat liet voor hen onbegrijpelijk was , waarom de gecommitteerden der Landen zich niet met het voorloopig vonnis
konden vereenigen. Wanneer toch uit ieder der drie Goên
één Edelman en één Eigenerfde in het college zouden zitten,
zouden deze beide standen even sterk zijn vertegenwoordigd
als die der Steden. Het verzoek om zich op de StatenGeneraal te beroepen, kon niet worden ingewilligd , daar
er rechtens van hun vonnis geen appel was. Hierbij is het
gebleven, en zijn de gecommitteerden naar huis teruggekeerd. Het voorloopig vonnis is blijven bestaan, werd een
vaste voet van regeering en heeft voortgeduurd- tot het einde
der Republiek.
Eerst op den landdag, die door Willem Lodewijk in
overleg met de Gedep., kort na zijne aankomst in dit gewest, tegen den 31 sten Maart te Praneker werd bijeengeroepen, werden door de Steden drie Gedep. gekozen, met name
Dr. Chiïstoffel Aernsma, Mr. Hobbe Baert en Mr. Doecke
Teetlum, terwijl de volmachten der respectieve Goên verkozen voor Oostergo Kempo van Donia en Mr. Sjoerd Pockes,
voor Westergo Jelger van Peitsma en Dr. Dirk Pogelsang
en voor Zevenwouden Abel Frankena en Eylardus Augustini
Reinalda. 2) Aan hunne Gedep. gaven de Steden eene afzonderlijke instructie, waartegen evenwel de Landen protesteerden. Dezen toch begeerden, dat, evenals te voren,
1) .Winsemius, bk. 18, pag. 740. Request van de Landen aan
den Prince ende de Raden tot appellatie van de sententie.
2) Winsemius, bk. 18, pag. 74S.
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ook nu aan de Gedep. van het geheele landschap één commissie zou worden gegeven. Slechts dan konden zij eene
afzonderlijke instructie toelaten, wanneer eene acte van praejudicie werd opgemaakt, waarbij de Landen ter eene en
de Steden ter andere zijde verklaarden , dat zij elkander
niet zouden benadeelen in de uitoefening hunner wederzijdsche rechten. Inderdaad kwam deze acte den 2 8sten April i)
tot stand.
Waarom nu de Steden eene afzonderlijke instructie aan
hunne Gedep. hebben gegeven, schijnt te hebben gelegen in
den eisch der Goên, dat niet standsgewijze zou worden gestemd , waardoor Edellieden, Steden en Eigenerfden respectievelijk evenveel stemmen zouden uitbrengen, maar kwartiersgewijze, waardoor de voordeelen van het voorloopig
vonnis voor de Steden zouden verloren gaan en zij slechts
de vierde stem in het college zouden behouden. Uit vrees
dus, dat zij door het platte land al te zeer zouden worden
overlieerscht, hadden zij zich afgescheiden , ten onrechte
bewerende, dat zij te allen tijde shaer eygen staet met
aperte commissie ende eeden hadden bewaert," zooals uit
verschillende stukken zou te zien zijn. 2) Over deze en
andere zaken wilden zij het oordeel van den Prins inwinnen
en zonden daartoe in de maand Juni tot hem Dr. Rombartus
Ulenburgh, burgemeester van Leeuwarden, die, zooals bekend is, zich nog even voor 's Prinsen dood met hem over
de Friesche troebelen heeft onderhouden. Ondanks dezen
strijd hadden reeds den 30sten April alle Gedep. den eed
in handen van Willem Lodewijk afgelegd, waarna de vorige,
1) Chrtbk. IV, pag. 468. Acte de non praejudicando, door de
Landen en- Steden aan malkanderen gepasseert.
2) Chrtbk. IV, pag. 488. Instructie, behelsende eenige poincten,
waerom de Steden de commissie bij de Landen gemaeckt niet mogen
onderteekenen.
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die wegens de talrijke moeielijkheden langer dan gewoonlijk dit ambt hadden bekleed, waren afgetreden.
De onverwachte dood van den Prins greep plaats , nog
voordat hij zijn antwoord aan de Staten had kunnen mededeelen. De strijd bleef alzoo voortduren, al mocht ook
Willem Lodewijk, die den 16 d e n October door de Staten
als 's Prinsen opvolger werd verkozen, er nu en dan in
slagen dezen bij te leggen. De Steden, gesterkt door het
Hof Provinciaal, dat het verlies der politieke macht niet
kon vergeten en gaarne in troebel water wilde visschen,
bleven in hun eisch, om als stand te stemmen, volharden,
totdat in 1601 door de Goen aan hunne Gedep. eene commissie is gegeven, welke tot den ondergang der Republiek
is blijven bestaan. Reeds sinds geruimen tijd hadden zich
de gedachten over de machtsbevoegdheid dier ambtenaren
vaster gevormd, zoodat dan ook deze commissie weinig verschilt van die der voorafgaande jaren. Hun werd gelast
met de Gedep. der Steden , in 't bijzijn van den Stadhouder
of tijdens diens afwezigheid, te beraadslagen en te besluiten
op alle zaken, die mochten voorvallen en waardoor de vrijheid en welvaart van het Land konden worden bevorderd.
De zaken evenwel, die de civiele en crimineele justitie betroffen , zouden aan den Stadhouder met het Hof Provinciaal moeten overgelaten worden, zonder dat dezen eenigszins
daarin mochten worden belemmerd. Verder zouden de Gedep.
zorg moeten dragen voor dijken, wegen, wateren, sluizen,
zijlen en andere zaken, die de platte landen aangingen,
zonder dat de Gedep. der Steden zich daarmede hadden
te bemoeien, behalve wanneer het sommige dijken en wegen
gold, te wier opzichte eenige steden »medegerochtigd"
waren. Ook moesten zij waken , dat geene grietluiden,
dan na behoorlijke nominatie der ingezetenen, door hen en
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den Stadhouder in de opengevallen grietenijen werden aangesteld , waarbij het aan de Gedep. der Steden eveneens verboden was hun invloed te laten gelden. In moeielijke omstandigheden zouden zjj een of twee volmachten uit die
grietenijen, welke het aanging, of wel den geheelen landdag moeten bijeenroepen, terwijl hun tevens de verplichting
werd opgelegd dezen telken jare in 't laatst van Februari
of in 't begin van Maart, ook al mocht de Stadhouder afwezig zijn, bijeen te doen komen, op straffe dat alles, wat
na dien tijd door hen werd verricht, van onwaarde zou zijn. 1)
Aldus heeft zich langzamerhand dit gewest aan de macht
van den Yorst onttrokken en zich een college ontwikkeld,
dat, in den drang der tijden uit den boezem der Staten
voortgekomen, zich op den duur bijna alle gezag toeëigende.
Immers al bleef ook de Souvereiniteit bij de Staten berusten , de korte tijd, waarin dezen jaarlijks vergaderden, en
het gebrek aan eensgezindheid, waardoor zij herhaaldelijk
in bet nemen van een besluit werden verhinderd, dienden
slechts om de macht der Gfedep, te doen stijgen. Wel bekleedden zij dit ambt niet langer dan één jaar, doch herkiezing was mogelijk. En naarmate nu het gewest in bloei
toenam, werd deze betrekking des te begeerlijker. Bovenal
door de aanstelling der grietmannen, konden zij te platten
lande een grooten invloed uitoefenen. De Groen waren dan
dan ook geenszins genegen dit voorrecht te deelen met de
Steden, die, ofschoon zij oorspronkelijk als stand geen aandeel in het bestuur hadden, steeds in macht en aanzien
stegen, naarmate zij meer werden beschouwd als bolwerken
tegen vreemde overheersching. Wel werden de Steden ge1) Chrtbk. IV, pag. 1105. Instructie voor de Gedep. van Friesland, bij de Edelen en Bygenerfden van Oostergo , Westergo en Zevenwouden geraampt en gemaakt enz.
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steund door het Hof, dat, ontevreden over het verlies aan
macht, het vroegere aanzien wilde herwinnen, doch met de
macht van den Vorst was ook diex van het Plof ten onder
gegaan en was zij in handen gekomen van dat college, dat
de besluiten der souvereine Staten ten uitvoer bracht en hen
bij hunne afwezigheid verving. Slechts de beslissing in burgerlijke en strafrechterlijke geschillen was aan het Hof gelaten , ofschoon van eene nauwkeurige omschrijving der
macht van de hooge staatscolleges uit dien tijd ter nauwernood sprake kan zijn.
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