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onlangs in het archief der familie Van Eysinga te Leeu-
warden, dat welwillend voor mij werd opengesteld, eene reeks
van brieven te vinden, die op zijne gevangenschap en ver-
oordeeling betrekking hebben. Met groote voorkomendheid
stonden Mejonkvrouwen Van Eysinga mij toe deze corres-
pondentie uit te geven.

De brieven zijn alle, op één na, van de hand van den
broeder van den colonel, François van Burum, die dezen
op zijne reis naar Bodegraven vergezelde en alle pogingen
in het werk stelde om het hangende vonnis zooveel moge-
lijk te verzachten. Hij houdt zijne moeder en zijn neef
François Jorritsma, secretaris van Leeuwarden, trouw op
de hoogte van de afwisselende kansen, welke de gevangene
loopt; vermeldt nu en dan iets van de gebeurtenissen van
den dag en de voorvallen in het kamp, en geeft tevens
allerlei aanwijzigingen over huishoudelijke zaken en het
beheer van de goederen zijner moeder. Alleen het laatste
epistel is door Johan van Burum zelf geschreven ; hij deelt
daarin aan zijne moeder zijne vlucht uit Bodegraven mede,
bij de nadering der Fransche troepen op 28 December 1672.

Al behelzen deze brieven, buiten de vermelding van het
verloren gegane vonnis, geene nieuwe feiten over een tijd-
stip, dat reeds zoo nauwkeurig bekend is, toch is het steeds
van belang de indrukken van tijdgenooten en ooggetuigen
over de merkwaardige gebeurtenissen uit 1672 te mogen
vernemen ; te meer, waar de briefschrijver een man van
oordeel en ontwikkeling is en hij zijne brieven uit Bode-
graven dateert. Zij treffen door de hartelijke toewijding
aan de zaak van zijn ongelukkigen broeder, welke er uit
spreekt. Opmerkelijk is de koelheid, waarmee hij van
den moord op de gebroeders De Witt melding maakt.
Deze gruweldaad, die ons nog steeds met verontwaardiging
en afkeer vervult, ontlokt hem geene betuiging van mede-
gevoel, geen kreet van afschuw, niets dan de nuchtere
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opmerking-: „Indien dit alles waar is, wat revolutien en
veranderinge van saacken." In het algemeen schijnt wel
de moord op de De Witten den tijdgenoot minder sterk
te hebben aangegrepen dan het nageslacht.

Tot verduidelijking van de in deze correspondentie ge-
noemde familiebetrekkingen laat ik hier eenige gegevens
volgen over de familie Van Burum, voor zoover ik die heb
kunnen nasporen.

In 1672 woonde te Leeuwarden Mevrouw Blisabeth van
Burum, geboren Franses, sedert 1668 weduwe van den
heer Alle van Burum, in leven burgemeester dezer stad.
Zij had vier kinderen : eene dochter, Titia, en drie zoons,
Johan, François en Jarich.

Titia van Burum, eerst getrouwd geweest met Godefridus
Jorritsma, huwde in 1654 Jacobus Adius, later burge-
meester van Leeuwarden. Uit haar eerste huwelijk had
zij twee zoons, waarvan de oudste François Jorritsma, aan
wien de meeste brieven gericht zijn, in 1672 secretaris
van Leeuwarden was.

Johan van Burum, wiens lotgevallen ons in deze brieven
bezig houden, werd in 1632 geboren. Hij trad in den
krijgsdienst en huwde in 1669 Maria van Vierssen, die
hem tijdens zijne hechtenis naar Bodegraven volgde, ter-
wijl hun dochtertje Antje bij de grootmoeder achterbleef,

François van Burum, de schrijver van de brieven, zag
in 1641 het levenslicht. Hij studeerde aan de hoogeschool
te Franeker en promoveerde in 1665 in de rechten. In
1672 was hij nog ongehuwd.

Jarich van Burum werd in 1643 geboren. In 1672 be-
kleedde hij den rang van ritmeester bij een regiment caval-
lerie. Hij bleef in den krijgsdienst en maakte als kapitein
van eene compagnie te voet, den zevenjarigen oorlog mee.
Hij stierf, ongehuwd, tegen het einde der XVIIe eeuw.

Nadere toelichting vereischen deze brieven niet. Ik laat



2 2 6 FRIEZEN

er twee afschriften van missives, welke bij de familiepa-
pieren bewaard zijn gebleven, aan voorafgaan; n.1. dat van een
brief van den vestingbouwkundige Frederik van Voordt
die in Juni 1672 uit Coevorden was vertrokken, om bij
Gedeputeerde Staten van Friesland aan te dringen op ver-
sterking van garnizoen en vermeerdering van krijgsbehoeften
voor die vesting ; en dat van een request, door Johan van
Burum aan hetzelfde college aangeboden, waaruit blijkt,
dat hij gedwongen werd de reis naar Bodegraven, die hij
uit eigen beweging had willen ondernemen, te aanvaarden.

Copia Missive,
die vermits de belegeringe van Coevorden
niet heeft konnen worden versonden.

Edele Gestrenge Heer
Mijn Heer Johan van Burum,
Lieut. Colonel Captn. en tegenwoordigh Commandeur

tot Coevorden.

Mijn Heer !
Na dat ick des Saterdaags middags van TJEd. was

vertrocken soo ben ick den volgenden maandagh om acht
uijren s'morgens tot Leeuwarden aangekomen, en hebbe
terstont de twee missiven aan de Heer Praesident derEd.
mog. Heeren Gedeputeerden owerhandigt; ben oock binnen
gestaan en hebbe beneffens mijn mondelingh sentiment
aangaande vermeerderingli van guarnisoen en ooiiogs-be-
hoeften schriftelijck een memorie dies aangaande, aan haar
Ed. Mog. owergelecht. Twelck bij eenige Heeren uijt het
midden van Weigedachte Collegie geexamineert en duerge-
sien sijnde, hebben geordeelt, dat meest alle die saacken
daar in aangetogen, seer noodwendigh waren : Waar op
bij mij drie à viermaal is geinsisteert, ten eijnde haar Ed,
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Mog, mochte geliewen ordre te stellen, dat voors. behoef-
ten ten spoedigsten gefurneert wierden, als sonder welcke
de Stadt niet kon worden gedefendeert, indien vive force
wierde geattaqueert en aangetast; maar hebbe tot noch
toe niets konnen obtineren, noch antwoord dies aangaande
bekomen. Ondertusschen heeft de achtbare Magistraat van
Harlingen versocht, dat ick haar in de reparatie van haar
Stadt, waar inne seer ijwerich sijn, van mijn advijs en
aenwijzinge wilde dienen ; tot welcken eijnde ick uijt last
van haar Ed. Mog. een keer derwaarts hebbe gedaan, en
aldaar van versochte mijn gevoelen sodanigh hebbe ge-
gewen, als ick verstonde tot meeste securiteijt van de stadt
te konnen strecken. Door 't een en 't ander voors. ben
getardeert en opgeholden, dat ick mij ten spoedigsten niet
wederom na UEdt. en int garm'soen hebbe gewendet; ja
soo verre, tot dat de Heeren Gecommitteerden uijt het
Leger tot Leeuwarden quamen, en de Staten van 't Landt
op weigedachte Heeren versoeck, mij volgens resolutie van
den 15 Junij hebben geëligeert ende geordonneert, omme
de expeditie te velde bij te wonen en mij aldaar tot dienst
vant Land te laten gebruijcken, waar in ick niet sal konnen
manqueren. Hope ewenwel UEdt. bij nader gelegentheijt,
na vermogen eenigen dienst te konnen doen, tot meerder
contentement. Waar mede eijndige en bevele UEd. in
Godes heijlige bewaringe en verblijwe altijt

Mijn Heer UEdt. Bereijtwillige Dienaar (was geteekent]
Frederick van Voordt.

Augustinusga den 18 Junij 1672,
mijn gedienstige gebiedenisse aan Cousin Grabbema.
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Copie van een request, gericht aan de Gedeputeerde
Staten van Friesland, door Johan van Burum. *)

Remonstreert UEd. Mog. met behoorlijcke reverentie de
Lt. Colonel Johan van Burum, dat hij in dees Provincie
aangelandt srjnde om UEd. Mog. omstandigh rapport te
doen van 't gepasseerde in de belegeringe van Coevorden,
van eenige sijner Vrienden is gewaarschouwt voor de bij
't gemene volck gedane dreijgementen op onware aangewen
en fundamenten tegen sijn persoon uijtgebracht, en met
eene bekent gemaackt, dat bij UEd. Mog. Resolutie ware
genomen, dat van alle actiën der militaire rapport en
kennisse soude worden gegewen aan Sijn Hoogheijt de
Hre Prince van Orangien. Waar op de supplnt. geresol-
veert hebbende sijn dessein soo te veranderen, dat hij
aanstonts sijne reijse na 't Leger van Hooggemelte sijne
Hoogheijt ter fine voors. heeft gesocht aan te stellen, ver-
mits onstuijmigheijt van de zee, te lande sijne wecli kie-
sende na Worcum. In sulx doende de supplntaande poorte
van Harlingen door ordre der Burgem.ren van die Stadt is
gearresteert, die de Supplnt nu hebben geopenbaart, ordre
van UEd, Mog. bekomen te hebben, om hem supplnt door
de majoor Haubois, geadsisteerd met twee musquettiers na
Weigedachte Sijne Hoogheijt te conduiséren. Waar bij
alsoo de supplnt sigh grotelijx beswaart en benadeelt vindt,
versoeckt gedienstelijck UEd. Mog. geliewen te permitteren
en te gunnen dat de supplnt, met voors. Majoor Haubois,
alleen, sonder bijhebbende musquettiers na 't leger van
meer hooggedachte sijn H' als daartoe ten vollen genegen
geweest sijnde en alsnoch wesende te vertrecken, of anders
derwaarts gaan in voegen de Hren Douma en Aysma . . . . ** )

*) Zonder datum, doch aangeboden aan het einde van Juli of
het begin van Augustus 1672.

**) Door beschadiging van het papier is hier een woord uitgevallen.
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ower genoechsame borgtochten tot sodanighe somma als
UEd. Mog. sullen gelieuwen te ordonneren. Offte bij af-
slagh van sulx den Supplnt eerst en alvorens bij pi'ovisie
te vergunnen de tijt van vier à vijf dagen verblijff tot
Harlingen, in welcke hem (tot noch toe verhindert) ge-
legentheijt worde gegeven van UEd. Mog. van 't gepas-
seerde eene sommiere deductie toe te zenden.

Aan de Edele Mogende Heeren
de Gedepde Staten van Frieslandt.

I.

Mijn Heer François Jorritsma,
Secretarius der Stadt, ten
huijse van Juffr. Burum.

Leeuwarden,
met twee coffers.

Waarde Neeff
UEd. Missive met de bijgevoegde stucken sijn mij

gisterawond wel geworden, bedanckende UEd. voor de
goede voorsorge. Wij sijn geresolveert binnen een uijr à
twee van hier met een koge na Medenblick te vertrecken
en soo voorts onse reijse voort te setten, sullende UEd.
met den aldereersten bij ons arrivement de plaatse vant
verblijff laten toekomen. Ondertusschen versoecken wij in
alle vriendschap te willen besorgen, dat de stucken onder
Sr. Voort berustende bij UEd. mogen gevordert worden
en attestatie nemen van Wilcke Wilckes, de Sergeant Jan
wel bekent, waar bij verklare ;t different dat hem
bekent is vande moerassen om Coevorden gelegen, sedert
36 jaren, te weten dat 't gene doemaals niet passabel was,
nu door lanckheijt van tijt sodanigh is geworden, dat men
soo te peerde als te voet, deselwe aan alle kanten heeft
konen passeren. Twee soldaten van de Capt. Glinstra,
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nu opt Veen leggende, hebben hier van oock goede ken-
nisse. Derselwer verklaringe konde door de Sergeant Jan
aldaar mede gevordert worden op dat subject. Hier newens
gaan twee coffers, die UEd. van frère huijs moeten gebracht
worden. Eijndigende blijwe na groetenisse aan Moeder

Waarde Neeff,
F. van Burum

Harlingen, den 7 Aug. 1672. 1672.

den 7 dito aen Oom de Kitmr.
ower de heere van Voort geschrewen.

II.

Mijn Heer Jarich van Burum, Ritmr. van
een compie cavallerie althans tot Leeu-
warden of in absentie aan de Secretaris
Jorritsfna ten huyse van Juff. Burum tegen
ower de Westerkerck tot Leeuwarden.

Cher frere et neveu.
Ons vertrek van Harlingen was op voorleden Woensdagh

na Medenblick, alwaar wij 's anderen daags 's morgens
arriverende, aanstonts weder van daar ower Alckmaer na
Haerlem, en 's vrijdaags morgens na Leyden vertrocken.
Daar wesende verstonden, dat sijn Hoogheijt inden Hage
was, waren van meninge derwaarts te gaan, doch aande
schuyte komende, quam tijdinge dat sijn H. dien selwen
awond weder na 't leger stonde te vertrecken, gel. kort
daar na oock geschiede, soo dat wij genoodsaackt sijnde
die nacht aldaar tot Leyden te verblijwen, des saterdaags
morgens na 't Leger tot Bodegrawen sijn gereyst, voor
sondaags morgens geen occasie vindende om syn H. te
konen spreeken, hoe wel die oock doe niet wierde gegewen,
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want in plaatse dat frere audiëntie, op sijn versoeck wierde
gegewen, is de majoor door de Lt. Gen. Suijlestein en de
majoor Generaal verstaan, waar na ordre is gegeven, dat
hij bij de prevoost General soude worden gebracht, alwaar
hij voor alsnoch wort gedetineert.

De sake soo veel iok uijt eenige officieren hebbe konen
bemercken, wort hier oock swaar opgenomen, hoewel geen
fundament, als losse praetjes daar toe worden bijgebracht.
Godt de Hle geve ons een goede uijtkomste. Wij moeten
aan onse sijde ons menschelijcke beste doen. Indien de
schriftelijcke memorie van Mons. Voordt, met de bijgevoegde
Listen noch niet aan UEd. owerhandigdt is, soo gelieft
deselwe ten spoedigsten te bevorderen en aan ons ower te
senden. Gelijck ick oock mede versoecke, dat TJEd. sonde-r
tijt versuijm geliewe attestatie te versoecken en te nemen van
de Hre" Grovestins en Scheltinga, mitgaders de Grietmannen
Aylva en Haersma, alle bij UEd. Broeder Jarigh gesproo-
cken, continerende verklaringe, dat bij de Provincie off
Staten vant Landt deliberatiën sijn geweest kort voor de
belegeringe, om Coevorden te degarneren en te ontle-
digen verstaande de aldaar leggende militie van noden
te hebben in de provincie tot desselffs conservatie. Ick
verhope, dat de gesondene vrouw na Coevorden haast te
rugge sal gekomen sijn, gelieft UEd. ooge daar ower oock
eens te laten gean, en procureren,- dat ons al 't veerdige
worde toegevoegd. Dit sal een sake van langen train sijn;
vreesende dat lange sal aanhouden voor dat expeditie ge-
worde. Sed fit cito si fit bene. Hier is noch niet een
officier uyt Vriesland aangekomen. Hier is voor nieuws, dat
den liuaert van Putten bij 't Hoff van Hollandt voor altoos
gebannen sijnde, de gemeente van den Hage die straffe
alte geringe heeft geoordeelt en daaromme sigh in menigte
na de Gevangen poorte vervoegd, willende hem daar uijt
hebben, scheldende en dreijgende; waar op de gewesene



232 MIEZEN

Raad-Pensionaris, met meninge om dat tumult te konnen
stillen en sijn Broeder den liuaert secretel. weg te krijgen
tot observantie van sententie, sigh na de gevangen poort
heeft begewen, en daer ingegaan sijnde is 't geroep ver-
meerdert, seggende de eene tegens den anderen, komt laat
se ons nu grijpen, nu sijn sij beijde daar binnen, met
meer andre woorden. Waar op eyndel. gevolgt is, dat 't
volck ter deuren ingebroocken is, de voorn, twee Witten
sijn aangetast, gehaalt, gescheurt en sodanigh geslingert,
dat beijde ter doot sijn gebracht, als wanneer men haar
beijde aan de voeten heeit opgehangen, niemandt derwende
deselwe weder afnemen. Dese tijdinge is dees morgen alhier
par Expresse aan sijn Hoog* gebracht, die daar op na den
Hage is vertrocken. Particuliere voegen daar bij, dat men
voor een kleijn stuckie van een oor van Jan de Wit een
ducaton hadde sien betalen. Indien dit alles waar is, wat
revolutien en veranderinge van saacken. Den gewesen Raad
pensionaris wort gehouden seer onvoorsightigh gedaan te
hebben, van hem daar soo vervoegd te hebben.

Aan de andere kant is hier dees nacht bij ons geweest
een Capiteijn uijt Breda, verhalende, dat de Koninck we-
derom met een forschen armee van 40000 man herwaarts
aanquam, dat wij van Engelandt niet goets hadden te
verwachten, dat men den Spaenschen oock niet mede
dorste vertrouwen en meer andere dinge, waar door hij
seer swaarhoofdigh was en difficulteerde de behoudenisse
van den Staet.

Dat Godt almagtigh eghter genadel. geliewe te verhoeden.
Waar mede na cordiale groetenisse en toewensen van alle
goedt, verblijwe

V/aard' Broeder en Neeff
UEd. dienstwillige

F. van Burum.
1672.
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Bodegrawe, den 11™ Augusti.
1672 O.St.

Gelieft ÜEd. missiven te addresseren met de Bode ower
Amsterdam, die met seecker schipper de Engelscliman ge-
naamt de brie wen kan bestellen op Bodegrawe—Deselve
legt opt Rockin, daar de Leijenaar uijthangt. Ende wij
sijn aldaar gelogeert bij Sr. Paulus van S wij en, schout tot
Bodegrawe.

Messls Douma et Aysma se promenent ici et jouissent
d'une parfaite (liberté?*), inais ils ne sçavent pas ce qu'on
veut faire à 1'égard d'eux. L'affaire de mon frère est
grandement accusée par les lettres de Mons1'. Ravenhoff
de Groningue, icy aussi bien qu'en frise.

Ma soeur, Broeder en ik versoecken onse dienstige ge-
biedenissen aan Moeder, met beede haar in de droefheijt
te willen matigen.

Si mon frère Jarigh ose prendre la liberté de prier son
altesse Mad. la Princesse pour une lettre de Recomman-
dation à Monsr. Suilestein qui est president et fait tout.
Si cela ne se peut pas à cette heure, cela se pourrait faire
de suite, dont j ' escriray après.

III.

Mijn heer Jarigh van Burum,
Ritrn1'. van een Comple Cavallerie
in't quartier tot Giekerck.

27
Bodegraven, den — Augusti 1672.

Waarde Broeder
Hoewel sedert mijnen laatsten met de majoor Haubois

aan UEd. en neeff Jorritsma gesamentlijck geaddresseert,
hier niet veranderlijcks in de sake van onsen Broeder, is
voorgevallen, soo hebbe echter dees occasie niet konen

*) Door beschadiging van het papier is hier een woord uitgevallen.
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laten passeren sonder TJEd. te verwittigen onsen goeden
toestani naden Lichame, niet wetende wat van de rest sal
geworden. De geïrriteerde Gemeente veroorsaackt vast,
dat alles seer rigoureuselijck wort ondersoclit en gestraft.
Na dat frere Johan in detentie was gebracht, heeft de
Provoost swarigheijt gemaackt ons tot hem te admitteren,
waar ower ick aan de Hre Lt. General Suijlestein hebbende
geklaagd, heeft Sijn Ex016 ordre gegewen, dat wij vrij acces
bij hem mogen hebben. Hebbe bij die occasie oock gemerckt,
dat de sake door klagte van Ravenshoff seer hooge en swaer
is aangewezen, hoewel men niet weet, op wat maniere sigh
alles heeft toegedragen. Urgerende tot expeditie, kreegh
voor antwoord dat de capiteijnen van 't guarnisoen hun
hier en alvoren moesten instellen, eer in frere sake ij ets
konde gedaan worden. Tot noch toe is daar van niet
eene gekomen, waar op de Hre van Valckenburgh aldaar
doemaals present sijnde, seijde, dat sij wel souden doen te
komen, off datmen andersins genoodsaackt soude sijn haar
met affront in te dagen.

De colonel d' Ossery gewesen gouverneur van Reynberck
heeft gisteren de sententie des doots ontfangen, waar van
de executie omtrent elliff uijren staat te geschieden. Sijn
beschuldigingen sijn mij voor 't meeste gedeelte onbekent.
Alleen hebbe gehoort vast te staan, dat er geen schoot
vande vijant noch met canon, mousquet, noch pistool, noch
geene de minste force is gedaan, en dat hij Gouverneur
de andere officieren uijt consideratie vande swackheit des
garnisoens, tot accoord heeft aangeraden, waar van de
sententie wel nader sal spreken, die noch niet publicq is.
De Hre van Santen gewesen command1'. van Wesel sit hier
mede benewens twee colonellen daar in geweest sijnde.
Hij commr. heeft alleen buijten kennisse van den Chrijgs-
raad met den vijant gecapituleert, selffs nadeeligh voor de
militie en officieren, die alle exempt acht personen prison-
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niers de guerre sijn geblewen. Echter verhope dat 't met
hem beter als met d' Ossery sal aflopen. Geene sake is
noch soo goed, mijns oordeels, als die van frere, die alleen
uijt non kennisse kan geseijt worden gepecceeri; te hebben,
indien er gepecceert is, van toegelaten te hebben dat ower
't houden off owergewen is geadviseert. Vreese, onder ons
geseijt, altijt voor 't quaedste, te meer, om datmen de
saken hier soo nauwe siht en de fiscael Silla vol rusen
en captien is.

lek sal in korten een deductie opstellen en aan hare
Hoogheijt en de vrienden owersenden. Sulx soude al ge-
schiet sijn, indien hier maar eenige officieren waren ge-
weest, om met de selwe suis te confirmeeren. Aldus sal
met alle macht moeten gearbeijt worden bij hare Hoog-
heyt en de vrienden van frere vrouw. Ondertusschen sal
iek hier alles doen, wat mogelijck sal sijn; wenschende
en verwachtende vanden Hemel een genadige uijtkomste,
convenabel op 't sincere bedrijff van een ongeluckigen en
onschuldigen. lek hebbe geen meer tijt om te schrijwen
alwaaromme eijndigende sal blijven onder afwachtinge van
antwoord en verhaal van't geene bij UEd. passeert en na
groetenisse van suster

U Edienstw. Dienaar,

F. van Burum.

lek wenschte wel, dat de attestatien vande Hren Schel-
tinga, Grovestins, Aylva en Haersma nopens 't degarneren
van Coevorden mochten verveerdigt en bekomen worden.
UEd. geliewe daartoe gel. mede tot de stucken van Voordt
UEd. beste te doen.

IV.
Waarde Broeders en neeff Jonïtsma.

Una fidelia tres parietes dealbare liceat propter angustiam
temporis. Na groetenisse aan Moeder, UEd. en verdere
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vrienden wegen mon frere en ma soeur, en danckseggings
voor de gedane devoiren en toegesondene missiven respc.
dient dat hier newens gaat een deductie van 't werck ent
gepasseerde, met de documenten daar toe specterende, in
generale termen sonder ijmandt te krencken ingesteld.
Versoecke dat 't selwe eerst aan de Hre Jongestal bij 't
owerleweren van de bijgaande missive mach worden gecom-
municeerd, en dan aanstonts, na receptie, aan de Hre Haren
insgelijx met de bijgaande brief aan sijn Ed'. houdende.
Sulx gedaan sijnde konde neeff Jorritsma daar wel een copia
doen uitschrijwen en mij dit met de knecht weder te rugge
senden. Hier newens gaat gelijckluijdende aan hare Hoogheijt
mevrouw de Vorstinne volgens belofte, met versoeck dat
't denselwen beliewe bij de Hren vande Chrijgsraad de sake
door haer credit te patroniseren. Daar sijn verscheijden
van kennisse onder en die veel voor hare Hoogh. sullen
doen. De Hren Jongestal en Haren worden versocht een
lettertje aande Coll. Perponcher Sedleniski te schrijwen
dat een scherpsinnigh heer is en groot credit heeft. Is met
voors. Heeren in verwandtschap en heeft de name van
een sake wonderlijck te konnen dirigeren. lek ben van
goeder handt bericht, dat frere dees morgen door de Hre van
Valckenburgh en de majoor Brienne Heer van Mussenbergh
sal worden geexamineert, dat seer discrete Heeren sijn.
Siin oock examinatoren geweest in de sake van Orsov,
welcke gewesene Commandeur de Hre Mulard 19 weeken
in detentie geweest sijnde, inde voorledene is ontslagen,
geabsolveert en in sijne functiën gecontinueert.

Verhope door Godes hulpe en der vrienden bijstant dat
frere diergelijcke sal erlangen. De belegeringe van Orsoy
heeft maar 36 uijren geduijrt, in welcke 't guarnisoen
bestaande in 10 Compien sigh heeft gedefendeert met Canon
en mousquet, tot dat eijndel. de vijand op de contrescarpe
is gekomen. Alsdoen 't canon daar mede gedemonteerd
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en de militie gefatigeerd srjnde, heeft men sigh aangeboden
om te capituleren, 't welck de vijand refuseerde, alleen
seggende op 's Konings discretie hun te moeten owergewen
gelijck geschiet is. Daar is men oock niet ower de gra-ft ge-
weest, daar is oock niet gestormd, daar waren mede halwe-
manen en ravelinen te winnen, daer was oock een kleijn
Gasteel, in somma daar is grote gelrjckheijt. Alleen
differeren de saken hier in, datmen sigh vrij langer tot
Coevorden gedefendeert en beter Capitulatie tot behoud
van volck en geweer gemaackt heeft.

Hope derhalwen een goede uijikomste, principalrjck soo wij
de versochte voorschrij wingen van hare Hooglieijt en de
andere vrienden konnen bekomen.. Indien t'rère Jarigh niet
inde stad is, soo versoecken wij frere Adius geliewe de
moei]te te nemen vant1 ingesloten pacquet aan hare Hoogh.
te owerhandigen, en 't voorverhaalde mondelingh te secon-
deren en van gelijcken de missiven aan de Hren Jongesial
en Haren. Wij souden geerne sien, dat alles tegens aan-
staande Vrijdagh, Saterdagh offc Sondagh morgen ten
langsten en secreteste verveerdigd en met de knecht ons
weder toegesonden wierde. Hier is niet nieuws, als de
continuatie der verandennge in de magistraten der Holiand-
sclie steden, waar vandaan men dagelijx de Burgerije hier
si et komen met uijtgesette personen, waar afi' Siin Hoog-
liei)t de nominatie doet.

De Commandeurs van Kees en Crevecœur sijn oock ge-
absolveert ten respecte vande menighvuldige daar gewesene
defecten, soo dat daar op wel reguard wort genomen, als-
men betoont sigh gedefendeert te hebben soo lange men
heeft gekend. Watter van worden sal, moet de tijt leeren.
Met Wesel en Rhijnberck is het ganscli anders gelegen
geweest; de eerste plaatse is meest door de Burgerije,
4000 man sterk en tegens 't guarnisoen hun aanstellende,
owergegaan. Doch de Commandeur en andere Hoge

16
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officieren worden met ij ets anders beschuldigt, waar van
men dees weecke de uijtslagh sai sien. Op Rhijnberck gelijck
mede op Wesel heeft de vijandt geen force gedaan en heeft
men denselwen op de contrescarpe latende komen soo als
ter stadt ingehaeld.

lek sal UEd. voorts van tijt tot tijî alles laten weten
wat in de sake komt voor te vallen, versoeckende oock
soo van weeck tot weeck eens kennisse te hebben gelijck ick
morgen verliope te ontvangen, 'k Soude voorleden weeck
geschrewen hebben, doch was in den Hage, wierde daar-
door belet te schrijwen en de deductie te perfectéren.
Gelieft dese saken te niesnagéren en onse sollicitatiën soo
veel doenlijck te secretéren, opdat deselwe niet mogen
worden gecontracarreert. Waar mede UBd.thon in Gods
genadigen beschermmge beveîe en CJEd. onses moeders
saken recommanderende blij we

Waarde Broeders en Neefx,
UEd™ dienstw.

F. VAN BUItUM.

Bodegraven, den -• - September 1672,

V.

Mijn Heer Coenraed Klenck op de heere-
graft in 't Erjlant van der Schellingh.

Tot Amsterdam.
Gerecommandeert aan Mons. Haubois

Serg*. Major tot Harlingen, Die vriende-
lij ck versocht wordt desen voor te senden
aan Mijn Heer, mijn Heer François Jor-
ritsma, Secretarius der Stadt Leeuwarden.

Port van de Goudse Sluijs.

Waarde ISTeeff.

Gisteren door haast vergeten hebbende van navolgende
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dingen mentie te maken, hebbe goed gedacht bij clesen
üEcl. te versoecken, lat UEd. met de knecht wille senden
de handelingen van den Chrijgsraad, continérende senten-
tien etc. door van Dalen. ÜE. sal 't boeck wel indachtigh
sijn. Daar bij dat de voorgeslagene extracten uijt Meteren
op den jare 1605 vande belegeringe van Lingen en straffe
der wandevoiren aldaar begaan ; uijt Aitsma, op den
jare 1629 van Amersfoort, en van Venlo op den jare 1637,
mogen worden verveerdigd en den selwen medegegewen.
lek hebbe voor desen hulp soo nodigh niet geacht, op
hope van hier alles tot boecken te vinden, doch door dien
men hier alles gevlucht heeft, worde daar van gepriveert.
Daarom clie dingen in tijt van nood konnende dienen, met
den selwen knecht sal afwachten gelijck mede 't sij Copia
off mijn eijgen geschrewen deductie. Indien UE. de mijne
houden, moet ick eene Copia, en soo ghij de Copia, ick 't
mijne wederhebben, 't is ewen eens. De bijlagen konnen
bij CE. blijwen en ben niet nodich.

Indien de H1'011 Jongestal en Haren eene begeerden bij
hun te houden, gelieft te procuréren, dat se mogen afge-
schrewen worden en haar Eden behandigt. Ick hope, dat
de sake daarin gejustificeert sijnde, alles wel in een goeden
sin sal worden opgenomen en vervolgens gefavoriseerd
met de versochte voorschrijwingen. Die wij oock geerne
souden in handen hebben, indien 't mogelijck ware en soo
van hare Hoogh. als de andere Heeren konde geobtineert
worden, om se dan selwe te owerhandigen, hebbende ge-
legentheijt om bij die occasie beter op de sake te insisteren
en oock weet men, datse secuir owerkomen. Doch soo
niet, is wel, en moet men daar in niet opiniatréren. 't Is
en sal genoegh sijn, soo men de gunst en gratie effectijff
komt te gaudéren.

Aangesien 't saisoen begint te veranderen, soude mon
frere begeeren, dat sijn wit sarsjen onderkleed en twee
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paar wollen onderhosen van de beste ; ma sœur, dat haar
dicke borstrocken, en ick, dat mijn onderkleed en wollen
hosen den voors. knecht mogen medegegewen worden. Wij
konnen niet weten hoe lange wij hier sullen worden opge-
houden, waar inne wij geerne patientéren, hopende dat 't
eijnde alles sal repareren. Ondertusschen is mij hartelijck
leedt dat mijn moeder soo lange in droefheijt blijft sitten
en ick haar Bd. niet kan adsistéren in hare affairen.
Gelieft in;t eene en andere haar Ed'. te troosten en bij te
staan. Wij verwachten metten eersten eens openinge van't
gene in Frieslandt passeert en particulierlijck vande onse sake
gesproken wort. Gisteren meende dat 't examen van frere
mochte • begonnen hebben, doch is om den gestadigen regen
achtergeblewen, de Hren wijd en sijd in hun quartieren
gelogeert wesende. Heden is sijn Hoogh. na den Hage
vertrocken en besoigneert men sterck ower de sake van
Wesel, die wel dese weecke noch mochte affgehand.elt
worden. Eijndigende blij we na cordiale Groetenisse aan
Moeder, Broeders en Nichten,

Waarde Neeff,
UBd. Dienstw. Oom,

F. VAK BUEUM.
3 1672

Bodegrawe, den — September 1672.
lo

met grote haast.
&

't Goed van frere en suster sal m de kas, off màe eene
off ander koffer, daar de Moeder door frere Adius de sleutels
van heeft ontfangen, gevonden worden. Onse Antje nicht,
die wij TJEd. en moeder recommanderen, moet 't Japanse
rockie leggende in de grote koffer, waarvan de sleutel sal
gevonden worden in een laadje vant' kleijn kassje beneden
in de voorkamer, aangegewen worden.

Alsoo 't hier duijr teeren is, versoecken mede, dat 2
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hammen, twee schape bouten, en de lielfte vant' ribbestuck
roockvlees, ons mogen met de knecht toegesonden worden.

VL

Juffr'. Elisabeth van Burum
wonende tegen ower de Westerkerck

tot Leeuwarden.
Port van 's Grawenhage.

23
Boclegrawen, den ^— Septemb. 1672.

1 o
Waarde Moeder.

Bij 't vertreck van de Hre. Beijma, die heden hier is
ontslagen met verklaringe tot sijn onschuld alhier gede-
tineert geweest te sijn, hebbe niet konnen nalaten UEd.
en de vrienden bekent te maken, het aankomen van de
knecht Jan met de Coffer. 't daar ingepakte goed, en de
bijgevoegde stucken en papieren ; voor welckers bestellinge
en toesendinge wij de vrienden respectivelijck ten aller-
hoogsten bedancken.

Wij hebben de toegesondene missiven van beijde Heeren
aan den bewusten Coll. owerhandigt, die ons beleefdelijck
heeft bejegent en goede troost gegewen. Verhope dat
Godt sijn Ed. en de andere rechteren meer en meer sal
inspireren de seeckerheijt van Broeders onschuldt. lek
liadde versocht dat f rere Jarigh de brie wen aan H. Hoog-
heijt liadde mogen owerbrengen, waar op UEd. dan wel
daarna occasie soude gesocht hebben om deselwe de sake
te recommanderen. UEd. kan daar voorsichtelijck en niet
opentlijck in handelen, met owerlegginge van de vrienden
en besonder van de Hre Jongestal, die de goefcheijt heeft ons
gunstigh te bîijwen; en die UEd. wel sal raden, oft' best
is de Vorstinne meerder moeijlijck te vallen off niet. Ende
soo niet, Sijn Edfc. te bewegen, van hare Hoogheijt te be-
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groeten om ten minsten eens aan de Hre. van Suijlestein tot
faveur te schrrjwen, die, wesende President van de Chrijgs-
raad veel goedt sal konen contribueren. De Coll. daar
de Hren aan gesclirewen hebben is met de Hre van Almeloo
Commissaris in de sake ende niet de twee andere, daar
voorniaals van gedacht is. Hebben frere eenmaal verstaan,
als wanneer frere aannam aan haar Edheden een Deductie
van 't gepasseerde inteleweren, welck oock is geschiedt,
in substantie gelijck die aan UBd. is toegevoegd geweest,
doch in eenige weijnige pointjes met significanter en uijt-
drukkelijker woorden wat verandert. Hebbe in confidentie
van eener verstaan, dat wel was opgenomen. Verhope,
dat er een goed succes na wensch op sal volgen. Voor-
namentlijck soo wanneer, als versocht wort, de sake wat
wort gerecommandert aan die Hru Praesident Suijlestein,
op dat men niet chicanére, off 't geene in sinceerheijt is
geschiedt in awerechtse sin neme en trecke. Ingevalle
H. Hoogheijt ij ets tot faveur aan huijs mochte senden,
gelieft het op 't secuirste en opt1 spoedigste öwer te sen-
den, anders ons te verwittigen, wat antwoord ÏJJM. is
geworden. De sake van Wesel is nu afgedaan. De Com-
mandeur is twaliff jaar gebannen, sijn goederen geconfis-
queert, en 't sweert ower 't hoofd, en de Lt. Goil. Copes
heeft sulx moeten aansien op 't schavot, 6 jaar gebannen
en sijn lialwe goed geconfisqueert. De andre Capiten'ns
alle op vrije * voeten gestelt. De twee eerste hebben die
straffe, om datse de Burgeren hebben laten uittrecken om
met den Vijant ower de neutraliteit te accorderen, en soo
quade capitulatie hebben gemaakt burjten convocatie van
den Oiirijgsraad, waar bij 't ganse guarnisoen Is gevangen
geblewen, exempt eenige weijnige officieren.

T'eerste is oorsaeck geweest vant 'spoedigh owergaan
der plaatse.

Indien 't Neeff Jorritsma niet te veel moeijte is. soo
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veraoecke ick dat uijt Bor mach worden gecopieert, de
Belegeringe vant1 Gasteel van Coevorden, geschiet, soo ick
men e, in den jare 1591, onder Prins Maurits. Indien 't daar
te lange moclite sijn, soo sal UEd. sulx vinden int' boeck
vande daden van den voors. Prins Maurits, staande op
frere Jarighs kamer.

Ma sœur versoeckt UEd. geliewe haar huijs met turft'vande
onse uijt de Rottevalle, te besorgen, soo wanneer UEd. sulx
voor UEd. gaat doen ; ais mede een duijsent agorckies te
doen inleggen, waartoe de flesse inde wijnkelder staet.

Versoecke, dat Neeff Jorrilsma geliewe de moeijte te
nemen vande Heere Arnoud van Vierssen aan te spreecken
en uijt frere name na gedane groetenisse versoecken copia
authenticq van de missive door frere aan sijn Ed*. geschre-
wen nopens de excuse vant' Commandeurschap, off dat
Broersma weder mochte worden geordonneerd hem ten
spoedigsten inde plaatse te begewen. Et *) waar van
wij eenige dienst konnen genieten, soo ons geseijt wordt,
als mede mede soo sijn Ed. beliefde te attefcséren dat frere
dickwils voor de ordres van hare Ho. Mo. heeft versocht,
daarvan bevrijd te mogen biijwen, en van 't gene sijn Ed*.
ten besten daar off meer moclite bekent sijn. Sal dit met
t' extract uijt Bor met den aldereersten te gemoete sien.
Waarmede iek na cordiale Groetenisse van Frere en Sœur
aan UEd'. en alle de andere Vrienden, ick verblijwe

Waarde Moeder,

UEd. Dienstw. en onderdanigen Soon,
F. VAN BU.EUM.

1672.

Mon frere soude aan de Heeren Jongestal en Haren tot
dancksegginge en continuatie in hare gunste geschrewen

*) Dit woord is door beschadiging- van het papier, half verloren
gegaan.
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hebben, ten si] door de kortheijt des tijts ware belet ge-
worden ; sal sulx ten allereersten doen. Aan de Boer tot
Collum mach gesehrewen worden, de weyt tot sijn last en
profijt te mogen nemen.

VII.

De volgende brief, aan den heer Jorritsma gericht, loopt
geheel over huishoudelijke zaken, tot de schrijver dus
eindigt:

Voorleden weecke wierd ons hope gegewen tot spoedige
expeditie ; doch de gehele weeck is gekomen te verlopen
door absentie van Fiscal en Griffier, die om hare andere
affairen een nodige reijse na den Hage hebben moeten doen.
Verwachte haar nu alle uijren hier weder, met hope, dat
de sake eenmaal ten gewensten eijnde mach worden ge-
bracht, lek hebbe oock een reijsje bij dese stiistandt na
den Hage gedaan en de Vriesche en Hollandsen e Hreu van
kennisse de sake gerecommandeert. Hebbe daar oock ge-
hoort vande doleancien in Frieslandt, gelijck UEd. mij mede
communiceert, waar voor, gelijck mede 't andere nieuws, ïck
UEd. bedancke, versoeckende, dat soo er een middel is,
mij met den eersten soo een gedruckt exemplaar, conti-
nérende de postulata als 't gebesoigneerde off geresolveerde
van den Staat mij eens mach geworden.

Tot ter Goude hebben de Magistrât en Vroedschap,
siende de onstuijmigheden in andere steden, tot voorko-
minge van sulx inden hare, alle hun ampten geresigneert
en vrij gesteît, tot dispositie van sijn Hoogheijt, die alle,
waaronder de Heren Beverningh en Van der Tocht, weder
op nieuw heeft hersteld, alleen ses, waaronder twee Broe-
deren Kant genaemt, ower boord geworpen, off buijten
deseiwe gesmeten, en andere in hun plaatsen gestelt heb-
bende. De Heere D. B. de Scheltinga heeft mij in den Hage
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verhaaldt, dat men tot Leeuwarden mede veranderinge
vande gehele Magistrât pretendeerde, exempt alleen de
Burgem*. Gravius, die soude mogen verblijwen.

Wensche daar aff bij gelegentheijt wel de rechte ge-
schapenherjt te weten. lek sal niet nalaten üEd. op 't
spoedighste van ons wijder wedervaren te adverteren. Waar
mede ick na cordiale groetenisse aan frere Adius ver blij we,

Waarde Neefî',
UEd. bereitwilligen Oom,

F. VAN BURUM,
Bodegrawe, den 1 Octobr. 1672. 1672.

St. loc. s'awonts ten 71/a uijren.

VIII.

Mijn Heer François Jorritsma
Secretanus der Stadt

Par amy. Leeuwarden.

Waarde Neeff,
UEd. laaste met de post afgesonden is mij op behoor-

lijcke tijt wel geworden, maar die twee Juffr. Hoffman en
den knecht van de Capteijn Tamminga medegegewen, tot
noch toe niet, wesende de eerste, van Amsterdam aande
Goudsche Schippers besteld, onder de selwe verblewen,
en de tweede noch onder dito knecht; die alhier noch niet
aangekomen is. Hebbe na de selwe gewacht om die alle
in desen te beantwoorden, doch misluckt sijnde, kan niet
nalaten ÜEd. bij dese occasie te adviseren de continuatie
van onse lichamelijcke gesontlieijt, en dat inde bewuste
sake weijnich, soo door absentie van den Fiscâl, als 't onder-
nomen exploict omtrent Woerden, sedert laast is gevordert.

Nu sijn eenige Capiteijns hier gearriveert, die tot con-
firmatie vaut' gededuceerde van Broeder staan gehoort te
worden. In de rencontre van Woerden sijn, benewens den



2 4 6 FRIEZEN

Staat, wij seer ongeluckigh geweest, niet alleen int' verlies
van de Hre. van Suijlestein, maar oock twee andere Hren.
officieren aldaar dootgeblewen en 't gevangen nemen van de
Hre. President Sedleniski, welcke alle te voren in de Ohrijgs-
raad geseten hebbende, een goede opinie van de sake
alrede hadden gekregen. Hope echter, dat 't bij de op
nieuws aan te stellen in behoorlijcke en de beste maniere
oock sal worden ingesien, dat de Heere in korten gewe.

Hope insgelijcx dat UBd. genoegsame instructie in de
ftottevalster sake door mijne briewen sal wesen geworden.
Bedancke UBd. voor de toegesonden boeckjes en Resolutie,
mitsgaders communicatie van 't nieuws, met welcker con-
tinuatie UEd. mij ten hoogsten sal verplichten. De huijs-
man van Stiens sich verbonden hebbende 't huns te be-
waren, moet sterker gedreijgd worden, opdat hij eenmaal
tot behoorlijcke devotie worde gebracht.

lek soude breder UBd. soo van de aenslagh op Woerden,
als de reden van retraitte omstandigh geschrewen hebben,
maai met eenige Capitains na de iiscàl anderhalf' mijle
van iiier geweest sijnde, en brenger deses in mijn alïwesen
sijn dienst hier toe gepresenteert hebbende, hebbe dit
niettei: haast af geschrewen, latende de reste tot nader
ocassie, wanneer ick SJEd. missive, die verhope op wecli is,
sal hebben ontvangen; ondertusschen UEd. versoeckende
mijn liewe moeder te assisteren in de domestique affaires,
aan welcken wij gesarnentlijck als UEd-, frere Adius en vor-
dere Vrienden toewenschen continuatie in hun goede
dispositie, en aan nicht Elisabeth spoedige beterschap
van hare passie. Waar mede ick verblijwe,

Waarde Neeff,

UEd.ienstw. Dienaar
en Oom,

Fr. VAK BURUM.
Bodegrawen, den 17 Octob. 1672. 1672.
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IX.

Aan den eersamen Frerick Valckenaar Coopmans-
bode van Amsterdam op Leeuwarden, wonende inde
drie Wiesen, op den Dam tot Amsterdam.

Die versocht wort desen ten alderspoedigsten voort
te bestellen aan Mevrouw

Mevrouw Elisabeth van Burum tegenower de
Westerkerck tot Leeuwarden.

Port van Amsterdam.

Waarde en seer Beminde Moeder.

Uijt mijne laaste met de knecht van Captn. Raesiers
van hier aan UEd. gesonden, heeft UEd. konen verstaan,
hoedamgh de saken van onse liewe Broeder sijn verandert
door liet verlies vande Hren vanden Hoogen Chrijgsraad m
de attaque van Woerden. Gelijck dan oock vervolgens
tot ons groot hertenleedt bij den tegenwoordigen Chrijgs-
raad gesolveer! en gesententieerd is, dat Broeder Jolian
wort gecasseert van srjne Charges, inhabijl verklaert eenige
militaire ampten in desen Staat te bekleden, gecondemneert
drie jaren in een gevaiicknisse en te betalen 1000 car. gld.
tot een amende. Sijn Hoogheijt heeft dit geapprobeert,
doch is ons hope, ja verseeckeringe gegewen dat de drie
jaren gevanckenisse daar weder uijtgelicht sullen worden,
ofte ten minsten dien te neffens pardon geworden. Doch
moeten daar na noch een dacli twee à 4 wachten, eer wij
sulx konen bekomen, om dat de saken van de Capiteijns nu
dienende oock eerst moeten afgedaan sijn, hebbende Sijn
Hoogheijt belast alles tot liet eijndigen van dien in te houden.
Invoegen 't gene UEd. nu schrijwe, mij van een goed
vriendt toevertrout is en goedgevonden hebbe UEd. te ver-
wittigen, om de onseeckerheijt, waar in UEd. is, wecli te
nemen, UEd. biddende, dat alles mach worden gesecreteert,
tot dat wij nader sullen hebben geschrewen. Wat sullen
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wij doen ? lek bidde Godt, dat wij alles met gedult mogen
opnemen ende verdragen, verhopende onder Godes zegen,
alle de werelt te doen geblijcken de onschuldt van onsen
Broeder. Alsoo de kosten hier moeten betaald sijn, ver-
langen wij na penningen, die ick verhope, dat onder wech
mogen sijn volgens mijn vorige versoeck. Neeff Jorritsma
gelievve ondertusschen reeckeninge te vorderen van de
maandt en solx van den 17 Junij, 29 Julij en 9 Sept.
laastleden, respectivelijck van de schrijwers, die de bedie-
ninge hebben gehadt, soo van hun ontfangene ordtlën als
daar tegens uijtgegewene penningen tot onderhout vande
Cornp16. Ende soo die opgestelt sijn, dat Neeff ons die ten
eersten owersende. Neeff Jorritsma geliewe ons oock eens
te schrijwen, üoedanich de saken in Vrieslant toegaan en
wat discourssen aldaar passeren. Ick sal eijndigen en
moeder bidden, ~ haar in dees ongelegen theijt te willen
troosten, die door onverstant van menschen noch swaarder
en slimmer konde hebben uijtgevallen en verhope, dat
mettertijd sal worden wech genomen, de waarheijt aan den
dach gebracht en cle werelt ontdeckt de ware gelegentheijt
van de sake. Blij wende daar mede waarde en seer Beminde
Moeder,

UE. Dienstw. dienaar,

F. VAN BÜRÜM.

Bodegrawen, den 2 Novemb. 1672.
1672, St. Loc.

Snn Hoogheijt is heden vertrocken na Rotterdam, gaet
soo voort na Breda, en mogelij ck hoger, alwaar wij hem
sullen moeten volgen, te weten ick en ma soeur, om de
verlichtinge van de 3 jaren te bekomen. Hoe het met de
Capiteijns, die principale oorsake van het werek sijn, sal
aflopen, kan ick noch niet vernemen.
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X.

Mijn Heer François Jorritsma.
Secretarius der Stadt

Leeuwarden.
Par amy.

Waarde Neeff,

UEd. twee missiven van den 26 en 30 Octob. laastleden
sijn mij respectivelijck wel geworden, waar op kortelijck tot
antwoort dient, dat ick sedert de seeckere kennisse vande
uijtslach van Broeders sake, (hoewel de sententie alsnoch
ingehouden en ongeinsinueert blijft eii soo lange soo sal
worden gehouden, ter fcijt dat vande Capitains sal wesen
afgedaan, waar ower tot noch toe sedert laast geen ver-
gaderinge van Clirijgsraad is gehouden) met ma soeur Sijn
Hoogheijt hebbe wesen volgen na ïiosendal in de Baronie
van Breda, om aldaar het versoeck vande drie jaren remis
ofte mitigatie te doen, ' t welck wij oook b.ebben geeiï'ec-
tueert, doch sonder finale antwoort en besclieijt, veroor-
saackt door liet subijt vertreck van Sijn Hoogheijt met liet
gehele Leger na liet Land van Luijck, soo men seijt. Wij
hebben niet derwen ondernemen het Leger op vijants bodem
te volgen in dit verre geadvanceerd saisoen, principalijck, om
dat de Grawe van Waldeck ons hope gewende van inwil-
linge opt' versoeck te bekomen, best oordeelde noch wat
te temporiseren en te patientéren, welcke raad wy geerne
hebben aangenomen te achtervolgen, sullende frere onder-
tusschen alhier in detentie moeten verblijwen, doch soo
ick verhope op een camer in een huijs in 't dorp, alwaar
ma soeur bij sijn Ed. sal konen sijn.

Aanstaande maandach à dingsdach meent men, dat Ohrijgs-
raad sal worden gehouden, als wanneer ick het voors. sal
soecken uijt te wercken, mitsgaders de misen van justitie
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liquideren en na sulx gedaan mij na de provincie begewen
om moeders saken weder waar te nemen. Ondertusschen
ben ick grotelijx in bedencken, wat ick sal doen tot ver-
dediginge van Broeders onschuldt; of ick de ingelewerde
deductie met de relative Documenten, advrjsen der officieren,
nadere korte instructie en particuliere defensie van frere,
mitsgaders een sommier verhael van de iniormalsteijten en
precipitantie int' afdoen gepleegd in druck sal laten uijt-
gaan voor mijn komste in Frieslandt, ofi' niet. Âande eene
srjde wenste ick sulx wel voor mij te laten afgaan, om
de werelt eenmaal te desabuséren, en de prejudiciable sen-
tentie gevolgd op soo veel opgetroepte Calangien in den
beginne voort te refutéren. Ende aan de andere sijcle
vreese ick dat daardoor de hope van het versochte remis
en 't. verkrijgen van dien naochte worden verachtert. Want
sulx sal niet konen geschieden sonder de Rechters, Fiscael,
Griffier en mogelij ck eenige officieren oock te toucheren,
die alle in het spel moeten komen, konnende veele dingen
tot hare beswaernisse bijgebracht worden. Ick wenschte
hier op wel te hebben het ad vijs van frere Adius, die UEd.
desen geliewe te communiceren, met versoeck van excuse
dat aan sijn Ed*. selwe daar ower en tot antwoort op sijn
Ed. aangename niet schrijwe, wordende sulx veroorsaackt
door de korte tijt, die de Corp. hier is geblewen. Waar
bij UEd. u sentiment kan voegen en mij 't selwe ten
alderspoedigsten laten toekomen. Anders saî ick alles int
net stellen, te huijs komen, UEd. beijde communiceren,
en wijders concerteren wat best dient gedaan of gelaten
te sijn. Bij mijne komste sal ick eenige nodige linnen,
wollen, bedgoed en andere noodsaacklijckheden tot het
verblijff van frere en suster voor de aanstaande winter
samen packen haar Ed. toesenden.

Wij verblijden ons seer ower de beterschap van Nicht
Elisabeth, die wij wenschen, dat Godt de Heere voortaan
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wille stereken en tot vorige gesontheijt herstellen. lek
verlange geerne in specie te weten, hoedanige discourssen
in de Provincie wegens dese sake van frere Jan omgaan.
Gelieft mij openhertelijek na de beste kennisse daar van
te onderrichten. lek hebbe de reeckeninge van Gerroltsma
nagesien, die UEd. vand' maandt den 17 Juni] 1872 inge-
gaan met hem kan sluijten, en het restant vorderen ; sul-
lende UBd. bij mijn komste vand' alles bevrijden. Gelieft
mede ten spoedighsten de reeckeninge van de twee volgende
maanden te vorderen en 't reliquum te innen. Wat het
vaendel belanckt, het selwe kan op de maandt van 21 Octob.
gebracht worden, of tot nader gelegentheijt uijtgesteit,
sullende apparentelijck het selwe nu weder aan een ander
owergedaan moeten worden. De sergeant Jan moet sijn
reeckeninge van ontvangh en uijfcgawe mede ten alder-
spoedigsten formeren en aan UEd. owerleweren. Het
begin van sijn ontfang is tot Coevorden geweest,al waar
hij bij sieckte van W. de sergeant Elgersma de admini-
stratie heeft aangeveerdt en de eerste penningen van frere
genoten. Op de reijse door Mastenbroeck en anders sijn
hem oock penningen verstreckt, die hij moet verantwoorden
en met de soldaten verreeckenen. Bij het arrivement van
de soldaten tot Leeuwarden heeft ma soeur en daar en
bowen ick wegen moeder eenige penningen uijtgeteît, die
niet wete off gerestitueert sijn off niet. Alles moet per-
tinentelijck opgestelt en owergesonden worden ten spoe-
dichsten. Indien de Bouwm'. Jacob Lamberts mochte
ower betaalt hebben, sal ick het selwe sijn Ed. bij mijn
komste restitueren, en vereffenen. Ondertusschen siet aan
penningen ten profijte van mijn Broeder te bekomen, wat
UEd. kan en 't selwe tot nader ordre te bewaren bij
UEd. Oock mochte wel request gepraesenteert worden
tot betalinge van 8 maanden Lt. Coll. tractement,
van Mart., Apr., Majus, Jun., Jul., Aug., Septemb.
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en Octob. laastleden.*) De Cotnmrjs Mensenburgh sal UEd.
wel openinge gewen, wat het 's maandts is en hoe UEd.
het selwe sal vorderen. Van alles hope ïck dan in korten
UEd. nader bij monde te spreecken, waar toe ick de rest
door kortheijt nu niet konnende schrijwen, reserveren off
bij de naaste occasie owerbriewen.

Groetet mijne liewe Moeder onsent wegen, met ernstigh
en gedienstigh versoeck van hare rouwe te willen matigen
in dees besoeckinge, die noch ongemeen groter en swaarder
hadde konnen uijtvallen, hoewel ick soo klaar als den
middach sal aenwijsen, dat Broeder aangedaan is de grootste
injustitie van de werelt; wenschende maar slechts na be-
quaine occasie om 't selwe de onpartijdige mede te deelen.
Eijndigende beveîe UEd. alle te samen in Godes heylige en
genadige protectie, en nicht Anna in moeders opsicht, die
vorders wat 't kint en 't huijs van dees ongelukkige men-
sclien belanckt, volgens voorgaande schrijwen op ditnmals
wille waarnemen en bestellen. Vlees sal er niet van noden
sijn, vermenende sij luijden haar te winter in dees provincie
op te houden. Moeder geiiewe alles soo uijt verwantschap
als Christelijcke mededogentheijt ten besten te effectueren,
verhopende dat daar inne oock niet sal gemanqueert wor-
den. Doet vorders mijne gebiedenisse aan f'rere Aclius, de
nichten en frere Jangh, soo wanneer UEd. occasie heeft
hem te schrijwen. Waarmede ick verblijwe,

Waarde Neeff,
UEd. dienstw. Oom,

P. VAN BÜEUM.

n i i 1 2
 AT

 1 6 7 2 -
üodegrawen, den -r- JNoveniD.

1672.

*) Uit eene rekening bleek dat liet Luitenant-Colonels trac-
tement van Johan van Burum 600 £ per jaar bedroeg.
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XI.

Mijn Heei François Jorritsma
Secretarius der stadt

Leeuwarden.

Waarde Neeff.

Sedert mijn laaste aan Moeder, de Corporael Geerenbeeck
medegegewen, hebbe ick TJEd. missive van den 2 deses
stil. loc. met de ingevoeghde reeckeningen wel ontfangen.
Ick bedancke UEd. voor de aangenomene moeijte, met
versoeck om voor de ongeluckige daar in te willen conti-
nueren, en vorders te besorgen, dat de sergeant Jan de
reeckeningen stelle en Broeder ten spoedighsten owersende.
Dat oock ordonnantie worde bekomen vant' Lt. Coll. tracte-
ment der maanden die verstreecken sijn. In Broeders sake
is noch niet verand erlijcks voorgevallen, sullende wij noch
een wijle trjts moeten patientéren, eer eeniglie mitigatie
worde verleent. Alwaeromme frere permissie bekomen
hebbende, om tot sijn meerdere commoditeijt in een be-
quame Camer te syn in een particulier huijs, is suster
voornemens daarbij te gaan haar ver blij ff nemen, tot beter
geselschap en vermijdinge van dubbelde kosten. Tot dien
eijnde vinden gesamentlijck goed eenige meublen, die de
ingesetenen alle gevlucht hebben, tot hare noodsaacklijck-
heit, volgens newensgaande aan Moeder toegesondene notule,
door de knecht Jan te doen owerhalen, UEd. met eene
versoeckende het selwe niet alleen te willen helpen uijt-
soecken en bequameiijck inpacken, maar oock sodanigh
besorgen, dat de knecht met de selwe goederen op Woens-
dach met het afvarende schip van Leeuwarden, off eerder
indien doenlijck, mach afgaan van Leeuwarden, moetende
hij alsdan tot Amsterdam geaddresseert worden aan het
huijs van Fredrick Valckenaar wonende op den Dam in de

17
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drie Friesen, om aldaar te vernemen, waar ick gelogeert
wal sijn, want ick hope dan daar te wesen en mijne aan-
komste aan selwe Valckenaar off sijn vrouw bekent te
maacken.

Int' begin van deese weecke is weder een ander nieuwe
Chrijgsraad vergadert geweest, die de sake in beter termen
heeft opgenomen, alwaeromme men presumeert, dat de
Capiteijns Busiers, Tamminga, Gabbema, Bachman, Helmis,
di Besco, Coenders en de Lt. Hoffman, welckers sententien
sijn geveldt, doch niet geopenbaart, omdat se na sijn
Hoogheijt om geapprobeert moeten versonden worden, tot
contentemen sullen sijn geexpedieert. Soodat Broeder alleen
ichtelijck de ongeluckige mochte snn, die tusschen berjden

door haastige en partiale Rechters onrechtmelelijck veroor-
deelt sijnde, 't gelach komt te betalen. Ick ben besigh al
liet gepasseerde nopens de gehoudene proceduren int 'net
te stellen bij forme van apologie voor Broeder, die ick
de vrunden int' laaste van de weecke verhope toe te sen-
den, om hun advijs te hebben, off' 't selwe sodanigh soude
mogen worden int' licht gegewen. Tot dien eijnde was
ick voornemens noch een 14 dagen in dees Provincie mij
op te houden, om al het nodige tot het doen drucken te
perfectéren, en voor 't uijtgewen sien off ick noch sijn
Hoogheijt eens konde sien, om 't bewuste remis te obti-
néren, wordende gesecht, dat hij in korten weder alhier
soude staan te komen. Tot dit verblijff tot Amsterdam
ent' doen drucken, wenschte ick wel dat het mijn Moeder
mochte beliewen, mij voor en op mijn reeckeninge toe te
senden met dees knecht 100 car. gis. silwer geldt, om
mijn goudt te conserveren. Versoecke, dat UEd. baar Ed.
wille begroeten, dat mij sulx geworde. Ick verhope onder-
tusschen van UEd. van trjt tot tijt noch vorders te ver-
staan, wat in de Provincie passeert. T'goed ingepackt
sijnde, kan door de schipper door de achterdeur in de
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praem gehaelt worden en vervolgens te scheep gebracht.
Eijndigende blijwe ick na groetenisse aan de vrienden,

Waarde Neeff,
üEd. dienstw. Oom

F. VAN BURUM. 1672.
Bodegrawen, den 19 November 1672.

Gelieft uyt mijn kas op te soecken uijt de daar opge-
packte bundeltjes twee stuckies si]de, hebbende gedient
tot opslagen van de mouwen van mijn Camisooltje, (is vant'
selwe stoff als liet buijtenste vant' Camisool) en mij de
selwe toe te senden, om mijn mouwen daar mede wat te
repareren. Insgelijx sal ick verwachten mijn paerl cou-
leurde escarpe, die ick gewoon ben om de middel te dra-
gen en mijn oude mantel, om daar een rock van te laten
maacken.

XII.
(Zonder adres.)

Waarde Neeff,
Verhopende, dat mijne vorige missiven UEd. ter be-

quamer tijt sullen wesen geworden, referére mij wijders
tot de brief aan mijn moeder gisterawond met de bode
freerck Valckenaar afgesonden, versoeckende, dat UEd. de
briewen voortaan wille addresseren ten huijse van JufP.
Meures, die ick van mijn verblijff altoos sal verwittigen.
Ick hebbe noch de notule van frere en susters goed, dat
sij in plaats van het verlorene ende afgenomen e*) uijt de
Provincie begeeren, niet ontfangen, sal het selwe soodra
doenlijck ower stieren, wanneer het bij mij sal wesen ont-
fangen. Vorders UEd. ten hoogsten bedanckende voor al
het gecommuniceerde, hebbe om verscheijden reden dienstigh
geoordeelt de Raedsbestellinge voor ditmaal niet bij te

*) Zie hierover den volgenden brief.
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woonen. Indien er echter geen considerabel persoon mochte
worden ingebracht, gelieft mij bij de Burgemr. Eppinga,
Jacob Laniberts, Dotingh en andere vrienden, doch voor-
sichtelijck en met discretie eens te recommanderen tot Gast-
huijs Vooghd, sonder ondertuschen oock te melden van
mijne genegentheijt en dit schrijwen.

lek sende bij desen ower een missive aan mevrouw de
Vorstinne Doüarière van Nassau, contineerende in het korte
de beswaarnissen, die wij hebben tegen de gevelde sen-
tentie van Broeder, sonder die met veele informaliteijten
tegen rechte gepleegd te verdonckeren, met het versoeck
van voorsehrijwinge, gelijck ÜEd. uijt de lecture breder
sal konen vernemen. Sende het ower onder cachet volant
opdat UEd. op receptie het selwe, soo missive als bijlage
ten spoedighsten, sonder taches daar in te brengen, tot
UEd. en de vordere vrienden narichtinge wille copieren,
dempto Serenissimae Altitudinis nomine inde missive, ende
na sulx gedaan met wat lack het couvert toesluijten, waar
na ick van herten aan Moeder versoecke haar Ed. gehewe
de moeijte te nemen vande selwe aan hare Hoogh. te gaan
owerhandigen, en soo veel uijt te wereken, dat wij daarop
eer briefje van voorschrijwinge mogen verkrijgen, liet
welcke soo aan moeder mochte worden owerliandigt, ick
op die geseijde maniere aan Juffr. Meures sal afwachten.
Indien ick geen nader schrijwen van broeder Jan krijge,
vermeene ick aanstaande maandach hun weder tot Leijden
gaan opsoecken en onse sollicitatie vervolgen. Indien
moeder daar bij geliefde te voegen, dat Coevorden nu
weder aan den Staat op een lichte wij se gekomen is, en
frere hefc ongeluckigh verlies van sijn bagagie, met het
gene de vrouw en anders daarbij geliadt heeft, wel 12 à
1500 f8 importerende, gehadt heeft. Suis konden als
motiven wat aangedrongen worden, ende met eene ver-
socht een kleijn lettertje aan de H.re Grawe van Waldeck,
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door wiens handen de saacken meestendeel gaan. lek ver-
late mij hier inne op UEd. goede voorsorge, en sal met
den eersten verwachten te verstaan, hoe het tot Leeuwarden
op Nieuwjaarsdach sal wesen afgelopen, en wat meer
nieuws aan die quartieren passeren. Hier is niet anders
als een ongemeene vreughde ower de recuperatie van Coe-
vorden, en voor nieuws dat de franse na af brandinge vande
Dorpen Bodegrawe ende Swammerdam, ende demolitie der
wereken, deselwe t'eenemaal hebben gequiteert, waar mede
off in welcker plaatse men nu Royale forten besig is te
maacken. Eindigende bevele UEd, Moeder en de vordere
vrienden in Godes heilige protectie en toewenschende een
gelucksaligh nieuwjaar, verblijve ick

Waarde Neeff.
UE. dienstw. Oom

Amsterdam, den 28 Xb. 1672.
O. st. F. VAN BURUM.

1672.

XIII.

(Zonder adres.)
Lieijden, den 8 January 1673.

Seer Beminde Moeder,

Met toewensinge aen UEd. ende de vrunden van een
gelucksalige nieuwejaer dat met meerder heijl ende Godes
zegen UEd. en ons gelieft metebegenadighen, wensen ick
en mijn vrouw ÜE. te samen van harten. lok kan niet
ledicht staen om UEd. bekent te maecken, hoe dat voor
12. dfwjlipjL <yr\. ila, üjuvwsi., '"inmwwwiiru ^UMÏII I 'ft. 'gxïwvnnïii

tot Bodegrawen, waer op alle de melitie in geweer gestelt,
soo heeft de Graeff Konmckrnerck de post tot Bodegrawen
en 't Dorp Swammerdam met eelek hondert man bestelt
en met de restander de stadt Leijden gemarscheert en
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wierde wij op thie-n uren morgens gewaer, dat de viant
op drie plaetsen waeren doorgebroocken, waer op wij ons
goet altemael packten en in een schútie geset en 't goet
van de schout mede en sijn soo ten spoedigsten met de
andere scheepen aen linnen voort door 't ijs, dat open
gemaakt was, getrocken, dat langhsaem voort gingh, soo
dat wij eijndelijck op eén uren tot Swammerdam quaemen
door de brugh en soo ver voort raecken een musquet
schoot van daer ofte de viandt quaem met 600 man en op
een ander plaets met 1500 man, die soo heevich op onse
soldaeten aen vielen, dat hij nae een quartier uer de
brugge in kregh. Dit schieten mijn vrouw en Hantie onse
meijt horende en siende de hantgranats werpen heb aenstons
de lin van schuttie verlaeten en op een vlieden gestelt.
lek 't goed niet konnende bergen ben eijndelijck mijn
vrouw gevolcht en gheen halif quartier uer van daer voor-
gegaen, offe de viandt liaelde de sclioltinne met haer vier
kinderen met 't scliuittie aen landt en sloogh haer bont
en blauw en kleede haer uijt en plunderde al ons goet,
soo dat wij niets hebben daer affgebracht, alsoo wij gaen
en staen, soo dat 't eene ongeluck niet voor bij is ofte 't
andere ontmoet ons, 't Konde noch swaerder voor ons
geweest sijn, als ick gevangen en mij vrouw haer ringen
hadden gekregh en noch qualijck getrackteert. Soo wij
moeten Godt de Heere loowen en dancken dat wij noch
soo ons viant sijn onkomen en met heijlige man Job seg-
gen: de Heere heeft 't ons gegewen en weder ons laeten
afnemen. Versoecke dat UBd. gelieft ons met de Boode
Valckenaer in een kleijn koffertie toe te senden dit nae-
volgende goet, dat wij seer van nooden hebben en aen
Broeder tot Amsterdam te laeten bestellen, waer aen TJEd,
ons vrientschap sult betoonen aen een betruckt paer. Waar-
mede eijndigh beveelen wij TJEd. en de vrienden en ons
Anna in de bescherminge des Alderhoogsten en van harte
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Hiermede breekt de briefwisseling plotseling af. Wel
is liet opmerkelijk, dat noch François van Burum, die
slechts melding maakt van de „afbrandinge van de dorpen
Bodegrawen en Swammerclam en de demolitie der wercken",

gegroet. Hoope dat Godt mij haast sal verlossen, dat ick
bij UEd. mach sijn. Gelieft 't niemant te seggen, waer
ick ben, als alleen bij 't Leeger.

Beminde Moeder,
UE. Dienstw. kinderen,

JOHAN VAN BÜRÜM.
MARIA VAN VIERSSEK

Mans Linden. Vrouwen Linden.

3 mans hemden. 3 vrouwen hemden.
2 halve hemden. 3 schordeldoecken.
alle de mouches en 't kleijn 8 nuesduecken.
goed soo dassen als machiet- 3 naclithalsdoecken.
ten en kleine poveretties 3 ondersten.
nuesdoeken en wat UEd. 3 paer mouches.
meer oordeelt mij noodicli 6 slechte servetten.
te wesen. een swarte sijden rock die

noch niet gemaeckt is, met
out swart farrandin dat daer
in te voer sal.
een paar muillen.

Tietche wil gaen nae Anti e onse meijt suster en aldaer
uijt iiaer naem eijschen :

3 hemden.
3 schordeldoecken.
1 swartsiden schordeldoeck.
4 ondersten die bij Riemcke te maecken sijn.
1 salemboeck dat in de passt leijt.
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noch Johan van Burum, die met zijne vrouw en zijne
dienstbode ternauwernood aan het dreigend gevaar was
ontsnapt, iets meedeelen omtrent de afgrijselijke moord-
tooneelen, die volgens Valckenier en Bor in de geteisterde
plaatsen voorgevallen moeten zijn. Na een dag of tien
had de mare van die gruwelen toch reeds lang het nabij
gelegen Amsterdam en Leiden moeten bereiken en ieder
met ontzetting en deernis vervullen. Waren de gebroeders
van Burum dan zoo koelbloedig, of' zoo geheel van hun
eigen doel vervuld, dat dit leed hun koud liet ? Of hebben
de Hollantze Mercurius, in 1673 verschenen, Valckenier, die
zijn „Verwerd Europa" drie jaar na de ramp uitgaf en Bor,
die na hem schreef, het verhaal van den moord te sterk
gekleurd ?

Hoe dit zij, of Johan van Burum inderdaad een gunstig
oor bij zijne Hoogheid heeft gevonden en hij kwijtschelding
van de hem opgelegde gevangenisstraf heeft verkregen,
ligt in het duister. Ongetwijfeld echter heeft zijne Moeder
zich nog in zijn terugkeer mogen verheugen, daar zij eerst
in 1678, na nog eenige jaren het buitenleven genoten te
hebben, te Stiens overleed.

Uit het testament van François van Burum, opgemaakt
in 1701, blijkt, dat Johan van Burum destijds Ontvanger
Generaal van Leeuwarderadeel was. Rustig bracht hij
zijne laatste levensjaren op zijne state te Finkum door,
waar hij kalm op alle rampen, die het jaar 1672 over de
Republiek en over hemzelf gebracht had, neer kon zien.

François van Burum, zijn trouwe broeder, in 1675 tot
„Raedt Ordinaris in den Hove van Vrieslandt" benoemd,
huwde in 1677 Titia van Vierssen en stierf, volgens zijn
lofdichter „algemeen geëerd" in 1710 op Cammingha-
State te Ferwerd.

R. VISSCHER.
Leeuwarden,




