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lloor de vereeniging des Ri
jlks van L0t/tcrïzlgt?zl mct dat van Dal-tscltlalld, was910003-9
N edel-land onder éélaen bel
aeerschergekomen,wellke degeweslenbezuiden den lli
j,
n
als Koning van L othal-ing
,:zz,en dic benoorden deze rivier,a1sKoning 4'an D ul-teeltltz?z# bestierde. LoozAvlzlt de Ionge ofltet AJzld, wclke onder den titel van Keizer,

deze beide kroonen torschte, wasnaauweli
jksdejaren derjongelingschap ontwassela,
toen lai
j overleed, en met hcm de Karlovingisclze stam in Dêtitach'land, wegstierl'
.
KAREL de Eenroudlge te
vzrz/zy?cpl,thansdeeenig overgeblevenetelguithetgeslacllt
van Itaass den Groote,maakteaanspraaltop destatea van zi
jnen neef,dewi
jlmen bi
j
het verkiezcn van een opperlzoofd desDuitschen Ri
jksuitde Vorsten van zi
jnen stam ,
sleeds laeterfregthad in het oog gelaouden. Doch de Duitschers,beduchtvoordeScla-

ven en Hunnen, wellte onderLoollw zzx den IongehetRi
jltgeteisterd hadden,warell
geenszinsgeneigd ,hunnekroon eenenVorstop te dragen ,wiensbotl
aeid ten spreeltwoortl

geworden was. Op den Ri
jltsdag teRrorms vielderhalve hunnekeuze op o'
r'
ro, Hertog van Saksen,en toen deze zich wegenszi
jnehoogejaren verontschuldigde,werd op
zi
jn voorslagenaanbeveling,ItoElltAAb,Hertog van Franeoniè',geltozen (1).
Intusschen was XAREIZde E enroudige naar LotFzcrzzlgczlgetroltken ,en aldaar pleg- t)12

1ig totKoning gehuldigd. DeGrooten vandatRi
jltgavendezenonbeduidendenVorst,ontlerwien zi
j ongcstoord launne eerzuchtigcplannen ltonden bereik-en,devoorlteur,b()ven een dapperen gcbieder,die hunnen overmoed kondebeteugelen. W elligtontsproot

-t.llt??-?/Nl
(1)MflTlcHrxors? Lib.I,p.634. DlTM&nrsJ Lib.1, P.325 in z-slsxlTzlz ybkrzp
.

frunsric.T. 1.
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t?
100039 lnede, voor een groot gedeelte, de genegenlaeid voor tlen Franschen Vorst, uitde

nzeerdere overeenlkomst van de zeden, gewoonten en taalder Lotlaaringers met die der
Franschen , dallmetdie der Duitschers. RElxzEh , Graaf xan Ilenegottwelt,wdke het
lneest totde verhefling van XXRI
!L had bi
jgedragen,werd terbeloonillg zi
jnsijvers,tot
-

llertog van Lotltal-.
htgen verlaeven,welkewaardiglzeid,na zijnen dood,ep.zijnoudsten
zoon GISLEBERT ofOIJSBERT overging.lli
jlzadhetgeheelebestierinlaanden,terwi
jldeKozlingsleclltsin naam regeerde(1). KOEXR&AO,wiensdapperheidenstaatkundegereemtl
M'orden, wilde den zwaklten Franschen Vorstgeen Ri
jk laten, op wellthi
jinsgeli
jks
regten bezat. Hi
j toog derhalve meteen aanzienli
jlkheirderwaarls, tloch de invallen
tler llunnen , en tle opstand van llertog uExoRllt van Saksen noodzaakten hem welt
ira
913 terugtetrelkken,zonderandereaanhangersin Lot/zcrzsztjxdzltebehouden,dandeGraven van
den E Jztzq
v,dellGraafvanTei8terhand en den Bisschop vau Utrecht. Sedertveroorloofden

hem de omstandigheden niet,zi
jn heroveringsplanwedertenuitvoertebrengen (2).
Terwl
jl de llullnen D uztseltland verwoestten, zetten de Noren hunne strooptogten
langsde kusten van Fl-ieslaltd voort. Zi
jwaren nog steedsin hetbezitvan Utrecht,
Avaarzi
jzichmeerenmeermetdeovergeblevenbcvollkingbe4zredigd,enlangzamerhandhafe
meer beschaafde zeden aangenomen zullen hebben. De Bisschopsslad was nu de zetel
der Xoor(1sclle Gcdenleer in N ederland geworden , ofscheon hetnietgeheelonwaarSC11i
J-1
3lI
J-1k l
-S,dathetgelooftler Christen inwonersdoort1eNeormannen,althanslater,on-

gehinderd gebleven, en zelfs door eenigen van hen isomhelsd geworden. Ten bli
jke
hullner Terdraagzaamheid, lzeeftmen aangevoerd, datterwi
jlzi
j Utl-eelttnog in bezit
llatlden, twee Ulrechtsche Bisschoppen , onlLB-tIan en EGILBOI,D, aldaar zi
jn begraven
geworden (3). Het echlermogeljk, datdeli
jltendezerKerkvoogden eerstnahet
'
vertrek tler Noormanncn uit Utreeht,derwaartszjn overgeAroerd (4). Anderen ltomt
llet zelfs l'
loogst&vaal-sclzi
g-nli
g
'lt voor, datdezeberigten voernietsandersdan bi
jvoegsels
van eene latereen onbedrevenehand zi
jn tehouden, dewi
jlnergensietsaangaande de
llerbouwing van eenige lkerlk in Utreeltt, maar integendeel gemeltlwordt, dat die

stad,bi
jhetvertrek derNoren,geheelwoestlag (5). Even onzelterzi
jn delotgeval-

(1)Anttal.z
jbt
rozl.ad ann.912.
(2)Cllz'on.l'czlcf?
rGalll,ad ann.913.p.101.
(3)Y.
&Nz
kscll'
vz
kx wlzcx,Ol?erheto'z#cIlandelsrerkeerderstad frfrcc/zfJbl.186.
(4)DE DE1t.
x,p.31,32. IIEO.
&:p.69,zeggen altlaansnietlaepaald;datdezeoverbrenging'gcflul
vende lict velt
lnlij
l-der Noormanncn in Ultecht, geschicd is.
*>

(5)VAN notllrîs,deA/prza.@n A ederl.b1.180.

D E S F A D ER LA N D S.
)J
-ty
ien der beide genoemde Bisschoppen en weinig is van laen belkend. O olLsxyuo m oet00(
)()2

cen en twintlg jaren (van 878 899)deBisschoppeltjltewaardiglleitl en n'1et 1T1e01*
vruclzt (lan zi
jn voorganger, bekleed hebben (1). Onderzi
jn bestuurbevestigde
vergrootte Koning zNvExTlsoyucu de giften en vri
jheden,doorvorigeKonillgen aan tle
Utrcchlsclae Kerk verlcend (2). Alen pri
jstdcn i
jvernaetwelkenlli
j velez'
uisbruil
ken
weerdeen debelangendergodsdienstbevorderde(3);oolkwortltl'
lj-uitdipnlzoofde(1001cenen ti
jdgenoot,een heilig man genoemtl(1). Schaarschcrnog zi
jn debcrigtencnztrent zi
jn opvolgerxoll-rol-n, EOIIZBERT efElLBol.o, mede een Friesvan afkomst, tlie
slechts eenige maanden den Bisschopsstaf veert
le, en van daar tloor sommigen niet014der (1e Bisschoppcn van Utreeltt geteld, door andercn voordcnzell
klen naet 0'
t)11-B:.
1.
o

gehoudcn is. Hi
j wordtals een znan van een onbesprolten levenswandelen vangroote
geleerdheidafgeschildertl(5). Tothnogerevermaardheidsteeg It-tnsouo,wellteom l
aet
jaar negen hontlerd een laetgeesteli
jltgebied over Utreelttnzeetaanvaard hebbcn. IIi
,j
was uit dcn ouden Frieschen Koningsstam gesproten, en had bJ,
-zi
jn oom orwrussvs
of ooxTxltRlcs, Bisschop van Ikmettlen, den grondslag totdieltundigheden gelegd,welite
,

lzj' vervolgensaan de hofscheol van XAREL den Kale, ontler leiding van (len geleertle
(
uxxso of xz
txxo van Staroren, met zullteen gevolg voortzette, datlai
j weldra i11
geleerdheid verre boven de naeesten zi
jner ti
jdgenooten uitblonl
k, waarvan zi
jne geschriflen teronwraalkbaregetuigenisvershreklken (6). Devoorlreleli
jlte gaven van (lclt

(1)DEnsl
t:,p.31)echtergeeftltcm cen Ltarl
tcliik,
bcstuurvan34;I
lEfl-k,p.C,
3,cnJ..
N.tEvols,
Lib.VI.c.16,p.99,een van 13,en hetC.
11'
021.Tiel.p.51,ecnvan2zijarcll.
(2)Zic het Dl
-loma van den 24
p
'stelzvan Zomcrmaand,8(19; biiIIEr).
t, p.63. 7Ax3Il'
Eals,
(Jltavtet-b.r. 11011. D. I,b1.2h
4. 1)0No.
kM , Cltarlel-k
b. z:. (ielde;-/.St.1, 1a1.43.

(3)Scuf
lrlxrs?Fr..
/.
/?
-dJ.1al.69.
(4)REolxo,Câl-oît.Z8/?.11)p.98.
(5)DcsExl,p.31.IIEo.
kp.69. Cltl-on.Tielp.53-.57.Een vriilatingslnriefvan ecneslavill,
zock van tlezen Bissclaop , hcert, bencvens 1IEl),
ï, vax MlEnls en andel.
cn ? ook 1,()x1
),
:M il4.
op vel.
ljet Cltaln
tel'b. zn. Geldeil.J St. l,1)1.47 ,opgenomen ,welkc tevensin cenegclcertleaanteekening ,llet

Iacstaan van dezcn roltnotobovcizallcgegrondebcdcnkinggcstelclllct
art.lliiI)laalstdenstcrfkijdvan
dezcn kcrkvoogd op dcn 25sten van llerrstmaand 900, en dien van ooxtl,
sl,o op dcn loden
Avintermaantl 899.

(6)ocschl'ilten van RanlotTo,z0oin gcbonden alsin ongcbonclen sti.
il,worc
lcn opgctcltltloor
J011.TalTusxxrs in Catal.t7ïr.illltstr.aangellaalc
lLi.
iHEo.
k,p.72,cnbi.
iMATTIïxrs,z/?lc
?/.T.IlJ,
p. 60. Srrralors PETRI, #c Sct'
ipt. Fris.p. 56
1,57. B ataria é'
Jcrc , D.I, 1
al. 608 , 609 )

waar bI. 113,cenc vertalinl van Rtonovos Lofzaîkg op srlolxl
trcs gevonden wordt. De Ileogj-

A LQ E ôIE EN E G E SC 141E D EN lS

900 - gces
t, werden daarenboven in lzem (1001-uitstekende deugden opgeluisterd. Zi
jne
1039 nederiglaeitl, ootmoetl, m atigheid, milddadigheid, godsvrucht en uitgebreide

ltunde werden algemeen erkend, teen de eenpange keuze derGeesteli
jkheid en des
vollksj llem clen Ptreclatschen herdcrsstaf aanbood. Niet dan met moeite en ondanks

zich zelven, konde hl
j bewogcn worden dien op te '
vatten, en over zi
jne verkiezing
tlrultt lli
j zich aldusuit: ))1lt, Itknsoun, een zondig mensch, ben waardig geoort
leeld , om onder de dienaren der Utrechtsche Kerlt gcreltend te worden. God geve,

datiltooltwaardig mag bevonden worden,hun bi
jzi
jn in den Hemelte genieten-'' De
sclzaone verwachting,die lai
j van zich laad ingeboezcmd,werdnietteleurgesteld. Vo1i
jverig in de vervulling zi
jnerpligten, reisdehi
j gedurig rond doorzi
jn geesteli
jlt gebied , om de geloovigen te versterken, de ongeloovigen te belteeren en de armen door

ruime bi
jdragen, te ondersteunen en tebemoedigen. ln hetbi
jzonder waszi
jneaandacht op de herstelling van Utl-echtgevestigd. Hi
jbegafzich dikwi
jls, niet zonder
gevaar,alslkerk-elj
iltopperhoofd derwaarts,om zi
jne nog overgebleven gemeentete 1)ezoeken, dewi
jl hem , tot zi
jne smart, nietvergund washierbli
jvend zi
jnen zetelte
vestigen. Xen verhaalt,dathi
jde Nnormannen uitde stad zou verdreven hebben;doch
ditstroolktnietmetlletberigt,datzi
j hem gedurig bleven verhinderen,dehoofdplaats
van zi
jn Sticht te bewonen,en hi
j uitdien hoofde genoodzaaktwaste Deventer zi
jn
verbli
jf te houden, alwaar hi
j ook begraven is. Eene koortshad te Ootmarsum een
einde gemaaltt aan het leven van dezen achtingswaardigen kerkvoogd, welke,overeen-

ltomstig laetmeestaangenomen gevoelen, de Bisschoppeli
jkewaardigheitlzeventien jal'erlbeltleedde, enzoojuistzi
jneheogeroepinghad begrepenen opgevolgd (1). Toen
het Fransche llof hem eenspoogde te bewegen , zich in staatszaken te laten gebrui-

ken, alltwoortlde lai
j, datzi
jne taaltslechtswasvoorden Koning en hetvolk te bidden,en l'eor hetheil der zielen tezorgen (2).,' Hi
jwasKeizerKoEwa.
&&.ogelrnuAy

Jecraar p.IIOFFXAN PEEaLKANP, lleeftin ziinc Iackl
'oondc Verhandeling:de rita doctriltaetfactllfcla L
yodel-lattdcrttln t
ykd'
?
rcarm iîla lat0
-,
91ê
z composlterunt,'llarl. 1838 , p. 11J 12 , cn Gtlslrs,

Gosclt.d.&lrd
-.
sl.Keri
L
?ï01Nedel'l.D.1,b1.18, uitrlno.
s, ecnc proeve van a.
knnorosdicltterliik
talcnt medegedeeld.

(1)DznEx..
:,p.32. llsnA,p.71, Col
zf. BrclEslrs ad BEKAX et IlEoâxin 1.c. Chron.dc
Trqj.p.321.Cltrolt.Fz-c/.p.57. J.A.tEvols,Lib.Yl1.c.7.Batavia Sacz'
a,D.1.b1.605
613. Gsz
kslrs,t.a.p.191.188 191. VAXIlotlrls,deNoorm.fzlXeden.
l., b1.180. 11q'
t.c/l
Bo,
--r. b1. 90 93. VA; zscll vlx wlzcu , prcr icf /?fde Ilandelsvez'
h. r. Utr. b1. 188 193.

(2)lY.
ïG:A.
t&n)D.lI.bl.104
..
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gebleven, wien lai
j a1swettig opperhoofd eerbiedigde, en die onderllem ,de giftcn en 9.t0t0jltl
.

vrijlaeden aan deKerk van Utreehtverleend,bevesligtlhad (1).
llExohlxw,Hertogvan Saksen,den Ftvcîtzcv-bi
jgenaamd,opvolgervan dezen Yorst

wellkein helzelftlejaaralsBisschopRAnrornwasoverleden,betwistteevenzeerK&REIUdell,
r colppzltfzhe
t
be
z
i
t
v
a
n
Lo
t
l
t
a
l
l
n
ge
n
,wa
a
r
o
p
l
l
i
j
,
a
l
s
Ko
n
i
l
l
g
v
a
n
D
l
l
l
t
t
k
c
h
J
t
z
z
d#,aancj
x:
.

sgraak maakte. Lotharlngeît toch wassinds de overeenkomst van acllt honderd negcn
cn zevcntig , zonder tegenspraalt, in hetbezitder Koningen van D tt,
lteehlalld geble-

ven (2). llExoRllt besclaouwde zich uitdien lzooftle a1s den wettigen lleer, en KAREI,
delb E t?z?zhtpk/t'
/'
?,'
:, ofsclaoon door laetvolk geltozen, a1seenen overwcldigcr. Doclameer
,j

dan zi
jne 37ernleende of gegronde regten, begunstigden hena de zwaltllcid en onbeL-waamlleid zi
jnsmededingers,die zich geheelaalldeleiding van IlAoaxo, ccngehatell
gunsteling, overgaf. De Lotharingsche Groolen , laierdeor verbitterd, wendtlell llet
oog naar den m eer verslant
ligen cn dappercn IIEXORIK , met wien de veelvermogentle,
dacll enrtlslige GISLEBERT, aan wiensvaderItz
ksErude ltraon van Lotltdrhîgeîtverschul-

digtl was, in ontlerhandeling trad. De Fransche Koning trachtteonclertusschen zi
jlz
gezag doer de wapenen te handlaaven, doch was, na
hetverlies van Ilets en de on*

derwerping van bi
jna gelaeelLotltarzngen aan HyrxolAllt, genoodzaaktnaarvredesvoorwaarden te luisteren. Xatlatdevoornaamste zwarigheden dnordewederzi
jdschegezantell
waren uit den weg geruimd , vcrschenen de beide Vorsten te B onlt, XAREIZ aantlezee11

ilzxosll
taan genezi
jdedesA'
(
)'
:?J.,beloofdenelkantler,van dentegenovergesteldenoevcr, vreze en vrientlschap,en sloten vervolgensden zevcnden van Slagtmaanddesjaars
negcn laonderd een en twintig ,op een sclaip, datin hetmidtlen der rivier voor anlter,

en tothunneontvangstgereed 1ag,eenplegtig sperbond(3). Daarvanhetvredesverdrag t?a1
zclf,waarin x.
.
tREI,, Koning der Rvestfranlken, en HENDRIK , KoningderOostfranlten ge,

noemd wortlt,slechlshetslotofde bevestîging meteede deordebeideKoningen,geli
jk
mede 11001-hunnewederzi
jdscheleenmannen en kroonambtenaren, onderanderen tloor
denBisschopvan Utreeltt,GraafIIIRK (vanHolland ?),en GraafwkrgEa van Te.
isrcrlczt#,afgelegd,is overgcbleven, zoo wordtin hetonzekere gelaten, wateigenli
jk
de eene Vorstden anderen hierbi
j heeft afgestaan. Xen vooronderslelt.datzi
j voornameli
jk emtrenthetRi
jl
kvan Lothar'
lngen overeengekomen zi
jn,dewi
jldaarom alleen
(1) l'
Ietdiploma isvan den 9 van llooimaand914,en tcvinden laijIIEDA:p.72.
>Is, Cltarterb. r. Iloll.D.1.la1.29. BoaoAM, Charterh.r. Gelderl. D.1. b1.49.

(2)Jlgenteelte Gesclt.d.Kaderl.D.1.bl.416.
(3) SIGEBERTt'
S GEalvmlcExslsplaatstdit vredeverbondin 923,cn de A nnalista Saa-o iIt 924J
tcrwijl aan llet hoofd van hctvcrdrag zelf,926 gelczen wordt. 0p onwedersprelleliike grondell
lzebben cchter szRnlowo, xlnàErsp vx
kx Looxz wiGzxAâa: I
losr
pa
kx en andcrcn dit vcrbond totllet
j
'aar.921 tcruggebragt.

II.0I:EIz.
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:00--- deeor
log gevoerd was,envermoedt,datKARELbjditverdrag,nietgeheelLotharl-ngelb,
1010 maarsl
echtseen aanzienli
jk gedeeltevan datRi
jlt,aan IllrxoRxliheeftafgestaan.svelligt

wertl laierbj hooftlzalteli
jl
t de landverdeeling van laetjaarachtlzondertl zeventig gevolgd, zet
atlat KAREL in het bezit bleef van het tegenwoordig N oot-d-lll-anand, de

Zeeuwscha eilant
len ela een gedeelte van Zt6ld-llolland,terwi
jluExnRlltt1e landen
tusscllen A(
)*?1el)Alaaa ontving,en cerstlaleraan hetbezitvan geheelLotharzngelz
geraal
kte(1). Indien m en ditaanneemt,lostzichvan zelfdezwarigheidop,lzoeKAREI,,
na het verdrag van Ton'
n , n0g gebietl voertle over een gedeelle van N ederland, en

hce hi
jtloorhetgeven van#' eenen giftllriefaallGraafollll
t,den grondslag lkon*de leggen
'
valllleterfeli
ll
tgraafschap Ilollatld (2).
De graafschagpen,zoo min a1sde herlogdommen,waren in tlen bcginne erfeli
jk;zi
j
wcrden voor levenslang, gedtlrende een bepaaltlen ti
jtl, door den Vorstin leen
o

veggeschonltelz, en verviclen dan wederaan de ltrnon. Eerstondcr en na KAREL den
E ellvotllllge werden de GrooteLeellen in Nederlanderfeli
jltnaarregt,hetgeenzi
jreeds
zzz do #Jtz# ontlcr de onmiddelli
jlke opvolgersvan KAREIZden Grootegeworden waren;

en hetleenstelselving toen aan zich in alzi
jnelkrachtleontwilkltelen. Verschillendzi
jn
de gevoelens overden oorsprong van ditstelsel. Terwi
jleenigen meenen,dathetreeds
ia hetoutlRomeinsche rcgt gegrontlis, beschouwen anderen laetdaarentegen alsgeheel
van Germaanschen oorsprong , en a1s van zelven uitden aartlvan de staatsregelingen .

ofvan hetlkri
jgswezen der otlde Duitschevollten,en uitt1eomstandighedenvoorlgexloeid (3). Zeker dathetdernieuweheerschappi
jen,wellte deGermanen, enin
hetbi
jzonderdeFranlten en Longobarden,opdebouwvallen van hetRomeinscheRi
jk
stichtten, totgrondwetstreltte, uitwelke de overige staatsinriglingen voortsproten; en

(latzi
jainvloetlop zeden,geweonten en gebruilten,i11demeestegewestenvanE Mr/ptz
nog niet geheelverdwenen is. In Frankrù-k en Engeland l'indtmen daarvan,
vaoral in oude instellingen, neg enltele sporen; en hetzou geene m oeile kosten , em

zelfs in de grondwetvan hetRi
jl
k tleri
'
Yedevlanden,belangrl
jkepunten aan te wi
jzen,
welke zich alleen als gevolgen van lzetleenstelsel laten verltlaren (1). Hetwasde
(1)Jl
g.Gesch.d.'Qderl.D.1.L1.411.
(2) Vxx Loox,Jloude 11011.Ilist. D.II.là1. 142. 5V&oEx.
&&R, D.1I. b1. 10Op en b0-'
venal, sowolll: Cltarterb. p. Gelderl.St.1.bl. 51 54.

(3)J.o.xrvElt,Esprit)orl
gineet.
progré.
çde&Jzldfï/vfï/ldp-lgdf
'cïcfrcfenEurope.T.1.c11.13.
)q'est une erreur asscz eom muném'
ent rcçue que de chercher les prillcipcs du.gouvernementféodal dans le Nord. E'est une vérité qne l'établissement dcs Germains dans 1es Provinccs Romaines
a donné naissance 2
tce gouvernement; m ais il cst toutaussi étranger aux forêts de la Gel'
m anie;
1es circonstances seules l'ont amené-')
.

. '

(4)Mr.z. o.XEYERz uitwien wij dit aanvoeren, rekenthiertoedewi
jzevan verkiezinl der
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D ES V A D ER LA N D S.

ï
ewoonte der Germanen, Li
j deverovering derRomeinscbewingewesten, Lctlantlcn 91001
0-0
d
.
e inboorlingen onderling , naar ellks rang en aanzien, te A'erdeelen, deA5'
iJ
ltle beloo-

lling voor bewezene diensten, door gebrek aan baar geld, op geene andere vi
jze
eschieden kon. De grondeigendommen,op dezewi
jzeverdeeld en in bezitgenomell,
Averden allodialeof erfeli
ilke goederen genoemtl,en waren(1e volle eigentlem s-an den
G

bezitter,met al de daaruitvoortvloei
jendegeregtigheden (1). De grondendieonverdeeld bleven liggen,en,daar zi
j niemand behoerden, gemeen eigendom waren, verden aan de bescllilklking des Konings overgelaten, en Koninltli
jke demeinen genoemd (2). Den Frank-ischenKoningen waren op deze wi
jze,bi
j het veroveren A'an
Gallg-è',uilgebreide erfgoederen,totwellkeeenemenigteli
jfeigenen Lelaeorde,engroote
domeinen tcn deel gevallen. Om launnegunslelingen,en bi
jzonder deA'ri
jwilligers,
welke hen op delkri
t
jgstogten vergezelden, die zi
j op eigen gezag,zondertoestemming
,

der vollksvergadering, ondernamen, naar eisch te beloonen ,hennaauweraan zichte verllinden , llun gelal te vermeerderen en daardoor Lunne eigene magt te versterken ,

stonden Zl
@
J@ dezen,tot ti
jdeli
jlt vrtlchtgebruik,een gedeelte dier goederen af;en deze
overgedragen bezittingen werden henl
/
-cz-tzof geschenken,naderhandfettda ofleenen,
genoemd(3).Hetallodium (erfgoed)wasdusvan ouderen oorsprong dan hetfeudum
(leengoed),en laadnatuurli
jk,wegensLeterfell
jkbezitzoowel,a1swegensdegrootere
l'egten en vri
jheden, eene hoogere waarde. Xaartoen onderde eersteVorsten uitden
Karlevingisclaen stam ,vri
jemannen zelfsdeerde omstandigheden gcdwongen varen,of
door een llegrip van eer aangedreven werden, launne allodl-a aan de Koningen op te
dragen , om die van hen in leen terug te ontvangen , verkreeg Let leenstelseldiell

invloed,wellken een ti
jtlverloop A'an duizendjaren nietgeheelheeftkunnen vernietigen.
De Vorst was nu niet meer het hoofd , maar tle eigenaar des Staats; Hertogen en

Graven varen nietmeerambtenaren,maarleenmannen;deslaaf,deli
jfeigene,deontlerheorige, werd de eigendom van dengenen aan wien laetleen,waarop lai
jwoonde,
ledcn van de Tweedc Xamcr der Staten-oeneraal doorde Provinciale Staten , en van deze door de

zteden en ridderschappen. Deonmifldelli*#ike volkskeuzen in Franhrhne-'
k en Evze
and zi
ri.#ivan
*-' l
.i
#'n v

dezcgevolgen van hetleenstelscl.O'
verde'
tlercolf?t
l/oryïfl
g derbedenof ottdelaandsgeldenJdoor
de Grcrczlran S o/lcêl# , in hetzesde Deel dcr y'
evlt. z
trczl de fzt
lec#e L'
lasse des Abzlf
-zli-f.N ederl.Jzldf?
,fzfvf,
vJ L1. 102.

(1)Od t)1.odebeteeàcntin lletoud Germaansch hezitting,ev
kewlozzl. Zllod tc#o#ïz/wll,alle
zczïf/o g , volkomett e''
xevlpoéz'. Ditwool.
djeodeLebbcn wijnog in klein-ood: Lleinebezitting.
.j
zie sxtoxllolJx ,D .1.bl. 1
$02.

(2)Bztozltnlz,t,D.1.bl.116.
(3)Yerg.:'
Asz-oew,Aloudefttxecf-fwgdvnf
p'
dvanIlollanf D.1.b.159.Lcidcn1744.IIItPEROIJK)
D.1.1al.ö31.
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900
1
10
- geschonkenwcrd (1). Invervolgvan ti
jtlechLerwerdendeleenmannen denVorstente
magtig;eent menigte ltleine dwingclanden steeg op, wellkc, spottenfle m ethetgezag

(1crKoningen,deschroomeli
jlkste daden Aran wreedlzeid,geweldenlknevelari
j',ongehinderd cn ongestraftuitoefenden (2).
Erwarenvelerleisoortcnvanleellen:1O.Iloofdleezten (/'
c?;#Jcapltalla Ofregalia,
y?/dz-ok.
j
.f
'efs), ontler wellko men die goederen A'erstond,wellkedoordenVorstzelvcn
verlecnd werden; de belecntle hectte Kaeallas,oolkwe1Capitanetts,bi
j 0nslklatl.
Zulk eenheofdleen wasIlolland. 2o.Jeltterleenelt(,
5'à//p
.
//?/#c,arrl-ère#c./)')ofdie
.

1eenbezittingen , met wclke een lcenman weder eenen anderen beleende, die deswege
K altlaeso3.,J eh,
teè-loeuntatt of31
'tz'
ràt
vozzcfk?genoemd werd. Zeeland,eigenli
jk LkrestZeelaztd, was eenigen ti
jd zullkeen aclaterlcen,wantde Graafvan K laanderen hieltl
het a1s.fettt
lltut van hetRi
jk;en deGraafA'an Ilolland wederalsleen van den Graaf

van kz
-laalltlel-ell, wiens leennaan1zjgcvolgeli
jltwas,geli
jlt dezediedcsKeizers. Zi
j
dic goedcren van eenen fmalttaaaor in leen hadden ,wcrden krallla.
b-l
htl, en die weder
een trap lager waren, K aloszazîtiwzz-zz/z-c,
v genoemd. Keerde hetleen totden opper-

leenheer terug, dan verlorelz deaclzterleenmannen,en gevolgeli
jlt ooltde lvalttasill,
i
en P-alvaz
vin,
iz
??zg
-zkprc,
v, ilàsgeli
jks hun regt, ten ware deuitgifte des onmiddelli
jlken
leenlzeers sleullde op den uitdrultkeli
jkea wildes opp
.erleenlaeers;in ditgevalwertlde
k'alttsteacl.cen Kaasaal. 3o.Zonllelcelleît(.
/'
t??
,
/#J eolarl
-a)dusgcnoemd,dewi
jlde
lloutlervan zulk cen leen zcitlc,niemand boven zich telkcnnen dan God en dezon. Zi
j
M'aren intlerdaatl V1-i
J-e g()c2
'eren; zulk ecn zonneleen was JFaterland dat aan de P11Itsvxsbelzaorde. .
De lecnen werden n0g gescl
zeitlen inR'
idderleellen (.//?;#cfegttestrial

tdà/#ldata)eninzlalègeboden
cnin ap
ooel-eltleoîlen t/cz/ltzl-ttatl
kal,in Gegcrty/?,leeîtolt(/'
i
n
Go
e
t
l
e
e
n
hl
c
ade
/
t
?
c
:
?
:
:
?
;
c
n
i
n
L
Ma1
la- en K rouweîl-,ofzooleellellt/cà/t/tzohlata);
genaamdeZtraak-d-enSpl-llen-(e
vwz-ozzzclr?
rclv)leenelt. Deuitgifte van leenen bepaaldezich
nietallcent0tlanden en goetlercn.Jlenbeleende alleposten , bediel
aingen en behreltkingen

van cenig gewigt of waardc,diedeswege fet6da o lcz-/rdzpzgenoemd werden. Onder
dezebelzoardendcslotvoogdi
jenefkastelcntjcn,debaandcrheerschappen,deschout-cll
baljuwsclaappen en andereaanzienli
jlteambten, zelfsdievan geesteli
jlten. lmmersde
Bissclzoppen en Abten behoafdcn (1eKoninklgke beleening metring en slaf, wegensdd
landeri
jenen kroongoedcren,welkezi
jia bezithadden. Voortsleestmenvan P-aanft
cc??tyzz,Sclteptel-leenetl, GcJ#Jct
??zc?z. Versclacidene regten werden il1leen gegeven ,zoo

(1)llr.J.o.MEVERJ t.a.p-b1.92.
(2)Zenderling is de lofrcde van BIIDERDIJK op hetlecnstelsel,D.1.b1.123vergelckcn nzet
j)l.117,125,333,338. Xintlcrcenzi
jc
ligcnjuisterislzetgevoelenvan Mr.v.
kx IlEssvwxI)
ElI
tEyover dit punt. B escltoltw. orer Gesclt.en Staatsr., 1
al.29- 32. cn dat van Mr. 0. CI
IOEX vAX
Z'RIXSTERER?Ilaltdbtd. Gcdc/d ran /4cfFaderl.D.1.1:1.16.Leiden 1841.
-
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als het regt van tollen cn van tienden in ecn gewcst; dat van advokaat te Zi
J*n van t)o(1-

kerk'
en en in andere bi
jzondere gevallen;hetregtom debenoodigdhedenvan 'sVorsten 1010.
tafel Ie leveren en dergeli
jke. De voornaamste bedieningen aan hetHof,a1sdie van
llaarschallt ofOpperstallneester,Groothofmeester, Oppersclaenlker, Kam erheer en welke
betreklkingenmeerrverden alsleenpligten Avaargenomen (1). In Frzealand en Gro-

Lt.
inge'
n zouden geene leenen ooitbelkend geweestzi
jn,en (1e Friezen de goederen,die
zi
j bezatel),als allodl'
ale of erfyoederenbezeten hebben (2). Outlewellen enbepalingen sclai
jnen nietalleen hettegenovergestelde te bewi
jzen,maarmen ltende ook vöör
zeventien laondcrd xi
jfen negentig,twce leenen in barievlagîd,he@Broersma-leen bi
j
Ilollum enhetIlemmenta-leen (3). Hetisechterweltedenkcn,datdeFrlezenalli
jd
tegen hetleenstelselzich, zooveelin hun verm ogen was,hebben aangekanl,en datlaet
nooitalgcmeen in Ft.l-esland aangenomen gewcest is. ln Holland en Zeeland, docll

llovellalin Gelderland elaUtrecltt,vond men t
laarentegen eerti
jdseene menigteleenei).
De Bisschoppen 5rallUtreehttclden de llertogen van .
B1'
.ahc0?# , oflievervanLotlèarht-

éx:zz,deGraven van Holland,vanGeldel.,van ICleef,van Benthel-m enanderen;de
Heeren van Heltnden ,van J rkel, van J ltena ,van Jntstel, '
vanJFoerden ,vanGro11g
rptj
.
w'
dzzenvan Coeverden,onderhunneleenmanncn (1).

De vcrpligting dcs leenmansjegensden leenhccrbestond in trouw , en deze trousv
door raad en daad, gocd en bloed tebewi
jzen. Hi
j xerbond zich hetleven,gned en
eer van zi
jn leenheer a1s zi
jn eigen teverdedigen,hem in persoon en meteigen manschap, gewoonli
jk een van de honderd lnan, in den strijtl te vergezellen; in ép
-n
woord, aldieltri
jgs-, huis- ofhofdiensten te beloonen, wellte uitden verschillenden
aard van lletleen voortvloeiden, op verbeurtevan he:leen,zoohi
jnietinalleszi
jne
verpligtillgen naltwam. DeArassaalmoestzi
jnen Vorst op eigen ltoslen,tegenalzi
jne
vi
J
-antlcn en ten allen ti
jde, in den kri
jg dienell,terwi
jldevri
jemannen slechtslaiertoe
'
verpligt 51
'aren, wanneer de kri
jg bi
jdevolksvergadering beslolen was. Devassalen
xormden a1s zoctlanig laet staande leger, en naoesten tevens:zender eenige vergoeding,

'sVorsten bcraatlslagingen en teregtzittingen b'i
jwoncn. De geesteli
jke leenmannen
waren welniet,z0oa1sdc vrjegccsteli
jken,van alledienstpligligheid tevelde ontslagen, doch hlln hooftlpligtbestontl, zonder eenig voordeel, in de behoefte der open-

(1)BltnEltnl.
fK:Gcyc/l.#.y'
adell.D.1.L1.320-330. J.n.MEZJER,t.a.p.bl.97.
(2)k'
krltaltdelingen zqc'lItetGenootscltap..
191.0czcolcs#ojtfrewcfrf-p.D.1.bl.205.Groît.1773.
XAGXIX,Gescltiedk.Orerzlj'
tz'c?ldeBestttl.
e:tv-zzDtentlte,b1.67.
(3)0udeFo'ïcdclelk
'ktten,J).1.j 6.lant.L1.2I.
(4)Cltron.de Traj.p.131-334. Vcrg.prwEz)#'ist.Gtlzl.delaBel
g.T.1I.p.278.
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t)00- bare gozsvereering te voorzien. De leenmannen warenhunnenYorstell
jlten leenheer
1010. )aulp. of onderstalzdgelden verschuldigtl, wannecr buitengewone omstalldighetlen hem

t0tbuitengewone uitgaven noodzaalktenjAvelltezi
jneinlkomsten,dienietuitdedomeillen
voortkwamen,nictbestri
jden ltonden. Deachterleenmanhad,uithoofdezi
jnerdubbele
betrelkking, tweederleitrouw te vervullen: nameli
jlt aan den leenheer en aan den
opperleenlacer. Hi
j meest dus weten wie dezelaatstewas,en ditwerd in zi
jn verlei
uitgedruk-t. De leenlzeer was daarvoorjegens zi
jne belcendcn totschuten schernaverbonden; scl
aoot lai
j hierin te kort, dan verloar lli
j zi
jn regt. Zeerjuistisderlzalve
BxlunEltolzrs omschri
jving van feudunnof leen: ))een goed, doorzi
jlzenbezitteraan
eenen anderen gegeven, onder verpligting van llulde, trnuw en manschap , en tegen

verpligting A'an beschermlng (1).'' Hcco DE oltoo'
rlaatlhetreedsbeschrevenalseen
))erfeli
jlte onsplitsbaretogtop eensanderen ontilbaargoêd,l'
netonderlingeverbindlenis
))van schat aan de eenezijde, en pligt van manschap en heergewaden aan deandere
))zi
jde''(2).
Hetbeleenen, in de taal des leenregts verlei t,
?-zzz
?
J:âz/'z
-f?z,
rclen rerltef (re'll-ef)
enoemd, geschicdde zeer plegtig (3). Deleenheer zat op e-en zetel;dc leenman
lknielde A'oor hem , en ontving in die houding deverleiteelkenen,en zwoer,meerbi
j
llandtasten, dan bi
j eed. Ditlaandlasten wasnalzaeli
jlk dus:op de uitgestrekte reglerhand desleenheers,legtle de leenman de regterhand,waarop de leenlzeer weder zi
jne
linlker leggende, tleze drie handen ten hemel verltief,dien lai
j t0t gctuige aanriep. Somti
jds geschiedde de beleening met een sclaepter ofslaf,ook we1meteene
banier, die, na de hantltasting en trouwbelofte, den leenman in de hand gegeven

Averd,waarop deverlte
fing mettrorhpetgeschal.werd xerlkondigd,endebanieraanlzet
vollk gegeven,dathaarverscheurde, dewijlelltdaarvan,a1svan een lleilig pand,een
ytuk verlangde. Hetvolk washiertegenwoordig,omdatde verheffingalti
jdplaatshadin
lzet land zelf,waarvan tle verhefllng gesclliedde, enditdooreenenAfgevaardigdedesltei-

zers,meestdeorcen Hertog,verrigtwerd (1). Toen laterdeleenen erfeli
jkwerden,
en op tlen zoon overgingen, moest, buiten lzet verheffen , het leen verlteergelraad

(1)Ksvl'
r, Gesclt.d.#p#.Staatsreg.D.lV.b1.496.D.V.b1.443. J.n.5IElz>:R,t.a,p.
1)1.93, 95? 97 99. BltoEzAolllt, D.1. L1. 303, 304J323.

(2)11tl.totde11011.regtsgel.B.lI.j 41.
(3)))Tevley is ecne verlecningcn investiging; Letgcen gescllicdt, wannecrLetlecnvcorde
eerste maal s'cgevcn wordt: maar verlte
f is ccne milz plegtigevcrnicuwing, dan allcenplaats
ltcbbelzde,zoo er of een ander lccnhccrz of cen ander leenm an kom t-') BII-OEEOIJKz D.1.b1.305.

(4)Bltasnozlx:D.1.L1.305,3f6. YergnswEzJ#C'
df.Gên.delafc/
g,T.l1.p.276 (69.
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werp ,900fheerge.
lred),datis,l
aetregtA'anden hcerdcorhetgevcn van een ofander s'oor
.
erltentl worden. Deze vernieuwing ofovertlragtvan hetleen mocstbinnen een Jaar el1 1010.

zes weken geschieden. lndien de leenheer vermogend,of laet leen aanzienli
jlt was,
scllonlkmen een sperwer of vallk;bi
jgeringereleenen ecn llavik,een windhontl,soms
een paari
jzeren handschoenen,sporen ofielsandersvan geli
jkewaarde. Dezeverpligtillg lkon echter door eene ltleine som geltlsvolt
laan worden.

De leenen waren oorspronkeli
jk geenebli
jvende en erfeljltebezittingen;zi
j vervielelt
wetleraan flen leenheerbi
jden dood desleenmanseftloorverheêtî-te, wanneer hi
j dell
leenmans eed verbroltcn,felonl-a begaan had. Of en inhoeverrelzi
jzichhaclvergrepen, mogt nietdoerden leenhcer, nlaartloor de antlere leennaannen,degeli
jlten
jeengereepen,beslistMordcn) en uitdczebi
t
j()lat-es)des beschuldigden,wettigli
jlkbi

eenroeping (cttrl-a.
/k?/#tz/zqv)zi
jn later de leenhoren ontsproten.

Dit steunde op delz

grondregel van l'
let regt, datniemand dan door zi
jns gell
jlten, erenboortlgelt,:?
7c?zknl-è'
n mogtveroordeeld wordcn. ))Van hier,'' zegtBII-DEROIJK , ))heeftde geweenle,

die deor geheel Europa en ooltin onsVatlerland bi
jzonderplaatsgreep, zi
jnen 001-sprong,om nameli
jk niemand le deen oordeelen dan doorzi
jnsgeli
jlken:geen edelman
dan deoreen edelman;geen Vorstdan door een Vorsthem in magtgcli
jk;geenburger
dan door een burger; geen militair dan deor cen mililair, teen hetmilitaire wezen ,

naverloop'
vanti
jd,van hetburgerli
jltewerdafgescheiden (1).''
Onder de zwaklte opvolgersvan ItAREL den Groote9waren de leenen allengserleli
jk
geworden; en het xoorbeeltl van dezen Vorst zelf had hiertoe aanleiding gegeven.

De kroon, wellte eerti
jds slechlsals g:n leen lkonde beschouwd worden,ofschoon ztj
gewoonli
jltvan den s'ader op den zoon overging, had lai
j erfeli
jlkgemaakt, en zelfsin
hetjaar acht honderd zes,Cover llet Ri
jk a1s zl
j-,
n erfgoed,onderzi
jnedriezonen,
naar goeddunken,besclaikt. Ditm oest de hoogeambtenaren desRi
jks,de Hertogen en
Graven,op laetdenkbeeld brengen,ook hunne posten en tilelen erfeli
jlttemaken;en
XARES de (i
'r/ofc zelf hatlhetverdriet,te zien , dat velen de inkomsten, en zelfssom-

ti
jds de domeingoetleren,overwelkezj gesteltlwaren,aan zichtrekken. Hetkwaad
verergertle ontler I-onlw lllt den F'
z-pzzz:, en ontler xxnxrzden Kale waren de grcole

leenmannenreedsg'
n t& daaderfeljltelleerengeworden (2). Naar vegte werden zi
j
dit in N ederland onder XAREL den E envol
udigey welke hun zeze groote bewilliging

verleende, oln hen, wier ondersteuning hi
jbehoefde,om zich in zi
jne nieuweheev-

(1)Gesclt.d.Faderl.D.1,1n1.308.

(2)Rw
tEps.
kxT,oeurr.Comp.T.l)p.128. T.1II,p.129.
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900- schappi
jstaant
letehouden,temeeraan zich teverbinden (1). Heterfeli
jk wordender
1010. l
eenen 1
agtrouwensin hetgrondkarakterdesleenstelselszelfopgesloten. Daargewoonli
jk
het leen van dcn vader op den zoon overging, moest wel datgeen ,wat slechts een

gehrul-k was, eindeli
jk- als een regt beschouwd worden, welk de groote leenmanncn, die onder de noodlottiga omstandigheden desRi
jlksen dezwakheid derbeheerschers, steeds onstuimiger, heerschzuchtigcr en stouter geworden waren , zich niel

zouden làebben laten ontnemen. HetbelangderVorstenvorderdedaarenboven,datzi
jzich
YandeVerlkleefdheidhunnerleenbezittersverzekerden,enzi
jwaren,uitdienhoofdedilkwerf
enoodzaakt, daden van geweld en everheersching te veroorloven ,althanste gedoogen.

Ondanksdeerfeli
jltwording derleenen en de toenelnende magthunnerbezitters,welke
den Keizersdiltwi
jlsontzag inbaezemden,blcefeclzterdeoppermagtdesRi
jks,z0o M'el
a1s laet leenheerschap bestaan, en de Keizer werd a1s opperleenheer van allesin het

Ri
jlt erltcnd. Xen beschouwde laem niet a1s meesler, maar a1scen opperhoofd,dal
meer uitwcntligen luister tlan wezenljl
ke magtbezat. A1szoodanig erlkenden hem oelt
de Graven van Holland voor hunnen leenheer,en dat graafschap bleefleenroerig van
.

*

hetDuilsclze Ri
llt, to!dathetzich bi
jdeafzwering van Spatje,daaraan ontrukte,en
bi
jden Xunsterschen Vredevri
jen onafhanlteli
jl
tverklaard werd (2).
lloyurzz
klo Ex zEEyakxo. De oorsprong en instelling van ,ditberocmdegraafschap ,kunncn nict met zekerheid bepaald worden. De oudekroni
jltvan Ml-nden meldt,we1is
ee
n
be
gi
n
heeftgenomen,en BILDERBTJIC,
svaay, dathetin achthonderd achten veertig

(1)DEM'EZ,Ilist-GJS.delaBel
g.T.11,p.276.
(2)BItDERDIJK, D.1, L1.121, 122. Deleenroerigheid vanIlolland aalzizetDt
litschelliik,
isonderanderen doorDEonoo'
rLoudlteydtder Batar.Wcwzf/l/og?lc,1a1.27)en P.vz
txDER scllEtI-lxo,Lllollaltdsz.
/Jo?
zf#c krrq'
ltoid,b1.363-413)bcstrcden, doch opgoede gronden betoogc
lgeworden door vlx toox LlletGraafscliap wcoz11olland,ecklLeen #c:Dttitschen Az
-yâs,Lcider!
1748), vAx MlERls (over de &c.
?lmc?'
vgWesW ran /lc/Graafscltap Ilolland,Leiden 1748),slxox
,
STIJL Lopkomst c?zbloeider2Y:#crî.,b1.464.A111st.1774),Ktrl'
r (Gesclt.d.Holl.é'
/ccfdreg.
D.I,b1.10)en Blzaozltolzlt(Gesclt.d.'Rf#drff/zl#.
ç,D.1, b1.121,122).DeschràjverderE4U
Grarelike Bediençnge i'
zz Ilblland en JFest-prieslandJ(lmst.1683),bctwist,cven als die
van de Historie der GrcreSl-e regeering ï?zIlolland, (lmst.1662),datdeFrank-ischeKoningen en DuitsdzeKcizersooitlleeren dezerlanden geweestzi
ja,doch bcweert,datdeGravenvan
Ilolland ))om over dq ingeseetenen in steede van die te bercgten te konnen heersen'' hun graaf

schap aan hetDuitsche Ri*#ik opâcdragen, wederin lcen ontvangen, doch zich vcrvolgensgeheel
daarvan gescheiden hadden , bl. 159. Volgens BILOEIOIJI
C daarentegen , hadden de Keizers)het
summum impcrium over deze gcwcstcn; deGraven warcn in hun gezag
. gesuccedeerd; deStateq

van Ilotland weêrin datder Gravew'r D..1)b1.141.
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wilhieruitazeitlen,datlletenderden naam vanIlollandreeclsvroegerheeftbeslaan(1);900.-

cloch liever vereenigen A5'k
J* ons naet het gevoelen eens anderen Geleerde-, welke den 1010.

zin van t1e wcorden des euden Kroni
jltschri
jvers, die llli
jkbaar vcel later lcefde,
dus vcrlklaart: Omstreeksacl
athonderd achten veertig zi
jn (1eGraven,wellkernalteluelingrla llzal:s Graven van Ilbllanld Leeten , opgckom en ofin magtbeginnen tee te

neluen (2).'' Yri
jecnparigbrengen dcoudelaerigten destichling van ditgraafschap,ill
hetjaar aclltllanderd drie cn zestlg enderxwltxluden.A-c/:(3);t1elatcregeschiedolltlerzoelkersdaarenlegen,mcdevri
j ccnparig ,tot11etjaar ncgen Londerdtweeentwilltig ofdrie en twinlig (1). Zelkcrisllct,datc1enaanRvan Ilollalld,alsgraafscllap,
llet cerst tluizelltlxicr cn '
:i
jflig voolaltcrnt, tellti
jcle '
van Graaf olnlt lll, die
in cen Charler van duizend dric en laclllig,Colîlee fft
/l/cy?d:z?J'z-zzw?zgenoemdwol'
tlt(5).
.

(1) Gesclt.d.J'
rclck-l.D.IJJ
.
)1,150r168.
(2)V.
:xneturls,de+cd0'3?.htAc#c2-J.,1)1.245.
(3)lI.
sEItL.
kxT, ks/ïcgc!Ilist. aangchaald llij
*cltuxlz
.ollxJ D.I,b1.168. AllltissT(JltE)B.l,
1)1.41. Cltt.on.llgntl
lld.. apud xzzcx'
r, Ilist.fk-z.
f. colnit.II. et Z. T.1. P.1.P. ls.oE 11EIc.
kt
&,
1).28. J.A.J-EyolsJ Cltl-olt..
ZC
-J.V11I.c.2. Clonica de Ilolla3ltapud MATTJIAEICM in Allalect.
'
15. V.p.52.
5. Cltlon.#J.11011. van #c'z Klerk '
?/ï/ de laage lallden zb1.2J
'.J.vtxtllvoEx,1L1'
o1l.
z
t
l.Egntond , lal.7. Ilbt oude Gtlk/th
f/lc1,a hhollyclL-en ,1nl. 18. Dc Oltde 11011. Ofrf
-,
sc
-c CI'
êl'
oîè.

YicrtlcDivisic?1a1.$.
)0) cn ll
i@i
orpuoEvEx,1)1.239.AlElzEltrs).
zbtklal.F#/z?c/f-?
-cc,Lib.(
lI,
@ w.v.o
'
î3
'
.
?
t. J.
w.
zltv.1o
rr
u11. J.
&xI 1)t
)t:
sAE Zl'
lslalcs,p. 14.Ilagae Cbwz.IJ
JJ
I0. J.ItEvonl
tsBEltol!x, Cltron.
1). 4
z?7/-'
?)?, Zccl
t'
f7?
.t
?fc D,11o 1a1.3. llitlt
lclb. 1614.
(
JQ.308.377.L.11. 1J91. P.SCRIYEII(75r
Nt's.
I
)(
)l,
-S1JTJJJr.71011a21c3.vlîèklales)P.172 SI'
kV)JA
11*011., z eel
,.ett t
'
/p kh-icsclte 6'
10-:92.2
)-c1
,
:,L-1.1.'sGravcnllage16..,cnin den Toets-sleen op ltct
(w
'tl?ls'
pf,
sclc h'rs??s
?;ct
vhc,;?,, bl. 209. J. rvwolt's, Cltlon. Zelaktdiae, p. 169a Aliddclla. 1634.
J. wlc
u'
i
-Ewooûp, Tj,C
)'o?-A'rt)7?()
--J-J B*IV*Amst.1645. (
IlccllEtlrsad Il
vxâpf.p.29. A1.'vosslrsa
z.
/iTglc/c,
ç IlF
ollazîdiaeJ Lih. 1. p. 16. VAx J-oox, zlloude 11011. ffo
-yf.D.11oL1. 144. MS
'AGE:
s'.
x,
&'
I
t, D . 11, 1
.
)1. 100
-'. aq!
)*r.e'
îtz.
/c'
?lwl.St.11,L1.44. VAx xlyRls,Chavtevb.w.11011.D.I,
1.
)1. 30. A. Itl-rx
l'
r, Ilist. &p,
?
rf. Colnit. 11. et Z .,T.1.P.1.p. 15.T.II. P.1.p. 13.11
-ist. J.
11011. Sfccfdg-cg. 1). IV : L1. 47. Tz AVAI'EII, sllrlslsoo vax RAMI'E,J trl-ors, xolgcn in llunnc

lz
kt.
korte Gescltiedellissen des''
-clcrlcv?t/,
s,hetgevoelcndezcrSchrijvcrs. Delangeredckaveling
.
van ultoEunillt (D.l,b1. 167 208)ovcrditpunt) llccftde zaak niet Leslist. Er wordt in
crkcnd? datzoo mcn tlcn Lewusfen giftbrief aan ICAIIEIZ den Z'czlrozfc/vgc in 923toeschri@@if'
t, er

luinderc zwarigllcden ziin (b1.172, 173). Doch de daarin bepaaldeschcnking,wordtdcorsILoEl
loTllt,a1s cenc focvoeging of xergrooting van ecn graafkclaap beschouwd, datrccdsin 848 dcn
naam van11011a11d drocg (1,1.235),naaarwclkssticllting lliizzonderlinggenoeg,cerst in 863 vcr-

Inocdt(1:1.176), cnin 868 crfelilk xooronder8telt(1:1.1D0.).
(5)KtrzTJIlist.&/-?
'f,T.I,P.l1Jp.,
.
$3 54. Dezc Gclcerdc lioutltdcnnaana'
:an Ilollaltd
1I-DEISI,.
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6,
)00-.
- Ongetwi
jfcld hcefùzicllditgraafschap allengs ontwiklkclt
l,en is,naar14etge3zoplen van
1019-

ps BEItA en ussx,ttl1-beleugelillg dcrNoorlaaaullcn epgerigt (1). lloe ditz,
j,lael
gewcsL, later Ilollalt4 gcnoenad, hecftnaar alle A4'ftarsrlli
j-llli
g'lklzeitl,in en vtslrdczen

ti
jd,verscheidene Graven gelzatl. Sintlsacllthonderd zesen twilttig,bezatdeXoorman
Ropxvli,en latcrzi
jnnccfoooFltzEo,aldaarontlerscheitlenegraafschappen,lzctzi
jonderden
titclvan Hertog,ofonderdien s'anGraaf,alslecnnaalldesRi
jlks(2). 1l1acllthondertl
zcven en'
vi
jftigwordtvan tweeGravenlGEIIOLP0lRTIIIETBOLD,gosYaggoml
l3lkt,Wicrgraafscllappen vermoedeli
jltin Ilollaîlçlgelegen waren; allllansin datgewestsneuvelden ztj
tegen deNoormanncn (3). Avelligtistlezeozrtot.vtIczoolageweestvan denFrieschcn
Graaf van dien naam , welke in J'
kz-'
oo
vzt/yv't
p gocdercn Lezat, dnch zieh in aclatholltlcrcl
tj

zevcn en tlerlig aall wet
hrsgannia
c3lzeir
kl sclzultlit
g
3 luaalkte, Avaardoor zi
jllt
z bcziLtillr
&pel)
vcrbeurd verlklaartl,decllhem lahcrtcruggegel-cn wcrden(1). Zi
jngroot&-aderzolzdie
Graafolal
c geweestzl
jn,welikein laetvertrouwenvanItaltErudenG'
rootedccltle,wienhi
j
il)nanaaagsclaap bestond (5). Ecnehalvee,euw lalcronLnaoetmenwedcrccucnoERof-v:
dievermoedeli
jlteenzoonvandcngesneuveldenGraaf,endiezelfdetil,
rl
Aolurgeweestis,welkc
tloorooovazEoaalzKeizerIcz
kRErzdeît.
D?.ii-cgezonden was(6). Hjsclai
jnttliepinde
gunst der Keizers gestaan te hebben (7). Altlzansin1)ï)tjaarachthontlertlnegcnen
taclztig, op den vierc
-len van Oogstmaan:l,wcrcllzi
j doorJteizer Aawulzlz, iu cigcntlom
Neoorccneverbastering'van Ifolt-laitd. J.sxl'
rs,inzijneFc?W.orerdencîovgckzSlccffranztfzdH ollaltd yL1.50.Dord.182.
1, gelooftm etMERr.
t&,vAN oroExuovEx en anderen?datdenamen 1101-

/cs#c)tZeelalldreedstloordeDenenaandezegewestcngcr
lcvcnzi
jn,innavolgingvan(1enamenvan
lanclscllappcn in hun cigczt Vaderland.

(1)DEI
lEft.
k,p.28J31,ö5. 11l
s04Jp.59,60,61. Ctvît.de Ilollant in MtTTIsc: A nalect.
T. V. p.526 529.
(2) AIg . Gesch . ci. Vaderl. D . I, hi . 391, 404, 407, 409, 418 .

(3)Alg.Gesclt.d./Q#co'
/.D.I,b1.408.
t
'4)u4lg.Gcçc/z.d.F'adel-l.D.l)L1.1
$$
96. Zic v
'oortsovcrdczen t>>rantzI', vyxI-f
lax) vgloudc
11011.f.
p.
sl.,1).11,L1.63,cn zijneAant.op Ittz
kz
ssKotllx,b1.187. KLrZT,Ilist.65-ff.Comit.
:
1'.11, P.1, p.1z 2-

(J)Alg.Gcsclt.d.#'
W#c?-J., D.I)Ja1. 354) o'so'a7 o'5J()373. Vertpl'. u:,:o,ïJ p.wrf.,ll v.xA'toox,
A loudo 11011. Ilist., D.11J 1al. 11.

(6)Alg.Gedcl,.d.''c#crl.D.I,Ial.420. Tussclzcn deze beide oEuotrEx stcltm en noJ een
Graaf nlu:
kJ die in 869 met goederen doorKoni
ng tooswlzl
tzoubegiftigd zi
jn. AVNGENA.
NIt,D.11.

bl.73.Opafdocndegrondcn lzeeftmcn bewezcn,datdezcgiftLonderdjarenlatcrmoetgcplaatst
>.ordcn. KII
JITz A z'
dl.Crit.T.11, P.1J p.32. B t
--r. cqlvlannt.op wzoExaàaJSt.11.1a1.26.
)
BL
'vt
)
'.c0zA anm. op w&GEL
:AIRJSt.11zbl.f
39.

13I0
7S )rA 1
,)r
.
zuPkL A 1h'D S.

(
.
)llteneeuwigel)(lage(1-1127t?3.
,.
/
)elllllnt
,
l,Legiftigdn'
(
-1
$l
'
,
/
.
z
0
j
o
&!
1*
'
*
,)
leteenLoscllLeL-lraten*
(.
???y??-o)ll-t-ttkttx
;
j
eenbctlsvakkcl-(ieî
-t-ac.
?-c5f
-/'
?z-'
llîlatgelegeninzi
jneigcngraafscllap (ïzzcolîtl-tatl
.
t:/.
7q
j
-,
2
-?/e
5
')
.

.

tusschen den 11,
Lh
)-'
2?en Sèl,
t-tltal-lles
-ht'
/zy'c,in twee plaatsen ,51o1.ths en O-q
pî-etaelte'n ge-

ltaalaatl;veol-ls
cenelzt
les-e (lt&5t?,
)inW'odokc'
??lo,tweelloeveninzllhltrelb,eenct
lloeveil)IIo1.tl?/,
03?
-,cenenzansa(twaalfLuntlcrcnlallt
ls?)inI'
lhl'
lli,ccneinTlteole,el1
el
alle in z1o.;
L.e. allcsnaetde rentlloevell,huizillgen, slaven , xeltlen , M'eiden , beenltlell,
.
A:etz.4en, M-ateren , luolens, 3l
-ssc'
lltx--;
1t
'
l1'
ten M-ec
ater 1oebclzoort,nlet
.;
eren ,Lcnevens alM'
-

lttagt, olu tlit allt?s vri
jeli
jk te Jlli
.
jvt)n bczillen, of tes-ervreemden, naareigen 5yc1g05'allen (1,
1.:, Zi
.J
inzoon bzta
tltvolgtlelleln op i,
n hetgraafschap,terwi
jlnaen beweert,
(
lat lll
1 uag ccn alltleren zoon, A'
VALJ-GE?
a genaal'
nd, gehatlheeft, 35ien denkeli
jk llct
.j
Ilewind cvel'lztrtgraafsclzap Toisleî-haltllistebeurtgevallcn(2). BcideGravenlzioetell
11O
p'root zicl1 1en i'love geweest zi
jn, cn lzunne nanacn worden gcspeld onderde
-

I'
kt
lj
llksl-el.slcn, in zelkeron giftl
olit?f len llclieesze '
van dcn Abtvan -P'
?-?r:??t?,
p , in negell

honflerd zeslien doorItAREIZdeltFt?z?rottdvf
ze
-.
l
'llevesligd(3).Xenlaeeftgogist,tlatdezeyllrkx.
dezelfde gewcest is met zekeren Graafonol
t/-lt,die deel genonaen had in tlcn opslantl

(lcrLctharingsclleGroolen legen z'
wrwl-lrol-cu (42. llet meerzelkerheid n'ag aangenob1. 58, '
vzw toox, J loItde 11011.
)1.12
$0o '
vsx Mlxltlsa (V?cr/t?0-/?.w.11011., D.I, L1.27 JItl-rl'
r,Ilist. 6'-.
?
-J.Comit.
Il1st.,- 1). 11, 1.
r
JA.11?P.I,p.6--13 JI)t)xI),
&M,Chual'
tel-lb.r.tj'eltleln
l.,St.l,L.1.42.Deligging dcr nnccsteplaatscn,in

(1)lleze .
gil
'
tl
ul'
ic1-is Opgcllom0n det)r nlEtls s'roltE, D.

dienLricf'
verlneldJkaltbczwaarliik naetjuistlleidLepaald worden. OllderSuî-tltardtsltageverstaat
I-xvols (Clli'
oît. Y1, 6) Ilillego3
ltlnerheek, en wol.
dt llierin doorscllvEalrsJ
noxlloltx , v,
ïN I-'EIIIJAVEN ) 1tI.rIT, DIIUDEEDIJR

andcren q
t'
exolgd. llllrlwlao eclltcr Lewecrt, dat

lucn er 's Czf-a'fnt'flz/lf?r'c Oncler vcrsfaan moct(Gesch.d.Ac#cf-/.1).lJb1.5()). Arortltaisongetwq
iifeld i
%'bt/o-t'
?'
t
?cl
J%/t
',. Os'
ppeftlsllezn zou Bl.eclltgevslraard, fcn zuidcn van Ilaak'km Jgewcestziin
(:;t.uI'
r,1.c.j).8)!
),
h. Bodokeltlolloudcn eenigen voorIlodeg
.A'
crcêz,andercnveorlloekltorst,en
solltluig
.cn vflor Iloehel, digt1.
)i
GiZlhlllaar. W/ô??rc/lz c
loorvkx I-oo.
x(xlaîtt.op Ittllz
s.
-s,L1.135)
xoorAl
plte'tgelieudcn,wi1Ktrlr(l-c.p.10)licsrcrinJletplaatsjeJlbulchJLiiIleltsdellaandeAlaas:
CJevonden llelalàen.AI-TIXG(Not.Gel11l.7i?/'
.l3.ll.p.97)zoektIlorntlm inDelpand;vAxtoox(Aattt.

opICOLVNJ b1.127)înhct(lorp Oltdaltoorltin IlB
-ltlandJ e11xLrlT,naarlletsclli
jntJin destad
llool-n (l. p.10z
1
,. I1u??,
ï wordttloorAt'
rlxg (1. p.101)l?i1
-Loosduincil,c)
1 Tlteole,door
llttrn Tlteolf gespf
cltl, Lii Dcl
ft geplaafst. Andercn -lloudcn I'
ItcolevoorTltiel(uoxoàxJ Cltas-fcp-l.r.Geidetl.St.1.L1.42). vlslteislnissclticn ylsselldel
ft.
(2)lltlspax,Ch,
arterh.%,.&c/#:f-/.,:t.1JL1.49,50p51.
(3)Boxrtu:f,
?
zc/'
terh.w.&'cldell.,Sti
.1r1al.t
GO.D'
jY.en viantn.op waoysskz
t
tnJSt.I1Jb1.41.
(4)1'
7At
7Ex&&R, D..
11, 1.
)1.101,wclkezich op GorolloxvEx,L1.77Jacroept,waaruliditcchtcr
lliet gevontlclà 1'e1)1?e)1.7tA'M-IJx liecftde op-juistl
lciddczcrgissingaangctoonclindt?L-y-'
r.e3tz/czàpp.
*@
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9001010 m 0n

wordcn,dathi
jonderdeeerstenbehoord heeft,wellteinnegenhondertltwaalf,
den E enrottdl
kc toevielen, en dat hi
j bi
j het verdrag teBonn,tegenwoordig
was(1). Hetisvoorzeltergeenegewaagdeonderstelling,datdezeVorsl,terbelooning
KAREL

der hem bewezene dienslen, ten behoeve van den Graaf, en om dezen te meeraan
zich te verpligten , eenen opcn giftbrief heeft uitgesraardigd , welke a1s lzet eerste oor-

spronkeli
jlkbewi
jsvan de instelling van hetgraafschap in llct oude l'
lellantlscheslamhuis, aangemerkt werdl(2). Xen vermoedt, datdeze giftbriefop den A'ijftienden '
van
Zomermaand des jaarsnegenhondertltwee en twintig te Pladella efBladellegegevelt
verd (3).Hi
jbehelst,))datItAREL,KoningderFranlten,op verzoeltA'andenachtbarell
GraafHaoxxo,aan zelkeren zi
jnen Gelrousve,olnlkgenaamd, gegeven heeftdeltel'
k le
E i-p)'
?/z?#c, mct al wat ernaar regtbi
j behoort, van Sttitltardealtagetotaan 1701..

trapa en Kinnem toe, l'
net alle lieden , landen ,bosschen ,veiden ,wateren ,slui-

zen,om datalles gelaeelLem ïzi/cgz-/len onafhankeli
jk (lihere'
), voorzichenzi
jne
nakomelingen te bli
jven bezitten, metmagtol
'
n daarmeclc,naarwelgcvallen,tehantlelen, zoo wela1sme@zi
jneoverigegoederen,wellkehi
jdoorerfrcgt(van zi
jnvader
GEltoLF)verkregen hacl(1).,'Jlen lkan zekerli
jl
tuitdczenbriefgeeneinshellingvaneen
op walExz
k'
tn, St.1I, L1.41- 43. OOOK&R of oooàcElt was Qraasvan zllndeltktes) volrens Barlxlxl:
Gesclt.d.Ac#c9î.?D.1,b1.47.

(1)ASQOEXkAR,D.11,b1.104. Bl
j-v.en Ac?l??l.opw.
kGEx.
t&RJSt.11Jbl.49.
(2)KIZCIT,Ilist.Crit.Comit.T.1.P.1.p.15in notis. T.11,P.1Jp.13.
(3)KIrIT,in lococit.vAxtoox(Aloude.
/.
2://.Ilist.D.11:b1.146)Jcn naarllem w.
kGENAAR
(D.11: L1.108)JzoektBladelleinKenl
penlaltd, lleiieriivan 'sIlertogeltbosclt.llcvoEcopEaop
MEtlss'
rol
tE(D.IJb1.217)daarentegcn,in hetlandvanBealfvais. 'sAlansbcwi
jzcn ontzenuwea
cchtcrgeenszinsdievan v.
kN toox, evcnmin a1szi
,
jn betoog tegen lletgevoelen,datdebewuste
giftin 922 zou gedaan zi*
e
in (b1.2139. Verg.xtcl'
r,in 1.c.en bovenaldcA#'z,.czIAaltm.op
watGI:wAtR,St.11: b1.44 51.

(4)ZiedicnbricfbijxEtlsSTOUEJB.Iab1.41vs.333.Oude11011.Dir.6710-5,1.VierdeDivisie,bl.97.
De.
fflcri van de laage Zczlt
fezl,b1.26. J.vAx I-EVDEN, Cltron.r.Egntonda b
'1.8.Vzto>rx.
kAIl)
Cltlolt.z?.Koll.)b1.6,doch verminkt;scRlvERxcs, Iloll.,Zeel.czIkh-iesclte Chrolt.,1)1.2 4.
Vax z-oox , A loude 11oll.Ilist.,D.lI,bl. 145. VAx xlsals, Cltqrterh. t7.H oll., D.I,b1.33.
KLIJITJ Ilist. 6s'
zf. Comit. T. 11, P. I, p. 13J mct ophelderende aanteekeningen. K innent

is llet bekende riviert
je deKinheim bi@
iAlkmaar. Fortrapa wordttcnNoorden van Suitltardeshage, en volgens ecnigcn, op lzet eiland kkrieringen gezoclzt, dat voorhcen m ethet vaste
land zam enhing.KLVIT, H ist.d.H oll.Staatsreg.D.IV,b1.48aen hierin gevolgddoorsltoERozzx:

D.I,b1.186. Veleoudere Schri@i
crsplaatsen FortrapainZltidBereland,enditgevoelenLeefti14
@v
tlen Heer J.AB UTRECIT oREssEtrlrls ccncn vcrdcdigcr gevonden. D eO rprïzlcz
leZeeland, in ltal'
e
aloudegesteldheid cnz.bl.66 68.Middelb.1836. Alet welk rcâtKAREL dc Eenroudige7 en
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DE S V A DER LA N D S.
900--

graafschap vanKolland opmalken (1).Bi
jdezegiftworden slechts de oude bezittingen 1()14)
der Kcrlt van Egnlond,die zich van Hl-llegom totvoorbi
j Jlkmaar uitstrelkten,en
nielsmeer, weggeschonlten (2). Uitde laatste woordenvan dien briefevenwel,ltan
men naet groote waarschi
jnli
jkheid besluiten, tlat IIIRIi toen door Koning XAREIZin
zi
jn vadcrli
jlt graafschap, isbevestigtl geworden (3). Ontler GraafGEROLF, wien do
oudste giftbrief in lactjaar achth
,onderd negen en lachtig gegeven wel-d,schi
jntdit
graafsclzap rectls erfeli
jk gewordeu te zi
jn. DIRK wordtalzooten onregte, t1e eerste
.

Erfgraaf van Hollalld , de stamvatler der llollandsche Graven genoemd , daar tleze

naam veeleer zi
jnen vader toekomt(1). Om echter alle verwarringinde gelallente
voorkomen, zullcn wi
j methem de reeksderllellandscheGraven openen. Hetisnie!
vreemd,datlai
j deorenzeotzdeJaarboeltschri
jvcrs,a1sdecersteisbeschouwdgeworden,
dewi
jl zl
t
.
i
r of Egmonder monnilken waren, ofEgmondsche kloosterschriften raadpleegden, in welke zi
j heln als stichter van een Nonnenlkloosler: en Lerslichter'
vant1e
houten lkerlk te Egntond, den lI.AOELBERT gewi
jd, dnch deorde Noormannen verwoest, het vroegslc vermeld vonden
lloe xerzich zi
jn erfgraafschap heeftuitgelaterKoning IZOTIIAIRval'
tFraltkrtj'
k, goedercn ltondenwegsclaenken: dievolgcnsdelli
jksverdeeling , nict in llun gebied belzcordcn J onderzockt BII-OEROIJK ? D.I: L1. 195 200.

(1) BIT-DERDIJK: l).l, b1.174a welkedezcopmcrkingaan KLrIT,Ilist.d.Iloll.é'
fccfdreç.
D.I7. b1. 44 , 45, 49, verschuldigd is.

(2)Cltron.fgwz?f.
zld.p.20,not.57?apudItz-rl'
i-,Ilist.65-?
-f.T.1.P.1.BILOERDIJI
C,D.1,bl.187.
(3)J.w.TEwZ
C.
rEl,Faderl..
/J
'z-dJ.velkort)D.I,1a1.125.Amst.1784.
(4)lttt
FlT,Ilist.Crit.&pp,?,f.,T.1.P.1.p.15J16. l'
lztoEunlzlt,D.I,bl.202. Alen vergeli
e intusschcn de aanmerkinc
an vAx nullxJopde Bataria ékcrc:D.1.b1.XLIII.
*i
'@k
u v
..

(5)AVz
tGEx.
t.
tR, D. 11J L1. 113. Klrl'
ro in 1. c.T. 1. P. 1. p. 20. svij Lebben
reeds vroegcr (D. I,1
a1.354) opgemcrktJ datde oudeKronijken, xEtlss'
rol
tx, B.IJb1.51,
het Cltrolt..
r.,gplklzl#.biiI
ttrl'
r, Ilist.f'
rz
-f.Comit.T.I,P.lap.25,llot.72.z.nxBEI
I.:, p.28.

IlEoAJp.58. de Cron.deIlbllattt,I
ai
jMlTTulxrs,Analect.T.V,p.526.z.A.z-Evols,Cltron.
Zïi.VI:c.1.x.v.J-Evozxp.
Aè'
ogz.r.Egmond,1)1.8. deOude11oll.Ofrïdïc-.
ffzwvlflW-,Vierde
Divisie,1a1.96.dcKlerk rczrdelaageLattden,1:1.26.Itetoude GoltdsclteA'
r/zl#x@
jcJb1.17,
eenparig getuigen z dat Graaf IIIRR 1 uit het bloccl der Frankisclze Koningcn is gesprotcn. Indielt
de mcening van rIED.
k op cenigen goeden grontlbcrust, en DllK l een alstammeling van dien Graaf

OIRK gcwccstisawelkeaan KAaEI-denGrootevcrmaagschaptwas,zou menztinegcslachtlijstaldu:
kunnen bepalen :

DIIIK, bloedvcrwantvan I
kAREs den Grppfcydoorzija huwcliik metTnEoon.
xp.
:,ecnedoclltt
?r
van BXRXIIAED,den nattlurlijken zoon van ItAllEtnfz
kltTEI,
. Vcrg.vlxZOON;Jloude11011.
*F

Ilist.D.l1)1)1.12. vtx xlEnls, Cltartcl'
h.r.11011.JD,llb1.31.
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10.10 strekt,isnaoei
jeli
jk tebe1
nalen. ATaarcenit
orelzjzouhetvandenA?
p
-'nbi
jhTattcj-J!,tOtaart
zllkmaar en Z'zlnoltd,dochiri
l
.
-nlct?ngxoedt)fb
'e'
ttedco-àrvzzzicllverderNoord-en Zuitlwaarts

uitgestrekthebben,en doorlateregiften,erfeli
jkcnalseigendem inzi
jngeslachtztjnovergegaan(1). N.aaranderen,bepaaldellotziclatussclleaZtt.
l
kl-Bevelalltlenzlllllttaar (2).
Van zi
jne lolgevallcn isweinig Lelkentl. lli
j zotllaactdeDenenen Friezen hevigen kri
jg
gevocrtl hebben, doch dit is cvcn onzelker als detl
jtlzi
jnerregering(3).)lellbeweert,
welis svaar, datlli
jlkerùnadesclzcnking 'van lael land tusschen Sttit/àc?-t/tcz-ic-,gc clt
Fot-trapa,isoverleden,doclzde outlshe en beste Kl'onijlkschrijversgeven hierlce geene
aanleiding (1). Daar wij lezcn, datlzij in eenen ve,
t-gevol-derden oudertlena, het
klooster cn de lkerk teL'glnolld slicllLte, welkelaijmetversclleidene goederen begiftigde, ishetlzoogstwaarsclli
jnli
jlt, dathi
jlanger geregecrd llecftdan n'
len gemeenli
jk
xooronderstelt(5). srfij willen eclzter nietnactBILOEILOI'
JICbewcren, dathi
jdezelfde
wellke tloor Koning LorllAlh, in ltetjaar negen henderd negen en zestig,
znethetForeestJkzaedabcschankcn werd (6). lll'ogeli
jk ishijdieGraafnzltx geweestj
M'ellke,gelijk eenigen beweren,in negen honderd negen en dertig,nabijZndernaeh,
GERorr

zi
oon
ei
en z

839 door z-oomvlzlc dckt lz'
-y-pp/c in zi*i
cdercn llersteld.
#ne go

vlx z-oox, a.p.D.11,1)1.63,en ztjnelant.op 1
.
cL.xof
ulzx,Ll.1,
$7. ((Lt it
isdezeoEnotrnlonnikgcwordcn;cnin 876 in deabdiivan Corbei overleden.(
Ix
'trl'
l',
Ilist.&/-z-J.Comit.,T.11zP.l,p.2. /2
'()-r.eît-z
/c?df.opwAoEAzln?St.l1J191.40Gzïtol,p 11,gesneuvcltl in 857.
GEIIOI,F 11l, i11 889 docr ARxt'
tv Legiftigd.

1(LtIT

(in 1 . c.) houdt hem eerier voor den zoe

van GEROI-F 1.

Dlui
trdelzfprdfcbi
jgenaamd,cn doorx,
sREI-deltf.e9à?'t??(
,#2
#ein 922begiftigd.
(1)Blsoy
ritolè
.
lK)D.1,Ll.187.
(2)J.zzr'
rltEcnrnnEssEtllrzsrDe.
/2?'
oz,'
J0lcz
't?Zeelaêlde,1z.,1)1.6J
..
(3)Ol
gde11011.DirisieA-ypoàp-'
ipVierdeDivisie,1,1.tlt
'
!.
(4)lhl,
kllRtz
kxTvan olax.I sprekcndczcgtallcen:
))Van llem en sagll ic niez

lloclange Liwasin den liuetlevclR)-''
A'
Iusls sTol(.
s erkentmcdeJdatllern lzetjaar onbekcnd v'as:
))Dacr11i sinen ende in dede.
E11:llee langllc datl1iQravcMras-'?B-1,L1.57.

(5)nllslss'
roltE?B.I)1a1.55. CtLrolt.lsgptulld,p.20. J.5r.1.E3.DE).i'J gk,:.t?1t. zt,. -éa-toz,,gc,,;,j-r.
-

..
:E11J Jc Ik
-lerk. ,
0t
-fl. Jc lr
it
.
l?
o
7c'
1)1.10, die llierin door dc Ottde .
M5//.l)l
-tisè
-e .
/'
f/-o??Lik, 'y-stDEx

laudeît?enhctGottdsclt.
/f0/0?()-Jpcgevolgt'
lMertlert.
(6)J.
)1I-o1:llnIJx.1D.I)b1.202.
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sneuvclde (1).Iloeditzi
J-,lzi
J'wert
ll'
nelzi
jnegclualin oEvkteEgntoltd begraven,en 0j0tl
0j:naarhetgelneen gevoelen,(loerzijn zoonbllk1t11tlpgcvolgtl(2).
Xevenslzctgl
-aafschapff//llnr/rAAral'elaontlcrxaqExzdenLaqztvoîld,
l
ge,ook degraafschappen
van f
'
z''
Jccfp?#t?p-tl
?z, '
van Ilellegt
7?;?c:'
)!,van .A
''clnlciten vanLltrentllttl-g ,'
tlaar z
?-tx Jcerfc-

ll
jkvcrlklaartl(3).Dochtlegt!llstentloordezcnA/orsëtlcnLotharingschenGrootenbewezen,
wier ondel
'steuning Li
j behocftle,ol
'
u zich in zi
jne nieuwe heerschappi
j te handlzavcn,
lkonden zl
jneia val niet voorlkolnen. lfort na tle giftaan GraafpllAltl,M'ertllli
jont- :2,
:
$
.
troond, te Clèateatlt-Tiït-et-vy gcvangcn gczet, en ngooLv, llertog van B ottlb-' .
cmondic

door de Grooten desRllkslotKolling uitgeroepen. Ir
iElnallt J,e f'bé
,xelaar hernieuwde
lltlzi
jne eisclzcn op LotllarillL
ze
J zt,en deed zi
-inrcgttlocrdewapenengclden.GISLEBERT,
de luagligste tler Lotharilngsche Vorsten , wiens sLaton zich tusschen llaas en Pz'
t.j
?'
zuitslrekten , verlklaarde zicl) voor den K oning van D tl'
J/'
rvc/?lalld , en wïstdcn Graafvan

Fc?-k;'
2tz,
?lJ.oia tc bewcgen,dezen insgeli
jlksalslecnlaeerte lauldigcn. Lof/kcz-zzpéxc'
?zwertl $
.)a,
5
nu ondert1ebeitle kreonen vcrtleeld; naaarlletwasbi
jna ennlogeli
jltte onderscheitlen,
waarlzetgebiedvanrkrool-vcincligtle,ofdaëvan uEwola
tlttllegon,tlewi
jldeGraven en
Disschoppcn afwisselcnd dien der beitle Vorstcn hlzldigden, wcllke lltln hetm ecst gcne-

gen toesclleen, launne llecrschzuchtden vri
oien teugel te lalcn (1). Dc lnceste 5'
edel-lalaclsciz-Lothal-ilagsclle Slaten geraaltlen, L-uiten twi
jfel, cntlerdeleenheersclaappl
j
van Hzxoltzx of des Duitschen Ri
jks, n'
aartoo reetls A'rccger lactoverig gedeelte van
sToo.
i-tl-L
'
jT(:deî-laîld belloartlllatl.
lnmitltlels verwocstten de Hunnen of liongal'cn te vuur en te zwaard D uitacltlattd ,

F'
rankî-qj'/cen Lotpàtzrv
?z?t
jxt
?zz (5). lItlninvalil1F'
t-ieslandwordtl'
netreden in twi
jrel
getrolkken , even alsdatde beide zoogenaam de Ilunneschansen cp de K elttîre,'
van laen

(1)'
1
k
V&oEx.
ï&R,D.11?b1.122.
f'g3av??#)bijIttrl'
.
r,p.20,22.J.v.I-EVIIEN,lL
'ron..
r.L'
.gnt.
(2)AlEtlssTol
tE?B.l,b1.57.Cltron..
b1.12. ln tegcnspraak m et al decudeKroni
ikcn,diewi
jlondcn raadplegen,verhaaltltetzeogcnaamcle G-olttsclte 6',
'
l?'
p'l. L1. 18,l
zctvolgcndc: ))llescQraveDIDERICK(l)doeLy langhegllere*@'

geerthaclde,doe ïoog'
ll hy uyten Landc: soo dat men nict cn weet, lloe langhe dat11y regecrdc,

f
)fLoelanglledat11y levedeJofwaerdathi@.#istarl. Xaer GENA(
v,
k)
y
eleyt
otEgmo
ltdiïb
kGE
'
#' s
*;n wyf
*1 di
*1 t
/
datcloostcr laegravcn-'' Ovcr de Qravin GEvt, Landclt RLITI'
J uitvocrig in Ilist. Jt/fzdïf.T.1.P.1.
p.19 J Not.56.

(3)DEwEz,Ilist.&Jzl.dela.
r:/g.T.1I.p.275.
(4)SlsI
,
loxor,Ilist.d.Franc.T.lI.p.271.
(J)ltllll'
xo,Cltrolt.Zïi.II.in pzsTeullller. Gcrpz. Script.T.111.p.J02. I.
IERX.coxTna
kcTx Cltroit.in pzsToI:ll Iler.Germ.z$'
c?-?
>f. T.111.p.257. SIGZBERTrS GExnsacExsls: C'
Flrpf'
l.
in plsroRllIler.Gernt.é'
crk
èf.T.lli.p.d08.
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t)
1
0(t
)10 den naam ontleend, en Graaf nlarc tegen hen zou gestreden llebbcn
Eindeljlt
wertll'
nettlezeBarbaren eenwapenstilslantlvoordenti
jtlvannegenJaren getroffen (2),
.

welkcn Huxoltll
i aanwentlde, om de grcnzen te versterlten ,cn hetvoll
t in dcn wapen-

926 handelteoefenen. Destcelkspelen derEdelen,el),naarmen wil,de schutteri
jen inde
steden,zi
jIzhieraan hunnen oarsprongverschultligd (3).lletwasdengrootenVorstniet
verguntldevruchten xan zi
jnen arbeid teplulkken. lli
j overleed in hetjaarnegenhonderd zcs en dertig, en wcrd dool
-zi
jn zoon ()vvo l opgevolgd,wien dc Duitsche en
IuotharillgsclleGrooten,uit'
vriiekeuze,toLdezchoogewaartligheitlverhieven(1). Burgeroorlogcn verontrustlen niettemin den aanvang zi
jlasbestuurs. HExonllt, zi
jnjongste
Iaroctlcr, vcelvcrnzogend in Sakeett en Tltltt-lltgen , verklaarde hcm den oorlog , el1

vond ecn naagtigen steun bi
j den heerschzuclztigen en ondernenaenden GISLEBET, Hertog
Lotltarlngc9l. Zzi
j vcrcelligtlen llunnestrl
jtllkrachten aan tlen linlteroevertlcs
Rqj-z?,
q
v,en'
vielen,nietvervanDttl-lek inhctland vanaTleef,debenden'
vano'
r'
roaan,
f?3t) doch wcrtlen ïesl
agen en op t
l()vlugtgedreven (5). GISLEBERTcn zt
l-lleaanhangers,
ondcrwelltc zelkere DIRK,waarschi
jnli
jltde Graafvan Ilollaîld,genoel'
ndwordt,droc&.
ptEs (leîtE t?:?rt
??/#?
.'t
?,en welke thans
gPn IoooEvrlalt d'Olrfî-enïer, den zoon van zl,j

inF,
?-c??/c3-(
)-ltregeerde,dckrqan vanLolllaî-v
lit
gen cp (6).LooEAvzzrtnalzlLetgcvaarli
jltgescllenltaan,ol'
n l'
letspoctlig weclcrte verliczen. Zi
jn aanval op den Z'
,lzaal'
nislukte; GISLESERT wertl bi
j zlitflei-llaelt doorde bovelhcbbers'
van o'
r'
ro verslagen,elt
vertlrollk, op tlevlugt,in(lenP
-ctlnstroal
'
n (7). J'
lenwil,tlatGraafDIRK tocn ilsV
sJelt
a
ll1s zctlolngckonlen zjn, Avelkc,1
i
-ntlicn l'
li
j dc Graaf van 11o/Jc'
??# r
oreweestis,niet
f1
3()tlrco
.f'
/cvau tlien naaullkan e
o't
lhveestzi
jn,u'cllkc velt
.
)jaren later overlced.
(1)Arz
sxvlzxin de.
r?
p--r.e$tz/cgàpl.Opw.
A.GES'
A.
tR,St.1I.1a1.52- 54. BztoEunlllt:zondcrziclt
t1c n'
locite te ,q'
even,dezen Scllriivcrteraaclplegen,lleeftllctvcrhaalvan AvacExz
kxa)gclijkn'
lcc:t
altiit
lrlllilltlclinrsgevolgd(D.ll.bl.2),cnzcli
sdeIlunelnctltlen in Dl-eîttlte?van dezcn illvaltlcr
Ifunncn arkjcleid!! Dc geleercle vel'
handelingvan wEse
rzxooltpovcrde Htt3leheddeltscltiintlliiniet

I
Jckcnclte lleblacn, cvenmin a1s llr.Gnol
sx vz
kx PRINSTERER: welkcin zi
.
jnIlandbock,
k
ltlp?-de
Gescltiedeztis des Fclcrlcfîtds,Afl.1.1a1.8, dc llrcntsche llunebcdden, l'oor gravcn van dc llun.
i-icn Iioudt .

(2)SlclnEltl't'
sGEMn.Cll
,
l-olt.p.809.
(3)MF&osx,
sll
'
t: D.1I.b1.118. Dcinstcllingen:wetten cn voorrcgtcn derridtlcrspclen:tlot
)t
'
u'
i
lxoxlf
tIgcgevcn,vindtmcn biivlx MzEl
tlsJCltartela
h.r.71.
011.D.1.b1,36 40.

(4)AvlTlcnlxors,Lih.Il.p.612. REllxoo6'
/drppl.p.103.
(5)'
ïs7'
llllclllxors:Lib.lI.p.615. REolxo,Cltrolt.p.103.
(6)l'aooolnol Cltron.ac1ann.939.p.193.
(7)W I'
rlcrlxxocs,Lib.lI.p.648. FaooolnozCltt.
ozt.p.193.
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De tlootl van czsl-Eq
ulrlAT lzersleldederustin Lotltarillgen,datbinnen lkortcn ti
jdwc-91
0001-0
tlel
-ondcrlletgebied van o'
r'
ro gcbragtwerd, en sederl, benevensalde N ederlalîden,

alstolhetDuitscheRi
jk Lehoorende,isaangcmerlktgeworden.IIEwDRIIi,en waarschi
jnli
jk naet Lcln l'
lct groelsle gcdcelle der Ri
jksgreolcn,M'erd deoror'
ro in genade aangcncnnpn,en Li
jnzetLot;c,
?-,
?0?,
j.
,c.
zz,enderdentilelA'anllerlogtlom,Legifligd(1).Eenige
jaren later geraalktc dit gcwest onder llet bestuur '
van 'slteizers anderen broeder
rltr'
xo,Aarlsbisschop s'anlkmeltlelt,welke LetolnderKeizerli
jkegoedlkeuring,intweedeelen ,inOppeî- enJfelleî--Lothaî-l-ngen,splitste.Oppeî--Lotharlùîgen om vattealdelanden :5$
.
)

tusschen Jftzcq
ven At)-1t,'
van den naond tlerJ7
'oecelZuidwaarls,uilgezendertlJ7
'ents,
Spl-eî-s, AFt?y-o??e
v en cenige andere plaalsen aan den W,
t,
?
-:?, alzoo den E Jztz.
v, Leleigen-

li
jltc Lothal-l:lfze
z l
t (.
fpr?-c,
J:?t?),L'
u.
,
rt
?,?z5?/zg enlactbisdom T,
l-l-er)hetwcrd xblonel.--

lalle genoenld, eludat de Aloezel, van lzaren oersprong t()tllaren uitleop , deze uilgestrelktheitl lantlslaesproeit. ATedet--Lothal-hîge'
lt enasleet de landscllappen tusscllcn del)

Atl
,lt,deZltideî'
zeoen den Occct/?',,nameli
jlkhctaartsbistlnm hmettlen,delalerehertogdommen Ll-nthllrg , &?f,JF1-cn Gelder ,laet bistlena Lu,
l'k, xoor cengedeelte lacthcrtogdem B l-ahand , de graafschappen 3V/o??t
?vz en Ilelleg'oliu:en ,een gedeelle van het

bisdom A-ttp?eî-k)-k en '
van het graafscllap K laatllleren, aan deze zi
jdederSehelde,
met de anderelanden,welk()de3ac/'elde, de AlaaaendeWt
):znaarlzunnenaonden
doorloopen,nameli
jk Zeeland, een getlcelle'
vanZttld-llollalld,Utl-eeltt,Gelderland
cnA'oortl-Bl-ahand. FREOERIK,GraafvanW cr,schoenbrcetlcrvan HrgrEscApET,werddoor

Brvuxo toL Herlog over Opper-Lotharhîgen ) cn cobrnzEp , Graaf van K erdun ,over

ATeder-Lothal-htgen aangesteld,terwi
jlLi
jzelfden titellpanAarlsherlogaannam ,waarsclai
jnli
jk dewi
jllli
jHerlogenonderzi
jnevassalentelde. In debeideLotharl-ngenblecf
lai
j,in naam desKeizers,lletlaeog gezaguitoefenentolaanzi
jnendood,inlaetjaarnegen
honderd vi
jfenzestig (2). Dellerlogen:an Opper- zoowela1svanNeder-Lotharin- 965
sclli
jnen sleclals Keizerli
jke Landvoogden (praefccli) ofOpperkri
jgsbevelhcbbers
gcweestte zl
jn,dievoorhun leven oftotopzeggenstoeaangesteld verden, zondcrdat
deverschillcntleGraven en Heeren, belaalve in ltrijgszalken, aan laen onderworpen waren. X en vindtaltllans nieh, dat de Hertogen van N eder-Lotharz
-ngegt eenîg gezag in

Gelderland,Ilolland ofUtreeht,hebben uitgeoefend (3).
))Binnen tlen ti
jdlkring cener eeuw ,''zegtdeGeschiedschri
jver D-&.
FIEru,))wasLothav-z-?kzgxczzs
-erscheidene rnalen

van m eester verwisseld, nu eens den Koningen van Frankr,
f
?'/c, (lan wetler dien van D' ?ft
-ze
yc/dlcp# onderworpcn; nu ecns A'erdeeld , tlan wctlcr
eV

.

(1)REclxoJChroLt.p.104.Fnoooz
ïltoin 1.c.
(2)Fn0D0AaI)I Cltron.p.212. SIGEBERT. G~MBLAC.

p . 81G .

DEwEz, Ilist. &J)l.de &fWc/tg.

T.1I.p.294.

(3)Vtx spz
tExr11
,k:f.r.Geldcl'
l.D.Jal.26. ml.
l1. Dc
.cs.

tot de lust, v . Gelded, D . IV, hi .102.--112.
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sfka- A'ereenigd; nu eells geheel of gedeelteli
jk door de Koningen van Ft'anklwjj'iaan de

t010 Itoningen van D ul-tseltlancl, en dan weder
door dezen aan genen afgestaan; ntteens
llemaglîgtldoor de cenen ,dan weder door de anderen (1).
'' DenFranschenKoningerl
Avaren eclalcr nog vele goet
leren, op welko wi*
jze oelt, in Lotharl-ngen vcrbleven, en

z-o'
rllklIt 11, Koning van lzt-ankrù'k schonk eenigejaren nadatditgewesteendcel
tlesDtlitsclzenRi
jkswasgeworden,op verzoek zi
jnergemalinEMMA,aanzekel-ettzt)
,'nen
.
()f)
:J
f &'t
?l?-(??fkco, Graaf nlltlt ecn forcestW aaçla genaamtl,metde weiden , aklters, wate-

ren,vaarten cl1alwatermeertoebehoorde,om hetgeheclenerfeli
jlttebczitten(2).''
Over d(
) liggillg &'an dit kKasda zi
jn de gevoelensmeecversclaillend, dan tlatde gelloemde Gl'aaf ollll
t, de Graaf van Hollalld geweestis. De giftbrief zegtslcchts, dat

kkrasda i1
ahetzelfdevz.tzc/kc/pc.
p Lln eodetn cpzzzïztzftt),datis,of1-n Itetgraaf
,zc/ltv.
k
tbalt #c?/zc//#ck
z Gt-aaf nlalt, ofin een vrtztz
-/kc/dttw van denzel
fden Atztzz?z,gelegen
was; doch heteerste is hetwaarschi
jnli
jkste (3); en'hetmeestaangenomen gevoelen
houtl: lkrasda voor laet Land wczzkFaas (1). Xen heeftbeweerd, datenderfop-cce
vft
?zz, Vorsteli
jl
ke wouden ofbosschen, totdejagtbeslemd, bedoeld werden; en
.

tlat Graaf DIRK alzoo, dnor tlezen giftbrief, alleen tot Foreetier , eene soort van op-

Jlerholltvester, was aangesleld (5). Dech hierlegen strijdtdeinlloud desbriefszelf,
in welken '
van eene wezcnli
jl
ke giftin erfeigendom ,van geene ambtsbelkleedinggespro(1)DEwEz)Ilist.GJCI.delaBel
g.T.II.p.295.
(2)Vkx xlEnls,Cltartelnb..
r.Ilolland,D.1.1)1.22. Kl-rl'
r,Ilist.Ct.
it.cpzz//-f.T.1I.p.178.
AlEl-ls s'
roxE)B.1.1à1.4'
7 sclal'
iirtdezen girtbl'
ieftoe aan Kenina I-ODEAVIJItvan Dltitschland in
868, cn wordt llierin gcnoegzaam cleoralonzc gcschied- cn kroniiksclriiversgevolgd. ltrlxot

L'
Yotit. Gc?wl.Inf.P.II. p.92,93. Ktvl'
r,Ilist.Crit.co.
m.T.II.P.1.p.32.T.1.P.ll.
p.178r cn vlx wlzxJBq-r.en z-/qzlpzl.opwAoEx.
&&R)St.lI.b1.26 29 llebbcn echteraangetoond, dat dcze giftgeschied isdoor I-oTiI.
&IR 11,in hetjaar969. BltoERollx houdtook dit
cevoclen A'
oor aanncmelijk. lltlvoEcopEh daarentegcn wil deze gifttothetjaar849teruggebragt
llelalaen. Aant. op Mztls STORE, D. 1.bl.226.

(3)BIIZDEROIJKaD.1.b1.203.Vroegcr(bl
'.179)hadltijmecrnaarhettweedegevoelenovergehcld.
(A)IlvvnEcopy:R opxEtlss'
roltE,D.1.b1.221. Ktrl'
r,H'
ist.cz-if.Com.T.II.P.1.p.31(2)V.
ka wzzx , B f)
''l
?. en H czlfzè.op NNAGExàxa, St. lI.b1.29. Sxl'
rs, Orer #c,
?è alouden staatzrc/,

Zîtid-llolland, b1. 49, 102. IIILOEROIJx.is Let hier metzichzelven wonderliik onecns.D.1

),
1.175 lloudt lliilletmetvz
ïN MlEuls(Wczlf.op tfeozKlerkrczldelaagelandelt,b1.29)voor
anogeltik:daton-lcr lFasda,Ifzhsseltaar,althansnietllctLandrczllkzr
aasverstaan wordt. 0p
1)1.179 wankeltlli*i
chter,
n betooa
nc
i.i
heid,datonderdien naam laetLaîtdran Tffccs,
@' c
- c
%#tde mo
V# l
#k
4vcl han verstaan worden. Op L1. 185 cvcnwcl is ï'
fvrasda, m isscllicn lk
'z
-assezttlarp m isschicn
.ue
usdelt,.m aarop bl. 202 is lk
'ktsda wcder hct Land rc,
?I Ifaas.

(5)llrvnncopzaop sTolkE:D.I)bl.221.
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lien worclt (1). llet is cchter naogeli
jk, dat deGraven in Ilollalld. even a1stlie9J00010
van Klaandot-en,in denbeginne, den naal
'
n van Forem
b
-tl-erxoerden,om dellabi
jlleid en gesteldheid derlanden,dienleestbosch waren (2). AV
'atmen hicrvanhoude,
lletLandvan 'fz
k ce
vbehoordetothetburggraafscllap Gent,dusgenoemtlnaarden burg door

o'
r'
roIgesticlat.teen lli
jdegracht,deFoesaOripvzz-cz?c,uitdcSclteldenaarzeclit)tgraven, wellteFraltkl-jj-k van zi
jne stalen scheitldc. Om degrenzentebeschcrmen,gaf
lli
jdezen burg aan Graaf'
wvcnvAx ofvrxcunlytx,welke dusonderztjllbesluurhehLakld
rcs Jkraas,ran Jtz/j,/', en de xier ambachten , Iltêlö'
t, ,.
/,
z.
:î,B oekltolt c1zAaaencde
A'ereenigde. Avvcxaxs dochter ulluoEowztltbz, werd de gemalin vanGraafnlltx 11,wcllkc

zi
jn schoonvaderin hetjaar negen laonderd een en zestig oftweecn zestigopvolgtla;en
van hierdatlli
j zi
jn zonn Allxov'
r en lkleinzeon DIIIK 1ll, Gravcn van Gelltgcwees:
zi
jn en deGentenaaragenoemtlwerden (3).
DegoederenvanGraafOIRIC.11werdenaanzienli
jltvermecrderd dooro'
rroliI,diezi
jn
A'
ader o'
rro 11,in helhoog bewind was opgevolgd. Ter bedederKeizerin-weduwcruEoPUAXA , eene Grieksche Prinses, aan wcllte weleer het eiland fFaleheren, bcncvens

Tiel, Herwerde en Nirelle in vruchlgebruil
t ten huweli
jkwarenafgcstaan (1), cn
door tusschenkomst (g
-nterrentu) van den Aarlsbisschopvan Trt
-er, >:IIIIERT, cn van
Hertog uExoRlx van Beijeren,geeftdeKcizeraan zi
jnen Getrouwe, dcn Graafnlltx,
inelgendom ,(g-nwr/wrz-gzzzz),watdezet0tnu toeslechlsinleen,ofinvruchhgcbruilt
(g-n /?:z?:
Jc?-?
.
zz?z) gehouden heeft: 10. al wat gelegen is tusschen deshroonacnLl
-ora
en Ill
-sla (deL'
ler en de Ilollandeehe flà,
5
.:îl; 20.de villa Stlnnemere (Sonnevzlccr op Seh,
ouîrenP); 3o.alwatligttusschen de twee stroomen iHedemelaclta ((1e
Leekbi
jAledenthll'kP) en Cltl-melosara,Gemarehz(J7c'
z-iézlP)genaamd; iO.alhet
regtdes Keizers in laetlandschap Teœla, belaalve lletschoten lotdatde cnvri
jen bctalel
amoesten,en Ilueladet#/
?
.
zzk.e
vcicfiïz?glgenoemd werd;en tcn 50.alwatIIII'
tICvcrderin leen bezatin degraafschappen Masalant(AlaaslandB),hunhem Lhknnemet-land) en Temla (Teœel); allesmetvolltomenvri
jebesclaiklting. DegiftbriefisgcteekendteNl
*
j-megen,denvi
jfentwinligslen van Ongstmaand negenlaondertlvj'fentachtig (5). H0e onzeker de ligging vandemeeslederdaarin aangewczeneplaatsenkan
(1)Sxz'
rs,t.a.p.ln1.53. llzznxnoyzK)L1.178.
(2)
J1)ltoEuI)llx.,D..I,1.
)1.176, 189.
(3)XtrlT, Ilist.&rf/. Cont.T.1. P.1I. p. 176i 179. T.11.P.1.p.23 27.JlltoEnolzx
llccftdit',geliik zoo vaak?stilzwijgend overgenomcn. D.1. b1.202, 203. Verg.vAx spkzx,.ïn,1.f/f
.

a

tlz
c Ih-st.r. Geldeî-l.D.1.1)1. 55 62.

(4)Zie llet Diplonta LiiRI-tIT, I.
hst.Crit.cp-.T.II.P.1.p.33. Bll-oEaplzx nocmtten
ollrcgte TllEol'llAxw
k de gelualin van o'
rro 1I1,D. 1. 191. 181.

(5)KtclT)Ilist. t;
'3-'
?/. Com.T.11.P.1.p.57.
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9100010 bcpaald worden, er bli
jltt ten minsteuit, datGraafOIRK daarbi
j aanzienli
jlkeeigendomm en verlkrceg in hettegenwoordig Ilblland , ff'
m:z-f-Fz-z.cq
v/tz/kd of Frienlalld aan

tleze zi
jde van hetFFll-o, el1waarschi
jnli
jlt ooltin Zeelatld. Ditnu beschouwtmen,
alsde ware en natuurli
jlte oorsprong A'an laetgecn lladerlland tle Graail
'v
,
)-keefGt-aaf/,
(
)-i-/':zW.
j
.D onbeikten gcnoemd wcrd; en hieruit zi
jn laler alde uitgiften derllolIandsclze leenen, alde hooge en lage heerli
jkheden, metalle regten,regtsgebied en
gcvolgen,daaruitvoortvloei
jende,naaruitwi
jsderleelzbrieven,ontsproten(1).lndien
nlen nu al de giftbrieven, ter gunste derllollantlsche Graven verleend,bi
jeenvoegt,
zalmcn mogenaanncmen,datdebezittingen dezerGraven desli
jdszichvandeStrjlle,
.

een talt der Schelde, welke zicla in de Alaae verliest, totaan hetf'
rlq-e uitstrelkten.

OokinFt-l-etland overlzetKll-ebezatenzjgoederen,envan daar,datzî
jalti
jdIh-1-e8fcoi# als lzet hunne bescllouwd en a1s zoodanig noeit laun regtopgegeven hebbcn ;
zuaar van daar o0k die gedurige opstanden en wedcrspanniglleden tegen hungezag, de-

M'i
jldeFriezen zich a1sonderdanendesDuitschenRi
jlksbesclzouwden,enbehalveofonder
den Keizer,geenen anderen Vorstduldtlen. Nalangtlurigeoorlogen werden desvcstfriezen
door de HollandscheGraven enderworpen, en inontlerwerpinggelaotlden; dochFrl-eslalld

U88 tusschen hetKll
-eendeLaulrers,verdditnietdangedeeltcli
jk en gcbrekltig (2).
Der Friezen zuclzL naaronafl
aanlteli
jlkllcid,zoo nietvepllneerhun toomelooze aard,
opcnbaarde zich reeds onder laetbcstuurvan IIIIIK 11, M'ien zi
jgewapenderl
aand aanvieJ- Mrel
-den tlaor dien Graafbedwongen , docllhernieuwden wcldra weder hllnne
leu. 7-I
A-'
.K.1
,1:)()l('.
j
'I
.:.
:
jjI
s.;
Il(.l1llill. l'
fl1.
II.
'
Ie1*S in l
'
aet volgende jaarwerd Jlkînaar doordcRvest-Friezen
stormenderhand ingenomen , geplunderd en in de asch gelegd. GelzeelK eztnezîterland
Averd te vuur cn te zwaard verwoest, hetlklooster te Egntond vernield ,en Lel-den met

hetzelfdelotbedreigd,toen deGraaf,zi
jnestri
jdkrachlen bi
jeengebragthebbende,den
overmoedigen vi
jand tegentrolt. Nietvervan hettegenweordig .
R,
-l-'
i
n.
çhttrg vieleen hevig.gevecht voor; de Friezen wcrden s'erslagen en gedwongcn zich aan dcn Graaf le
onderwerpen , Avelke uit danlkbaarheid voor de belzaalde overwillning, op de plaats dcs
.

stri
jds eene kerlksticlltte(3). Naarluid eeneroudeKronj-k,isditomslreekshctjaar
negen hondertltweeen zeventigvoorgevallen (4). DeoutlsteJaarboelksclzri
jversmaken
van dezen ltri
jgstogt geen gewag. Slechts melden zi
j, dat Graaf PIRK 11 de lterk
te Egmond van steen opbouwde,en deabdj aanzienli
jlke grondgoedcren schonk,doch
llaar me: Xonnilken bezette in plaats der Nonnen, wellte te veelaan tlen overlasttlcr

(1)KI-clT,Gesth.d..
M/#.Staatsreg.D.IV,L1.51.
(2)Bltozllollx.:D.1.131.204 206.253 255. Vcrg.scuo.
rïxrsFl-.11
,ist.1)1.79.
r
<3)J.A.I-EvolsJCltron.Lih.V1I.c.3. Occo sclRsExslsJ1)1.78.
(4)Ct-olt JcIlbllallt)in 71kTTIIAEIZnalect.T.V. t
r):y.
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Friczel) blootgesteld Avaren /
k1). De Nonnen werden naar Bennehroellverplaalst, en 91
00010
eutler llet opzigt van ARLIIOE, 'sGraven dechter, gesteld ; dech tlaar deze gcene

nieuwe zusters mogtopncmen, isditklooster spoedig uilgestorven (2). AvelligtA3'as
(
le gifl '
van or'
ro llIaan bllllt11 eela gevolg tlezerA'i
jandeli
jlkhcden, cm daardoorden
Graafschadeloos te slellcn ,en hem te beter gelegenlaeid tc ges'en, de Friezen lebeteu-

gelen en te straffen. Hoe ditzi
j,OIRK geneotnietlaltg deA'ruclalen dezcraanzienli
jlte
sehenlting; lai
j overleed drie jaren later in laoogen ouderdom , cn verd, geli
jltzi
jne t)88
gemalin IIIIZIIEO,
kA.
ItOE,in'deabdi
jkerltvanLngmond Legraven (3).
Anxour
r, zi
jn zeon, te Gent geboren, en deswcge in lzetbi
jzollderde Gelltenaat'
.
genoemd, velgde laem op in het graafschap van llolland en hetburggraafschap van

Gent. Alen A'indtniet, datzi
jne opvolging en bevestiging in deze graafsclzappen,doer
Keizerli
jlte brieven isbeltrachtigd geworden (1). Ditniets'
irldcniscclatergcenegcnocgzame reden, om de zaaltin twi
jfeltetrelkken; cn ditlennindcr, deni
jlde erfopvolging, ook in andcreNederlandsclae graafschappcn, geli
jlkdievan Zltlphen en Gelre,

(1)3IEtIss'
rolcE,B.1.b1.61.Clîl.
o,
n..
rvt
j'
lglvw#.apud xtrlT,p.28. J.I)BnEx&)p.31.J.vlx
tEvrlExJ 1Ll.
o1t. wcpl Egmo3td, L1. 13. Behalve uitgesfrcktc landgocderen J door MELIS s'
rottz en
llet Cltl'
on. .
F1.
r?J3?f''
l#.in 1.c.opgcnoem dJ echonk de oraaf aan de Egmondscllc Kcrk ccn afschrift

11
*cr vicr Evangclisten: in een goudcn metcdelgcstccntcn versicrdcn omslag; cn zi
.
incgemalin
IIILDEGAARDE, dgor DE BERA IIILDECOA'DE genaam d, ccne goudcn fafel mctkostbarestccncn Jpgelcgtl.
Zie MELIS STOKEa DE BEKA in 1.c, cn IlEow
k, p. 90 )welkelaatstevan dczekunstigbewcrlkfetafelccne

llitvoerige bescllri*#iving
ceeft. Het is oœp
rkcli.i
, dat z.vta'I-Evnxx in zi
kb-onB-'k wczlEgve u
.me
@k@'
@i
Fncl

molkd,van deze schenking gecnemeldingmaakt. Volgenssxl'
rs (b1.106)Jishetgemeldeat'
sf
rltrift dcr Evangcliiln, doch van ziin uitwendigen tooiberoofd, tlaansde cigendom van eenc dcr
ltoolnscllc kcrken te Utrecht.

(2)J.A.LEvols,Lib.V1I,c.2,3. Alltlspxwasnict,gelijk V'
AGEXA:R(D.11;J)l.116)zegtz
t1c zuster,m aar de doclttcr van QraafIllnjt 11. Kox., Kaderl. #Foprtfe'
?l/
p.D.IV , b1.1256.

(3)A'
IEI-Is s'
roltl, B- 1.1)
1.87.vs.790, Iacpaalt lzct overli#
iden desGraafs in :87.Cltrolt.
e

Egntultd.in lkccz'
r, Ilist. &?'?f. T.1.P. 1.p.36 : I)E I
lEx.
k, p.35 , J. vAx txvnEx , K von.trcz'
l

Eg?
3?t
?C,#,la1.1'
7Jdeoude11011.Dir.A'
rp:?t)'
J:,bl.110,en andcrcn stellen Letin :88.AVAGE,.
t,
tIt,wclkcdoorIIItDEROIJx.gcvolgdwordt)plaatsthetmctvAx I-ooxJin 989(D.II.L1.128.)

(4)MCAGENAAR,D.ll.1)1.128. Uitdcvoorden van MEtlsSTOKEzou mcnLijnab'esluitcn, dat
!nlor'
rJalsnaastccrfgcnaam ,zondcrden Kcizcrtckennen,opgcvolgt
lzij.
AaxorT, des ander olzoulc sonc,
Avort Grave vart H ollant, als dc gonc
b iellf rc?l L'
echter gleipc/s
fczl an çt/cpl.11. 1.v. 861; bl.P4.
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9
100
10
- nietvôöt
-dehelftderelfdeeeuw gevondenwordt(1). Zekerishet,datAltlorr
rzicha1s
leenmandesDuitschenRl
jltsaanmerltte,enonderdeRi
jltsvorslenophetsteelkspelteRothe'
n/??
,
zog voorkomë(2). DeNYest-lnriezen weigerdenhemtehuldigen(3),cnmenwil,tlatzj
lliertoedoordenUtreclltschcnBisschopvoy
ultxxRaangespoordwerden(1),ofschoonnochtle
zeerlkorleregering,noch hetzetleli
jltkaralktervandezenKerkvoogd,ditvermoedeneenigzinsbegllnsligen(5).Doch watdeAvest-Friezendanookmogebewogenhebben,zi
jslendcn
l
a
ngs
de
n
dui
nl
k
ant
,
i
n
he
thartv'
all
998? openll
jlttegenhem op,en Ahxourtreltt,waarschi
jnli
jk
J'
kre8t-Fr.
iesland. Op eene A-lalkle, Jkrinkeltnade genoemd, nabi
j ofter plaalsevalt
l'et tegenwoordig dorp ïkrinkel, nietver van Sel
iagen, slaathi
j zl
jn legerneder, en
.

weldra ontwil
klkelt zich een bloedig gevecht. De Rvest-Friezen zegepralen en -tRl-orr
r
,

zelfsneuvelëmetecnegroolenaeniglederzi
jnen (6).Deoverwinnaarsbleven,naaroud
ltli
jgsgebruik, drie dagen op laetslagveltl, en verguntlen inmiddels, dathetli
jk '
van
den Graaf, m et de gewone plegtigheitl, in hetKloosler te Eglnond , doorhem met

aanzienljkegoederenbeschonken,teraardewcrd bcsteld (7). Eenpariglaeeftmendeze
nederlaag op den aclatlienden van Herfstmaand, negen honderd drie en negentig be-

paald;doch dewi
jlernogcenbriefvoorhandenisdoorGraafAaxour,tenbehoevevan
(1)VAxM'llxpWt)r.en Wtfzlpl.op wz
îozxAàlt:St.l1.L1.56.
(2)Vz
txz-ooxy Jloude11011.Ilist.D.lI.b1.217. A)T,
CGEN,
&,
kR zcgt, dat dit-tornooitcDlaagdezllllzg gehouden werd. D. 1l.1a1. 129.

(3)In stede van hestiales (beestaclltige) Fresones, in lzetCltron.Egmund.bi
jKtrl'
r,T.1.
P.1.p.38p wil sclllvEalrs, czl welligt @
#
-uist, gelezen lzebben: restll
ales Fresones (AvcstFriezen.)
(4)AVAGEN&ARy D.1I.b1.129. Hoewel deze Schri
jverzichhicropden onechtcn KtzzsKetvx
beroept,wordtlli
ettemin doornltnlaolzx gevolgd.D.1I.1.
)1.5.
@i
e' ni

(5)F.SJOERDS,Fr.Jaarb.D.1I.b1.150.
(6)Volgenseen oudSclarijvcr,doorvAx toow(ZloudeHoll.Hist.D.lI.b1.234)aangehaald,
zou AnlorT,onderLetvlugten)gesneuveld ziin. onzeKroni
jkscllrijvcrsmeldenditnict. ZieMEtls
sTox.
E) B.1.la1.97, 98.Chron.Agpzzlozd.apud Ittrl'
r,p.38.DESEKA,p.35 ,welketevensvcrhaalt,en

llierin doorLet Cron.deHollanttMl'
rTIIàEcs Attal.T.V.p.529),deondeHoll..
pïrït
vz
-eKro:?t)'i'(zesdeDivisie,b1.91) en anderen nageschreven wordttdatkol'
tvöörlletgevechtdeoraaf,
làegaan metzijn A'
olk,datafgematen vcrmoeidadoorgebrek aan zoetwatcrvandorstversmachtte;
zich in lletgcbcd lacgaf,en daaropecncplaatsaanweeszwaaruit,bi@
ihetgravcn,dril
zk-baarwater()1
)borrcldc. Mr.
z.
tlrxz
ïlR (D.I1. L1. 130) yclliintmet'
vlx toox(ylloude11011.Ilist.D.l1.L1.2.
74)
Tlogy
'eenig gewigt aan deze vertelling tc hecllten, welkc deordcn outlen Vertalcrvan l)s:EK,
&, dth'
?l'

(
)orTIl(
)'
EvEN,oorsz
kcn scqlvEnzrsondcrt1esproo'
kjcsisgclungsch
-i)
't(7)E.sENI-C(
;x,Ilist.wczzoon'
tJkgcd/c.
né,l)1.6
.
)1f
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D E S V A D E R L A N D S.

lletBlandinerklooslerbi
j Gent, vi
jfjaren lalergegeven, ltloetdeze ongcluklkigeveld- *0slag in ofna het.

Jaarnegenhonderdachten negentig voorgevallen zi
l.n (1). xRwot:'
r 1010
liet drie zonen na; AOELBERT, waarsclzl
jnll
jk deoudste, volgdellem op in hetburggraafschap van Gent, dat nu vooralti
jd van de Gravcn van llolland gescheitlen, el1
icgen lzet eindc der twaalfde eeuw , metKlaanderen vereenigd werd; IIIRIC waszi
jl
'
t
opvolger in K ollalld , en SIGFRIED, slvaARo ofslKxo, wertlde stamvader van de adel-

li
jltegeslaclalen derv&x TE:I.
lxoEx cn BREDERODEN (2).
Dtl
'
tlc llI,den ltinderjarcn naauweli
jksontwassen,'aanvaardde hetgrafeli
jlte bewind, 1005
vermoedeli
jk onder de veogtli
j zî
jner moeder Lclrozkhoz, die naetKeizer lllsxolllK 11
jandeli
jltheden voort,dochwerden
vermaagschaptvas(3). DeFriezen zettedenhunne vi
door eene Keizerli
jk-e vleot, ten behoeveder Gravinne-wedtlwe uitgertlst, t0honderwerping gedî
vongen (#). Terwi
jlhierdoorderustindi@ edeelte Tan N edel-land hersteld was, werd zi
j in Utreeltt en Gelderland door de hernieuwde strooptogten der
Noormannen , onzacht gesloord.

UTRECIIT. Deze volken, als ten kri
jg opgewiegd, strooplen sleedslangsdekusten
van Nederland en Frallkl-j)'i-. Ongeveer eene eeuw lzadden zi
j Utrecltt in bezit,
cl1 het bisdom in onrust en verwarring gehouden, toen deze stad, tcn ti
jde van
Bissclaop BAIZOERIK den. fzrz-/zzz:, van hen onlslagen was geworden. Dcze Kerk-

voogd,gesprotcn uithe@geslachtderGraven ofHeeren van Klee
f ,en bcroemd wcgcns

(1)Vkx IzooN:AloudeHoll.Hist.D.1.bl.234. AV,
&gEx&.
xRaD.lI.b1.130. KLrIT,inIIl
'
.
gt.
crvf.Comit.T.1.P.1.p.38,beloort,in Not
.26-,te bcwi*i
en,datARNOrT ccrstin 1003of1004
@z
.

gestorven is, doch isditbewi.
issclluldig gellleven.
(2)Vzw I-oox,t.a.p.D.II.bl.235. AVAGENIAR,D.11.b1.132. BII-DERDIJK,D.II.1)1.(1.
vcrg.mctz.A.txvols,deOr?#.etreh-gest.D.D.deBrederode,inx.
kT'
r1IlEzAnalect.T.1,p.60:.
BocxxxnElo'
, Ilist.et Genealog.W rc#crpdf.or., p. 1.. L.B.1587. VAx oor'
rpoxvlxy Cltron.vrtzil
Ilolt. b1.249. ScnlvEulrs, Chron.. z
rczlIloll. 1)1.43- 47. Kol
t, y'
aderl. Afzb/r#czli. ïzIrocis

IIILEDERODEen vAx TEltlxGEx. lloxrlonx:in ziineZattteej-enittgen op de.
ffroz?!
)'
J'ranvEtoExzAlt,
L1. 151, wilden naam Brederode) van het woorcl Brederoede aieiden, welk lai@iF in con outl
ccrm aanscllLcxicon gcvont
len Ilad, en zooxecla1s ))Landregter, cn Opperste, gcsteld om rcgtte

docn c)1 te plegen''lletccàencl
,e.Onderaldevcrklaringenvanditweortl,isdezewe1deaanncmeliikste.

(3))IEtIss'
roxzzI).I,L1.t)9.
(4)DITMARI;St6'
/lrp'?.p.380, in txlllxlTzlïScri
pt.Ser.Ilrunsr.T.1, Ilan.1701. Ilefgcf.
lz
'
vaw z-oox LAloude.
/.
lb//.Il
'ist.D. 11,1)1-238),wAt
IEN.
&,
kR(D.l1,1)1.133)en IlltoERnlllt(1).11,
1)1. 6 , '
l)
bvcrder verllalen van de lzalsstarrigllcid der Friczcn fegen GraafDIIIK , cn op welke ..
()
ot
'-

waardcn zi
j)Jlcducht5.001-zi
jnenaagtp hem lauldirden cn ticndcnLeleefdcn)steuntallcct:f'
p Jlet
:1czag van tlen verdiclltcn xtAAs '
f
totlzx.

A L G E 41E E X E G E S C 11IE 9 E A'IS

9100010 zi
jnckundighetlen,wasdeorBisschop Itxosovnt0topvolger gewenschh,en 11e1'n de llershelling van Utk-eeltt aanbeyolen. En inderdaad , olldersleund (1001
-dellgewapendenarnz

vanBla
trqo,zi
jn voormaligen lkweekelingen zoonvanKeizerIlExoltllt1,gelulktehethem ,
denBissclzopszetelaandeNoorlzlannenteontwringelz(1). Degewaarwortlingen Avelko
den Bisscllep ovcrslelpten,toen lli
jdestad nallarebevri
jtling bezocht,drulkthi
jzelfin
de taal des vremen weemoetls uit. ))Toen i1t de slad voorheteerst binnen trad ,''tlus

937 spreelktlzj-,phaar,door deDenenvernield,en,o ralnp!gelzeelverwocstaanschouwde;
tocn ik zag, dat de lkerken van den heiligen MukRl-lxgs ela sALvz
tTortvernield en ver-

brand waren, wcrd ik diepgetroffen en ltonde mî
jn gevoel niet bcdwingen. lk
laeb , ouder een vloetl van tranen , de llulp deshemels afgesmeelkt, cn gebeden , tlat

IIt*@,t4
zl
*e Ll
g
.
J
@neheilige lkerlt op eenen vaslen rolssleen,wellkeiscllrtïsrrs, gebolzAs'dllceft,
ZiClz verwaardigen l'
nogt, tohden wederopbol
lw en hethersleltlerlkel-l
k, n'
li
jaanbesrolen,naetletewerken (2).'' B-kxzoEalltherbouwdentlden mtturInetdcbolwerlkcn en
de 13001
-tcn d(
?r statl, M-elke l
ai
j tegen (1e aanvallen tlesvi
jandsn'
letcenc graclzt,brug
en torens vcrsterlkte. De bouwvallen der verbrande l
kerlken liethi
j, zeoveclin zi
jn
vcrnaogen was, wetler voor de eertliensLinriglcn, riep de gevlugte enverstrooitle kano-

nilken tcrug,welke li
j wetlerol
zl voltallig maalkle,en begiftigdehenmetaanzienll
jkeirlltolnslen. Nu stroonat
le ecne meniglcgeloovigenvan alle l
kanlen naarde bisschoppeli
jlke
stad , waartloor B.
&LOE1tIx., die nieë aarzelde hetoorlogszwaard op te valten, waar laet

geeslcljk gczag geen illvloetllaad,zich spoedig in staatgestelclzag,devl
jandengewapenderhalltl uitde bezitlingen derUlrechhscllekerk te verjagen (3). Xeti
jverbleef
lzi
jstceds walken voot-detî
jdeli
jlte belangen dierlkerk,aan wellkereetlsinlkomslen,zelfs
tot aan de uiterste grenzcnvan laettegenwoordig.
Noord-llbllaîld,tocbelzoordcn (i).
Hi
j volgtle (1e schretlen zi
jnervoorgangers, om nietalleen haar geesteli
jk, maartevens
Avereldljlk gellied, naeer en meer uit te breiden, waarloe hem zi
jne lletrelklking tot
de Keizers IIEXDRIK l, o'
r'
ro l en o'
r'
ro 11 bi
jzonderin slaatstelde, en valtwelltet1e
vrome Bisschop zich uilmuntend wis: le bedienen. I'
IEXDRIIC I hernieuwde te zi
jner
gunstc, de voorregtea vroeger aan de Utrechtsche kerlk gesclaonlten

OTTO 1,

(1)Dc IIEI
t.
:, p-33,34. lIEoz
t,p..75, ctncclEtlrsin'ltlf?,
:,p.89. Cltl-o3t.Tiel,p.62,
Scl.l
-.
)
?f.Iler..
s'/-?
,
fAl.
:r.
T.I,p.274;dc Oltde-F.
Jt?JJ.Dir..
Art??lf
)i-, vi*
i
#fdcDiv.b1.107. Verg.vlxIlaslltlsJdeAtloo'
vlo
çn z
Ycdc//.J1a1.181,182. By--l.c;lBf
)'l'.b1.93 95.
(2)llxo,
k,p.75.
(3)1I.
EoA,p.76.
(4)IlEo,
t)p.65,66.
(5)1lEo,
ïJp.79.
63. Cltt'
on. do T/f/
.j
.,p.323. RI
JOTGERIJS,P-itt
'
tsarxoxzs in LElnxlTzll

DE S V A DER LIN D S.

Wiells Welenstllzappeli
jlke ojlleiding hem toeverlroum'd geweest was, schonk der stad01
001
-0
Utl-eeht llet munhl'egt wctler, en aan Laren Kerlkvoogd hetjagtrcgtin debosschen
van D l-ellthe, die ont
ler llet raafschap van EVERIIARIIbehoortlen, en hetregtvan te
visscllen in de kreeht, in Jlnlel-e (t
'
leZltl'del-zee?) en Azzà?/wpvz,benevenshettol-

regt te zl
'îitltda (JJ?/zWt
?:?),de lluslade ef Luisscllatling, en de zeogenaamdeCog?c/k?/
./# (1). Xenwil,datdezelaalsleeenescllalling geweestis,llelzi
jtotlevering ell
onderhoutlvap gewapende lkoggen,helzi
jtervcrs-ulling, oft0taflkoop van (1c scheepsdiens:
ll.ij
' tleze veorreglen voegtle de Keizer, wîensdanlklnaal'lzeidjegenszi
jnen 9:4
373-lecrmeesler geene perken sclleen te Lennen, de lantlstreek tussclaen de Lek en den
Iliael, tot aan t1e uilmondillg der Ilaas in de N ool-dzee, well
te veleer Graafw aL-

osa, en na hem zi
jn zeen Itz
knzocn, van llet Ri
jlt iIz leen gelaouden had; t1ebezitlizlgel)
zelxcren G raaf IIATTO , langs de beortlen van de Lzveltt totaan dellmontt
van tlien slroom ; waal
-lli
l
-later Loenelten Jf?flden gevoegt
l werden ; het lkloosler en de
nieuwe van steen g'ellouwtle lkel'
lk teTielaan de ffxct'
/l,en alwatden Keizer beheorde

i11dc fPilla ofllecrli
jlxlleitls-an D't/z-:e
s'fct/, teen /f'z
-(
)
,-ek genaamtl; terwi
jldeBisschop
bevesligcl'
wel'tlin al(1e gaetleren , dcor vreegcre Koningen of lteizers aan de kerlt '
vall

brtl-enhtvel'leend (3).
Bi
j dezegiflel'
lsleltlemenziclzbli
jltbaardebesclzerming van den laandelten deel.
B'arcn alzeo nietl'
letuitvleeiseleensovertlreven i
jvers, ter begunstiging van degeesteli
jklaeitl,maarveeleerlzetgevolg eenerwe1deortlachle staaElkul:de. Door den Bissclaol)
van Utreeht in bezitle slelltzl
a'
van de lantlen langs t1e Lek , den Gelderschen en H01landscllen Ilisel, en t
le #R'c/?J, even als s'an t1e landstreek ,vellke door de monden
van de a-vaaa en de Sehelde doorsnetlen 55ol'tlt, zeowela1s tleer llem het hefl'
en der

schattingen, voorde sclzeepsmagtbeslemd, op tedragen, wcrd dehandelonderzi
jne
beschermîllg gesleld, en de Ili
jnvaart '
van Ketllen letaan zee beveilîgd. Utreeht en
lh-el waren in die ecuw de tusschenplaatsen voor den laandel dicr stad; Utrecht naar

lzets'
oat'tlen door t1ek'keltt,en TielnaarEngeland deordeW aal(42. Xcn xel'wendere ziclzlliet,datjuistaan een geesleli
jk opzperheofd dezezorg werd loevcrtrouwd.
(1)IIEI).
k, p.81a83-85. Verg.vAx Ascll v.wlzcK : Orer âcf oude ifc?lgc/drcrâ-ccr der stad
lltk.
eclttJla1. 216- 218.

(2)1)EJoxoE: Gescit . v . It . JVe~rl. Zeewezen / P .I,hi . 16. VAN ASCII nWIJCK,t . a. p . hi . 222 .
(3)IIEOA, p.81,83:86,88. Vtx xlEnlsJ Cltartel'
h.r.11011.D.IJ b1.40 49. IlowoaxJ
cltat.teln
l).r. Geldel.l.St.1, bl.55, 5t). Sclw.
xRr
rzEssEllo? Chal.tern. m. 'Arf'cd/.D. 1.bl.58.
Yerg'.v. lscu v.wlzcl
t, t.a.p.b1.223 22J.

(4)VAx Ascllv.M'IJCK heeft dit,
uitmuntel'
l,
d ontwikkcld in het bel'en aangellaaldcwerk'e,
)a1. 225 255.
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:1001
0-0 Dcbissclaoppeli
jlke landvorslen,slechtsaan den Aartsbisschoxp onderhoori'c
, stolltlen ge-'

llecl oltder l'
1et gezag en de bcscherming der Keizers, wellke hen in tlien ti
.d aanstelj
-

den,en tlusalsvoorname staatsbeambten ltonden bcschouwen,juistgoschiktom hunne
bepalingcn en verordeningen,met kracht en lklem te laandhaven. Noch llertog , noch
Graaf, nach Markgraaf, mogt .eenig gezag o5-erhen uitocfencn. Zelfswcrd hun eene

lzoogeremagtoflactoppcrtoczigtverleend,overgraafschappeninhungeesteli
jlkgebiedgelegen,en hieruit ontstond, in vervolg van ti
jtl, de leenpligtigheid van ontlerscheidenc
graafschappen aan hetbisdom van Utt-eclttt sYaren de Bisschoppen nu hierdoor reeds

beter dan de kleinerewereldli
jke landvorshen in staatgesteld,om dekooplieden tegen
geweldenari
jen en aanvallen te bcscllermen, zoobezaten zj daarcnboven indengeesteli
jlkenbannog een geduchtwapcn,om rooversen geweldenaarstebeteugelen (1).
lletSticht Utreeht,uitzulltc gcringe beginselen ontsproten,was ntteen m agtig vorstendom geworden, en zkl-ocl
tl;c spaarde geene moeite, om hetaanzien cn den bloei
daarvan te bevorderen. Zi
jnetegcnwoordigheid bjhctvrcdeverbontltussclzenn>:xnltlltI
-

cn XAREIZdc?zEeîlrottdige(2),gcli
jltlaterop eenelterkvergadering, doordenPauste
lngelltel
-lîï,terbi
jlegging van staatltundige cn kerlkeljltegeschiilenbi
jeengeroepen,getuigt valzhethoogeaanzicnwaarinlli
joolkbuilenlank
ls,deelde (3);terwi
jlzi
jnereis
naar ltaliè-nietminderpleitvoorde werlkzaamheitl en den i
jver,wellte hcl
'
n bezicl966 den. Ondankszi
jnchooggeltlommen J-arcn trolklli
jdeAlpen over,orn lkeizcro'
rro 1
over de belangen der Utrechtsclle Kerk te raatlplegen. Ofschoon de uilslag hicrvan niet
emeltl wordt, werd de togtechter nietvrl
zclltelocsgeacht,dewi
jlB&LOERIK,alseen

geschenkdesKeizers,eenigeoyerbli
jfselenvan lleiligen medebragt.))Onderhetgesclaal
'
van eenemenigleslemmen,''zegteen ti
jdgenoot, ))heeftdeze KcrkvongtlGot
lhiervoor
geloofd cn gedanlkt;en delaeilige overbli
jfselen mcîgreolen llzister,geli
jkbclaalnde,te
weten metalzi
jneGeesteli
jkheid enmeteenen gl.oolen hoopvollks,ingehaald''(1).Dit
nzoest de lterltvan Utrecltt, in wclke zi
jmetgroolcn eerbicd opgenomen en bewaard
werden,ri
jkeli
jlklaeveortleelen. Hetbezit'
van dergeli
jl
kcvoorwerpen immersAvastoen,in
hetbi
jzontler,A'oordekerken eene bronvan ri
jkdom ,door deveelvtlldige giften,wcllke
lzaar deswege gcdaan werden , en (1c scharen van vrome bedevaartgangers, welko

(1)V.
<x Ascnv.v,
'llck?t.a.p.1n1.215,230,231J232.
(2)ZieliicrvoorL1.0.
(3)Batavia é'ccrc)D.I,L1.61J.
(4)BatcrktzS'JcrcJD.1,1)1.617. DsnEfck,p.3.
1. J1E0&)p.79. Cro:t.d(
)Trçj.,p.323.
c'/troil:Tiel,p.63. 1)c ScltrijT'cr vaa Batarza é't
'
fcl'
a,t.a.p.stcltdczcreisî!tltctjaartlf
o'
r
lJ
t'n wortltlticl'
in tloern:,t7Irzl'x'i.
st.C'rî
-l.Colltit.,T-IJP.I,p.27?Nt'.'
i
-A
.-2gc5'el:
-4.
,

T'
JJ!8 $:A D E R LA N D S.
llaar bezoclltcn. Gecn wonder derhalve, datBisschop u,
ttosl
av:u,tlie den '
vervallenslaattl0%
(lt?s bistloms trachtle op te beuren , laetgelal dczerhcilige overbli
gfselen nog 3,el-m cer- 1010.

derde,loen Li
jdebecnderen'
vanIzEzvlxt-s,zEltoEx,oovLlàrlcs,Itwozoco envananclcre
l'
Ieiligcn,in deSt.Xaarlenskerk en clt
lersplaalsle (1).
Door dezen gunstigen zam cnloop van omstandiglaeden, bcrcil
kte lzet llistlom onder

ll-N.
LoEltlrc.,ecnen lloogen trap van bloei, en (1e wereldli
jlkehccrsclaappi
jderUtrechtsche
Bissclloppen was gevesligd. Dcze strektc zich reeds 5,er in Otlet-jj
,-,
#J't?J uit, dewi
jl
:IAI-DEIAIK llctslatl
je Olllellzaal,waarsclzi
jnli
jlkdoordeNoorz
nallnenvcrwoest,hersteldc, 818
cn in plaalsvala de '
voriger cene praclltige kerlk,ter eere van dcn H. l'l.EczlELMus, en
eenlkapitlelvan Kanonilken sticlztle (2). Na eene ongemeen lange en gelukltige rcge-

ring# ovcrleetldeze Disschop in ecncn hoogcn ouderdom ,en werd waarsclli
jnljl
tindeD9
77
67BC

St.Xaartenslkerlk te Ut'
t-eeltt Legravcn (3). lli
j wasontegenstri
jdig een nAanA'anuitstekende begaaftlheden,onvcrpoosden i
jvercn zeltlzame geleerdlzeid. Xinder lzettoonbeeld eens Christeli
jlkelllzertlers dan zi
jn voorganger rtAoBovp, versmaatldclai
jniet,
geli
jl
t dezc, zich in staalszalkcn lemengcn cn lletoorlogszwaard aan te gorden,maar
lz:erdoor wcrd het lzelzz ool
t mogeli
jk,degrootetaak,dellerstelling xan Cïtt-eeltt,te
ondernenaen en geltlkl
tig te voltooijcn.
1

Ollvolletlig , xerward en uileenloopend zi
l.n de bcrigten omtrenl dcn onmiddelli
j
.kcn
cp'volger van dezen grooten Kerkvoogt
l. Er werdt van zekeren y:ck:
Bl:tp
crus a1s Bisschop

van Utreclit gewag gemaakt, doch diewaarschi
jnli
jk ten li
jde van BAIZOERIK,slecllts
Koor-Bisschop gcweest is. Naaranderen zou popo dan Utrechlschen herdersstaf, dech

te korten ti
jd gcvoerd lzebben, dan datmen waardig keurde, hem onderhetgclalder
Bissclloppcn op te nemen (1). Genoegzaam cvcn weinigwnrdtgemcld van y'
ol-uxxh,
ecnen Fries, die gcwoonli
jk s'oor rALDERIKS opvolger gehouden wordt, en vötsrofin
hetjaar negcn laonderd negentig oycrlecd. DE rEltA noemthem een vroom en heilig gaa
man,wellte laetStichtderlienjarenbestuurde (5). Hem volgt
leBkxuoEwzzx, die de
laisschoppeli
jlkewaardigheidsleclatsvierjarenbekleedde(6). Xenwildatlzijeenkleinzoon
(1)DEsltx.
kJllEoz
tzCrott,de Traj.JCltron.Tiel.in 1.c.Bat.ékcm .D.1.L1.617.
(2)IIEo&,p.7J
-. Chrott.l'
iel.p.6% Bat.ékcrc,D.1.b1.622,623.
(3)Dx I)EI:,
k, p,34. IIEI)&y p.79. Cron. de Frc-j.p.323. Cltron T?:cl.p.67. Hi
jmxt
ongevccr 60 jarcn llctJlissclloppclijk lacsttlur gevoerd llcbben. Zijn gral:
scllriftllceftnocxzxnsao
N

bcwaard t cn is oprcnomcn deor otaszrsz Gesch.d. Cltrt
-st.A cff-v-zlde Xederl.D.1.lal. 19S.

(4)Gtzsztzs,t,a.p.191.198.
(5)J.I)EIysln.
k,p.35. lIvo.
&zp.90. Cltron.Tiel.p.67. M agnum Cbrotb.Belgicum zp.93.

(6)J.DzsExk?p.:5,c6.
5%

A LCxE )'
IE E h'E G E SC 111E D E A
t-1S

t)()(
)- van ARxou'
r, Graafvan Ilolland, geweest is
dach ditltan metde li
jtlrelkening
1010 i()ë vereflbnt
n
lwoj
-geu (a). uj waseen zlzstel,szoonvanwaxou'
r,GraafvallIkrleef,en
welligtlleeft deze naam aan tlen Graaf van IIolland doen denken (3). lli
jM'ordl
a1s ccn deugdzaananaan afgesclliltlerd,cn sclljntt1eeersregeAvcesttezi
jn,dievan lact
nauntregt,zi
jllen szoorzaatBALDERIK verleentl,gebruil
tmaakle. Althans(1ekleinemunlstultjes, in zi
jllen ti
jtl geslagen,zi
jn (leoudste,die t0tlletlcn van de UtreclllsclzeBisschoppen zi
jn bewaard gebleven (1). AxsFalo ofAcFalouswerd doordeUlrechlsclle
gecstelgltheid in zj
ine plaals gekozen. Hi
j zou dezoon van IZAMBERT,Graafvan Lo?JC/èj 0I1 Vil1GERBERGAy doolzlerV3nKAREC,Hertog van'Lotharl-ngen,geweestzi
jn,
en alzoo,van moederszi
jtle,uitKonilalkli
jlten Franschen bloetle zi
jn gesproten (5).
Zelterishet,datlzj een dermagligsle Etlelcn uitTrahand, Graafvan #?1.
y en Te'
l8'cr/'tzzkd,Heer van Altona cn oldcrsclleitleneandereplaalsengeweestis(6/
h. Onc
ler
de leiding van zî
jn vaderli
jlken oom , REosEltrus, Aarlsbissclaop van Trl-er, en naderhand onder die van Bltcxo, Aarlsbissellop van Keltlen , was lai
j t0laldie deugden gevormd,velke deorzijne ti
jtlgenoolen laoog in laem gernemtlworden. ln negenhonderd
een en zestig vergezelde lzi
j o'
r'
ro I naar ltall-è', en werd bij 'sKeizersintredete
Ron'
te, totKeizel-lijltzwaal-ddrageraangesleld. Zijne dapperheid en wijsheid scllijnen'
hcm ook de gunst der Frallsclle Koningen verworven te laebben, dewijlhi
j (1e gifi
goadlteurdc, bij welke de Koningin OERBIIECIIT, in negen llonderd achten zcstig,
Jf6rz'c?zLi
j Alaastl-icht aan de kerlt van A/?el-ms afstond (7). Hij was gehuwd'
Zcweest met llllz
sAvzxozs ofIlElAslxT, Gravin van Strjiett,wellke metlzem den geeN
teli
jlten staat omhelstle , en nevells hare eenige doclzter, BEXEDICTA, zich naarhet'
kloosterteTltorn ofTlt.oren bi
j Rlaseykaau de Alaae,begaf,welk zi
j uitharceigenc!
.

(1)IIEo.
k)p.92.
(2)F.szoEuospFr.Jccri.D.Ii.bl.149,159.
(3)O'olt.de Trqj.p.423. Oude11011.plr.Cltronq'
k,zevende Divisie,c.V1.DezeLronijk
echtcr noem thcm , even alslzetChron. Tiel.p.72. ))gcboren van lIollant.'?

(4)BticlEtlcs ad szl
tlxz p. 36. 5Qx xlEalsJBescltr. d.Wgdcipz'.Munten en Zegelen,
b1. 123.Leyden 1726.

(5)D'orTnExox,Il'
ist.ran ''clpzlcyzl,aangellaaldin xOK,Taderl.'z
fz
Gor#:zl:.D.IV.LI.11V.
Verg.B at. Sacra ,D.1.b1. 634. Vzx spzzx ,Inl. tot de N ?'
:l.w. Gelderl.D. 111.b1. 163.

(6)1Izo.
k,p.92.SZGEBEnTrSGExntlcExsls,Chrolt.p.824,noemtlzcm GraafvanBrahand;dati::
Graafvan ccn aantaldorpcn, landcrii
n en goedercn in datgewestgelegen. Bat.é'
ccrcp t.ayp.
@Fc
1.
,1.635.Vzx splEx, t.a. p.1)1.162.

(7)Vkx erz
t>:x?t.a.p.l
al.166.

'LII1)7..1)>)''YFXFY.
.II-')1)).$ 7.)'tl')k()7%
'
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00oederen geslicht, en, geli
jlt 1)na1*g0n1221, rijkelijlt 1)egiflig(11)ad(1). De retlen ,9101
0

welke dit cclel lnaar bewoog zieh aall de wereld te onrlrckkcn , kenunellxt tlcn
geest (lier 1i
jlt te .D'
t.l-el lli
J- Tclnnlel zi
jn verbli
jf
jtlen. Awsrnlo, t1ie genocnli

laield, wertl doar een zi
jner betlientlen ondel'l'
igt, tlat t1e Gl'
aAïl1 zich cllken nacllt,
in lzet gelaeina, getlurelltle eelll
,gen 1s
j
d
v
e
l
m
'
i
J
t
l
e
l
'
t
l
e
,
z
e
l
l
t
l
e
r
t
1
a! nqen M'ist M'ers:aal'
ls
.
xi
j zich begaf. Deori
jverzucl)tonlstoken,'
volgdel'
li
jLaar,tlochzi
jnnainlteni
jtlA'
erandertle in t1elloogste acllli11g,toen Li
jLaarLi
j de tleur eener ltapcl,olltlercellen s'lierLoom , nlet lle: llooftl teraal't
le gebegen,11al'egelgetlen zag uilsrorlen,ler53i
jleen hemelscllliclalllaaromstraaltle. Gehroflen deort1evl.eonllleitlzi
jnergcmalila,LehleolLi
jzich
nletlzaar 5-a11 t1e wereltlafte zontleren, cn scllollk op 131)l-e betle, den diellaar vel-gille-

nis, diein llen'zulltec-nlkwaatlverl
-noedenlaatl opgeuclkt(2). Autlercn eclllerLeweren,datl'
ljeersLnaden(1oedzi
jnergernalin,den geesleli
jlken sland ol
nllelsdlleeft(3).
Zelker '
weet lnelz, datIllyuswvllolsoverletlen was, teen Axsrnlo lalctdebissclloppelijlke
waardigheid llelkleed verd,MelltelliJ
', tlieontler(1evapenen vasg!i
jsgeuol
'(1(
?n,niet
dan naet nloeile en ontlanltsziclzzelve,op lastvan o'
rro llI, aaltA-cartltle. lli
j legde
toen zi
jn zwaard 013 lzeL altaar van St. Jfl'
rttz te u4helk,en werd totDisscllop ge-

Avijt
l(1).
Ten bissclloppeli
jken zelelvan CTtreelttverlzeven,begifligtlelli
jllelSlicl'
ltmeteen 9$.
)7
grootgetleellezi
jlleraanziellli
jlte bezilIingen; eenigen e4'e1lM'elnlcenen,t!ahlli
.
J
-tlie onder zi
jne bloedverwanlen uilgetleeltlllebbe,onderA'oorvpartle, tlatzi
jtleze a1slccnen
Te
n
be
boe
v
e
'
v
a
n
l
l
e
t
l
k
l
oe
s
l
e
r
t
e
Hol
tol-&t, ofden
vanhetbisflem zoutlen bezitlen (5).
Ilezllgen lt
?r,j
lcm gcsliclzl, slond lli
j af alwat Lcln toe- 1005
x bi
j uf
llilerk
vfool-t, dot)r l'
Jaelloorde in de buurtsclzap D riel, benes-ens ondersclleidene xlekken , laoeven, Los-

(1)IIEDat,p.93. TrAxMlEltls:&lcr/crs.r.Iloll.1).1.L1.51. VAN SPAEX)t.a.p.b1.167.
(2)Oltde 11011.Dl-r. Cltrolt.zevendeDivisie,c.J)en laiiv.GtlrTlltpEvEw,b1.254. DE:EK:
.

noch nEo.
k maken l'
liervan cenig gcwag. Ditllccft ecnigen Lcwogen , ditvelllaala1s cen vcrdiclat@elJin latcr tb1
-tluitgcdacllt?te bescllouwcn. Dochuitlletetilzwiigcn vanccnigeSclll'
ijversLanl)e-

zwaarlijk totdeonwaarlzcid van llctgecnecn ander vcrllaaltJ Leslotcn wordcn. s'
Vbnnccr wij dc
ti
jdell in aanmcrkingncmcnzisernietsin ditverllaal,M'clk llctongcleefli
@
i
@
kmaakt.
(3)PoxTw
twcs,Il1
-st.Gelrica,Lib.V.p.72. Stlcn.
TEwnons'
rpGeî#crdc/le Gesclt.B.V.)al.51-,
Arnh.16J9.

(4)VAx spz
kExzt.a.p.b1.169.
(5)1IEo&,p.93. BoNnAI, Citarterli.

v . Gelded.

E0Kl Jo Jcrl. Tfoordenb.D.IY.1)1.1142.

St . I . hi . E9.

\TAz SPAE1 t,

a . p. hi . 1 70 .
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900- schen , weiden , kerken, en de helft van den tol en de munt to Fueht e (1). Later
1010
w erd dit kloostcr , nit vrees voor vijandclijke aanvallen , in de stad Ucreclit verplaalst.
De

ablcn slontlen eertijds in groot aanzien , en zatcn onder de voornaamsten op

de landdagen.

ZU

oefenden in hun regtsgebied, huilen de stad, het hocg gezag

uit , en hadden oak Linnell de stad ecnen reglsban in bllrgcrlijke,
halszaken ,

over welken cen sehout het opzigt had.

maar niet in

Hun hofstoet "vas vorstelijk,

ook hadden zij hunne leenmannen, dicnstmanncn , regters en een Ieenhof (2). FRID

ANS-

was niet minder werkzuam , dat ook anderen zijn Sticht bevoordeelden,

1006 wist zckercn

FRETHIBOLD

en

to hewegen , vcrscheidene goederen, in her graafsehap Teister-

hand gelegen, aan de kcrk van Ut reclit , tcgen eene jaarlijksche uitkeering , af te
staan

(3).

het Tol-

Keizer

OTTO

III schonk aan tlezelfde kerk, onder andere regten, ook

grnil- en lDissel-regt

Ie B ommel , henevens de goederen, wclk e zekere pOPPO

in Teisterband en Arkel hezetcn had (4).

II hevesligde deze giften en ver-

HENDllIK

meerdcrde die, door het jagtregt in Drenthe aan de Utrechtsche kerk af le staan (5).

Belangrijkcr was vs Keizers gunst, dat geen onderdaan van het Stiehl, .andcrs dan voor
den hcscherrncr zijner eigcne kcrk iadoocatue ipsius ecclesiae) mogt te regt staan , en dat
de goederen van vreernde priesters, hinnen het gcbied des Bisschops gcstorven , welke
voorheen aan het Rijk vervielen , het bisdom zouden toebehooren (6). Niet
had de

ij verdes Bisschops denzelfden bevrcdigcnden invloed,

or allen echter

Immel'S wordt ge,veldig

geklaagd over zekere Heeren van IFezernale, die eenige goederen , reeds aan het bisdorn

"Van Utrecht geschonken, met ge,,'cld aan zieh getrokken en der
gegeven hadrlen,

» Maar ," zegt

REDA,

abd~j

van Tongerloo

» die groote heeren hebben onzcn Heer

niet kunnen hedriegen : want hun geslaeht en naam , die welecr zoo heroemd waren ,
zijn nu reeds uitgestorven (7)."
Intusschen was de volij verige

ANSFRID

blind ge,voruen, en had zich , omtrent dezen

tijd, in het klooster te Hohorst hegeven, waar hij het monniksklced aantrok en , naar

(1) Dc giftbrief wordt medcgcdeeld door

nUCllELIUS

ad

DEDAl1",

P: 106; hcter hij v.

IlIERIS,

Char-

terb, e. lloll. D. I. bl, 57; en met gclecrdc aant, hij nO~Dl1U, Charterb. e, Gelderl. S1. I. bl, 88.
(2)

tu».

ofte Beschr. ~vaJl, 't Utr. Bistlom, D. I. hI. 351, 3:56. tciden, 1710.

(3) _I-IED1, p. U~.

UONDAM,

(4)

V.

IIED.\,

P: 95.

t. a. p. bI. 80.

!IIERIS,

t. a. P: bl, 55, maar hovcnal

BONDAM,

t-

3.

p. Sf. I. bI. 8.3.

(5) lIED1, p. 100, 101.
(6) lIED.\, p. 99.
(7) lIED.\., p. 93.

Verge
t

GLASIUS,

Gesch. d.

ci-t«.

](erk in Nederl. D. I. hI. 201.

Sed non potuerunt tanti domini fallere

CIHUSTUM:

nam eo deventnm est, ut

et nomen et familia , alioquin clara, jaln penitus cstincta , ct in oblivionem cedar.
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tle wgzcdicr ceuwen, cenvroom enstichteli
jk lcven leidde. 01,
n zi
jnelieftladigheid,1
900
10
oolmoed en gqdsvrucht tebess'
i
jzen,wordtverhaald,datlai
jhiernietalleen dageli
jlts
twee en zcventig belaoefligenspi
jstle,maarhenmeteigenehandenverzorgde (1). Hi
j
O1/01*100t1 in h00g0n Ouderdom ,1)emind en geachta1seen vriend van regten waarheitl, j()()y
55F101*
1 gifé011 I10011 gaY0l1 V11n den W(
?g tl0rd0tlgtlkOndenazeitlen; dieevenleerzaam a1sbe-0f1010

minllcli
jk Avasin denomgang,enwiensadelvan zieldiezi
jnergcboortecvenaarde(29.
Ollgctwi
jfeld moetlli
jhoogindeachtingdcsvolksgedeeldlzebben,dewi
jlmenhetbezitvan
zi
jnstofleli
jlkoverblijfselaanzi
jnedecllter,deabdisIIEPIIIIIIC'
I'
A,belwistte.Aletgeweldwertl
llct lljlk door dievan Utreehtweggeveerd,om de uitvaarlin de Bissclzoppeli
jkezetelplaatsfekunnenvieren,inwierlzoofdltcrlkhetplcgtstatigwerdbi
jgezet(3). Kortdaarna, zoo nietbi
j he:levcn van Axsralo,vertoontlen zich deNoormanncn,en bragtcn,
doer hctverwoestcn dersladTl-el,aanhetbisdom eeneaanmerlkcli
jkesclaadet0e(1).
Het valgcnde jaar A-erschenen zi
jmcteenevlootvan ncgenlig schepen deordea'Ier3ce
op de Lek, die dcrlaalve tocn reedsbevaarbaarmoetgewccstzi
jn (5). Onmidtlelli
jlt 1010
scllaardc ziclz een deelruiters cn voetvelk lallgs den oever der rivier,welkc daarenbovcn mct cenige sclaepen werd bczet gehouden , en waclztle moedig de aankemstder

vi
janden af. De A-oorlloctle tler Noormanncn, nietvertlachtcp zulk eenekrachtige
voorzorg, liel verschrilkt, midtlen in den strooln lzctanker '
vallen, cm de lkomst der

overîgc schepen teverbeiden. Daarlzetnictmogeli
jlkschecn,melgesvcld doortcdringen, besleot men, na gelaoutlen kr.
ijgsraad, om vri
jen doorlogtte verzoelken,wclkc
wertl toegeshaan ,onder voorwaarde, datm en zich van allelacleedigingzoudeonthouden.

Dncl
a naauweli
jkswasden volgentlen dag hchveorslegcdeellehunncrvleotbi
jD tturetede
mct
e
e
ni
ge
we
i
ni
ge
s
c
he
pe
n
,
o
nder
eenverden ,
f'
?j-zzingevarcn,ofdelandzaten vielen,
(1)Batavia é'
ccrc,D.1.L1.632.
(2)SzoEllllll't:sGExnz-lcsxszs,p.824. Batarl-a Sacra,D.1.L1.6t
70.
(3) Atpzurrs, de Dfrco'
d.tcnlp.Zz-/?.1.c.16.Bat.ébcg'
c, D.1.1a1.633. Dczucht:om
de ligchamcn , of ten minste eclzigc ovcrlllb
l
-fsclcn dcr lfciligcn tc Lezitten was sinc
ls de vroegste
@
ccuwen:ondcrdcCllrisfcnen algcmccn. Inlaterti
jden gingditzoovcr, datgemccntcnp 1*-a zelfs

stcdcn cn landcn,dikwi*
jlsoverLetbezitdaarvan,Levig gctwlst,ja?nictzonderbloedstorting)
gcstrct
lcn llcblacn. Ilist. v.h. Utr.Afd#opl.D. 1.L1.133.

(4)Hct stcrfjaarvan Awsrnlnwol,
dtdoorI)EIIEXA,p.37. IL
IEOA,P.102.ltct Cllro:t. rlrplp/p,d
Li
a
i
;KIUI;IT<
,Ilist. (D.
C-/.T.1.P.1.p.
& 42.llct Cron. de Trc*
j.p.324cnandcrcn,op1008 gcsteld. lt1
7Eu'
Jt's, ct
olztt-clgcnoot,in 1.c.cn ttxnEnrrsscllArxz
tBrltcElslsJdeAcl.Gclm.p.316
.

l?t.Jlcp. Go;-lîI.T.I daarcntegcn J stellcn llctin 1010p cn wordcn lzicrindoercenjgc
in pzsToulz Scri
.

Sclll'
i
jvcrsgcvolgd. Ac/.Sacl-a,D.1.L1.C33. EttlTin1.c.p.12. ATet.,
56.
soz-uc'
lsJ de kVpp?'
pl.q-ttA t
?lerl.L1. 1:5.
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janden aan. 0p dit geruchh, wendtlcn
1010 vaarli
jk geschreeuw, OP de acl)rel-lzoetle der vi
devoorslentlen stevela, detlen(1elrotlwloozeaanvallers tel'ugtleinzel), enbezetlentlcnoever
meà gewapentlen ten eil
ltle lltlllne bcsll'i
jflersden teeveer afle sl
'
li
.
l
-tlell. 9cn volgenden uaorgen verspreitltle zi
rl.opt1eSl1chlsclzesclzepen l'
letloosgerucht, t1alderlliteri
j

tlen vi
jand in een scllei
-p geveel'
ltlaatloveruronnen,en dlttreedseellige zi
jllcrscllepen
tlepluntlartlM'arel'. Hlel'tlooraallgelnoedîgtl, slerfnel)t1e lanl
lzaten , zollderaanvoerder,

ollbesuist
lelznaeteen woestgerierop tlelzl'i
jantlpnn,wiensdig!aaneen geslolendromnacn het weinig m oeiCe lkost, t1e ongei
-egeltle melligle sgoetlig uiLtle scllejlen en op de

vlug: dl
'i
jven, wacl'bi
j een gl-ool
zaantaldeorlletzwaard dernajagende Nonrmannen
sneuvelt. De li
jtlitlg tlezernetlerlaag en van tlenaanlogttlerNol'en, brellgtUlrecht irt

.

bewegillg.1
5
.
1:1)maalk:zich tol(len(1:11)gerstenltagellslandgereptl, enverbrandtt1ehvollingen

tler'
voorslatlofllttven,ogtlattle '
vi
jantl ziclz ernie:inzounestelen.Dezeeclller5rel'
L-laart
bi
j zi
jneaankolnst,da1
;(!everoarzaakle schatle lzelu van l'larle leetlis,da1
,11i
jlegen t1o
stad geen lkwaatl lletlgell,, rnaar '
verzot
alkt, tOtgotlstlienslige vereering, binnen gelaten

te wortlen. Toebereitlselen loteellennoetlige verdetliging zi
jn lletalltwoertlopdihsclaoonsclli
jnentlverzoclt;en t1c s'aslberatlelalleid derillwollers,voorzelkermeerdan tle voorge'ellde eerbietl4-oor deheiliglaeitlder plaalsen '
w
vanlaarenBisscllop ,noepldeNoormannen,
tle welbevesLigtle slat
lteverlalen,zontlerlzaarcenig leetlaantedoen (1). Dilvcrhaal

-enlloven metde Utrechlsclze zaken Jli
jzondersclzjntbe3,an ecnen li
jdgclloot, tlie daal
ver
di
enl
de
vo
or
l
t
e
ur
,
bov
en
t
l
at
va
n
l
at
ei
'
e
Scl
a
l
'
î
J
v
er
s
,
wellteinalgemeene
kentlte zi
j1),
cl werd, en veleinwobeweortlillgen nleltlen ,(latUti-echttlaor t1e Xeorlnannen verbran-

,)erssneu&-eltlen(2),waartoelaetverllrantlentlers'oorslad,iigleli
jlkaanleitlingkangegeven
De
Weot
mal
l
nc
n
ve
r
l
i
e
r
e
n
l
a
i
er
op
sT
e
de
l
l
at
l
d
,
en
hellben llethoogs!waarheblnen(3).
I
sclzi
jl)1i
jl
t, nil-nnaer Avctler (1oorllunne roefzieke invallen verontrtlst. De reden lziervan
m oetin de toenemendem aghderGraven en Bissclzoppen in (lezegeweslen, welltehen in

staatslelde, den rooverseenen krachligen wederslalltlle bietlen,nlaar voornanaeli
jlkin
de vel
-andertle onaslandighedel) tler Scandinaviërszelve gezoclltworden. ))De ruwhcid

htlnller woeslezeClen was,doorvel
'loop l'an ti
jd,tloor den omgang metdeV'
feslersche
xollken: cl1b0senaldoortle aannenling tlesClll'
istendonasaalimerkeljk vernainderd;tlq
trek ngar he: zwcrvcl
t
lde zeeleven en bloedigc strooperi
jen wasgroolendcelslnetdeti

(1)ltpEcTrs,#cDivers.Tempor.Z,-5.1.c.10. Vcrg. vAx toox , A lozlde 11011. Ilist.1).Ifs
1,1.21
'1. A'
7AGEXkAl:, D.1I.1)1.12
37 ; cn vAN noturzs, de A pprpl.ittNederl.b1. 197.

(2)SloxnEl
àr. GE)!n-!).827. Cltion.f.,
g')??I3l#.apud KI-IJIT,
.

P.1.p.42. l
sfEtlsSTOK:;

p.1-bl. l05 , 106. lttrl'
r scltil
jnt Inede ditgcvoelen tc omllelzen.

/
3)Jrkx tEurwl:x ai1Clll-okb.F?t
?/t
?'
??:cp.78.not.p.'
VANBoza
urls,t.a.p.1)l.19.
5.
k
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verdwencn , en door toeleg op den landbou\v en andere vreedzame he- 900-

Voor h en, dire zic
. I1 aan deze rustigere
·
IevensV\7lJze
.. nog met
. 1{onden 1010

vervangen.

gewennen, had zich eene ruimere baan geopend; zij bezoehten verder afgelegene streken, die aan bunnen trek naar avonturen en hegeerle naar rijkdoillmen, eene heter e
en meer genlakkelljke voldocning heIoofden.

nIaar voor het gros del" natie was het lijd-

yak van onrnst en volksverhuizing , dat hare ontwikkcling vooraf ging, voorbijgegaan
om nimmer wcder te keeren (1)."

t

VfelIigt heeft inwendige zwakheid , het natuurli] k

ge volg hunner veelruldige toglen, welke het land van inwoners beroofden, hen einde .
lijk gelloodzaakt, Europa in rust te latent
Ongeveer twee eeuwen hadden deze woesle en wreede zonen van het Noorden, sehrik
en dood en verrlerf over N eder land versprcid.

Het hisdom Ilt rech.t , in het bijzonder',

was het tooneel ge,Yeest hunner ruwe en tengellooze woede,
heid 11ijna geheel vcrwoest ," zegt

DE BEKA,

»

» Door del" Denen wreed-

en het land van behouwers ontbloot,

bragt het eenen tijd lang, niet auders dan doornen en distelen voort.
hinderde de Bisschoppen naar Borne te gaan,

De armoede ver-

om zich tot Aartsbisschop te

laten

inzegenen, en noodzaakte hen de ,vijing te ontvangen van den meer nabij wonendcn
KeuIsehen Kerkvoogd , dien zij daardoor als hunnen ll'IelropoliLaan erk enden ; zelfs hebzij eenen tijd lang, even als abten, zonder hissehoppelijken mi] Ier dienst geouan.

hen
Eerst
kreeg
Er

die in elf honderd een en t",jntig den Iiisschoppelijken zelel heklom ,

GODEBALD,

van den Paus verlof, om dit kentecken zijner waardigheid te dragcn (2)."

moeten echter andere redenen dan de invallen del" Denen en Noormannen hestaan

hebben,
welken

welko de Utrcchtsche Kerkvocgden van den titel van Aartsbisschop beroofden,
"VILLEBRORD

en

BONIFACIUS

gevoerd hadden.

Het Sticht Utrecht was reeds in

zeven honderd achl en veerlig aan het aartshisdom van Jl1ents onderhoorig gemaakt,
en vier jareu later beweerde de Aartsbisschop van Keulen , dat het aan zijn geestelijk gebied
onderworpen was ; alzoo ruim honderd jaren v66r dat de stad Utrecht in het bezit
del" Noormaunen geraakte (3).

Het laat zich echter natuurlijk verklaren, dat men den

Noren gewcten heeft , dat Ucrech t tot de helft der zestiende eeuw den rang van aartshisdom moest missen,

» De nadeelen en rampen welke men Tun hen had geleden,

hadden zich zoo diep in het geheugen del' nakomelingen geprent, dat men tot hen, als
tot eene algemeene hron , aIle onheilen terugbragt, waarvan de oorsprong door den loop
der tijden , onbekend of duister was ge,vorden (4)." Zulk een schrik hadden zij verspreid, da t
(1)

VAN

t. a. p. hI. 202.

nOLIIUIS

Bijl. en BiJ'~. Ll. 102-104; en de aldaar aanrrcha~J(~e

schrij verse

(2) DE

llEKA,

p. 16, 45. IIED.\, p. 36.

(3) Alg. Gescb. d. Vader'!. D. I. Ill. 338.

(4)

VAN nOLIIUIS,

II.

DEEL.

t.

a.

p. hI. 221.
G
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p0a- bj-de openbare godsdicnstoefening in dien ti
jd, deeerste el1voornaaltlstebedewas:
1010 ))Ileer! verlos ons van de Noormannen (1).,' Zi
j lladden de Bisschoppencn Gecsteli
jken genoodzaakthetSticht te verlaten, de stat
l wasten decle tloorhen vernield,
ell dekerkeli
jke goederea en bezittingen waren overl
aeerd geworden. Detraagheid der
Vorsten was oorzaak , dat degenen, wclke deze bezittingen den Noren ontruklen ,

die nict aan de lterltteruggavcn, maarvoor zich zelvel) hielden, a1sop den vi
jantl
veroverd; en ieder narn erz0oveelvan, als zi
jnel
trachtenhem toelietcn (2). Doclt
sinds Utreelit weder in l
ae: bezit der Bisschoppen gekomen was, wisten deze gees-

teli
jlteHerders,geljlt wi
j zagen,van de gtlnsligeomslandigheden voorlreflbli
jl
t gebrtlilt
te lllakcn, onz (le goederen ea voorregten hunncrlterk teherltri
jgen en uit te brejden. ))De rampen, door de ongeloovigcn over hel bisdom verspreid , bewogen laiel

alleen Keizers en Koningen t0truime giflen,naaarooltbijzonderepcrsonen bei
jvcrdelt
zich,tlekerltmetgeschenlken teverri
jken,en altlusde zaligheid hllnnerziclen teverwerven (3).': Hierdoor zagcn zich dan oolkweldradeUtrechtscheBisschoppen onder
den rangderaanzienli
jltsLewcreldlj
'-lkeVorstenvanNedet-land,diedenmagtigenGraYCn Tal1 Ilolland m oedig hct hooftldttrfden bietlcn. Doch nietveor hetbisdom vall
Utrecht alleen ,maar overheLgeheel, waren (1e rooflogten t
lerNoormannel), hoe ver-

nielend ook, in vele opzigten weldadig in dc gevolgel). Zi
jhadtlen,weliswaar,den
invloetl tler Geesteli
jlkheid bevorderd, en voedselgegcven aan hetbi
jgeloofder li
jden,
dewi
jl men aan de voorbede der geesleli
jken, en aan de hulp der Ileiligen oft1e
wonderkrachthunner overbllfsclen toeschreef, wanncer gindsofelderseenig voorzeel
op t1e schrikverwekkende straopers behaald was (1). llaar daarentegen hadden zi
j
den oorsprong aan een groot aantalsteden gegeven ,en daardoor den grondslag totden
'
.
latcr z0o gewigtigen burgerstand gelegtl; zi
J haddcn nieuwe bronnenvan lzandelgeopentl,

en langsdien weg deni
jverheid en heLvolkenverlteerbevorderd,de ltennisvanzeevaart
en schcepsbouw aanrnerkeli
jltuilgebreid,en eindell
jkdiellriddergeestontwiklteld,welke
van zullt eenen gewigtigen invloetl,ook op den slaaten de letlerkunde van N edeî-lalld ,

geweestis (5).
GssnEltxzAxp. Nietminderdan Utreeht,werd Gelderland bj denlaatstenrooftogtder
Noormannen,geteislerd.Ditgewestwas,geli
jkvroegerxvollandenaldeoverigeNederlanden ,in verschillende graafschappen,van meer ofmindereuitgestrelttheid ,verdeeld, van

(1)VAx AVIJX,Hist.2r/Al#.
çl.B.1.b1.222. Verg.Alg.Gedci.#.Fcdcrl.D.1.b1.414.
(2)lIEn,
k,p.108J109.
(3)I.
IEo&,p.78)79. Verg.v.sotnrls)de Noornt.in Nederl.b1.223-226.
(4)V.nol-r
lrls)t.a.p.bl.224)225.
(5)'
V',
kx wllsJIlist.Arondnt.Bq1,D1,266.urllE)H d
'
df.o
J'E??g?.(;11.lII)p.41.L0n(1Qa18,
38,

1)E S V A 1)E R L A N D S.
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wellte de voornaamste waren datvan Tel-steî-hand,van Ilam eland , van Gelre, en van 900-Z
1010

utphen.Ft?z-.
5'
f:?-/?cz?#omvalle,waarschi
jnli
jlk,denTieler-enBommelerlcaard,Bttren,

Kuilenhltlg en de landen van K '
ianen , W r/cd!, Ileusden en J ltena, tot aan deOude

Alaas (1). Van dit graafschap wordt nietvroeger dan op het einde derzevende
eeuw ,onderdennaam s'angouîo t.
#cgpz.
vl,melding gemaakt;doch hetisin deri
jltsverdceling van acht hondertl negen en derlig , een graafschap genoemd. Xen stelle

zich echler niet ecn graafschap s'eor in den zin, wellten M'i
j thans aan datvoortl
lzeclllen , maar ecne geuw oflantlschap, waar de Vorst t
èén ofmeerGraven, a1sambtcnaren aanstelde, en die alzoo we1 Graven v-vz Telsterhand, maarnictvan I'
elsterhand

waren. De verbeeltling dcrl'
niddeleeuwscheSchri
jversheeftnietlemin,eenegeschiedenis
of geslachtli
jst van Gravenvan Teisterhalld '
voortgebragt, in wellkevaalklzetonmogeli
j-lke doorlletLelagchell
jlke,lletollwaarsclljnljlkedoorhettegenstri
jdige wol'dtafgewisseld. De naam van den eersten dierGravcn zou AVAI-TOER geweestzi
jn,terwi
jlcchter
terens zelkere ELIASGR-&lI7sOfElalz
tsGRAslluls,3r00rdeneigenli
jlken slamvaderderGraven
van hmleef en xan Tetett?rltzzlt/ gelzouden, en op hem hetbevallige oproeltjevan den
Ztcallenl-idder teegepast wortlt. lmmers verlzaaltmen , 2atBIISOERIK , de laatsleHeer

van Xleef,lli
j By:xvnlx,dedochtercnerfgcnamc'
vanAVAI-TCER,Graafval
aTeh't:rscz?t/,
eene cenigedecllter,insgeli
jltsll'
Ex.
r
l'
rtlx gelloemtljhad nagelahen,welltealharevoorouderli
jltegocderen genoot,en den Keizerli
jlken burg teJft
j-ntegen,bewoonde. Op eenen
sclloonen dag zag m en langs den sll'
onm , die haren burg bespoelde, eene sneeuwwitte
zwaan m et eene gouden lkelen om den hals nadcren. Zî
,J
-sleepte ecn bootje vnort,

waazin cen moctlig rjongcling, onahangcn metecnjaglhoorn, een ltostbarel
a ringaan
-

dcn A'ingcr en een '
verguld zwaard in de hantl, zicll bevond. Een zilveren schild, iI1
cen 1-00(
.
1 s-eltl, waarop aclltgouden Koninkli
jkesclzepters, ltruiswi
jze gelegtl, en in

lletmidilen meteen sclloon groelalkleurig edelgesteente gelooid,1ag '
vöörhem. Hi
jkwanl
jmegen tradhi
juit
uit1)e1
;aardsclleParatli
js;zijn naal
'
n wasIsLIAS. AandenburgteNl
De
s
che
one
ma
agd
nader
de
,
he
el
t
e
he
m
zijne boot, en Legeerde BEA'
1'RIx tesprelken.
vriendeli
jlt welkol'
n, en geleitlde hem naarlaaarverbli
jf. Reedstevoren washaarin
eenen droom xoorspcltl, dat tle lzeerli
jkejongeling zou lkomcn,laaar gemaalworden,
en een gelulklkig en zegevierendlkroostde vrtlclltdezervereeniging zjn zou. Deverzekeringen van ELIAS stemden mel f
lien tlroom overeen, terwi
jl hij lzaar beluigde,
jlte vi
.
janden te vertlri
jven,tlîe na den dnod haars
dat lai
j gekomen AY11S,om hare talri
vai
lcrs, op hare erfgoederen l'lanaden. De echlvereeniging volgde wcltlra,doch onder

ééne voorwaarde van t1ezi
jllevanyrLl-ks,datzi
jnegemalin nooitnaarzi
t
l
'
-n geslachtof
afkonlstmeest 4'l-agel), dewi
jlzi
jlfern (1a))dadeli
jk en ollllersl,
elbaarA-erliezen zou. Het
(1)57,
$(
;Ex&,
ku,D.11,19I.j,
.
$8). 3,a,tsl
-.
!.
r-s,zz
-ist.e,.t;-eldevl.1).1,J.
)1.27.
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l;O~O geIuk vervulde zijne heIofLenen wensehen; hli versIocg al zijne vijanden , dcelde in de achting
der Vorsten en werd tot Graaf van Kleef verheven , welk land hij van het Rijk in leen
Drie zonen verhoogden zijne huwelijksvreugdo , en onder hen verdcelde

zou houden.

hij zijne goederen.

DIRK,

de oudste, onlving met het schild en vergulde zwaard

des vaders, de graafschappen [(leef

Teist erbund ;

en

GODFRIED,

den jagLhoorn

DIet

de jongste, den ring henevens het land-

hot graafschap van

Loon, en

graafschap Hessen,

Vrouwelijke nieuwsgierigheid maakte een einde aan dien voor-

spoed.

BEATRIX

KOENRAAD,

kon zich ten laatste niet langer bed wingeu , en vroeg in een ver-

tr ouwelijk oogenblik: » Hcer! zult gij dan uwo kinderen niet willen zeggen, van waar
gij gekoluen zijl?"

In stede van een autwoord , verdwecn

ELIAS

vraag, en nooit 1110gt de troostelooze vrouw hem wederzien,

onmiddellijk op doze
Berouw en zelfverwii!

knnagden in haren hoezem , en voerden haar, binnen hetjaar , naar het graf. Latere Schrij...
vers , welk e in deze vertelling eene opgesierde waarheid vermocdden , hebben aan het
hestaan van dezen

niet get vvijfeld, maar gegist, dat hy een man van eene geringe

ELIAS

of onbekende afkomst geweest is, en onder

Saracencn , sneuvelde.

'VALTGER,

Volgens dezelfde berigten, huwde de dochter van cen hunner

zoon van Graaf

lUke gocderen aanbragt.
en

in eenen veldslag tegen de

Zgne nakomelingen handhaafdeu zich nog eeuwen lang in het

Graafschap Teisterband,
met

KAREL lUARTEL,

GEROLF

en breeder van

DIRK

I, wien zij aI hare vader-

Bisschop van Utrecht, zou bun achterkleinzoon

ANSFRIED,

de laatsfe Graaf van Teisterband gcweest zijn, zonder dat gemeld wordt , wat

daarna Tan dit graafschap geworden is.
vele verdichtselen , op te sporen.
tiende eeuw , zekere

"'"ALGER

schap , in Teisterband bezat.

of

llioeijelijk is het de waarheid , te midden van zoo

Zoo veel echter sohijnt zeker, dat in den loop der

WALTGER

aanzienlijke goederen, miss chien "vel een graaf-

Ifij wordt voor een breeder van Graaf DIRK I van Holland

gehouden, hetgeen evenwel bij eenigen niet hoven aIle bedenking verhevcn is.
kornt het eerst

ANSFRIED

Na hem

voor , welke , nadat hg den Utrechtschen herderstaf had aanvaard ,

U~ROCH, een zijner nabestaanden, tot opvoIger gehad, en wien hij 1110gelijk , een gedeelle

zijner goederen verrnaakt heeft.
mers

VOOI'

Het graafschap van

UNROCH

werd na diens dood, im-

een gedeelte, door den Keizer aan het Sticht Ut rech t geschonken.

In zekeren

])evesligingsbrief, eenige jaren later gegevcn , vindt men voor het laaLst , van eenen Graaf in of
"ran Teisterband melding gemaakt.

Allcngs was dit graafschap deels in het bezit del' Gra-

ven van Holland , deels in dat del' Bisschoppcn van Utreclit , del' Graven van GelrB
en del' Hertogen van Braband geraakt, en werd eindclijk geheel ontbonden

(1).

Even onzcker en in verdichtselen gehuld aIs de bescheiden orntrent de Graven 'van

(1)

VAN

hI. 27.

SP!EN,

Inl. tot de Hist. 1~. Gelderl. D. III. hI. 122-202.

ut«. e.

Gelderl. D. f.

D E S V A D ER LA N D S.

Telùtet'
hand, zi
jn tlie betreklteli
jltdeGraven A'an Hagtteland. Degrenzen A'an ditge- 900, zoo min a1svan eenig anderGraafscllap diertjtlen,jtlistbepaalt
lworden. 1010

w estltunnen

Xen Ineenh,datlaetcenc groole llïlgestrektheid lands beooslen denAï
psz geweestis, dic

zich langsdebcidezi
jdenvandenItlkseluitstreltte,eninverschillendegraafschappenenbi
jzondere gouwen vcrdceld was, van wcllke zeer vaarscl
ai
jnli
jlkéén,in eenennzeerbepaalden zin , Ilanteland genoenld werd , en laet lalere graafschap Ztttphe,
n , ofaltlzanseen
getleeltc daarvan,oms,alte. Xen llccftzelkeren AvlcuslAx,ecn aanzienli
jklleer,lotstanzvader der zoogenaamde Graven van Ilalneland verheven , en even onoordeelkundig als

eigendunkeljk, allen, welke onder dien naam in de esclliedeniss'eorlkemen, onder
zi
jn geslaclat geteld. Ondanlks de verwarring en duisterlleid hieruit ontspreten, lkan
echter als zelter aangenemen wordell, datv-lcllxkx, in hetmidt
len der tiende eeuw ,
-

Graafin Ilantelalèd,oflieveraan deocvers'
vandenWt).1l,geweestis enaanzienli
jlte
erfgoederen zeo wel a1s Keizerli
jlke leenenj in dezestrelten bezelen heeft. Naaralle
AvaarFclii
tj
-illi
tïlslltxitl laad Li
j lletgraafschap,naderlland Ztltpltellgeneenltl,onderzi
jnbewind; doch lzne verrezi
jlzreglsgebied zich cigenli
jk uitstrclkte,isnietmogeli
jk tebepalen. Xen wil, dat zi
jne voorouders het Lewind overeen gedeelte'
van Gevmanl*è',
lalagsdenOceaan,gevoerd hebben,enhi
jzelfdekleinzoongeweestisvanxEtklwllv1tn,tlie
voor eenHertbg van Fl-l-ealalld gehouden wordt. Onder lletweinige datvan lael'
n is01)-

geteekend,belaoortdesticlating van deabdi
j van E ltelî,,wellte Li
jaan laetLestuur zi
jner oudste dochter,de abdis LvlocaxI
)ls,vertrouwde,en metaanzienli
jltebezittingenin
Kam eland , op deKeluîreeneldersbegiftigde(1).Dezevrcmemildheidmisllaagde'sGra.

venanderedoclller,debefaamdeAOEIZA,wclltenazi
jndood,een gedeeltedezergiften
als haar el'
fgoed terugeischte, dewi
jl haar vader, Arolgcnsde Salksischewetlen,deze

973

goetleren , builen hare toestemming niet laad mogen vervreemden. Na een langdurig
geschil, gelukte het Keizer o'
r'
ro llI daaraan ecn einde te malten. AIIEIU: deed afetand xan al de giften , ten behoeve van E lten gedaan , behals'
evier huven (ettrtet
q,
die laaar teruggegeven verden , en bleef overigens in hetbezit xan aldcsvaders aan-

zienli
jlte goederen (2). Zi
j was gehuwd met Bwrlllr
ltlclt, een breetlerszeonvan cooralso,den Keizerli
jkenlandvoogd (Prae
jeetue)indiestrelken,toen eenetalri
jke vloot
derNeormannen,deMermeen .
W aaltotaanTl-elopstevende. Bi
jhetberigthunneraan- 1()()t)
(1)Degiftbricfwordtgevondcn lài
jB0N1)lx,Cltarterh.r.Gelderl.St.1.bl.64;enbiiscuwzuT*@

u xnEllo , Cltarteth.wczl Triesl. D.1.Ll.6
-0.

(2)VAx spxxx,Inl.totdeffzàf.r.Gelderl.D.1.bl.32 151. Ilist.r.Geldel'l.D.1.b1-31.
Hetkomtdezen Scllri
crzeerwaarschi*i
i*i
or, dat dczc v'
Icnxzx één ismctdicn Gritafwlcu*i
'v
J'nl
@'k vo
MA>,, welke in de Gcschiedcnisvan Tlaanderen, a1s Graafvan llct slot fc Gent voorkomt,llist.r.
Geldeïl.D.1.bl.32);3. Vcrg.lïicrvoorbl.27.
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900- komst, hevingen schrik en ontslel Lenis de oeverbewoners , die in allerijl hun behoud in
1010 de vlugt zochtcn, en den Yijanden al hunne goederen ten prooi lietcn, » behalve hun

geld, want zij waren kooplieden."

GODFRIED,

hoewel hoog hejaard en afgeleefd, steeg

to paard , en helette , ofschoon met moeile , het verdere vlugten der landzaten.

Onder-

tusschen haddcn de vijanden, zonder tegenstand, het half verlaten Tiel ingenomen,
geplunderd en in brand gcstoken;

het klooster van

ST.

WALBURG_\. ,

door Graaf

Legifligd, in puinhoopen veranderd, en de kerk van hare
kosthaarheden en sieraden beroofd. GODFRIED had middelerwijl eene groote menigte yolks onder de ,Yapenen gebragt, en het bevel daarover , uithoofde zijner
hooge jaren , aan BALDERICK en UNROClt opgedragen. De Noormannen, die reeds
met den huit naar hunne schepen teruggeke~rd waren , ligtten onmiddellijk het anker
'VALGER

gesticht en

op het gczigt dezer hcnde , wclke zij zoo spoedig niet verwacht hadden, en voeren
half vluglende, de lYaal af. Ilit verlcvendigdc den moed der landzatcn, welke, onder
ligte scherulutselingcn, de roovers Iangs de heide covers volgden , doch niet beleUen

konden , dat rleze eenige gehuchtell, digt aan dien slroorn, in de asch legden.

Den

volgendcn morgen echter sprongcn de Noren ouverwachts aan land, schaarden zich in
slagordc , en daagden hunne verrolgers ten strijde nit.

Doch deze , mcest landlieden en

onbedreven in den krijg, hielden zich, op last del" beide bevelhehhers , in .hunne stelling, ,vaarop de Noorruannen zich weder inscheepten , en ongehinderd hunnen "reg
vervoludcn , zonder cenig mcrkolijk verlies bij dozen in val gelcden Ie hehben (1).
FRIESI,AND.

lVleer dan Utrecht en Gelderland was Friesla nd , in <lit tijdperk,

hloofgcsteld aan de roofwoede del" Noordsche zceschuimers, schoon de Christen geschiedschrijvers er ,yeinig of gcene melding van maken; welligt de,vijI deze rooftogten , bij
de vorigen vergelekcn, niet noemenswuardig waren ,

of niet te hunner kennisse

kwamen (2). Men leest ondertusschen, dat de Noorweegsche Koning
GER,

zijnen twaalfjarigen zoon

ERIK,

HARALD llAARFA.-

vijf oorlogsvaarfuigen gaf, met welke dcze gedu-

rende vier jarcn , de kusten der Oost zee , die van D enemarken , Saksen en Friesland

verwocslte (3).

Fr ieeland was waarschjjnlijk , te dien tijde, in drie hoofd- graafschap-

pen, Oosterg o , Westergo en Staveren, en in verschillende kleine of onder-graafschappen gesplitst, over welke tijdelijke Graven, in naam des Keizers, het hewind
zullen gevoerd hebben.

Geheel Friesland, van de Kinhem tot aan de Wezer, ornvattende het tegen,voordig ~7 oord-Holland , Friesland , Groning-en en Oost-Fries-

(]) AI.PEllTlJS,

de Dicere. Temper. L'ih. I. c. 8. p. 96, 97, in

aeci, T. I. Li ps. 1723.
(2) 'V AN
(3)

B01IIUIS,

VAN IJOLITUIS;

de

ECCAnn,

Corpus 11£8(0:. medii

lIe t C'irou, Tiel. brcn gt dozen tOGt tot he t j aar 1007 f Cfn[~. p. 78.
NooJ'1J~.

/in N ederl, hI. 188.

t. a. p. hI. 177.
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/alld, benevens .
Dt-enthcen een cdeellevan Ovevl
jeeel, wasinzeven gouwcn ver- 900-1010
deeitl welke de zeven Friesche Zcelanden genoelntl werd
en,en diegemeenschuppeli
jk
hunne ltusten t
egellde Noernaannen beschermden (1). lreledezcrzeeroovcrsbleven
achter cn vesligden zich in Frl
-eeland.; laet zi
j1 tlcor zich metgeweld van eenige
Plaatscn m eester te maaken, hel zi
j doordeChristeli
jkegedsdienstte omhelzen,en
alsdalz werd vall zelf hun llet '
verbli
jftcegestaan, daarmen hen nietmeera1svi
janden , naaar als vricnden beschouwde, van welke niels kwaads te duchten , m aar
veeleer, in geval van nood , zelfs hulp cn Lescherming le wacllten was, vooralwan-

neerzi
j, door lzuweli
jken, zich metdelandzaten A'ermaagscllaptlzadden (2). llctbeonwaarsclli
jnli
jklaeden,vats-an1zekeren oDo,
denzoolacens Hcrtegsvan Botltnl-è. inhetNeordeesteli
jkgedcellevanZèreden,verhaaltl
Avordl.Xinzaam van aard endappcr,zeulai
j,bi
jeendezerstreoplogtenaclltergebleven, pav
de achting der Friezen gewonnen,enzichmetzi
jnneefFREDERIK,inOoetergonedergezet
hebben, alwaarhi
jeenfraaislo!ofstinsboliwlle,en ecncdoclaleruitlzeladelli
jkgeslacht
hoort derllalve niet tot het gebied der

.

xan cxxxlxox l
auwdc. Uit hem , vilmcn ,ontsprootde vermaarde stam van sorxl:,
die ceuwen i
n Frl-ealand gebleeid heeft, dech reetls overlang isuilgcstorven (3).
Mfatmcn oolt hiervan houde. alleberigtellkonlendaarinoverecn ,datdeNoordschevolken
op hunne strooplogten , m eermalen en ensneorzicns F'
t-g-ealalld '
verwoesten Lezetheb-

ben (19. Ongetwi
jfeld heefthetgetlurig gevaar,waarin t1eFriczenzicla,uithoofdedier
aallvallen bevonden , aanleiding gegeven ,tot hctvergunnen A'an LetLckende veerregt,

dat zi
t
j, onz wellte reden eek, niet builenlands len lkli
jg
. mogten epgeroepen 31'01-den (5). De moed en waklterheitlvanKeizerulr
xllrull
tl,boczemden den Noren gecll
pl
undcr
ent
len aanval op Fl-ieeland, p,
:4?
ontzag in. Zi
j dctlen te water en teland eenen
tlocllwertlen doorden dapperenYorstoverwennen,schalpliglig gemaalkt,eneenhunnerKo-

ningen,cllluplxslofcllvslplAx,gedwongen,hetChrisleli
jltgeloefteomhelzen (6).DeDenen bleven eclztern0gsteedsgevaarlijltenaburcnjenalhetgelukende(lapperheitlvanecnen
(1)Lrtors,Fe/'
i-.Gesolt.d.Nederl.D.1.b1.77,78.
(2)Tegeltw. Staat'
v.Fr?
-e4l.1).1.bl.283.
(3)Occo sclnl.Exsls,1:1.79.
(1)AvlxsExlrs,Cltron.r.kh-iesl.bl.115.
(5)Scno'
rkxrs, I'
r.Nl
-df.b1.78. k'.sloEaos)Fr.Jcc'
ri. D.II.bl.124. V.Botnrlszt.a.p.
1)1.281.

(6)German. &13/91.bi
j 'IsTonlrsJT.II.p.718.j 97. SIGEBERT.GExnt.
kc.p.811. REoI>o,
Cltl'on.Lib.lI.p.103,sprcekthicrvan op lletjaar931ytcn warealdaareen anderDecnschcKoningdanctllrplïxbedocldwierd. E.I)l:zI;G.
kbrcngt?tcn onregtepditvoervaltetlletjaar923terug. Ill
-st.z
n.Oosl
jriesl.bl.90J91.
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9001010

OTTO

I werden vereischt, om

GESCI-IIEDENIS

hen te beteugelen.

Hun Koning

HARALD

BLATAND,

door den Keizer overwonnen , Iiet zich met vrouw en zoon doopen, en bevorderdo

Jutland 'vera nu in drie bisdommen

met nadruk uo Christelijke leer in zijne staten.

gedeeld, en aan het aartsstift ran Hamburg onderworpen , zoodat cindelijk het plan

den Groote en

den f/rolne verwezenlijkt werd (1). De invoering

van

KAREL

del'

nieuwe godsdienst vieI intusschen den meeslen Denen ondragclijk, en verwekte

een hevig misnocgen tegen
eindelijk door
wrankzucht

de hand

hun

LODE'VIJK

HA.RALD,

eens

vaderland,

die IDeeI' dan eens van zijn zetel verdreven werd , en

verraders
en

sneuvelde.

verwoestlen

Velen verlieten nit wrevel

de omliggende,

en

in het bijzonder de

Friesche kusten , zoo dat Fr iesland , gelijk men vcrhaalt, nooit te voren zoo schrikkelijk door de Noordsche zeeroovers was geLeislerd gcwcrden als thans (2).

Omslandig

wordt een dezer rooftogten door eenen Schrij vel' geschetst, die zeker niet later dan in
de twaalfde eeuw kan geleefd hebben, en zich door naauwkeurige en eigenaardigc schilderingen, voordoelig onderscheidt.

Hij verhaalt, dat de Deen

EGIL,

zoo wel door zgne

dapperheid aIs skaldenkunst heroemd, na velerlei lotgevallen en strooptogten zich omtrent
3

het midden der tiendo eeuw ,

met den Nool'\veger

ARINBIORN

vereenigde , Saksenland

plunderde en in het begin van den herfst , Friesland bezocht, waar hij en de zgnen
des nachts, bij sliI weder , zekere rivier opvoerel1, » want men yond daar geene goede havens, maar breede ondiepten voor de
vel' va n de rivier, lag een bosch.
waren."

kust,

Hoogerop waren ruime vlakten , en niet

Het veld was daar nat, de,vijI er zware regens gevallen

Hier landende , lieten zij een derde deel hunner manschap tot be\vaking del"

schepen, en trokken met de overigen, tusschen de ri vier en het bosch voort.

Spoedig

kwamen z~j aan een welbewoond vlek , welks inwoners , zoodra zij merkten , dat er

» Vikingar" waren , haastig de vlugt namen, welligt minder nit vrees, dan om zich op
een bcpaald punt te vereenigen en de roovers verder van de schepen te lokken, ten eindc
hen gemakkeIgker te overwinnen,
vIek.

»

De najagende Noren vonden nu een tweede en derde

Hier strekte zich het vIakko veld in groote ruimtc nit; het land was overal met

grac hten doorsneden, met welk e de bewoners hunne akkers en weiden hadden omgeven"
Op som migc plaatsen waren groote palen in den kant del' grachten geslagen, en planlien Ingen, als bruggen over het water."

Ook hier vloden de ingezetenen en verspreid...

den zich in het bosch; doch vielen , meer dan drie honderd sterk, uit hunne schuilhoeken op den vijand nan, toen deze vel' genoeg was opgerukt.

Een hevig gevecht voJgde ~

de Friezen namen op nieuw de vIngt en verstrooiden zich, vermoedeljjk uit krijgslist;:

(1)

VAX BOLTIUIS,

t. a. p. hI. 187.

(2) Duno "E:1nlIL'S, de Ber. Prise
Fr. Jaarb, D. II. hI. 122.

ina. Lib. VI. p. 8G.

Scnorxxus , Fr.

ut«. hI. 7S. J,'. SJ01i:R ll~' )
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naar alle kauten , waardoor de hen vervolgende Noormannen insgelijks uiteen raakten.
EGIL,

slechts door eenigen vergezeld, drong stoutmoedig 0p cen groater getal vlugten-

den aan, die achter eene gracht terugtrokken en de plank ,vegnaluen.

Terstond sprong

hij oyer de gracht, en daar het nicmund waagde zijn voorbeeld te Yolgen, zag hij
zich geheeI aIleen door de terugkcerende Friezcn aangevalIen, doeh vertlcdigde zich zoo
dapper, dat hij zijne aanvallers , elf in getal, in het stof deed bij ten.

N u legde hij de

brug wcder over de grift, en begaf zich , langs bet Losch, om des noods daarin eene schuilplaats te vinden , naar zUue schepen , die zUne rnedgezcllen reeds hereikt hadden.

On-

dertusschcn was door de roovers een rijke huit aan strand gehragt; dcch Ierwijl zij bezig
waren <lien in te schcpen, stortle zich een groot aantal Friezen, geregeld en met werpschichten ge"'apend,

op ecncn digt gesloLen drum N oormanneu ,

den arm, de 'Yacht hielden.

EGIL,

die met het schild aan

dus in ztjnen togt verhinderd, wierp zijn schild op

den rug, en viel , met snelle vaart , in het midden der vijanden, door welke hij zich, met
heide handen eerie zware spies voor zich uit zwaaijende , cenen weg baande, en behouden hij de zijnen aankwam , die hem reeds verloren achtten.
stevenden naar Denemarken (1).
einde

men

zich

Hierop gingen zij scheep en

Wij hebben dit eenigzins uitvoerig medegedeeld, ten

een denkLeeld vorrne van de

'''ijze, op welke deze zeeschuimers

Uit het onbepaalde del' beschrijving , durft men geene

hunne rooftogten uitvoerden.

gissing wagcn, waar dit gevecht isvoorgevallen , en t"'\jfelt zelfs, of de geschiedenis onzes
lands er wel aanspraak op kan maken (2). \Vij zien echter even weinig , dat de bcschrij "ing in
strijd is 111ct de toenmaligc natuurliilce gesteldheid ran ons Friesland, als dat het ver-

haul zelf, op dit ge,vest geene betrekking kan hebben. De Noormannen toch gaven steeds
) heinde en verre het bIoed van menigen Fries den zwarten wolf te drinken." De Friezen
hleven , van hunne zijde, niet in gebreke, steeds ijverig deel te nemen in het tuchtigen dezer
roofzuchtige vijanden, en

OTTO

I wordt door cen Noordsch Dichter» de dappere Koning

der Friezen" genoemd, die » Iuide z~jne scharen tenstrijde riep
stroopte de Deen
de zoon van

OLAFR

langs de kusten van Fr£esland, en na hem

HARALD BJ.lAATAND,

reude de minderjarigheid van

(1)
})1.

OTTO

(.3)

VAN BOLIIUIS i

II.

nOLHuIs, t. a. p.

DEEL.

1.

a.

p.

II

SUEN TINGUSCEGG,

III, Stavoren, hcnevens andere plaalsen op de Frie-

l\luLLER, Saga Ilibliotli. .S. D3, 04, hij

VAN

OTTO

wiens krijgsnlakkers het misschien waren , wclke gedu-

UG-DU.

(2)

(3)." Ten tijde van

u. !JU.

u. 18~)

18U.

YAN nOLurIS,

de

iVOD]'},l. 1"n

LVed~rl.

Eijl. en Bijr ~

voo-101V

A L G E )1E E N E G E SC H IE D E N IS
'

J

t)
00- schelkustcn,plun
derden en vernielden (1). TussclzenhetKlieendeLauttteè'smaaktc
1010
.
ziclz in clien ti
jtl,hetgeslachtvan zovlzsalA zeet
..
î.ertj.
kejastelj-k kajjt
ljbestrjden dcr
Noormannen , tegen wier strooptogten het ten slagboom strekte. De begraafplaats
van vier helden uit dien vermaartlen stam , vond men op hcL einde der veertiende

ceuw , omtrent ccn uurgaansvan Leettmaarden,aan den di
jl
t derAlzddelzee,in een
dol
'p, datnaar BRITSA Jovl-sx:, den oudslcn dier broederen,nog heden den naam val)

Britnttm drgagt. UithetLati
jnscheopschriftvandenrootlenvierkantengrafstecnbleek,
tlatBalrszk, de beschermer van Frlesland genoemd ,in negcn honderd twce en negen-

tig,en een jaarlaterzi
jnbroederzlzsr:,overleden was;terwi
jldedcrde,JELTSE gelzeeten, hen in heL jaarnegen honderd aclaten ncgentig volgde, nadatlzj doorzl
jno
dapperlleid, dcn Noormannen zulk een schrik en vreeshad ingebnezcmd, datzi
jhet
bi
j zi
jnen ti
jtl,nietwaagden hetland door hunne strooperi
jen te '
verontrusten. Dc
s'ierdebroetlery me@name uorsx,llad hetsledeke U'
itgong geslecht,nadatlli
jmenigwcrf de zeeschuimers
verdreven had. Zi
jn sterfjaar wordt niet gcmeld,
maarwel,dathi
j de laatste van ditheldengeslacht geweestis(2). Na dien ti
jt
l
schi
jnen deNoormannen Fl-,
leeland beoosten hetKll
-e,nietwederverontrusttehebben,
1007?ofschoon zi
jhunnestrooptogten nietgeheelstaakten. lnhetbegin derelfdeeeuw ,vcrscheen detwaalfjarige OIZAI?R, uz
Nawrnszoon, meteenigeschepen voorlzetstrand van
Einnlim (Kennemerland), waarhi
jdooreen zwarenstorm beloopenwerd, doch het
gelulthad,deschepen op de anlterstehouden. Tcrstondbi
jzi
jnelandingvlogende
inwoners te wapen, om den verdelgenden vi
jand teweren, en op hetstrand vieleen
hevig gevcchtvoor, hetvi
jfde op dezen togt, waarin OIZAFR de zege behaalde. ))Gi
j,
die de lafaards ter nederwerpt,''dus spreelttszovt'
rh sKz
tlzo denZeekoningaan, ))hebt
-

in den vi
jfden helmen-vernielenden stri
jd gezegepraald. Voordehoogelkust(deduilzen) van Kinnlz-z?z hebbenuweschepen eenenhevigenslorm doorgestaan. Intusschen
recd lact leger metschitterenderusting op uwebodemsaan; doch uwe ltri
jgsgezellell
trokken er tegen ten stri
jde /
q39.'' Ondanlts deze overwinning vertoefde oruArlt niet
lang in deze gcwesten, maar stak naar Engeland over. Hi
j sneuvelde in duizend

(1)Vzxnoï-ut:ls,t.a.p.b1.190.
(2)svlxszxlrs,Chron.t.Triesl.b1.177,178. Scllnrlwt-s,Ft.N/'
dl.L1.78. lli1
-hetopcnen
xanlletgral-,vondmenLetli
jkvanItsrAzorz-sxA))lanck tltiendeltal
froetmctccnvreeselyckengrootcn Iaacrdtzdie,wclcke geroertcndebewogenzi
jndcJfcrstont'atn stnfrcndcasscllcnghcvallenis-'t
*F

MTzlsExlrsJt.a.p.

(3)5r,
6x sotllrls)dcw
vpp?-pl.in Actlcr/.Ia1.192.
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n gewi
jd.
De invallcn 2er Noren in Frg-e&land, dc langdurige versteling en de tlappere, on-

vermoeitle'
vcrdediging derFriezen,wellke eindeli
jk doordenschoonstenuitslagbelkroond
Mrerd, hadden eenen gcwigtigen insrlocd op het karakter A'an dilm erkwaartlig vclk.

))lliertloorwasdekri
jgslaaftigo geestaanlloudend gevoed en A-ersterlkt,de liefde tohtlen
eringen getroosthad,aallgeltweelkten
#eboorlegrend voor welkenmen zich zoo I'ele epoflde zucht voor vri
jheid en onafhankeli
jkheid zco diep in hun binnenste gcprenlgen'
or-

den, datzi
j nog lang daarna,allevreemdelleerscbappi
jvcrfoeiden,en zich alleen aan
den Keizer en laetRi
jk onderworpen rekenden. Van daardatdeFriezcnlaullnevri
je
rPglspleging toeschrelrcn aan den vetlersland,dien zi
j denX'Oormanncn gebodenllat
ldcn;
sran daardiebloedigeoorlngen metdeGraven s'
an Hollalld en allen,diehllnnes'ri
jheid durfden belagcn; '
van daar die eigenaardige trclt in hetFriesche volltskaralkter,

jkela,waartoe
waardoorzi
j noglaeden zich van de overige ingczetenenderverschillenderi
zi
j belaooren,zeo kenneli
jk onderscheidel)(1).''
Terwi
jldeNoornlannenFl-lesland noginvreesenonrusthielden,Staroren innegen
lzonderd zes en negcntig, voor een grootgcdeelle, door eenen hevigcn brand vernield

wertl, en hongersnood en besmetteli
jke ziekten llet gewestteisterdcn, dreigde eene
hevigetweespalttusschen de adelli
jkegeslachren van ExcltEMz
k enzoxgAilA,opheteinde
der tiende ecuw ,de algcmecne ellende nog tc verhnogen. HEssryuAEnEs zoxGz
ksxA,een

voornaam Friesch edelman, was door uxlTsu Excr
tExA en'zi
jn neefsox,cKz,bi
j de regtersdesgemeenen landsaangelklaagd,t
latlai
j vooreene aanzienli
jlte som enanderevoordeelen, aangenomen hacl,Frlealand aan den Graafvan Ilolland te leveren. De mare
hiervan vcrsprcidde zich weltlra deor lletgeheele land , en bragt aller gemoederen in
beweging. Joxo&MAwerdin rcglegeroepen,verontschuldigdezich,en beloofdezl
jne

onschultl, volgens regelen van regte, tebewi
jzen, ondcr aanbieding van gencegzame
borgen,tot tlat Li
jziclazou verantwoortlhebben, hetgeen hem werd toegestaan. Hi
j
bepleitte zi
jne zaak ten gencegen derrcgters, en eisclatenu, ondersteund door zi
jne
nabestaanden cn vrienden,datlleln denamen zi
jneraanltlagerszoudengenoemdworden,
len ei
nde op lzen decerroovende verongcli
jking te verhalezi. Xen maakte hierin zwaI'iglzeitl, dewi
jlmen ziclzverbonden had,diegeheim te houtlen. De beide aanklagers,
vcllke a1sleden van laet gemeene regtin Ft-l-eeland ,in de vergadering zitting hadden ,

verden niettemin,tehunnerbcschaming cn schande onldel
kt,en verklaarden openli
jk,
(1)A'A>1101-11rIs)t.a.j).1)l.286.
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1010

dat hunne

aanluglog

voortjrovlocid.

allcen uit eenen Duden, ingeworteldcn haat tegen JO~GAJ'L\. was

'V ccdend over deze Iaaghartighcid, zon

HESSEL

zijne lasteraars terstond

met zijn zwaard doorstoken hehhen, indien hij niet door anderen daarin ware verhinderd
ge,vorden.

Or zlin verzock, werd hem echter, tel' yerdediging zijner eel', een kamp-

gevecht met zU ne beschuhligers vergund, onder voorwaarde , dat daurmede voor aItijd
de Dude wrok zou vergeven en vergeten zijn.

JONGA.l\L\.,

ondersteund door dien moed

welken de onschuld inboezemt , zegepraalde in dezen ongel~jken strijd.

HAITSE werd

he! hoofd hli na geheeI gekloofd, en SOLCK.E derwijze ge\yond, dat beide kort daarna
overleden.

En zoo eindigde een twist tusschen twee aanzienlijke en vermogende geM

slachten, welke aan Friesland heillooze gevolgen scheen te voorspellen (1)"

Or de lijst del' waarschijnlijkhedcn en geloofbare gebeurtenissen, welk e de Friesche
Jaarbocken , nit dit tijdperk hebben opgeteekend, behoort de vlugt van SIGFRIED of SIKKO ,
den tweeden zoon van Graaf

ARNOUT

van Holland.

l\'Ien verhaalt , dat hij een van

's Graven hovelingen in een tweegevecht had gevelJ, en uu, beducht voor den toorn
zijns vaders , naar Friesland vlood , alwaar hij te Stavoren, door den Potestaat GOSSE
LUDIGIUAN, rninzaam ontvangen werd (2).

Na eenigen tijd gaf deze Regent hem zijne

dochter TETTA of TETnURGA, eene jonkvrouw van uitstekende schoonheid , ten huweliik ,
en nu besloot

SIKKO,

zich voor vast in Friesland te vestigen

Graaf ARNOUT echter ont-

hood hem verzoenend terug, en schonk hem eenige landgoederen, benevens het slot
tusschen Haarleni en Iieoerioij]«.

Het geslacht van Brederode , ten naauwste aan de 1101-

Iaudsche Graven verrnaagschapt, zou alzoo, voIgens dit verhaal, van moeders zijde, uit
Frieschen hloede ontsproten zijn (3).

NOORD-ERABAND EN LIlUBURG.

'Vas Nederland, henoorden de M aas , het afwissclend

tooneel van oorlogen, slrooptogten, verwoestingen en vernielende Iandplagen ~ ook de'
gcwcsten , bezuiden dien SlrOOlTI, deelden in de rampen dezer woelige tijden. GODEVAART I"
wien
VG-i

riJ"k"

BRUNO,

onder ziin oppertoezigt, het hestuur over Neder-Lotharingen

of

Lotte-

had toevertrouwd , was door zijn zoon GODEVAART II, een zwak en wer keloos

Vorst, opgcvolgd.

Niet in staat den last te torschen, dien hem was opgelegd, werd

Loth arineen , onder zijn .hewind , bijna eene prooi del' regeringloosheid, toen de dood'

(1) Occo
(2)

SC1RLENSIS,

'VAGE~.\.\R,

'VINSE;\IIUS,

ekron. v. Friesl. hI. 120;

steunende op het gezag van den ver.dichten

land gedacht hebben.

(3) Occo

hI. 81, 82.

SC.\RLE~SIS,

Jaarb. D. It 1>1. ]49.

KL,\AS KOLIJN,

wil' aan 'Pest-Fries-

D. II, hI. 150.

hI. 80.

'VrNsEMIuS,

CItron"

v.

"""rt"esl. hI. 118.

,rerg'.

F. SJOERDS,

11'.
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van

OTTO

den. Groote , hem van dien magLigen arm beroofde, welk e hem onderschraag- 0001010
LOTHAIR, Koning van Frankr ijk , achtte dit eene gcwenschte gclegenheid,

de (1).
om het reeds lang gevornlde plan, de vereeniging van Lotliarineen met zijne kroon ,
te verwezenlijken,

Uit <lien hoofde trok hU zich de zaak van de heide zonen des Graven van

llenegouwen aan, welke , door

ERUNO

van hunne erfgoederen en waardighctlen beroofd ,

naar Par~js gcvlugt waren ; en zond hen, terwijl

OTTO

II zieh in Dnitschlandbcyond,

Zli overwonncn de hevelhebbers des Keizers,

aan het hoofd eens Icgers in Henepaiucen,

die beide in den slag sneuvelden, en vestigden zich vervoIgens in het kasteel de Ilossut ,
welk

versterk len ,

zij

ge,vesten uitstrekten,
OTTO,

en

van waar zij

hunne

In denzclfden IUd trok

verwoestingen over de omliggende

KAREL,

de breeder van

LOTHAIR

en ucef'van

in Lott erijh , om er cenige leenen weder te krijgell, op welk o zijne moeder aan-

spraak maakte , als een gedeelle van de weduwgift , welke haar door haren eersten
cehtgcnoot was aangewezen
OTTO

(2).

II noodzaakte, het volgende jaar, de zonen Tan den Graaf van Henegouioen
Ondersteund door eenige Fransehe Grooten, drongen

naar Frankr ijk terag te kcercn.

r.ij eehter op nieuw in Heneeouioen , dat

BU

het tooneeI werd van vele k leine gcveeh-

ten en sehermutselingen, in welke de beide Graven, en hovenal Prins
f~'ijk, hlijken gaven

KAREL

van Frank-

van moed en heleid , maar nog meer van roofzueht en wrcedhcid.

De Keizer , die toen door de hewegingen van
listen en oproeren van

HENDRIK,

BOLESIIAUS,

Hertog van Boheme, en de

Hertog van Iieijeren , werd bezig gehouden, wenschte

van zijne grenzen een kleinen oorIog te verwijdercn , die nadeelige gevolgen konde
hebben;

hij schonk nit dien hoofde Neder-Eotluu-ingen in leen

aan

KAREL

van

Frunkr ijk , onder voorwaarde , dat htl het tpgen de aanslagen des Fransehen Ko-

nings zoude verdedigen, en herstelde tevens de beide Graven in hunne gocderen en
regten

(3)

LOTHAIR

8

hierdoor in zijne plannen en berekcningen telenr gesteld, ontveinsdc, in den

beginne, zUn misnoegen, om tijd te hcbben, de noodige sehikkingen en maatregelen

Onvcrwachts , en in vollen vrede , vall hij

te beraruen , ten eiude zUn doel te hereiken.

met cene uitgezoehte bende, in Lotharingen, en dringt verwoeslend en moordend door
LUXenlbltl~g en de

zich hevindt.

Ardennes, naar Ake'n, waar de Keizer, op niets kwaads bedacht ,

Te naauwernood ontsnapt

naar Keulen , aan de handen van

OTTO

LOTHAIR,

filet zijne gemaJin en gezin, door do vlugt

die eenige dagen in de stad vertoeft , terwijl

zijne benden , ongehinderd, de omliggende streken verwocsten. Doell

uta. Gen. de la Belg.

(1)

DE'VEZ,

(2)

SIGEllERTUS GEMBLACENSIS,

(3)

SIGEBERTUS GE~BLACE~SIS,

r- 820.
p. 821.

or zijncn leru gtogt

T. II. p. 207.
SIS:lI0NDI,

ut«.

d. Franc. T. II. p. 3,34.

?
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wapenherautvan o'
r'
ro, in naam zi
jns meesters, dat de Keizer,vcrre van geli
jk lli
j,verrassing en trouwloosheit
lte bezigen ,heln verwittigde,dat
lli
j helu dcn cerstcn van W i
l'lamaand aanstaande,een bezoelkin zi
jn Ri
jlkzal brengen.
El1 indcrdaad, op den bcpaalden ti
jtlvalto'
rro aan hetllooftlcens magtigen legersin
F?.cz?i?.t//c,ruktverdelgend voortt0taan Parl
e
jsenplantzl
jnestandaardenopdelloogte
van Alontntartre. ))Dit is vaor llet oogenblik genoegt,'zegtlai
j,en trelttaf,nadat
lli
j ecn greotaantalpriesters,a1slotschin'
lp,een Ilalleltf)-@ heeftlaten aanhefl'
en,op
zulltceneluidruchligewi
jze,datdcinwonersvanParùJ.hetlloorcnkonden. LOTIIAIR
verzameltle zi
jncstri
jdkrachlen en volgde den vi
jantl,doch lzetllli
jlktniet,dattussclzen
.

de L-eitle legers slag gelevcrd is; en (1e Franschen togen terug , toen deKeizer de
Alaas was overgetrokken. Kort daarop troflbn de beide Vorslen eelle overeenkomst,

waarbi
j Iuorux
kllt, door ecncn plegligen eed, van alle aanspralken op Lotltaringen
afzag (1).
HcrtngICARELblecfin hethel'
n toevertrouwtle bewind, en vcstigcleden zetelzi
jnsbestuursin Brl&&'eel.Ii
jn gedrag wasecllter nietgesclaikt,ol
'
ndeliefdetlesvolksteverwervelz- AYecltlerig,wreet
len inhaligwertlhî
jzelfsvreessell
jlkerveorzi
jneontlertlanen,daa
de vi
janden, welke hi
j naoestbestri
jtlen. Door ogenli
jltdeel lc nemen in de zamenzwering tegen o'
rro llI,den omnondigen zoon en opvolgerzi
jusweldoeners,verwekto
lli
j door deze zwarte ontlanlkbaarlzeid entrouwloaslzeit
l,dealgemcenes'crontwaardiging,en
lnen lict laezn gcheel aan zi
jn lotover, toen'lzi
jbi
jden dood van LonEvrlzltV van
Ih-ankl-jj'lt,zi
jn regtop deFranschelkrnon,a1s naastecrfgenaam,deed gelden. Xet
Veweld van wapenen trachtende te verkri
jgen,watdekellzederFransclzenhem wcigerde,
wcrtllai
j te Laoîlgevangen genomcn en te Ol-lcane in een toren epgesletcn,uitwelken
hi
j,op welkewi
jzeis onbekcntl, ontslagen wcrd ofontvlugtte (2). lletistennain1001 stc zelkcr, dat lai
j eenige jaren later te .
slaaetl-l
kltt overleden (3). OTTO,zi
jn
zoon,werd door den Keizer in lletbewind overN eçler-Lotlta'
l-l-ltgetkbcvestigd. lli
j

rcgecrdc in '
vredcenoverleedzontlerkinderen 1aatelaten (1). Van zi
jne vcrrigtingen

(l)SIGEnERTrSoExntAcExsls,p.821,822. IIERM.cowTltlc'rrsJ Cltron.p.260. Lkxn. scnzkrx.tstrRo. p. 315. Ilsnx. coltlxltl Cltrokt.p. 543.

(2)SloEnEl
kTrs GEullsacExsls)p.823.
(3)DtwEz,Hist.t7ézl.delaBelg.Tom.II.p.307.
(4)SlgEnEnrrsczxntlcExslsap.826.Jfcgpz.Cltrott.Tel
g.p.t)6. DswEz,t.a.p.p.309,lncrltt
aan ?datmctHertog OTTO,de manncli*i
c stam van x.&REI-deltGroote cindigde. SlsxololdaarenFk
tegcnJ verllaalt,dat llertog ItAltss nog twcc anderc zoncn ,x.
knELcn I-tlnEwllx gcnaalnd? aclttcrlicty
die vervelgcns ecnc schuilplaats in D ltitscltlaltd zocllten ?waar llct geslacllt van IZOD:SVIJK eerst in

DES
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±
,vordt nergens melding genlaakt; trouwens de geschiedenis Ieent hare stift, om gerucht- 900-

makende daden, die dikwijIs het ongeluk der wereld bcrokkenden, tot het nagcslacht 1010
over te brengen, maar vcrwaardigt zich zelden, die stille deugden te schetsen, welke
het geluk der volken uitmaakten (1).

12'J8 uitsticrf.
LODE'VIJK

(1)

ut«. d.

Franeais , 'T. II. p. 381.

Ilet Jl1agrtuln Ohron. Belg. zegt) dat

nOG hij het levcn huns vaders, stierven , P: 89.

DEWEl -' f.

a. p. p. 308.

•

K.\REI-I

ell

T W E E D E 11O O F D S T U Ik.

VAN D E

Li.
ITSTE IAYILLEN DER NOOR AIINNEN IX NEDERLINI)S
1,oT
r

GERH XRD 1, GRAAF VAN GELRE.
A@ *o - >o @G .

1010-1H otsxxo zx zsEsxxp. De Graven van Ilolland, ofschoan zi
jtoen nog diennaalzl
l08J
nietvoerden, bezalen van deKinltem totaan de Alaaa, vele leen-en erfgoederen ,die
Oosten , omtrent B odegravetî,, aan llet Sticht grensden. Hun gebied was echter
nog nieteen aanéén geschalkeld graafschapgeworden ,en(1eBissclaoppen l'anUtreelttwaren , deels door giftbtieven, deels door aanmatiging,in het bezitgeraalktvan Onder-

scheidene aandeelen in vissclaeri
jen,jagten,tollen,belastingen en regten,hetgeen dell
Graven zeerlastig was,en voetgaft0tdtlizenden geschillen,die eintleli
jltonderGraaf
xllltK lll,in eenen fellen oorlog uitbarstten (1). Dehoofdaanleidingtotdienltri
jgis
eenigzins duister. Xen m centhaar te vinden in 'sGraven aallspraken op zekere bosch-

ri
jke landstreek,Ileretreda genoemd,waarschi
jnli
jlt tusschen d'
e oudeJVJC.
S
-,deJfer.
?/
lc, Lek en l-lksel ingesloten , welke deor de Bisschoppen van Tt-ler , Keulen

en Lïtrecltt, hetzi
j a1s eigen goed, hetzi
j als ri
jlksleen in gemeenschap, bezeteu
werd,ofin wellke zi
j zich ten minste,hetregtaanmatigden vantevisschenentejagen.
Graafnlltltzou,om zi
jnebilll
jkeofvermeendeeischenteondersteunen,devesting opgeworpen laebben, die weltlra tot eene matige statlaangroeike,wellkelli
jden naalt)

(1)Yel'
g,llltoxaollK)D.lI.b1.8.

57

van ])ord1"ecnt gaf, en wier inwoners Friezen genoenlu werden (1). Anderen ,"oegen 1?]~;
er by, dat de Graaf deze sterkte stichtte , om de Friezen , welke zich in Jl1eru:edlt lO~.)
haddon nedergeslagen en lliorsa[en of MoerasLe"roners genoemd worden , in bed 'Yang to
houden , dcwijl hij hen, aIs des Bisschops mann en , verdacht hield van kwade en voor
hem nadeelige oogmcrken (2).

IIij belette nu niet alleen den Utrechtschen, om in deze

slreken te visschen en te jagen, maar belemmerde ook hunnen handel, en hezwaardc

dien door eene schaUing af te vorderen van de schepen , die van en naar Engeland voeren (3).

Het hellen van eenen tol, zonder Keizerlijke vergunning, was eeue inbrcuk

op de regten des Rijks, daar het zcker den l)ijzonderen Graven, zoo lang zij geene
landsheerlijke opperulagt (s'llper£oritas
dunkelijk

ter1~itorial£s)

bezaten, niet vrjj stond, cIgen-

belastingen op te Ieggen; men achtte di t eene soort van roof (.}). Ret is

echter vreemd , oat de heide Utrechtsche Geschiedschrijvcrs,

DE 13EK.\

en

HEDA,

ja zelfs

Schrijvers, die om <lien tijd leefden, volstrckt geen ge,vag maken van de Bissohoppclijke beziltingen in jl1erweda, noch van de zware sohattiugen , welke de kooplieden af-

geperst werden (5).

Men zou derhal ve dezen krijg eveuzeer aan eene andere oorzaak ,

als aan de opgegevene kunnen toeschrijven , en niet onwaarschijulijk is dcze in de

erkende hcerschzucht van den Utrechtschen Bisschop te vinden.

ADEI,BOI,D,

thans

ill

het hezit van den Bisschopsstaf , moet althans reeds eenigen tijd yroeger, hct voornc ..
men gekoestcrd heLben, de aanwassende magt van Graaf
zich door den Deken

(1)

ALPEUTUS,

Lewcert

'VALDEllOLD,

te heteugclcn , doch had

nog steeds van alle dadelijkheden laten terughou-

de Ilicers. Te1np. Lib. II. c. 20.

nILDERDIJK

DIRK

In .nayolrring "an

"'AGErtAAR

(D. II. hI. 140),

(D. II. LI. 9), dat Dordrecht tcr plautse van llet ,rrocITcre Durfos Gesticbt

werd , en vindt zclls , dat tie bcide namen aanecn hangcn , hetgecn reeds door L\~ orDE~nOYE:i
uit yocrirr is wcderlczd ueworden in Oudt- en nieuio Dordrecht , hl. 2. Haarl. 166G, ofschoon dele

Schrijver 'Torger van dit gcyoelen niet afkeerirr was in zijnc Ileschrij», ",. Zuyt-Holland; hl. 45.

15.3. Verga onze aanmerking in de Alg. Gesch. d. lTaderl. D.1. LI.424. Over den naamsool'sprong
van Ilordrecht , IIollands oudste , en vroeger Hollands eerste stad , worden verschillende gcvoeIens
0p3'cceycn bij v,
M.

llALEN,

TYDEllUN

op

OODEi\IlOVEN,

Beschr. v. Dordr. hI. 1-30.

Beschr. o, Dordr. bl, 77-82. Dordr. 1677.
BILOERDIJKS

Beschr. r, Zuyt-Iloll. hI. 4:3-45,

Zie mede de ophelder ing van den lIce!'

Gesch, d. rade1~1. D. II. hI. 319.

ut« c-u.

Corn. T. I. P. 1. p. 32-56. T. II. 1). 1. p. 63.

(2)

ALUIT,

(3)

lllLDERrcDs

Citron. Camerar, Lib. III. c. 19..

(4)

'TAN 'VIJN,

Bij». en Aonm. op WAGES.\:\R, St. II. hI. 5!J.

(5)

VAN RIIIJN

in Bataria, Sacra; D. 1. hI. 043.

II

DEEL.

8

li~
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1010- den (1). De tolheffing te Ilordrecht bood hem eene geschikte gelegenheill aan, den
1085 G raa f b"
'
["
.
.
"lJ "-r
l~elzcr
llEl\DRIK II , d'ie Ie N"lJinegen Ilet P aaso Iitcest
was Ii0111Cn vieren
, HI

cen

onguly~tig

licht te plaatsen.

lIg werd hierin ondersteund door de kooplieden van

Tiel , welke beweerden , dat zIj, indien deze tol niet werd opgeheven, noch naar
E ngelau(l konden oversteken , noch de EngeIschen bewegen , om herwaarts to kornen
handelen , en alzoo eindelij k buiten staat zouden geraken, den Keizer de gc,Yone sehatting
op te hrengen (2). Het belang van den handel 'Yoog zwaar Lij
dat dezo onbelemmerd zoude blijren, beval hij

GODFRIED,

HENDRIK,

en begorcnde ,

I-Ierlog van N eder-Lotluirin-

g"en, in welles ring Utrecht zoo wel als het land 111erlveda gclegen was , Dordreclit te
slechten en

Graaf

DIRK,

'8

Graven onderdanen van daar te verjagen (3).

To vergeefs trachtte

die zich mede op den rijksdag bevond, cene zachtere uilspraak te verwer-

Yen; hij vertrok derhalve om gelveld met ge,Yeld te keeren , en voerde, bij het ,Yeg-

gaan, den Utrechtsohen Bisschop hoogharLig te genl0et, » dat hij wel middel

ZOU

yin-

den, om zijn goed regt Ie verdcdigcn , en de uitvoering des bevels te verijdelen (4)."
Terwi] I

zich bcreidd e, de bevelen des Keizers , wier billijkheid en regtvaar-

GODFRIED

digheid zeer t,vijfelaehtig zijn, ten uitvoer te brengen, opende Bissehop ADELBOLD de vijandelijkheden tegen Graaf

door zekeren

DInK,

DIRK BAVO OfBAVOOS ZOON ,

die het graafsehap

Bodenlo (Bodegraven) van het Sticht in Icen hield , en waarover vroeger eerst zekere
daarna een

WERICH,

GODEZO,

tot mark- of grensgraven waren aangesteld. Graaf DIRK III

toefde niet , eene aanzienlijke luagt bijeen te brengen, om de vernielende aanvallcn Tan

BA. vo te beteugelen, wien
maakte.

ADELBOLD

hii

weldra verdreef en zich van zijn gebied volkomen meester

snelde terstond met talrijke henden zDnen leenman te hulp , doch werd

RV'n,

10 van in eenen bloedigen voldslag , omstreeks den

door den Hollandschen Graaf over-

l-Iooi- wonnen , die nu het land beooslen dien stroom bij Bodegraven, en Bodegr aoen zelf aan
maand

1018 zijn gehied hechtte (5).

Gloeijenlle van wraak over deze nederlaag, welke door het bIoed ran zoo vele Utrechtsehe ridders en knapen was bezegeld, trok
bijeen en vereenigde zich

filet

Heriog

ADELBOLD

GODFRIED,

het overschot zijner krijg:nnagt

wiens strijdkrachten door de bendcn

des Aartsbisschops van Keulen , del" Bisschoppen van Trier, Kamerijk , Lu.ik en

r-

(1)

PONT.\~VS,

tu«

(2)

ALPERTl'S,

de Divers, Tev,p. Lib. II. c. 20.

(3)

AIPERTLS

(4) 'lAN
(5)

DE

Gelr. Lib. V.

SI..ICllTE.1HOR5T,

Geld. Gesch,

u

V. Ll. 53.

in 1. c. Lib. If. c. 21.

LOO~, Aloude IIo!!.

nEK.\,

77. A.

r. :37.

Divisie J lJI. lIG.

11i8t. D. If. hI. 27'1.

1-1ED.\, p. 107. CItron. ti-: p. 85. (Jude lloll.
Verge KLGIT, Ilist. Crit. COUto T. 1. P. If. p. 34, ~3r;.

tu«

Chron, zevcndc

.
f
1
!
)E S 5,
't6
1-I)V
u
'PtL 'xs
hk
'J7)S.

hunne lecllmannel,, tot een onlzag'gelijlk(,
?
-0?l0??,
t?:?e
j
-J)legerwarenaangegroeid. Ztlker10
10
1(
8'5eiland, vermoedeltik de Tettêlre,streltte 1otalgemeene A'erzamelplaals der bondgenooten ,wellte zich Op delkzaal,bij.Nqjntegen,inschcepten,om dienstroom ende.
7.
7erlce
@*

af te zalkken, en zich van D orah>echtnzeesler te maken. V/eltlra verscheen (
1e TI
Ja11-

dcli
jke'
vleotinAlel-îreda,en daarlaetjuistlaoog ti
jwas,onlscheeptellertogGopFnzEo
dadelijlk llel grootsle getleelte zi
jncrLenden, cn gelasltedc overigen,l'
netdeschepen
tle dieptetelaoutlen,optlatzi
jbi
jlletvallen van hetwatcr,nietaan den grondmogten
geraken en tleordenvi
jand oyervallenwortlen (1). De llewonersdezerlandstrcek, 'verllaasd over tl(
) talri
jlke legersellaren der bondgenooten, A'laden naar Dordreeltt, dat
nu,van verre,tloortlel)vi
jand werd ingesloten. Hetomliggendeland wasmetgrachten doorsneden,xermoetleli
jlkonz l'
letvoorden s'i
jand ontoegankeli
jk tel'
nalken,zoo wel
a1s olza ziclz '
van lzet overtollig zeewater, dalhier naet de springvleeden llcog shond ,te
ontlastel). Op ditlage en gebreken land verhieven zich lzier cn daar terpen of hooglen.

Op eene dezerLoogten wasD oî-dt-eolttgesticlat,A'
an waarmendebcwegingendesA'i
jantls
gadesloeg, en verbeidtlewatlli
jontlel'nemen zoude. llerlog GoorazEn,bevroedende dat
lletonnzogeli
jl
kzeutle zi
jn,den Graafinflezesterlkteaan tetasten,trachttelaelzztoteenen
veldslag uitle lelklken. Derhalj-ebevalhi
j eenige ligtgewapende beuden naarde lloogten ofvcrsclaansingen op le ruklken,debezellingcn tcn slri
jdeuittedagen,en daarna
onl
nidtlelli
jltgeregeld afte treklken;'sGraven A'()lk'l'
len acllterna zetlende,zoudandaor
llet lzooftlleger op ruinler slagveld ontvangen cn ligteli
jk os'erhnop geworpen worden.
Xen gelzoorzaamtqc,en werd wcldra hantlgemeen op het moerassige en gebroken land.

Deaflogtwasnietgeregeld geschicd,geli
jlkbevolen was,maar metoverhaasting,en in
eene gel
aeele verwarring olltaard, op het loos gerucht, datllertog oonFltlEo zelfM'
as29 ,.au
aangetast, en op de vlugt gel.aagd. Een kreet: vll.edt,Ileeren ,rll.edt, besjjst: (jeyj 1'
looi.
.

11.
1821lf-t
-

geheelen slag. l'
IetTlugren werd nu algemeen ; velen sncuvelden onder laetzwaard der 101/$
verbolgen liollandel's; een groot aantal, te zwaar gewapend, zonk en versnaoorde in
f1e moerassen; anderell, die den stroom konden bereilken , zwommen of waaddennaarde
scllepen, van welke eclzter soënmigen ,door de menigle dervlugtelingen, tegrondegin-

gen; en t1
'c weinigen, die in de vaarluigen laun leven redden,roeiden in alleri
jlden
stroom op,zonderzich om launnespitsbroederste laelkolnmel'en. Vreesseli
jlkcrvertlde
(1)Al-pEltrrs in c. Lih.11. c.21, nocm tLet gewestawaar de vlootankcrde, Flaridipglfn
(.
F/ertS??(
gc,l, Tlaardiltgett). Ditwaswaarsclli
*
i
Fnli*
i
#ktecn dealgenaccnenaalnvan deuitgestrckte
landstrcck, totwclkc ook (ilbrweda behoordc. Vz
ïx wlzx, B y
,
--r.c'
Clzlallnt.qp wtt
7Ex.
kAR J St.l1.

L1.60. llcn acltt,datllctgraafsclzap Izlal-idilti
z
Jl6nziclzoudti.
jtlstcnAroort
ltan)tcrlllaatseM-aarthans
Jlel
ftligt)uifstrekte. KI-IJITJIll
-&'t.650-1.Cont.T.l1.P.1.p.70,71.X. Detlorsprong del.
stedc F-laardiltgeltverlicstzich in dt!n diepstcn nachtder llkddclceuwcn ; n'ttn wil)dat llare Lerk
rceds in llef luj
-tltl
kpn tler achtste eeu'
w'
wasinc
i
l.
tw
lcu'
.l
1t
8*
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1010- sIngling toen ook Graaf

DIRK,

met een gedeelte der bezetting uit D'ordrech.t de vlug-

108.5 tcnde Yijanden achterhaaldc en hunne nederlaag voltooide,

doodcn, stervenden en ge,vonden.

De wegen lagen bezaaid met

Vele Ieenmannen, ridders en gecstclijken van het

Sticht , en Lijna al de Luiksche en Kamerijksche benden waren gesneuveld.

1Ucn ver-

haalt , dat in de drie naastbij gelegene ge\vesten zieh geen gezin beyond, dat niet tell
minste het verlies van

tUden van
.ADELBOLD

K.AREL

cen

der leden te betreuren had.

Naar men meende , was na de

den Groote, in deze Ianden geene zoo zware slagting voorgev3lIen .

was in een bootje tel' naauwernoorl ontsnapt ; doeh Hertog

GODFRJED,

zwaar

ge,vond, gevangen naar Dortlreclit gevoerd, waar hij, naar het sehijnt, met veel

OH-

derscheiding door Graaf DIR.K. behantleld , en zouder losgeld ontslagen wertl, lIij berniddchl«
daarop 's Gra ven verzuening met den Keizer en den Bissehop van U t reclit , en , ofschoou
gccnszins ten genocge van dezen Iaatste , werd de overwinnaar in het bezit van het graafschap Bodegraven en het land _~lerlf)eda, het tegen\voordige Zuid-Hoiland , bevestigtl,

welke hij voor altijd aan zgn gebicd hechtte, hetgeen ongetwijfcld aan het geheele graafschap
den naam van Holland heeft gegeven

'VAGE~AAR vermoedt , dat Graaf

(1).

DIRK.

deze

goederen van den Bisschop in le en hceft gchoudel1 , wiens IVlaarschalk hij genoenld wordt (2).
Ret Charter echter , waarin

DIRK

dien titel voert , is onwedcrsprckelijk in later tijd, dan

de dagteekening, zamengesteld , of verdiclit , althans filet onwaarhedcn en tegenstrijdig-

heden opgcvuld (3).

»

IUti heugt niet ," zegt

VAN WIJN, »

schoon het zijn kan , elders

in Dude gcschriften genoegzaanl bewijs gevonden te hebben, dat onze Graven lVIaarschal-

ken van den Bissehop, of van het Sticht van Utrecht, geweest zijn (4)."
\Vij hebben de oorzaken , het beloop en de gevoIgen van dezen belangrijken krijg,
wieus uiLslag zoo aanmcrkelijk het aanzien van Graaf

DIRK

deed rijzen, naar zij ons het

,vaarschijnlijkste voorkwamen , ontwikkeld , en hoofdzakelijk geIijktijdige, doch buitenlandsche Schrijvers gevoIgd (5).

Onze inlandsche Jaurboekschrijvers , alle uit later ttid ..

perk, zijn vaak met hen in tegenspraak, doch hunne verhalen

(1)

KLUIT,

tu«. c-u.

zU n

uitccnloopend en

Cam, T. 1. !l. II. p. 47.

(2) D. II. hI. 148.

c.

Charterb. v, Gelderl. St. I. hI. U5-US.

(3)

llOND.UI,

(4)

VAN 'VIJN,

(5)

AI,PERTUS,

19-22.

c-i:

BU·v. en Act1l1n. op W.\GE~A\R, St. .11.
de Divers. Te1np. Lib. II.

1)ITMARU8,

c.

Lib. VIII. p. 425, 426

19-21.

u

62.

BALDERICVS,

en SIGEnERTUS

Com, T. I. P. II. p. 64-90 en T. 1. P. I. Not. 39-4q.

Chron, Camerer. Lib. III.

GE~mL.\.C. p.829.

,rcrrr.

KLL'IT,

ut«,

L--.
v'--3
-wcn
-r;
.A 1
=M

V-

/

'x
../

m<=
ur
#w/

K> -/

)

N
.D

Gt

DES V ADERLANDS.

verwan] (1). Eenigcn verhalen, dat Graaf DIRK, nu tweemnal met groot voordeel tegen den 101~

Utrechtschcn Bisschop geslreden tc liebhen , de West-Friezen aantastte , om op hen den dood lOb5

zijns vadcrs te wreken ; dat hem, door den Keizcr , Hertog

or

"ing'en tel' hulp werd gezonden, doch dat

de vreesselijke stem: vliedt, uliedt , het

Grafelijk legel' do YIllgt koos , en de Friezen het veld hehiclden (2).
Lij dit verhaal nog de hijzondel'heid, dat Bisschop
Graaf

DIRK

van Lotlia-

GODFRIED

Andercn voegen

in den tweedeu slag, door

ADELBOLD,

gevangerr gcnornen, en drie jaren lang in bet kaslccl Llscelmonde werd

opgcsloten.

Eindelijk verbond hij zich , doch met tcgcnzin,

tcgCll de Friezcn hchnlpzaam te zijn.

DIn

den Graaf in den oorlog

In het midden des gevechts, ging hij trouweloos

tot den vijalld over , en dit verhaastte de nederlaug van het grafelijk Ieger. VVeldra her.-.
stclde zich de Graaf, en viel nu met veruicuwde woede op de Friezen aan , die hij in
ceu bloedig gevccht hij IIe£lig'el'loo overwon (3).
DIRK

III heeft, naar het schijnt , bij voorkeur , zijn verbIijf in het nienw

geLied gevestigd, en zijn breeder

SIGFRIED

deeltc zijns graafschaps, als landvoogd

of

SIKKO,

YCrlYOrYCn

het hcstier oyer het Noordclijk gc-

(Praeses) , opgedragen.

SIGFRIED

had hern ,

vcrmoedelijk na de wederzijdsche verzocning , wakker bijgestaan in den strija tegen
B_\ VO,

DIRK

en wordt een fcl krijgsn1an (1J~i Les acerri 1JlllS) gcnoenHl (4). Het is gansch uiet

onwaarschijnlijk , dat hij

een

is 111et dien SIKKO, een l1zagtig-,

(Vi1'" potens divitiis et ui r ibu s forti:;') , welke

POPPO,

door eene list, van den ovcrlast zijns mededingcrs
Iinius aldaar , verloste.

1~ij·k

en z eer dapper man

den .r'tarlshisschop van Trier,

ADELDERT,

Proust van St. Pau-

Onder den schijn van dankbaurheid voor eene

genoten

gezeIlen, in dertig vaten , die, zoo het
van ADELBERT te voeren, en
hem die ten geschenke aan te bieden, AnELBERT, op geen kwaad hcdacht , aanvaardde het noodlottig geschenk , en nu sloegen de dragers ecnsklaps, op cen gegevcn
vcrfrissching,
met

heette ,

(1)

VAN

wist hij zestig uitgelezeno

,vijn

gevuld

RIHJ~ hccft in

waren , hinnen het slot

zijnc fjcleerde en oordcclkundigc aanteekeningen op Bat. Sacra, D. I-

h 1. 644, de ondcrschcidene hcri gt en over dczen krij r;, trrren clkandcr vergeleken en gewogen.

(2) l\IELIs STOKE, n. 1. hI. 107, IDS. Uitrr. v. IIUIJDECOPER. CItron. Eg1nond. apud KLUIT, Jli8t.
Crit. Coni. T. I. P. I. p. 43. DE BEKA, p. 37. De onjuistheid van dit verhaal is reeds aangetoond
door BUCIIELIUS ad BEKA1'I, p. 38, 39.
(3) Occo
HOEYEN,

84. Oude Hall. Die, Kron, Di» VIII. c. 13. hI. 117, en hij 'V~ v. GOUD.
De Klerk ui: de laage Landen, bl, 43-47 , en het olede Goudsche Kron. hI. 2lJ-27,

SC,\RLENSIS,

hl, 2~)3.

})1.

,velkc gedecltclijk gevolgd ,,,orden door

PONTANUS,

lit"st. Gelr. Lih. V. p. 77.

Fris. l1i8t. Lib. VI. p. 89, DO en SCnOTA.NCS, Fr. JIi8t. hI. 80, 81. J.
DIRK in dezen krijrr, de zegepraal in vijf velds]arren toe.

schrijft Graaf

(4)

'T.\N 'VIJN i

BiJ'C'. en Aau1Jl. op

'V.\GEN.\.AR)

St. II. hL 68.

A.

Ulmo

EJIMIUS,

I.EYDI~)

Rer.

Lib. V. c. o.
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10,.0- teeken , de vaten open , grepen hun geweer en vielen met de ingeslotene knapen ,

1655 die tegeli
jk opstoven,van alle zjden,de verbaasde omstandersaan. AOELBERT en de
zi
jnen sneuvelden, hetslotwerdtgeslecht,en sxKl
to,voorzi
jntrouweloosdienstbetoon,
ri
jk-eli
jkdoordenAartsbisscllopbegiftigdr
,1).Deti
jdwaarindezeverrassinggeplaatstwordt,
strooktvblltomen met dienvan onzenSIGFRIEO; endewaarschi
-j
nli
jkheid,dathi
jdepersoon,
hier bedoeld,geweestis,sti
jgt,wanneermenbedenkt,dathi
j,nadendoodvanAxxov'
r,
vermoedeli
jltmedeërfgenaam g.
eweestisvanzi
jnvaderli
jkenoom EI4ZERT,Aartsbisschopvan
Trier, en alzooeenigegoederen in datbisdom kan bezeten hebben (2). beAarlsbisschop Poppo, een Friesche naam ,iszelfsveell
igteen van zi
jne namaagschap ofFriesche
bekenden geweest(3). Hi
joverleedomstreekshetjaarduizenddertig,enrust,nevenszi
jne
eclatgennote,indeabdi
jvanEgmond,welltezi
jbeideri
jlteli
jkbegiftigdhadden(1).lnzi
jn
grafschriftwordtgezegd,dathi
j ))hetgraafschap heeftnedergelegd,en doorna tejagen
laetgeen hi
jbeminde,mindergewordenisdanlai
jvanzich zelven (van geboorte?)M'as-''
Daar deze laatste zinsnede dtlideli
jk slaat op zi
jn ongeli
jkhuweli
jl
t, ishetzeerwaarschi
gnli
jk,dathi
j,uithoofde dezerechtverbindtenis,genoodzaalktisgeworden,denGraventitel en hetGrafeli
jlkgebied afte staan, well
tehj,a1smedeopvolgervan zl
jn vader
ahxou'
r,naargeboarte- en erfregtbezat(5).
.

'

.

/f.
(12
)lA
'-ta xErxwEacr, Eqpiscopi Paterbrune3tsisJ c.41 ad annum 1017,in LzlnxlTzlxScr?
Brunsr.T. 1.p.542 J 543.

(2)EqBERT wasoverleden in 99/
1. Chron.Egmond.in Itsrl'
r,Ilist. Crit.T.1.P.1.p.41.
.

%

(3)V&k wlzx,Naleezingen op deFcdcrl.Rint.bl.123,124.

(:)MEtlsSTOKE,B.1.b1.101,102.
(5)De oude Egmondsche Kroni*
'
i
@
k*
, biiKtrl'
r,Hist.crf
-f.T.1.p.3:,zentuitdrukkeliik,dat
IIIRKdeIllevan dien naam ,maardevicrdeGraaf,tegeli
jkmetzi
jnbroedcrsloFaz>:pLunac?.
f,nslI'Rl.
nofratre:/40)zi
jnen vaderARxorTopgevolgdis. En datslcvnlEo eelllzuwelijk aangingmeteene
vl.
ouw uitlagerstand,schi
jntwaartezijn. AIEtISSTOKE,B.1.bl.9J
'zegtvan llem :
; *@

e'

*

#'

V#

*F

te Castl.
ichem luste hem das,

Dathiereeen wijfnam dorLaerscone(schoonheid),
0fdor derfoverien Lone(bedrog).
Hetbewuste grafschriftwerd,op lastvan den abtvan Egmond,doorz-EooeenEgmondcrmonnik,

omtrcnt hetjaar1370Jafgeschrevcn. SloFi
tlEowordt erslecht,Praenes,zooveela1splaatsbekleeder, dft
?dt
d/l/Mtfcr, landroogd ofdrostr in genoemd, en hctluidt aldus:
Satlpe statu z
noruln sfatus immutatur honorum ?
Oi
l
t
)
(
1
c
o
l
n
n
c
!
s
cxca
rritz quenz'
lapis istc teUoit.
4'
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Ondertusschen had de dood van

IIENDRIK.

ten Keizedijken zetel vcrheven , en Graaf

II, den Herlog van Zioaben ,

DIRK

KOE:N"RAAD

1085

hevond zich onder do Vorsten, welke hij 1030

deze plegtighcid op den rijksdag tegel1yroordig waren.

Hij wordt

DIRK

van Fr ies-

voJgenden rijksdag te Hirschfeid , welk en

Larul gcnoenld, even als bij eenen

II , 1010--

h~j

insgeIUks hij"'oondo (1); hetzij, dat hem deze henaming gegeycn werd , de,vijI zijn
graafschap toen nog onder dien naam hekend stcnd ; hetzij, de'rijl

hU

sedert het verdrag

P lie,

met den Keizer en den Iltrechtschen l3isschop, indcrdaad de Friezen beoosten het

heoorloogd en verwonnen had, gelijk eenigen, doch naar ons inzien , niet op genoegzaam gezag verhalen,

Volgens hen, zou de Graaf in duizend zes en twintig , het

r Lie

zijn orergestoken, vele vlekken en dorpen geplunderd en in de asch gelegd, eene
menigtc volks geJood, en de landen tusschen het fTlie en de E ems onder zijne hevelen gebragt heLben, met welke hij zijncn

jong~fen

znon

zevendc Potcstaat in Friesland zou ge,veest zijn (2).
SIGFRIED,

FLORIS

beleende, die alzoo de

nleer zeker is, dat de dood van

wiens onrustige aard steeds vrees inboezemdc , en de vredo , die na het eindi-

gen van den Utrechtsehen krijg heerschte , Graaf
vaart naar Jer uzuleni te ondernemen.

DIRK.

aangespoord hebben , eene bedc-

Sinds eeuwen waren deze hedevaarlen door ge-

heel de Christenheid gen1een, en duizcnden bij duizenden, nit alle rangen en standen, hezochten den heiligen grond, als het zckersle middel , om de zaligheid te verwerven.

Doeh thans , in het hijzondcr, stroomden Vorsten, Ilisschoppen , en andere

zoo wereldlijkc als geestelijke Grooten naar Palest ina , om de kerk des II. Grafs, door
de moeder zelve des Sultans, die haar 0111Vergeworpel1 had, herbouwd , te bezigtigcu

E'ICCO,

Gcnus comitum , comitatum ponit aoituni

DU1Jt,

quod amat , sequitur, se minus efJicitul'o

Qui fundis, servis , aerisque nitehat acervis ,

Inferior solo Principe fratre suo.
Qui dum perpcndit quo mundi c-Ioria tcndit ,
Juris multa sui tradidit huic })olnui
Stirps de

SICCONE

processit in hoc regionc.

11'Jorcns divitiis, viribus , ingeniis.

J unius in Nonis tulit hunc vi conditionis,
Qui sit vera quies, prrpetuusque dies. -

De IIoogleeraar

TYDE:.tlAN

Zie

SCRIVERIUS,

is van gevoelcn, dat dc verhalen nopens

(lhron, nan IIolland, hl, 64.

SIGFRIED,

deels onzeker , en dcels

ontstaan zijn uit verwarring van 't geen plaats yond met de Iatere twce hroedcrs ,

I.

BILDERDIJK,

(1)

ru«

ll!EI~'VERCI,

(2)

~:'cnoTA~rs,

YvILLE}!

p"r.

Gesch, d. Paderl. I). 10
c. 93. p. 557.

ttt«.

1,1. 81.

CII

u.

3HJ.

103. p. 550.

UIRK
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.l\LGE~IEENE

GESClflEDENIS

10 j ~~=- en to Legiftigen. Met dit oogtuerk foog ook DIRK III naar de heilige stad ; en vele
10~.J EdeIen, onder anueren
,1
Heer van ARKEL, vergczelden den Graaf, welke dien
. togt
JAN,

gelukkig volbragt, en daaraan den naam van Jeru zalemmcr verschuldigd is (1).
keerde niet

Your

duizend vier en dertig terug , de,viji in dut jaar de Heel'

hU

te Jer u.znlem. vertoefde , en wat hij op dezen togt en na zijne terugkomst

IIg cindigde zijne dagen in rust en vredc , achlerla-

verrigt heeft , wordt niet gcmeld.
27 van Iende twee zonen
Bloci- tel' des IIcl'togs
maarul
]O~~U

lID

ARKEI~

'Vie gcdurcllde zijne afwezigheid , het gruafschap bestierde,

op de reis overleed (2).
hoe lang

VAN

DIRK

OTTO

en

FIIORIS,

bij zijne genlalin

OTIIILDE

of

eene doch-

WITIIILDE,

van A.5ctksen, die vijf jaren later hem in het grafvolgde (3).

zijne bclangrijke veroveringen

'YUS,

Door

in den eigenltiken zin, het graafschap van Holland

GecsleIUke afgunst en partijdigheid in

gevornld en een aanzienlijk gehcel geworden.

eenen tijdgenoot, 1110gen hcm , uit dicn hoofde, met ccne zwarte kool geschctst hebben ,
de nakornelingschap daarentegen heeft hem, en met meer regt, onder de dapperste,
verstandigste en godvruchtigste Regenten van Holland , ecne plants aangewezen (4).
DIRK

IV aanvaardde nu het hewind over Holland , dat is, over de Graafschappeu

Znid-Holland, lJfaaslaru!, Rfinland en de overige goedercn van

DIRK

III.

Aan

FLORIS werd , waarschijnljjk , ge1tik weleer zunen oom SIGFRIED, Kennemerland en WestFriesland, aIs grafelgk Stedehouder, tel" hesticring overgelaten, » Dit schijnt ook naderhand veelal tusschen de Graven en hunne jongere broeders geschied te zijn, ofschoon
deze laatsten tlik,vijIs aIs eigenmagtig handelden. Het kan zeer wel zijn, dat hun een
klein gedeelte van deze landstreek tot onderhoud (in appanagiu/ln) voor zich en hunne

nakomelingen gegeven werd ; en dat zij dit geueclte te hunnen eigen behoeve, het overige als lasthebbers hunner breeders en voor hen bestierden.

Op hoop del" toekomstigc

op yoIging, behielden zli de volle titcJs, "iapens en verdere kenLeekenen del' waardigheid;
de opperrnagt , meent men , bleef aHijd aan den eerstgeborene

(1) Chron, Eg1J1,07ld, apud
UEK!,

KLlJIT,

T. 1. P. 1. P: :59. J.

(5). Bisschop

A. LEYDIS.

BER~UI~F

Lib, IX. in fin. J.

DE

p. 39.

(2) De Fita et rebus gesti« dominorum de Arkel, in

l)UTTHEUS,

Analeet. T. V. I': 206.

(3) Citron. Eg'lJtond. apud KLUIT, su«. Grit. Com. T. I. P. I. p. 39. 45. l\IELIs
LI. 100. J. A. LEYDIS, Lib. IX. c. 1.
(4) Ilisschop

DITMARUS,

die kort na

DIRKS

STOKE,

B. I.

zegepraal ovcrlecd , noemt hem: infnustus praedicti

Antistitis satelles , een heilloos dienaar van den Utrechtschen llisschop; -invent's nefandus , ecn
rampzalig jonrre1inrr, en vloekt dan, even als

DAVID

overwinning behaalde. Lib. VIII. p. 425, 426.

(5)
Crit,

BII.DERDIJK,
COlI'.

het gebergte Gilboa, het land, waar }l~j deze

BILD.ERDIJK,

D. II. hI. 13-17 vergcleken met

D. II. hI. 13.

'VAGE:f.U.R,

T. I. P. I. p. 45. N. 48. T. I. P. II. p. 49.

D. II. LI. 153, en

KlUIT,

ru«.
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Y111*
1 Ut'
?.t
?eltt be5-cstigtle ec11fer 11ctvretlf?sve1.tlrag tusschen zi
jnen 5'00rganger.
x1)EIaBoLD10
1U
10
-?
i3
C11XIR1f111 gfts1Olen,z00 5v
k0113.
4etrLOR1sa1sm0tnIRK IV ze1ven (1).
De schoone en s'reet
lzame teekomst, welke deze verbontlsbevesliging voorspelde,
verdween weinig jaren later, in gescllillen over het bezitvan Zeelalîd bewesten de
Sehelde, well
t zco larlg cen twistappel tusschen de Graven Tan Ilolland en die van

kmlaatlde:-en gebleven is.
Hetburggraafschap Zeelalld , ecn gedeelte van sTeder-Lotltarl
-ngen , omvatte naar
ltetmeestaangenomen gevoelcn ,in de Xiddeleeuwen de eilantlen tusschen de Ilorneaee

en deIlelklynzee,ofsclzoen dezewateren nergensafzonderli
jk el1onbewinapeld,als011lwi
jfelbare grensscheidingen derZeeuwsclleeilanclenbeschreven worden(2). DeTo1.,
??cv.vcliep tusscllen lletLand raltF//.
?-wcen Putten door,cndroeg,inhetbi
jzonder,
tlien naam bi
jGcc?-?
JJz-t
?/'en Ileenrll-etaan deslaas'(3). OnderIlel
klyztzee moetongetwi
jfeltldeIloîîtoflFesteraelèolde,verstaanwertlen (1).DeSellelde,lhansOoö'tt??-sehelde genoemtl, A'crdeclde van alle ti
jt
len af., Zeeland in 00s1- en l'
krest-zeelaîzd,
ofZeclaîld beoosten en beweslen t1e Schelde. Hetoosteli
jk gedeelle, ofZeeland tusscllen de Oostel-achelde en cle x
'laas, ock welhet land t?
zâ-q
fc/tt'zz Alaas czz Seltelde

genoemd, wilmen,dateen eigendom dcrGraven van llbllaîld geweestzi
j,waarop (1e
Graven van f-rlaalldeî'en zicllnooiteenigregthebbenaangemaligtl(5). DeHertogen

(1)DsBEIt.
t,p.,
39
..
(2)N.wEsrExooap,Terltandelizlgen nzrez-oltderlcelpeltItitdeO/ft#leïdf'of'
;l#cenG-odellleer.Dclft
1826. b1. 123.

(3) W.
'à(;
.Ex&,
&RJD.lI.la1.232. Ktcx'
r,Ilist.65*
2*
/.Com.T.1.P.1I.p.102 112.Vkxwllx,
Bt
jr.t?blaannt.l.
p w&GExA.
&It,St.1I.1a1.84 86. N.wEsrExoonp,t.a.p.b1.123 126.
(4)Ktt
llT llceft onaslagtig bcweerdJ c
lat mcn weleer den naam van Ileidynzee,H edinezie ,
IledenezeJ Ilendelteze, lledikteseJ H eidenzee, H eidynszee, H eydene zee en H edenesse J gcp
TJ-05-0n

llccftaan hctZlvhtofdezvtnïflc,ecn zceboezem bijSluisinTlaanderen.#Cdf.Crit.64301.

T*I*P@lI.p.112- 170. Vlx wllx 01
1414c1stmede ditgevoelenJ Bg-r. czlZanm.op wAo>rxa
k.
ka,
St.II. 1)1.86- 89. De geleerde Mr
Ese
rExoonp daarentegen heeft,naar ons inzien, op. onwederspre-

keliikegronden hctgevoelen van w.
&t
)E5A&R(D.1I.b1.253)verdedigd,datmen onderHeidynzee;
*e

tle Ilollt of kkksterscltelde vcrstaan moct. ïz
krhaltdelingen ,bl.126- 152.

(5)KI,rl'
r'
ilt1.c.p.310.HetkomtwEsTExpoup(t.a.p.b1.141)voor,dat(1estroom adieziclt
fusschcn llct eilancl Scltoltlrelt en Lct eiland Goederede in den Oceaan uitstort, cn tllans ondet'
ç1t.
,1t naam van dc K ramnter of de Grerelill
ga beltend staat, foen voor den alouden en voornaam sten tak derOudeJfccdwerd gehouden ; en datnietdeBornessez maardczctak,toen evcn a1stllans,

deNoordcliikc grensvan Zeelçtnduitmaakte;datmcn dcrllalveonderdezcgswijzc:Zeeland tl
ta.
aclckz de t
S cft/yolzcc e1t J.
fcq
stn?3l?ff'
/cz t1c cilandcn Inuct verstaan tusscllcn de Jkkster-nbkh,
elde t?11
11-# ssLrv
-Izo
9
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1010- van N eder-Eoth aringen. of Ilraband daarenlegen haddon er nag oudo annspraken op,
10.:33
die later door eene ovcrccnkomst tusschcn IIENilaIK. van LotIIGl'inge'n en GraafDIRK. van

flolland, vereflend zijn (1). lVest-Zeelancl kcndo men onder den naam van Zeeland
t ussch eti de Oost er-Scheide en de lIeidynzee, en bevaUe de eilanden lYalcheren, Noorden Zuid-Beoelarul , lrolfaartsd[jlc en Boreelen,

Hot schijnt oak onder den naam van

lYalclteren begrepen geweest te zijn, en was door Keizer' llENDRTI( II in duizeml en zeven ,
indien niet ecnigcjaren later, aan GraafBoUDE'VIJN IV van P laanderen in leen gegeven (2).
De Graven

VLUl

Holland meenden or echter rcgt op te hebben , doch op wat grand, is

nlocijeIu~( aan to ,vijzen. Indien
DIRK.

Fortrapa, door I{~\.RRJJ denEennoudiee aan zijnen getrou,ven

geschonken, in Zu.id-Beoeiand tnoei gezocht wordon , gel~jk eenigen hewcren (3);

en het foreest Wasda, waarrnede

LOTHAIR

II Graaf

DIRK

II begiftigde, in bet Lcuul

lraas gevontlen werrl , en dit land in het graafschap van

'van

DIRK

gelegen was (4) , dan

schijnen de aanspraken del" Hollandscho Graven op Wester-Zeeland, niet ongegrond geweest te zijn; en de daad van Keizer

HENDRIK

II was » eene aanranding van Hollandsch

overoud bczit , strijdig tegen aIle regt, maar uat men zich moest laton welgevallen , dewijl

111en gecne Inagt had, zich daarlegen met genoegzan1cll nadruk te kanten (5)."

de tegenwoordige Krammer of Grenelinge,

Hoe dit

) Indien deze heschouwing aangaande Zeeland he-

oo stcti de Sclielde , of tusschen Schelde en Jllaas, en voor het geheelc ge\vest, tusschen de
Ileidynzee en J11ase1nude, juist is, lecrt zij ons eene Ulcer heperktc, gebruikelijke en in lateren

1ijd nOJ r;e1c1irrrr grensschcidinfJ van Zeeland kenncn, dan die, welke aangcduid 1110gt worden door
tie Borucsse en de Heidsjncee. De ecrstc toch shrit de vrije heerlijkheid van Oost- en. JJ7estYoorn nit; de andere ncemt dezclve daarcntegcn Ope Lang en veelvuldig waren de twisten , welke
gelccroc mannen nit Zeeland en [lollatul , ,vcgens dezen O1uvang voerden , zells hehben hooGe
gcregtshoven somwijlen de deswcgens ontstane verschillen moetcn beslcchtcn.

Dat deze uitspraken

(Ie door ons ge\vezene grens vaststclden ; dat <lit hegrip algemeen en ganGbaar is gewordcn, pleit
niet

,veini~

voor de opvatting van de hoegrootheid van: Beoosten Schelde of van: Zeeland tus-

sche» de Schelde en J11aas, of eindelijk, van Zeeland tusschen de IIeidynzee en, .l~Iase1J'tude."
'VESTENOORP, t, a.

(1)

]{LUIT

lin l.

p.
CJ

u,

145. 146.

p. 109-111.

BILDERDIJK,

(2) DITJl\RVS, Lib. VI. p. 3~3.
Lib. II. p. 22. KLUIT, nt«. c.u.

D. I. hI. 257.

SIGEllERTUS GEJIBLACE~1SIS,

COIn.

T. I. P. II. p.

p. S2G.

l\IEYERus,

Annal. Flandr.

18~-18;).

(3) Zie hiervoor, hI. 20.

(4) Zie hiervoor , hI. 2U.
(5)

llILDERDIJK,

J). I. hl. 2.58.

l\linder j uist , naar het ons voorkomt , leidt

van llollansl op Zeeland hieruit af, dat indicn de gracht van

OTTO

BILDERDIJK

het regt

ten zuiden van Zeeland gc-

lef,cn was, het~1ecn rrenoeazaam zeker is, en alzoo daar het Fransche gehicd van dat des Duitschcn
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*

;:l.J
. , s
ll1(1s

.:1
(1)
4 ti
t
jt1 ontsproten tIe bloetlige twisten tusscllen Ilollalld en krlaandel-el'
t1010 OîPr11(
!t l.lezit vallZeeland ,wellte xierlacnt
lerdjarengeduul.dlaeblien (1).
10S5
llll
zlicldels was llE5'
pRllt1lI in hct Ri
jksbestierzi
jnen vadcrxtlEq
slt.
&.A.n 11opges-olg'
kl,
qviells iJ's'er ten behoeve dcr Utreclatsche Dissclloppen , in lael'
n cenellveerlklank '
vend.
Ollder YO0l
-Wel'
1dse1,datdezen KerltA-oogdendelantlen aallAlel-îre,/FcclenAt)1I011regl,
vaardig ollt&l,cldïgd warcn, tracllll
.elli
j llen in hetbezit(laarvan telzel'
stellen. Te 10.
irJ
dien einde werd ,waarscl
ai
jnli
jk op deJfcc',eeneaanziellli
jlte xlootbi
*
i
#eengebragt,met
welke de Keizer, nadatll-i'
Jen zijne Grcoten LetPaascllfeestteUtreelttgevierdLadden,
den slroona afzalkte, Graaf nlpt
lt in laetbetwisle gebied (Pltlad,
irtzz
?kr
j.
pwl A'erraste en
.

'

Lem de vcrmcesterde lalltlstl'eck ontnal'
n (2). Vel.
billcrt
l overdezcnoltvcrhoctlscoen
aanval, en deor lletvcrlies van ecn aanzienli
jk gedeellezi
jner goedel'en tetMraak getel'gtl, slootIIIRIC een verbond naet(lonrslsn, llertog 5-allATeder-Lotltat-llîgett, welke
op nieuw de vapenen legen lllsxnnllt lzatlojlgevat, el)tleor Aviens aandriixen, Borou-

v-lzx V ,Graafvan k'
-laalldel-elt,ten nadeele (lcsRi
jlts,lzetland van zlal&tlladover1'0111PO1d,tcrWi
jl 'sGraven zoon,MOBERT,bi
jgenaamd DE FRIES, in Lfxlchere'
llj d00r
t1e bcndcn des Keizers Lezet,gevallenwas(3).
lli*
ilts sclleiddey Zeelaltd zsgtbaar aan Ilolland bclloorde (waarom ?), en ylaanderen crgccne
aanspraakop Londemakcn,deu'iilditgraafkcllnp cenlccn van 1h.a1tl-1%.
kwas,cnFrankrù'
kgecn
*#

gronflrcgt in Neder-Lotharhlgen, waartoc Zeeland Lclloorde, ltonde hebben. ))En dieli@i
n,''
*

dus gaatlliivoort) ))die aldaarF'czl/.
-f-ty
-'l,van builscllland sclacidde,scllciddecek Franklh'
j's
lecngrozzcl xan D aitsclèlands lecngrond , en nam dus alle regt van Flaallderen wcg,zoo lactal
t'cns llcs'
orelzs een dccl van ï'laaltdelen gcwccst '
urare-'' D.1.1)1. 257. Xogtans llad, na llctgraven dczcr gl'
cnsschciding, de lloning xan lu
-vaqthl'
y-'
k Qraaf olnft metllet foreest lkzasda bcscllon-

kcn,datollderDuitsclxgclnicdbclaoorde,indicn nacn onderditforeest,rclijk lloogstwaarscllijnliik
is, lletLakld v'c'l lF
'aas vcrstaan moet. Zie llierl'
oor L1.26. Daarcnboven levert de geschicdenis

dicrïi
*
iclcn A'
anxcrwarringen doorccnwoeling,vcrschcidene'
voorbeelden,datdeVol'
stcn vaaknaet
gocdcrcn Lelccnden, op wclkczii
cn zcerLetwistl
naal.,
kwi@i
svolstrelttgeen rcgtLaddcn. 0ok
*F c
e' di
#l

was lact nietde XoningxanFz.
cz?J'C'
f
).L-;maardcXelzervan Iluitsclllalld,MellkedcnGrcal'van
Tlaandeven met I.
kzkstel'
-z eeland belccntle.

(1)AlEvEnrs,Jnlta1.Flandr.Z:3.11.p.22.

(2)IIERM.cosralcl'l;s,Cltron.apud plsTonlrql,T.1.p.286. Ofocllcon vAxM'lzx,in de-r9'r.
e1t?cz?p1,
.opw.
:GEx.
&AR, St.lI.Ll.65,juistllecftopgcmerltt,datllctgcen Lijwàt
lElzal,1).1I.
bl.15% 161,162,ovcrDordrechtcn hreettellbulg gezegd wordt,slechfssteuntoplletverhaalvan
xl-&às Itotlzx, llccftBII-DERPIJK cclltcr, D.l1.bl-19J dczcn oesclzicdscllri*i
cr,zondcrecnig o.
n.
#v
dclqoek )gcvelgd.

(3)hslolliliuyrs csxnt&cEssls: f,
7?'p'1. p.834. IIEEM.cohrnzcTrs,Chvov.p.289. Lz
kxcvltTrs
:clfkrssllrllsEysls?derc/?kf4 Gelmt.p.318.ö19. 5.A.tzvols) L1b.XI. c.5. llEvxltt-s,Z nnal.

9+

:8
1ê
18
01i0
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Dootl en verderf ltenmerkten alom de schreden der bandgelaoolen. Nl
j-lnegeltwertl
door Hertog oooFalso bemagtigd ,en lletprachtig paleis, deor xasss den Groole gesticht,in kolen gelegd. Hierop werd Opper-Loiâarl-ngen he!tooneelderverwoesting ,

terwi
jlblalt, meteen vliegenclleger,in laetgebieddesBissclaopsxanUtreelltende
omstrelten,devrcesseli
jlksteverwoestingenaanrigtle(1). De lteizer ontving hiervanllct
1047 berigtte Sp'
lers,waarlzi
jhctPinltsherfeestvierde,en bcsltlotoogenblilklkeli
jk eenvoo1-genonaen togtnaarPanltonl
-è'te staken,ten cindeaan dezevi
jandeljlkhedenmetnadruk
paal en perk le stellen. Onderlusschen was Paus LEo IX , in Zpfhar'
ingen geborelt,

herwaarhs gelkomen, om door zjnelegenwoordigheid,derustin zi
jn gescl
zolktvatlerland teherstellen;cn lletgelul
kte lzem ,oooFltlr.
o te bewegen,om ,bl
j mondevaneell
gezantI
schap, zi
jncn opsland bi
j den Keizerteverontschuldigen,die hierin,ten millste
bi
jvoorraad,genoegen nam (2).DochzocoEwllwbleefonverzetteli
jkenonderwierpzich
eerstticn J
'al-en later,waarna hi
jtloordcnKeizer, ten bli
jltevan deopregtl
aeid der
verzoening, niet slecllts in hetleenbezitvan L'
K alcltel-en laersteld werd ,maar heln oolt
de vier .zizzziccAr:zzin het land '
ptzzzJfzraa.
ç afgestaan verden (3). Ondertussc/en beslootuExllRlltGraaf DIRK totonderwerping te dwingen ,en vcrscheen tegen den Herfst,
op nieuw m eteene oorlogsvlootopdeM aaa.A'
Jvl
-j
z-//?fz'
genP-laardingentAz'zzcJ'
/?zf'
réxen

Fleerdingen),tweezeerversterlttesteden Lttî-hes pfzMnk
rfz-wé-ïyzztzt?),werden ingenomell,
doch overigellskonde wegenslzet ongunslige jaargeti
jdc, dcn doorweekten grond,de
naenigvuldigewatcren en ondiepten,Aveinig uitgerigtworden. Xen gaf derhalve bevel,
01:1wetlcrsclzeep te gaan ,tloch nu zette Gl'
aafolRl
.
c metlkleine, ligte maar welbeman-

de vaartuigen de Keizerli
jk-ebodemsachtcrna, maalkte zich lzan het groolstegedeelte
l'
neester,enrigtle eene grooleslagtilag aan ontler devi
janden (1). Destri
jdmagtdes
lteizcrswasbi
jna geheelvernietigd,delkri
jggeëindigd,enGl-aafDIRK wedcrin helbezit

Ii
-landr.Zï:.111.p.24. Mrat w.
&GEXA.
<R(D.1I.L1.156),op gezag van MEA-ERrS:van Bt
IUIJEANIJA&
invalin Frieslaltd op llctjaar 10:5 vcrlzaalt, moct misschicn totdczcn togtgcbragtworclell.
Ktrl'
r: J.
f
'ïdf. Crit.Com .T.1.P.1I.p. 1:0.

(1)L&xn.sclllrxkl-p.318. HERM.colvRAc'
r.p.289. SIOEBERT.usxl
).p.834.
(2)DEM'Ez, Ilist. &ézl.dela Bel
g-pT.lI.p.334.
(a)nlsl-ls s'
rolcs, I,.1.b1.11a. z.a.tEvols; L,
il
,.xI.c.5.In strijd nzctJ
ucccnparizegctuifjenis der oude scl
ariivcrs, plaatst slsovuol,lt., o.II. lal.18, dczeverzoening cn lecngiftin
1047. Ycrg.XIrIT) Ilist. f
Jf-f'
f. Com. T.1.P.1I. p. i
5(l 69, 121, tcgen IIIJYDECOPERS Z annt.
op MEtls s'
roltxJ D. 1. L1.586. Zie ook N aleez. tw de f'
rc#prf. Ilist.bl. 125.

x
(4)Llxn.sclwrxz
tn.p.318. 111sItM.coxznlcl'
cs, p.289. De overigcbiizonderltedeilvan dezcl'
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3'a1)alles,vahllena t0 4-e1.cn ontwcldigd was. ))llcn zie1)hieruit1)oe (1e inrigtingè14van 1010-

dien ti
jd geene cige1)1jkeoo1-logen,maa1
-al1een kri
jgstogten t()elieten,nnetM'
ie1
-nais'
luk- 1065
ken a11esovc1-was, en wicr geluklten zelfs nielbaatte,Avanneerzi
j Mr
at5,errevan lauis

geschiedden (1).,,
Nietlang smaalkte Graaf plnx de vruchten zi
jnerzegepraal. OpeensleelkspelleLu'
lk,
door een groot aant
alRidders en Edelcn vergezeld,had lai
jhetongelultdenbroeder
des Aartsbisschops van Içeltlcn doodeli
jlktekwetsen. Oogenblilklkeli
jk werd zi
jn ger-olg 1048
.

aangevallen, twee zi
jner riddcrs, volgens andercn,twce natuurli
jl
te zonen van zi
jnen
A-adcr,verloren llierbi
j laetleven,en lli
jzelfredde zich ternaauwernood doorde vlugt.
Verbolgen overdezetrouwloosheid,verbrandde lli
j,tc Dordreehtterug gelkornen,de
KeulscheenLuilkscheschepen , doodde,uitweêrwraak , eenigen van t
lekooplicdenuitdeze
bisdommen ,en hicld deoverigeninlzechtcnis, totdatzi
jcnlaunnegoederenvooreengroo-

ten lospri
js vri
jgekechlwaren, terwi
jllai
jtevensallen handelmett1e beide staten verbood (2.
). Deze daad van osreri
jling engeweld,hatlvoorden Graafhetnoodlottigste
gcvolg. De beide Bisschoppen , vcreenigd mettlie van Utrecltt enAletz'en den Xarltgraaf van B'
l-andenhtt'
rg ,laragtcn een aanzienli
jlkleger bi
jeen,cn troklken overdebeA'
rozene Mrateren opDordreel
ttaan.Donrvcrraadvanbinnengeraaktenzijinhetbezitdezer

vesting, waar cclater Graaflllrtl
t, op zekeren naclz:, door hulp van Heer GERARO vAx
PUTTEN, Ongem erkt en m eteene genoogzam e m agt,wistin te dringen. Onmiddelli
jk

schaarde de Graaf zi
jnebeladen langsdestratcn,cn vieldeverradersen vi
janden aan.
V'
ier honderd Edelen mct cenigen lzunner bediendcn wcrdcn gcveld; velen benevcns
,
de Risschoppen en den Xarllgraaf, ontvlugtten , onder beschcrming van dcn naclzt,het
14 vaTë
bloedbad , en de overigezdllielden ziclain de huizen versclaolen. Door een van dezcn LouAvmaand

wcrd de Graaf, a1s lzi
j des andercn daagsonbezorgd metecn klein gevelg,langs(1e 1049
lnuren wandeltle,meteenen vergiftigden pi
jlgewond,waaraan hi
jdenderdendagoverlced. De stl-aatwaarlaem ditongelult trof, is nog ondcr den naam van Gravenetraat

beltend, en men wi
jst het lluisaan,gebouwd,zoo men meent,in de plaatsvan dat
llitwelltdeschootgcschieddc,enHollalèd genoemd wordt(3).
;oo eindigde Graaf nznlt IV ,-wiens onbetwistbare moed vaak de grenzen der verm e-

(1)Bzzz
nEnolzlt?D.I1.b1.20.
(2)Florarium Tczz?
/.
.
;pr?z
l'zl:en Klanuscripl.Ket.lai
*
iscnlvEkltTs,Cltron.z
&.Ilbll.Zeel.cnFVI*e&l.
F

1
:1. 68, 70. IIEOA? p.125, etBrcnElzlrs ad 111:
1),
ï31) p. 127. AIagnum C/li-pzz. Bel
g .allud PlsTo-.
nlcnf, T. 111. p. 11:.

(3)lîlolariupl Tenl
p.en iualtllsct-lnt. J-QJ.bi.jsculvERlrsJ t.a.p.Jfcgoz?lwzCltLon.Belto
.
7'
lERM.C0i
NTRz
:CTPSJ P.290. à)IELIS STOKE: B.1.L1. 110. Cltl-olt.fvg'plt)'ll.apuclItrrl'rJ
)). 114. lIltàt@ Cl-2t. c'cpl. T.1.P.1.P.46. Cron. de IlollalltJ apud x.
&TTnE.ïrx , A nal.T.V.p. 530.
,

J1.
&sExJ Bescltk-.r.1)o1.
d1.. b1.699. VolgcnsD eJ'
f/cpf-uitde laageLatldeltJ lal.4t)z zou oraat'

olnlcdoorccn dcrllecrcn vlx xtllx gctrefrcn zi
jn.

70

A L G E X E E N E G E SC 11lE D E N 1S

*
=
.
.
>
1010- telheid naderde, een onrustig bestutlr van ruim negen jaren- Daarhi
jnietgeliuwd
108.
5 geweest wasj werd hi
y.n jjroctjersyuopls I opgevolgd ,
J. door zl
hoewelmen betwi
jfelt,
-

of laetrcgtvan erfopvolgingtoen reedsgeszestigtlwas(1). Eenigen willen,datrLoRls
door de Heeren of Aanzienli
jlten (Tar0?le& e
s
-z-z'c proeet-ea) tot deregeringgeroel
èen
:5'erd (2),in vier gerusl llezitlli
j echterniettcrstond geraakte,dewi
jlD ordreellt,
altlaans hctomliggendeland Alel-lreda, zoohetschi
jnt,ltorlna 'sGraven dood, door
de bontlgenoclen weder veroverd en aan den Keizer onderworpen was geworden. De
op nieuw m uitende ooolpalEo van Lotltaringen vermcesterde echter nietlang daarna,

en vaarsclli
jnli
jlt ten behoeve van rtoz
tlsy deze streek lands, welke nu in lletbezit
bleef A'an den Graaf, oolt nadat gooralEp in een geveclattegell de zamenverbondene

10.
5i Bisschoppenwasgeslagen en op devlllgtgejaagd (3). TeUtreeltthield menrtoltlsM'el
A'tlo1- eenen overweldiger, doclztrachtte niet eer door tle vapenen lzetverlorene cn af'
estane te herwinnen, dan toen AVILLEM ,ecn broeder A'an vrxciltl
:b l1l vanGelre,den

Disschoppeli
jlten zelelbeklolnlnen laat
l. lleerschzuclatig van aard,en ten Hoveongcmeen
gezicn, wist deze Kerkvoogd bi
jdeKeizerin-weduwe AowEs, wellkealsvoogdessevan
Laren Ti
jfjarigen zoen, uEXllRIK IV ,hetri
jksbestierin laanden hield,alzi
jn invloed te
doen gelden,en haartoteenehcirvaarttegenHollandaantqsporen.Hi
jzelfmengtlezich
llietopenli
jlkindezenlkri
jg,well
ketezi
jnenL-ehoeveOndernomenwerd;endebclangenvande
10J8 kerk van sT.nlx-xllrsx, wcrden teeverhrouwd aan vrzcuxno van Gelre,denAarlsbisscllop
van Keulen , den Bisschop van Lul'k, tlen XarkgraafA'an Brandenhurg , den Graaf
van Leuren en aan den Heer van K'
ttzk , wier vereenigde benden naar Ilolland opruk-

len(1).Zonderwederstand teontmocten,werden eenigesloten doorlaenvermeesterd(5),
tlewi
jlGraafFruoRls,dieDordrechtcn hetlandIlerweda a1shethoofddoelTan dezen
logtaanmcrkte, daarzi
jne stri
jdl
trachten vcrzameld,en beslolenhad,denovermagtigen
kri
jgslistdan in een openbaren l'eldslag teoverwinnen.Te dien
s'i
jand veeleerdoor eene.
t
o
ega
nge
n
naar hetpuntvan verdediging , m etdiepe kuilen of graclleinde liet lai
j tle
jswcrkcntlunnezodenbedektwaren (6);eenekri
jgslist,die
lendoprsni
jden, dicmetligtri
(1)IIII,
DERPIJx.JD.1I.1)1.21.
(2)Ds BEII.
:, p.40.de Oade 11011..
Dir.Ak'
oi
,
l., Ncgcnde Div.c.2;Li
jvlx GarzlltlEsrExz
1)1.259. D e iflerk klïf de laage Zt
fzl#p'l, b1.50.

(3)IIERM.cox'
rRlcrrs,p.29% 291. '
WQGEX&AR,D.1I.b1.165.
(4)J. A.z-xvols,'
LI
-D.XI.c.6. In plaatsvan AlarkgraafvanBlaltdelthulg,willen ccnigcn
lievep gelezen llelabcn : Alarkgraaf van Brahand Of Zlttlçerpen. ScRI57ERIrs) Toetç
g-nteen op âf'f
Goud. Kron.1)1.233.

(5)SIGEBERTI
JSGEMBI,
lc.p.837.
(6)J.AI-Evols in 1.c. Ilet Oude Goudsclte Kron.,1a1.31. ScRlsr
ERlrslloudtdczeLriigslist.in dc nescxcn emstandlalzcid-A.
corenccloofelii'
k.roets-sucn op ltet&n'/#,
,.xron.,!al.a3J-
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reeds aan (1e Eg)-ptenaren wordttoegeschreven, ell3'nn M elke (1e gcsclaietlenisderXi(l-101hl

eleeuwen onderscheidene s'oorbeeldenoples'ert(1). W elloegerusten onYersclzroltken 105.J
wachtterl-oRzsle Dordreoht deNi
jantlen af,dieonbezorgtl,en alszeker A'
an t1e overwinning, aanrtllttcn, toen plolsclill:g
de voorlaoetle, over elkander luimelende
en decen
v
a.
tlen ander vcrpleLlcrcntle, in de bedeltteputholcn stortte. ln tlit ccgenblik tleraller-

uitersle vcrwarring, valtrlz
oRlsmetzi
jne geregelgebcndcn, (le '
verkaastle l'i
jantlelz
in tlen rug,maalktonder hen ecneNreesseli
jkc slagting en Lehaalteene '
volltomeneover*

@

)-Ten begroot, doch zelter buihensporig ovcrdreven, hetgetalder gesneuvel?n t1e Bisschop van.
Z?/2
-1-metvele Edelen enRidtlers.
den op zeslig duizentl, en onder ht

A'$'1l1nl11b
O*.

M/zcllztao van Gelre,naar lletschi
jnt de og-perbevelhebber des legers, benevensde
Graafvan LelIrelöwaren gevangen genomcn en wertlen niet tlan na lletvoldoen van

lmarlken zilvcr,ontslagen(2).Graaf
ccnenaanzienli
jltcn lospri
js,s'ooriedertweeduizent
jfeld de veroszertle slolen hernolmen; immprs M'ordtgenneltl,
rI-oals laceft nu ongetwi
jner wapenentlcetlgeyoelen, dat zi
kj
dat lli
jthans zi
t
jnen vi
janden derwi
jze tle kraclatzi
ziclz niel langer veilig acl
ltlenin t1esterklen,diedoorhen bezetA'
varell(3).
9e bloetlige nederlaag der bondgenooten l
aatl hen slechtsveorccnigen ti
jtltolrust
ebrag1'. Dorstentle naar wraak en stceds l'lammende op laet bezitxan hetbetwisle

grondgebied, rulkten na weinigejarenydeAarlsbissclzop van h-ettlen,dcXarkgraaf&'aa 1061
Brandellburg , en deHeer van h-u'
ik meteen nieuw entalri
jltlegernaardellollandg
r
p
n
z
p
n.
Gr
a
a
f
v
s
o
l
t
l
s
,
d
i
e
t
l
a
a
ns
o
v
e
r
e
e
ne
a
a
n
z
i
e
n
l
i
j
k
e
rlzeirmagtlkonde beschilksche
kraal,
lken dan be3rorens, trolt hen tegen, cn onlmoelte laen tusschcn 31aaa en J'
i
n
de
n
B
o
m
me
l
e
rl
r
aard
,t
ege
noYe
r
I
l
et
l
a
de
n.
Hcv
ig el1
nabi
jllet dorp .
N eder-llentevt

bloetlig wasdestri
jd,doch ook hier zegevierdeyI-oalsen sleeg den vi
jand op de vlugt.
Vermoeitl en vel'
hitvan lze:gevecht,verspreidden zich zi
jne benden gindsen hcrwaal'ts
om uitte rusten, en hi
j zelfzetteziclanabi
jlletslagveltlontlereen boom ,waar hi
jinS11
-eP. llier werd lli
jlloorden Heervan Kttik overvallen,die deverstrooiden en vlugtenden had bi
jeengebragt, en door de hulpbende
-n van AIZLKE1<O, den broeder des
Graven s'an Lettre'
n, was A'erslerkt gewerden, cn vond mct lanntlerden zi
jner
dapperen, na de sclaittcrcndsle ovcrwinning, den dncd
sYeinig ti
jds tlaarna
kx, p.127.Vandczekriigslistmankten,onder andcren, de Ncormannen
(1)BticllEl-lrs ad IIEI).

o;l.Z?.
5.11.p.86.
Jc'laruik tcgcn Ilertog IlExonll
t in 887.REGIXO, Cll1.
J.A LEYDIS,Lib.XI.c.6. Oltde 11011.D ir..
ffroil.Negende Div.

ïT:x GOUTHOEVEN,

(2)
ffgf?l?rn# laiiIttcl,
r,cn xEtlsSTOKE,sprekcn evenbl 259.onzeoudstcjaal.
bocken7hetChron..
mia A'anditgevcchta1sDe.
fflcrf-van delaagezcpgc'l,endecronicadozzo//cpfbi
.
iuazzuAsrs*
.
.

A nalcct.T. V yp.530.

I
3))IEI,
1ss'
roltz,B.1.b1.111 116.
&
(4))IEI-IsSTOKE,1).1.1)1.116.DEnEIt&,p.41aCltrokt..
r.tt
r7zl?I?l(JagutlI
ctrl'
r,p.49.J.A.T-EvnTs,
-z
.
Lib.XI.c.7. Crolt.#cIlollantpinM.
SZTIfAEIW z/c/.T.Y.p,530. JletOltdef;o?ft'
/dcJ.Krolt.bl.32.
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10
10
10
85
- rukte de achterhocde van llet c
afeli
jk leger, wellte, naarhetsclai
jnt, geen deelin
*-zr
den stri
g.d genomen had, metverhaaste schretlen op den lleer van Kul.k aan, s'ersloeg'

hem metalzi
jne manschappen,en voerde 'sGraven li
jlknaarEgmond,waarhctplegt-

slaligintl()kloosterkerltwerd bi
jgezet(1).
De onli
jdige dood van den walklteren Graaf, wiltkelde den staat,en bi
jzonderlael
grafell
jltHuis,in deuiterstemoejeli
jltheden. Nevenstweedochters,BERTHA Cn MACII'
rcso, had vsoals slechts een minc
lerjarigen zoon,OIII.
K genaamt
l,achtergelaten,2ie
lzem , ontlcr de voogdj derGravin-weduwe,oEEar
rrvrln van Sakaen, opvolgde. De
zsvakllcid dezcr vrouweli
jke regcring moedigde den Bisschop van Utreohtaan,zi
jne
cischen op een getleelte van hetgraafsclzap Ilblland te vernieuwen;en daar zi
jn boezemvriend Axxo,Aarlsbisscbop van Kettlen,diezulk ecnevoorname rolintlclkri
jgslog1062 Icn tcgen Ilolland gespeeltlhad,thansden jeugdigen Keizerbi
jnageheelbeheerschte,
viel lzethcm nietmoei
jeli
jk,zi
jneaanspraken door Keizerltjltgczag tedeklken,en van
den dertienjarigen Vorstte verwerven,wathi
jbegeerde. I'
IExola
vll
t tlie allesdeed wat
hem bevolen, allesteekende v?athem '
voorgelcgd werd (2):'scllonltdcnUtrecl
atscheu
1064 Bissclaop,bi
j eenen giftbrief,den derligshen van Grasmaand,in eigendom ,lletgelaeeNle
graafsehap datoI1).
IillIinLkreet
/ inget/lczpce
vrczzhet#z''JCS en langsdeoeversvan den
Zl?
)-'z bezehen had,metdeabdi
jvanEgmo?lddaarbi
jbehoorende (32.:' Dt
antweederl
van Bloeimaand daaraan volgende, werd hier bi
jgcvoegcleen aantalgoederen wi
jd c1:
zi
jd van P
.:z/'
:zz tot aan de M aas toe,verspreid,welke de ))gemeldeGraafDIRK lIl
en zi
jne beidezonen bIRK IV en FroxlsI derUtrechlscheKerke O/lrW tvaardlk ont'
ltteldlkd h
,adden-', Zoo a1s ook ))het gelaeele graafschap in H olland ; m etal watto:
t1e Koninkli
jke schatkistbehoort; en daarbovellnog hetleengoetl welk Graafw zalcll
.

van Bisschop Aosxasot,o plagtte laouden ,na hem door oonEzo ,vervolgens door IllRx ,
Bz
&VO s zoon,wasbezeten ,en zich uitstrekte van Slgeldrecltt totaan Rineemuthen,en

boven,van de westzi
jtledesRi
jnslrooms, totinBodegraren (1). Intlienmen ondcr
hct graafschap in Jyestjllnge enlangsdeRjnoeversLadorasA/?t
czlzrlgeheelNoordHolland,en onderlaetgraafschapin Holland (cpznz-ftzftlsozzzzlé-.
v'
in Ilollandt)geheel
-

Zul-d-llblland, van dq 31aa& ofA '
JW 1oLaan de Scltelde toe verstaan moet,dan bleef

(l)Oltde11011.DirisieIiron.NegendcDiv.c.3.1a1.114. rax GorTuoEvEx:b1.2521,
(2)Llxn.scllArxtnrxo.p.1$30.
(3)Dîploîn. lfExn.IST.apud ITznz
kx,p.128. 5F.MlEltzs,Charterh.D.1.1a1.66. Sclllvl.
'nTr,
willicver,'
volgens de I'
Iandschriftcn , Jkksterlthtge t
.J
elczcn llcb1l(
?n.Chl-on.r.11011.l
al.82

(4
')Ilt
plont.HENR.IV.apudzIEoAI!,p.129. 7.Illrzlls.
,1,c.1)1.67.
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crweinig overvoordttn erfgenaam van vsoaxs1(1).Xen reglsraardigttlezcbeschilkking1010-.

aan ,sKeizcrs zi
jde, dewi
jlmen zekerli
jl
t ten Hovehetregtvan opvolgillg in rlaorvlsl 10S5
niet lleeft willen erlkcnnen, tlaar het nietbewi
jsbaaris, datl'
letbroetlercn erfregtiz1
leen toen recds geveslîgd was,ofschoon hetgebruik welmedebragt,datbi
j hetlkind'erloos overli
jdcn des leenmans, laet leen op zi
jnen broeder overging, doch debepaling daarvan verbleef gehcel aan den Keizer Bi
j het opvolgenvanrIzorvlsl schijnt
men het Opperhoofd des Ri
jks nieterkendtehcbben; deKeizerkondemetden dood
.

van BIRIC IV , ovcrcenkomslig de wclten van lletleenwezen, laetlcen van Ilolland a1s
aan laetRi
jltterug gevallen beschouwen, en zich alzoo geregtigd achten, den Bisschop
van Utreeltt met zulke uil
.
gestrel
kte goederen te verri
jken (2).
Het wasechler ligter zich door giftbrieven een regtop deze graafsclaappen en goezercn te vcrschaffen ,dan zich daarvan metde daatl mcester te maken. Bisschop v-zlaluzst
althans bcproefde ditvoorcerst niet, maar trolt nog in den herfstvanhetzelfdejaar,verïezeld door eenen luist
erri
jlten stoet,en gevolgd dooreenemenigte volks,terbedevaart

naarhetHeilîge land; terwi
jlin Ilolland eeneverandering in den staat'
van zalten was
voorgevallen, diehem den weg, om zi
jn doeltebereiken, moeijeli
jltersclzeen temaken. lmmers warcn de belangen van dit gewest niet langer aan de m agtelooze bescherming eener vrouw toevertrouwd , maar aan de zorgen van XOBERT de Frfe.
v, die
zich reetls door daden van dapperheid en moed had bekend gemaakt.

Hi
j was dejongerzoon van rornzwxlx V , Graafvan Klaanderen, tliegP
#@jjs01T11
o11-.
derjarigheid van y'
zlall's,Regentvan Frankrl
jk geweestwas.Xeerridderli
jltenheerschzuchtig van aard, dan gelukkig in zi
jneondernemingen, llad lli
j tevergeefsbeproefd
de Saracenen uiteen get
leeltevan Spanje te verjagen,en voor zichzelven in Ga.ll.
lcl'èeennieuw ri
jk testichlen (3). Deverkoeling doorhetmislulklkenvan dezen togt,tusschen hem en zi
jnen '
vader ontstaan, schi
jntllem naarhetHefvan rLoRlsI gevoerd te
hebben, waar lai
j minzaam ontvangen werd (4). Na den dood van dezen Graaf
waslal
j mcteene gewapende magtin Holland gevallen,om zichvanderegeringmeester
te maken, doch tweçmaalafgeslagen enterug gejaagd geworden (5). Daarhi
jcchter
llesloten lzad te overwinnen of te sneuvelen, en door den Graaf van K laanderen ,

(1) BILDEIIDIJK,D.ll.L1.26. Vcrg.wlctxala:D.iI.bl.173r174.
(2)BItOEROIJK,D.ll.b1.25,26.
(3)IuAxn.scnàrntnrlo.p.3:4,345,
(4)Vzsx zoox, Jloude#p#.#?
-wfsD.II.bl.313. AVAGZNAARJD.11.1)1.176. lttrlv,Ilist.
f'
rz-f.Com.T.1.P lI.p.72,cn de aldaaraangellaaldeschri
jvers.
(5)Laxn.scllArxz
sntllo-,p.3(J.
lI,bEEL.
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•
1010- openlijk of in het geheim ,

1085

tot

een huwelijk met

1063 lingen,

werd dit

ondersteund werd , begon men

de Gravin-,vedu,ve te luisteren,

te Oudenaarde voltrokken (1).

zijne voorslagen

en na eenige nnrlerhande-

Wester-Zeelancl 111et het land

van Aalst en de vier Ambacltten, worden door
ROBERT

naar

BOUDE\VIJN

ter huwelijksgift aan

afgestaan (2), die volgens het gebruik van" dien tijd, naar zijn voorzaat

FLORIS,

de Fries genoemd werd (3) , welke naam zijn geheele geslachi: is bijgebleven (4). Onder welkcn titel hij het bewind over Holland gevoerd heeft , is twijfelachtig. Terwijl
ecnigen hem Graaf van Holland em Friesland noernen (5), heweren anrleren met
meer wanrschjjnlijkheid , dat hij slechts onder den naam van Yoogd, het hesluur in handen gehad heeft (6).

Hoe dit zij, de verandering, welke zijne komst tot de regering

in den staat van zaken voortbragt, is waarschijnlijk eene der voornaamsle drangredenen
geweest , welke den Bisschop van Utrecht terughielden , zich, althans vooreersl , met
<,

geweld in het bezit te stellen van de landen, welke hem de milde gunst des Keizers geschonken had.

ROBERT

immers was nu van vijand,_de beschermervan IIolland ge"vor-

den, terwijl zijne naauwe betrekking tot den magtigen -Graaf van . P-'aandcrren-, "en de
gift van

BOUDEWIJN

zijn aanzien en vermogen aanmerkelijk vergroolten ; en, den Utrecht-

schen Kerkvoogd ontzag inboezcmden (7).

had flolland onder

Zeven jaren
1070 ten, toen de

dood zijns broeders

zijn hestuur , de voordeclen des vredes geno-

BOUDE'VIJN

VI,

een

fellen krijg deed ontbran-

(1) I Al\1B. SCDAFNABURG. p. 345. Chron, Egmond. apud KLUIT ut«. Grit. G011t. T. I. P. I. p. 51.
l\lELIS STOKE, B. I. hI. 118-120:

(2)

MEYER US

Lib. III.

, Annal. Fland.

r- 25.

KLUIT"

tu«.

(3) MELIS STOKE, H. I. hI. 121, en de aant, van nUYDECOPER,
(4) Oude Holl. Divisie Kron. Negende Div. c. 5.

Grit. CO}}t. T. 1. P. II. p. 77.

u,

266.

BILDERDIJK, D. II. Oph, en By"v._hI. 321.

(5) WAGENAAR, D. II. bl. 177, doch hij den aldaar aangehaalden TIERMANUS CONTRACTUS" hebhen

wij biervan niets gevonden.

(6) MELIS STOKE, B. I. hI. 121. Cron. de Hollant, apud MATTTI:\EI Anal. T. V. p. 531.
Oude Holl. tu« Kron. Negende Div. c. 5. VAN GOUTllOEVEN, hI. 261. Verge KLUIT, in 1. c.
T. I. P. II. p. 78.
(7) IIet (Ihe ! het Jnmmerlijk ! dar BILDERDIJK (D. II. hI. 27) over WAGENA.AR uitroept, wanneer
deze (D. II. hI. 177) ROBERT» zulk eenen dapperen heschermer noemt , dat Bissehop WILLEM, voor
eenen fijd van zijne eischen afzag, enz." valt , met meer regt, op. hem zelven tcrug, wanncer h~i ,

de weduwc van Graaf DIRK noemt ," en voorls bewecrt, dat men
ROBERT, den Fries noemde, » dewijl h~i de weduwe van den Frieschen Graaf FLORIS trouwde, en
Fries in Flaanderen nog synonym van Hollander was." 1\1:ELIs STOKE en nUYDECOPER hadden hem
eenige regels vroeger, GEERTRUID

betel' kunncn onderrigten.

»

DEs YADERLANbS.
G

K

.
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X

1* t1i10fS1C Wilsbesplzikking Tan tlezen Graaf, en die geheel1010--,
den &
/1). ln gevolge 00Z0
d
106.
5
OYereenlkom slig wasm et e ges
Yoonte dierti
jden, eischteROBERT deF'
rï6q
çde voogdi
jscllap over Asxou'
r,den oudslen zoon van rovbEw xzx, dechvond hierinlegenkantingbi
j

xlcull-oE,de moederdesjongen Graafs,eenetrolscheenhcerschzuchligevrouw ,wellke
zelve de voogtli
j over laare beide zonen aannam (2). ROBERT vielin Flaandereîl,
oln deinbreulkop zi
jn regtlewrelken, en .-001-dehandhavingA'an 'sGraven uilerstell

44ilte-strgden. RlcullunE nam haretoevlugtbi
jden Koning van Frankrl
jk en den
'

Keizer Azan D ttl-tacltland, a1sleenheeren van het graafsclaap. De Keizer omhelsde hare

belangen, en sleldelaaarin staat, ROBERT metlkrachtvan wapenen teverdri
jven,terM'i
jlaanoooFnlEo gnetdenWtIJJ',alsHertogvanNeder-Lotltaringen ,opgedragenwerd,
Holland in llanden '
van Bisschop wILIZEM testellen (3). DeUtrechtscheKerltvoogd,
em 's llertogs i
jverte vertlubbelen, gaf dezen '
l
?n aeltterleen geheelde gift,die hem
doorden Keizerwasgeschonken*,ennuinbezitmoestgenomenworden (1).GODFRIEII
-

..

.. ..

A'iel onvarwachtsil) Holland , datzicla zonder Hoofd bevond , en lzi
l was reeds totaall
Lelden doorgedrongen , eer ZAIIIIERT de F?'z't
?J.lzerwaarts kvam en cen leger gevorlntl
llad. A'iet ver van deze slad wcrjl een bloedige slag geleverd; ROBERT werd geslagelt

en weltlra gcdwosgep metgemalinen stieflkinderen laeLland te '
verlalen (5). Eenigelt

(1)AvatrAxnERl'csscnlrxlcrRGEaslsJp.34
'5,cn naarhem vAx zaooxJJloude11011.Hist.D.Il.
bl-321, en w,
koExklR) D.1I.b1. 178 van den oorlog tusscllcn dezcn nornEwllx cn ROBERTde.
F/'2
'c.
9

vcrllalcn,isin strii
zetde bcrigt
n derVlaamsclleSchri
ers uitdittie.@idperk. Dezegetuigencelt*Fd n
%# e
@i
ev

l3al.ig,datsornEwlzx VIin rustgeregeertlonactzi
jnbroedcrIIOSEI
:'
.
I
-in vriendscllap gelecfd llecft,
a

*

cnziinnatuurlijkcn doedgestorvcnis.llrvoEcopEltopMEtlss'
roftE,D.1.bl.279 290.Kj-vïwlllist.f'
rff.

Copt.T.1.P.1.p.51.P.1I.p.70 ctc.,envlxV-IJX,B'
q-r.e1tWc'zzzl.opwkoExAln,'
St.1I.b1-66 68,
llcllbcnhctnacerdanwaarsclliinliikaemaakt,tlat.
t.
NMBERTrSscf
lkrxanrxcxxslsllicrgelleelhetspoorbiistet
is, en dezcn ool,
lol bcnevens llct sneuvelen van vocoEwlzx, verwartmcthetgeen onder diens zooll
Aaxtlcz is voorgevallcn. Zonder lzct gevoelen dezer beroemde Critici tc ontzenuwf,n, volgtsll-pEq

ola.f
clactxcrllaalvan dcn oudcn Kl'
onijkscllriiver. D.lI.bl.27,28.
(2)AlEA-Eut'sJz.
1'
llllal.Flandr.Zz
-5.111.p.27. J.A.I'
Eyols,Lih.X1II.tr,4
(3)Lz
kxn.sclzkrxz
ïBrRc.p.316.
(4)J.A.J-lll-olsJLih.XlV.c.1. Illz-ozl
toTllt,D.11.b1.29.
roxs,B.1.b1.125. I'
ItTvoEcopEavoegthierbijdczescllampereaanmerking: )):45is
(5)31ELIss'
aanmcrkcliik,datdecsIttlsny:cll'
r,deecrstevreemdeling,dieGraafli
jkbewin'
dovcr#-ollandgeyoeb-sf
llecft,niettcgenstaandeandcrcnzeobrced xan zi
jnedapperhcidopgeven,zich zoo,scllandeli
jkzmct
wi
ii-en kinderene. uit dcn lande liet wen
ja
g'en*; zulks,datlai
rnietsover;ig bellieldt. Ditis
*-'
'
*# v
*i
#e
.1

n0Oit ecnen geborcn uraave van Ilblland gcbcurd,scl'oonzijsomtijdsmagtigervijandcn tcgcl'
t)
.chatlhcbben. lntcgcndecl'tgcen llellltrcllr,tocnhi
.
i'thadt:nictbewpart
?n '
lton,wistzijn ytît
?f.

*6'

w
&.IuG E )1E L-'A
t'Z,
' G E,2
3'
s1l1Ilq
41%
.
/*
Y>J5'1%
x.

,

.

10
10
l0
85- willen,datlli
j datleli
jlt naarP'Jcci/t/t?r:zz, anderen,dathi
jnaarzi
jnsclzoonvaderin
Sakson vlugttc (1.).
RrclllluoE had zich endcrtusschen de afwczigheid van ROSERT ten nutte gemaalttj en

delandell, hem doorsovoy:wllx V afgestaan,in bezitgenomen. Hareeigendunlteli
jkheid, wreedhcid en hoogmoetl, maaltlen haat echterderwi
jzegehaatbijdeYlaamsche
Edelen, dattleze ROBERT de F/-z-é.
v uitnootligtlen , de wapenen tegen Rrcyllyuoz op tevatten , metbelofte hem te zullen onderstettnen. R OBERT kwam hierop te Gent en steldc

zich aan hetlleofd der misnoegden. RICIIILDEvondsteunbi
jrllulpsvanIlrankrù,k,
en de toorls des burgerlkri
jgs was in Klaanderen ontstoken, doch werd spoedig
J()
'
72 uitgebluscl)l in tlen

ellenkwaardigen slag s-an Cassel, M'aar ROBYRT OP den

Kolling van Ft'
ankl-v--k de zege behaalde, docb zi
jn neef ARxorr sneuvelde (2).
Fzlzlps werd genoadzaalkt den overx
ainnaar hetleen van F laanderen op te dragen, dat

door den doatldesjeugtligen Graafswas opelagevallen,en waarop nu ROBERTaanspraak
k'onde makens zonder eigenli
jk de reglen van nlclllluoE's tweeden zoon tekrenlten;

dewi
jldebroeder-opvolging nog geen rcgtwas(3). ROBERT,in hetbezitvan Flaan#:r:?1,zond thansook gezantcn naarKeizerHEwDRIK IV,om hem huldetebewjzenvoor
lzetlandvanAa1st,devlerAmhacltten enJkzeeter-zeeland (1).
Xiddelerwi
jllaaclHertog GooFnzEo geheelIlblland aan zich onderworpen; bi
jde

foen Lii 'tkwiit was,wcd'
er tck'rligcn. AlaarItonntcn'
rs hartLong ovcr Tlaanderelt, zi
jn wicl en bakcrl
nat. 011: dat te winnen, schoonLi*
i
@
''tplegtiglijk hadargczwooren,
zoon nlEo'
EnlK ,
.

.

@@

*@'

<

*@

was Lii ccn w
ktEx.
kxpxn,om Ilolland te vcrdedigen, ecn RolabcrtLcvcrworst. Zoo veel vcrschilt
Jlct, gcrcgeerd,tc worden door Inborclingen , of door Vl.
ecmden, die, veelal clders ecn trekpleister

llebbcn-''BltoEnollltclaarentegen schrijftdcn onspocdvan ROIIEITdaaraan toe,datc1e)3llollandcrs
zoowcinig mct zi*i
eue
ing
crkuischtwaren,
tzi
truim zoo aanzicnli@i
oorzicltrekcnden,
#ne r
xe r
ve v
*' da
@i
@' he
#'kv
'
onmiddeliik ondcr den llertog van Lotharint
gen, dcn zoon van GraafozEoEulxslaondgcnoottc

staan: dan'ondcrcen Vlaming,wicn zijveracllttcn,en in geeneopzichtcn eengoedllartltondcntocdragen. Zi*
jdeden duscenengcringcntcgenwccrofondcrwierpenzicllalsvanzelvcn.''D.11.b1.2@'.

(1)KI-rIT:f.
fz-df.Crit.Coln.%.1.P.1I.p.86.

e

1
-

(2)Cltron.fgzzlppltf. a'
pud.Ktrl'
r)111.
st.Cl'
1a
.
t.T.1.P.1.p.5i.IJIEIJERI;,,Jltnal.Flandr.Li5.
111.p.27 25. Vcrg.. llvvnEcopEa op MEtls STOKE?D .1.b1.276. Klaclxin 1.c.T.1.P.II.p,87 ,88;

(3)Ziehicrvoor,b1.73;en :ILDERIIIJK?D.l1.b1.30J31.
(4)Ktryl'in 1.c.p.88, 19J. In hct vcrllaal dcrVlàamschegcschillcn llebben w1*i
r1'
rJ
@' :t
.

Ilist. Cl-tt. Coln.T.1.P.1.p.54. P.lI.p.81 88, gcvolgd. Alleshangt dan lactcr fe zamen,

llctgcen ook door Bll
zosllolzlt (D.1I.b1.31) crkcnd wordtJofsclloon hijcchterwaGsxaAablijft
volgen.

: E S Y A D ERLA N D S.
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X
vest-Friez
en allecn ontmoette lli
j ernstigen-tegensta'nd (1).
Negenwekenachtcreen1010hi
lctuitersle gebragtj toen 1081

elden zi
J hem in J lkm aar belegerd , en hl
J was bi
gna tot z
Bisschop w xLl-Ex hem ontzeltc. Het verlies van ecnige duizenden belegeraars had der

W est-Fl'
iezen magt gebroken, en ook zi
j moesten voor de zegevierende wapenen des
Hertogs bukkeni die nu, als Leenman des Ulrechtschen Bissclanps, over xqolland llet

gebied voerde (2). Xen beschouwde hem niettemin alseenengeweldenaar, die,om
zich tcgcn de landzaten , zco wela1s tegen de aanslagen van soszltr de Frz-t
?.
gte ver-

zekeren,een sterk slotaan deKll-etbouwde,waaruitdcstadDel
ftontsprolen is(3).
liet ongegrond was 'sllertogsvreesveordelagen zi
jncrvi
jandcn. Toen laijmetroem
bedelkt,van den kri
jgslogtil1Dtl,l-teehland,tenbehoevevanKcizerIIEXORIK1V'ge&-oerd,
in zi
jne sialenwasteruggelkeerd,werdhem tebel
ftof,s'olgensandercn, leJntlrerpen,
op het geheim gemak , van onderen eenegevaarli
jlkewondetoegebragt, aan wclkelai
j
weinlg tlagcn later te Utrecht overleed. Xen verm ocdt, datde sluipmoordenaar ccn

huurling van ROBERT deFrp-- , ofvandenjongcn GraafDIRK geneeestis(1). Eninderdaad, niemand konde uitdezen moord meer Anordeeltreltlken) dan hi
jwicnsheer-

(1)Ksrl'
r,111st.Crl-t.6411.T.1.P.1.p.52 (72)heeftaangemert-t,datdcwoordcn ulterl
-ores Frcdpllcd in lzct càtron.Egntond, p. 54, en bij 1IEO.
k, p. 131, nict dc,Friczcn aan
#ene,maaraan dezezi
jdc van lletFliebeteekencn.Alzoo vcrvalthetverllaalvan Gnnrnlsostogt
naar en zijne verovering van llettegenwoordig Fl.ieslaltd,doorscrloTlwrs,Fr.Ilist.lal.66,cn
andcren vcrhaald. AlEtls STOII.
E noemt cchtcr ook dczc Frlczen ) Oest F'
f'
c,
scçl-''B.1.1:1. 137.

En de Cron. de Ilollantbij M,
MTTII,
AEUS, Jnalect.T.V.p.531zcgtJ dat Goorltzso Oost-cn
W est-Fl'
ieslanîd aan zieh enderwicl'p.

(2)XEclss'
roxEJB.1.b1.136. J.x rz4olszLI'
h.XIY.c.2. DEIIEXA:p.42. 1IEo.
k,p.131.
1
31
.
e
n
de
Aa
nt
.
v
a
n
s
c
c
n
E
tl
r
s
,
p.
1
34.
Cr
o
n.
de
I
l
o
l
l
a
nt
,
a
p
ud
XA
T
TITAEI;X,
(3)IIEDA,p.
.moltd) MELIS sTol
tE en DE l):A,
ky weten van dezc stichAnal. in 1. c. P.531. Ilet Cltron. Eg
i
s
c
c
ht
e
r
c
c
ne
g
e
no
c
g
z
a
me
r
c
de
n
,
o
m
G
t
l
n
r
nl
Eo nictvoor den grond--gcn
ting niets. Hun slilzwp
lcgger van Del
ft te lzouden. )'Xcn zou metgeli
e Londigheid kultnen Lcsluitcn,,tzcgtdc gc#i
#k
-

lcerdc en gcestige vAx xpllx, ))datDel
/tdan vazznicnaand totcen stadisgebouwd, deu'l
.
jlzii
*
#
(de geneemde oude kroni
jkschri
@
i
@vers) nicmnnd A'oordcn stigtcropgevcn: fcn waardatzcDel
ft
alte.jongwildcn mallen''lant.op Bat.zscerc.b.1l.b1.11.
(4) LAMSERT scllzrx.
tsrRG. p. 404. Dcze echter vcrlzaalt, datdc lIertog.dcorccn dcrschildwachtcn in den buik gewond wcrd,foen l
lii? om aan cene bellocfte dernatuurtc voldocn)OP
@

'SGEMBT-:B. p.842. Clt3'ol'
t. .
A.
'
y
'?z?op# laencvensdcaannacl'
zekercn nacht was opgcstaan. SIGEBEITI,
4j
st. crtf. coln. T. 1. P 1.p.56- 59. A1El.Is s'
rox.
E, 1).1. 1
a1. 137. Hcvkingcn van l
tz-rlTz IhP Y2R oonrnltns dood OP 1075 Lepaaltll1c13oscopER wil in ccne brcede aant.D.1.bl'
.296J LctJ@ZR'
ben;doch KzrlT)in 1.c.N.73,f 5 toontevertuigcnd aan)dat lzctin 1076 zi*q-n naoet, J-fEn,t.,

78

A LG EX E E N E G E S C H IE D E N IS

1010- schappi
j in demagtdesYreemdelingsgevallen was(1). Doch schuldig Ofonschuldig,
1085 de doa,l van deu dapperen en vermogenden ooovalso van Lotltarg-ngen ,baande Graaf

DIRK denweg t0tdeherstelling in zi
jngebied (2).
Wietminderbevorderli
jlttotdildoelwashetoverli
jdenvanBissclaopwIIZIZEMvanUtreeht,
wellke slecùts twee maanden zî
jnen Leenman ooprRlEo overleefde. Xethem toch nam
oolk die geweldige tegenparlj een einde, wellke zich te zi
jnen behoeve gevormd,
en den vader en oom des gevlugten Graafs zoo veelleetls berokkend had. Ter bescherming van Alek-tveda tegen tle Ylamingen, en ter dekking van den llaeel, waren door

lzem aan den mond dierrivier,degrondslagen toteen slolgelegd,datdoorzi
jnen.op-

volger,ItoExzti
kA.
o,vollooid enmeteeneslerltebezettingvoorzienwerfl(3). Deslorm ,
welken dezeBissclaop uitK laanderen te gemoetzag, stalkspoedig op.ROBERTdeF'
?-itlJ.,
tloor den vrede met lAlculluoE in slaatgesteld , de belangen vat
!zi
jnen stiefzoon ernstig
,

te beharligen,bragt,metbellulpvan zi
jnen zwager,wvlLLEA!deltF:z-prcrccr,Koning
vanEngeland,eene aanzienli
jlkevlootbi
jeen. Xetdezetrek oraafPIRX.opterbestorming
van het slot Ik
h eelm onde, waarvan de bepagt
iging zl
jnsGraafsclaapsgeheelafhingy
,

.

.

doch ontmpette op de Alaaa ofaH ertre de Flrechlsche vloot,om hem den doorlogtderAvaarts te betwisten. Lang en llevig werd geslreden , eer zich voor GraafIllRlt deoverwinning verklaarde, die door heëbloed van vele Stichtsclae Ridders enEdelenbezegeltl
was. Dlltx spoedde zich na naar Ixheelm onde, waarbinrfen ItoExaAan zich meteene
sterke bezehting bevond. Zeslien dagen werd hetwelverslerkteslotmetgelgl
tehardnelkkigheid en moed aangevallen alss'erdedigd. De voorburg en de lorens waren reeds
voor de zware steenen uitde bli
jden derbelegeraarsbezwelten,en velehunner dappere
vertledigers door de schichlen der geoefende Vlaamsche boogschutters gesncuveld ,

toen het slot eindeli
jlt in brand geschoten werd. Bihschop ICOEXRAAOhicrdoort0thet
.
uiterste gebragt, moest tel de overgave der geteisterde vesting besluitcn. lli
jbedong
xoorzich en dezj
înenvri
jenuittogtnaarUtreeltt,enbeloofdc,GraafDIRKl'
1tltbezitvan
Ilblland zlietmeer te zullenbelwisten. Anderen verhalen,dathi
jineenenuitvalgevanwg0n genomen , en onder de genoemde belofte, is ontslagen gewordcn. llçtslotwerd

l.
), 13l cn de Aalët. van nrcl
lEtlrs, p- 13
-4. Volg'cns de Oîtde A pîl. D ir. Arofz. werd G00-

valEo te zltètllekpen gewondJ en van daar naar AlaastL-ichtgevocrd. Negende Div.c.9. Bij
v. GorTllonvEx ,bl. 263.

(1)J.oorslr (Fl
'lii)Ilblland.Wpzlc/.Lib.X.p.498.
(2)Iu,
&MBERT.scu,
krxlcrllo.p.404, gcfuigt,datcollrllEo)kortvan cslalte cn rebogclleld, alle
anderevorsfen zi
jnsti
jdsinvoorzigtighcid,belcid en ynoed overtrof;cn dat gccn ltunllcr mctltcm
in magtvan riei
dommen cn daep&pcre L-ri
i
r
fsbenden konde wcdi
i
eren.
Fk
a.
#%
.+
*.
#v

(3)llutlssTaltE?B.11.bl.318. DEnEX.
A:p.42. IfEo.
&?p.137
..
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me!den grend gcli
jk gemaakt,en luen wil,datde plaalswaar 12p1eenmaalshond,ter1010
h
1085
erinnering van lletgeweltlig besternaen,
'f
1eetol-n3polder genoenntlM'el-tl(1,
1.
zegepralentltrok dejeugflige overwinnaarnaarllollalltl,waar Li
jjtliclzel:tïe ontvangcn wertl. Spoedig zag hi
j zich in zi
jn vaderli
jk gebied llersteld, elaregeerdc in rust
en vrede(2). LalereScllri
jversechtersprekennog van eencn lkrl
jgslogttegendeFriezen (3), laelgeen doorsomixigen ontkcntl (1), en'dooreenigenin twi
jfelgelroltkel)
.

werdt(5),terwi
jl,naarlaetgevoelen vanandcren,ergeenevoldoenderedenenbestaan,
tlien togttegen tespreken,dewi
jlin laet'verllaaldaarvan nielsgevonden wordt,tlatmct
lactbeleop der gesclaictlenissen van tlien'ti
jd slri
jdig is;en er oolknielsvanLelangtegen
wordtingebragt(6). Dotll-denevelen,welkedeoudegcsclliedenisvanIlollalîdbcdeltlken, islleùdilkwerfnaoei
jeli
jl
tecn straalvanliclatop tevangen. ll
'etbli
jlktinlusschen,
datKeizer IlEloallt IV .eencn Xarlkgraaf EGBERT van Sakaen,daarna zckerenOTHELRID

van Godesltehn en eilldeli
jk Bissclaop ItolsxRka.o van Utreeltt,.znetdieGraafscbappen
in Fr,
iesland beleendhad',op well
tedeGraven'vanHolland aanspraaltmaaltten (7).
Hetiswaar,men lleefëdezcn Gravcn allc regtop Fl-l-esland , zo0 wel aan deze a1saau

gene zi
jcle van llel Kll-e ontzegd. lndiela echterhunne aanspraken zeo geheeluitde
lucht gegrepen warcn, lloe zouden de vri
jlaeitllievende Friezen, ook in Ooatergo en
JFestergo er oeit toe gelkomen zi
jn, al ware llethunsondanks, hen nu en dan als
llunneIleeren lchuldigen (8)? Htlnregtop eengedeellealthans,vanFrieelandttls(1)Ct
ql-olt.Agr?pêl#.npud xtrl:) T.1.P.1.p.59-61. AlEtlssTolcE,B.l1.la1.348,349.
Ds ncf
tl, p. 43. HEn.
1, p. 137. D e A/cf'
l' ran de ft
zcl
jn'e Lalldcn J b1.54- 56. Ilet tl?l#e
Gottd.A r073.b1.36. De O?I#c H oll.J?J'
/. Xron. Tiende Div.c.6. Vax(
itlcl.lltly:vl
rx,:1.265.
Vz
kx z-oox,, J loude 11011. Ilist.D.1I.1a1. 3J3.

(2)cl
ïl-olt..
rglapp,
tf.apud xttllœ,T.1.P.1.p.61. AlE1'
-lssToltE,B.1I.L1.350.
(3)HEo,
t,p.J38. D e Oude H oll..pJ.?J.K ron. Tiende Div.c.6. Vlx oac'
rrloxvsx,b1.266.
J. vssoxxAElt, cllro3t.r.Ilbtl. bl.20. H et Olfde Goud. K ron. bl.38. E. II
EXISGAJ H ist.z,.
oost-Friesl. bl. 97.' Scuoxz
ïxcs, Fr.H ist.B.111.bl. 86 , 87. 'AvzxsExlvs; Chron. m.Kn-esl.
B. 15'. b1.120. Unso EAlxlrs,de Aer.Fêis.#ïdJ.LiD.V1.p.96,97.

(4)BrcuEtlcsad llyroz
ksf,p.138. scnzvERltr
s,Cltron.r.#p#.b1.111.
AVAGEXAIR: D. lI.L1.193.

(5)J.norswzJnnal.Lib.Vl.p.144. J.pors:(Filiust,Altnal..
f::.X.p.483.
(6)F.szoEnns)F1-.Jccff.D.1I.b1.259,260.
(7)Ilkn,
t,p.138)139.Jnalist.Asba-/,ad ann 107J,laàj4uxtopx,Jloude.Aof/.Jlist.)).1f.
bl.344. GrootCltarterh.z. k'
rienl.D.1.bl.67.

(8)2ziedebcoordeelingl'an o.rocRExA'sScâetsen randeFrcedclc Geschiedenh)illdckradevl.
Letteroef.vool
-1842.
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1t
1
- schcn het K lie en de Lauuleraschi
1)1
t
)(t
a
'J
jntonbetwistbaar,wanneprzi
jafstammen,geli
jk
men metecnigen grond vermocdt,van dien Frieschen Graafozaox,
v,well
tein fFe8tergo

goederen bezat(1). Zoomen ditmagaannemen,enwi
jzien geene gcgronderedenen,
om dittebetwisten, wascrvoorzekernietsnatuurli
jlker, dan datGraafDIRK zicl
zo0k
van dit getleelte desvoorouderli
jlken gebieds tracllttemeeslerte maken. àlen verhaalt,
datlai
j eerstde'
W est-Friezen aanviel, well
te hem ,naarhetsclal
jnt,nietwilden erltennen , en op hen twee overwinningen behaalde. Na alleste vuur en te zwaard verwoest

te hebbcn,trolth?
j in dcn ongemeen fellen winlervan duizend achtenzeventig,welke
t0t laet laalste van Lenlemaand desvolgenden jaarsaanhield, over heti
jsnaarF'
rv
iea1079 land Leoosten het K l'
ie, waar men hem geene hulde doen , noch ced staven ,maar

lteizervri
j zitten wilde. Hi
j zegevicrdeop ééncn dag in tweemoorddadige veldslagen,
en schriklkeli
jltwashetlot,wellkdeverbolgen overwinnaarhetgewestop zi
jnen doortogt bcreidde. Al wat manneli
jlt was en boven de twaalfjaren oud,werd,zonder
genade, ovcr de kling gejaagd en duizenden kwamen om in dezevreesseli
jkeslagting.
Vrolzwen en kinderen werden gevangen weggesleept; vlekken , dorpen en gehuchten
aan de vlammen opgeofferd ; geheelFrg-esland tusschen de Lauwera en hetF ll
-e, was
ecn tooneel van verwoesling en rnoord. Te vergeefs verduurde de stad Staroren het

geweld eenerbelegcring van drie weken;zi
j moestbuklken,doch ontving vergiffenisop
voorwaarde, ))dat de inwoncrs zich ootmoedig zouden onderwerpen, en veertig aan-

))zienli
jlken uithun midden l0t gi
jzelaars stellen; dat zi
jden Graafa1slaunnenHecr
))huldigen en hem cene aanzielali
jltesomme geldstotbrandschatting zouden betalen.''
Nu deed de Graaf zi
jne pleglige intrede in destad,doch bezoedeldezï
jne zegepraal
met hetbloed der gevlugte '
W est-Friezen en vreemdeltri
jgslknechten, die niet in het
verdrag begrepen waren, en op zi
jn bevelonthoofd werden. Voortswerd hi
jin alle
plaalsen van Fl'zeeland gehuldigd, naar de Germaanschewi
jze,op een schild op de
schouderen omgevoerd,en doorhelvolk a1sHeerbegroct(2).
UTazrcuT.OvERlzssEL.DaExTuE. Het immer magligcr worden vanH olland ,schriltte

de Bisschoppen van Utreehtnietaf, om steedsde vi
jandeli
jltheden te hervatlen,wellte
reetlsz0ovelestroomen bloedsgekosthadden. Geheelongeli
jk aan hunnevoorgangers,
die te middel)vanduizenden ontberingen en gevaren ,hetgeloof onderwoeslevoll
ksstam-

men verkondigden, waren zi
j door devrome milddadigheid derGrooten aanmerkeli
jk
1.
n gezag en ri
jkdom gestegen, en door hunnen invloed op deKeizers,zcl&'e magtige
gebieders geworden. Zi
j schroomden eindeli
jltniet, zich in openbaren oorlog legen de
Vorslen te vcrzetten en de zaden #an twisten oproeruittestrooi
jen,inplaatsvans-rede
(1,
)ZieLiervoorb1.18J21,22 (5).
(2)ZiedcSchrijvershiervoor)bl.79.Aant.4J6J'7 aangehaald-
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o vas ecn der1010tc l-erkondbgen enmcnschengeluk lebevorderen (1). Bisschop AoEl-rot,
K
1085
cerste Ulrechlsclac erl
tvoogden,welke zi
jnegroolschebeslemmingverleoclaende,enniet
zelden den bisschoppeli
jken mantel voor hetlaarnas,den geesteli
jlteni
Jllerdersstafvoor

lletlkri
jgszwaard verwisselde.Pitedelen Frieschen bleede ontsproten,en gunsteling van
KeizernElnlAlx 11,washi
j doordeninvloedvan dezenYorst,uithetLuilkscheltlooster
Lohes, na wxsrslo ten bisschoppeli
jken zetelvan Utrechtverheven (2). Xenroemt
zi
jnegeleerdlaeid en zucl
atveordeletteren,doorhem inontlerscheidenegeschriften,z0o

welin gebonden a1s ongebonden sti
jl, bewezcn (3)- Nietminderwordtzi
t
#
q
-n iiverter
#.#

llescherming en bevordering xan de belangen dcr Kerk geprezen, velke men in die

tlagenmetgodsvruchlpleeg teverwarren (1). Toorn en oploopendheitlbestuurden ongclukkig zi
jne aangeboren heerschzuclat,welkedonrde verhelling totdebisschoppeli
jlke
waardighcid,enhe@grootaanzienwaarinhi
jtenhoveverlteerde,steedsmeerontvonlttwerd,
en hem van eenen priesterdes vredes toteenen oorlogzuclatigen Vorstomsclliep (5).
Geli
jl
t zi
jnvoorgangerAwsralo,noemdelai
jzichnietslechts:alleendoordegenadeGods,
Bissclaop van Utreeht,maar gingverderdan deze,en hetwaszelter zi
jnsondanks,dat
lli
jzich nietinderdaadvanallewereltlli
jkegezagonafhankeli
jltmaaltte(6).Nietbi
jmagte
ziclltegen den Keizerteverzetten,bezigde hi
jtliensinvloed,om zichbi
jdeHollandsche
(xl'aven gevreesd temalten,wieraanwassendvermogenlaemindeoogenscllitterde(7,
). De
ongelukk-ige uitslag dezer poging zelfs toontons,totwellteene magthetbisdom vasge- 1018

stegen;ook verminderdedeze teleurstellingil
ageenen deelede eerzuclltdesBissclaops(89.
llnmers indien al de li
jstvan de Leenmannen derUtrechtsche Kerk, welkeaan AnEI.yot,o wordt toegeschreven , de kenm erken van A'vrdichting, altlmns van latcre vcl-s7al-

(1)Gtwslrs;Gesclt.#:'-Câzksf.lï-el% v-x,ATcdel'l.D.1rbl.204.
(2)DEnEIt&yp.37. IIEDAap.107. SIGEBERTrSGEMBI..p.826.
(3)AtpEul'rs,deDk
-zrcrs'.Temp.Z:1.I1.c.2,cn deSchri*
i
@
'versaangcllaald inBataviazskcp'
c,
D. 1. L1. 639- 6:2, A'ergelcken met KoK, 'Qfderl. 1F001-de1th.D.1.111.283,284,waarmcrt

ccnigedezcrscllriften,ofkclloon zondergronden ()
p tegcven,in twi
jfelfrckt. lletleven van Jleizer IlExonxm 11, aan AoEtBoto foegescbreven , is opgenomen in tElnwl'
rz, Scri
p t.Aer.Brunsv.
T.1.p. 430.

(4)IIEo,
k,p.109. J'-z
-fc MElawEltcr,apudszlnxl'
rz,T.1.p.556jJdatAoEtnoto zicltdikwerfonderhet
(5)Uithetyita MElxwEncl:p.547r551enz,lecren wi
eApolg des Keizers bevond.

(6)llzok,p.93:111.
(7)Verg.ozzlslrs)t.a.p.D.Ieb1,207:208.
(8)ZicLiervoor)bl.57- 60.
1IopErro

A LG EX EE N E G ESCH IED EN IS
1010-- sching m et zich voert
1085

(1), bewi
jstzl
)-echter ))datmen vandeoudsteti
jt
lenafhem
trotsch genoeg geachtheeft,om de aanzienli
jltsteNederlandscheYorstena1szl
jneLeenmannentedurvenaanmerken (2).'' Daardekri
jgzi
jneeerzuchtnietbevredigtle,trachtte hi
j haardoorhetstichten van grootsche gebouwen te voldoen. De.KerltvansT.zv&tzvRo in Tzel,door de Noormannen verwoest, werd prachtig door hem herbouwd, en

naeteenltapittelvan wereldli
jkeltanoniltenvoarzien (3). Vroegerhadhi
jdeSt.Xaartenslterk te Utrecht, doorBisschop BALOERIK begonnen,voltooid (1);of,naaranderen, heù werk van zi
jnen voorganger vernietigd, en hettempelgebouw van den grontl
af opgehaald (5). De inwi
jding dezer lterk .werd opgeluisterd door de tegenwoordigheid van Keizer UEXORIK 11 en twaalf Bisschoppen meteen schitterenden sloet van

1023 Ridtlers,Edelen enGeesteli
jlten(6).Bi
jdezeplegtigheidbesclaonltdeVorsthetUtrechlsche
bisdom methetgraafschapDrentlte,endezegiftwerddoorzi
jnenopvolger,KOEXRAAD11,
1(
)25?bekrachtigd (7). Ook in dezen Keizer vond AOELBOLO een grootenbegunstiger,in
wiens bi
jzondere vriendschap hi
j deelde, en diede Utrechlsche Kerk in hetbezilvan
Tel
ùteru nd bevestigde($. Na een onrustig bestierxan omtrentachttienjaren over2'
7 vanleed ApEl-solzp, welke Jooreenigen,wegens den i
jver waarmede hi
j de belangen der
slagtma
andKerlthad voorgestaan,.onderhe@getalderHeiljgen jsopgenomela(9).
1027

De verschillcnde gevoelens der Utreclllsche Geesteli
-j
'kheitlbj'de verltiezing van eenen
nieuwen Bisschop ,voerdea Keizer KoExhz
txo 11 naarUtrech't, om dehieruitvoortspruitentle geschillen te bemiddelen, en schandeli
jlte tooncelen te voorlkomen. Te vergeefs

trachtte hi
j de gemoederen te vereenigen;doch eindeli
jltbesloothetKapitlelaan hem
de keuze.over te laten. Juistop ditoogenblilt,brengt=ERNULI?ofBER>OLD, dePriestervan

(1)Zicliiervoor,b1.60. Vcrg.nrcllEs.atlIIIIDAM'
,p.117, cn vàx tqxliwEx,in Cltt-olt.Tiel.
p.91 98.

(2)Gtz
ssxcs,Gescln.d.6'
/lr?
'dJ.Kerk ï.
;Iz
Yederl.D.1.bl.211.
(3%)1IEpl,p.110.
(4)DgsEl
t1,,p.38.
(5)l1Eol,p.110.
(6)DEsEsA:p.38. 11ED,
ttp.110.Cltron.Tiel.p.99.
(7)HEol,p.112. VolgenslletCltron.Tiel.p.99,zou Ilxxnazx 11in Utreclttoverleden zi*
.
i
@
'
n.

(8)IIEo.
s,p.114.
(9)Bat.SacrdJD.1.bl.642. llctCltron.fgzzlpzld.apud KI-IJIT,Ilist. Crit.6309-1.T.1.P.1.
p.45.DE IIEK.
,
N, p.38. Chron. Tiel.p.100, cn J. A.z-Evols,Lib.lX.c. 13, plaatsen hetsterf'
Jaar van lnEtnoto izt 1027. De Oude 11011..
p fr.ILzwzl.JzcvendeDiv.c.17Jsteltzi
ia ovcrlijtlcn

ecnJ'aarvrocgcr?cn IIEDA,p.110Jccnjaarlatcr.

b ES VA D ERLA N DS.

Ooaterheek bi
jJrnhem ,hem debli
jdeboodschap,datdeKeizerinGISEI,A,welkemen1010-

aldaar,wegens haren laoogst zwangeren staat, had achtergelaten ,van eenenzoon verlost 108t5

is; en de danltbaar verheugde Vorstplaatst onmiddelli
jk dengelukkigen bode,door

het overreilten van ring enstaf, op den zetelvan Utreeht(1). Hetwasgebruikelijk
bi
j den dood van cencn bisschoppeli
jken leenman,zi
jn ring en stafden vorsteli
jkenleenheer te overhandigen , wellke deze eerteekenen den nieuw gekozen Bisschop over-

gaf,ten bewgzedathi
j,a1sleenheer,debezitting zi
jnerleenenaanhem toeyertrouwde.
De ring washetteeken van laet lauweli
jk naetde Kerk; de stafdatderherderli
jkeregering. DeBisschop, op dezewi
jze doorden Vorstbeleend,werdvervolgensdoor den
Aartsbisschop,onderoplegging dcrhanden,inzi
jnegeesteli
jkedienstgewi
jd (2). BERlrzav was de hooge onderscheiding, hem ten deel gevallen, niet onwaardig. Reeds

vroegermoethi
jeen man van aanzien in deKerk geweeslzi
jn,dewi
jlhi
jtegenwoordig
Avasop deKerkvergaderingteFrankfortinhetjaarduizendvi
jfentwintig(3).Hi
jwordt
alseen man van kennisenwi
jsheid afgeschetst,diein den aanvang zi
jnerregering,zich
aan hetgedrag zi
jner voorgangersscheen te spiegelen,en zich meerxwsrxlo dan ADELsolub ten voorbeeld ltoos,overtuigd ,datde Kerk meer voordeeltrektuitden vrede,dan
door lzel zwaard. Hi
j bevestigde althans spoedig hetvredcsverdrag tusschen Aolrlzsox,o

en nlltm 1II gesloten,en wi
jdde deeerstejaren zi
jnsbestuursaandeverbetering deruiterli
jke Godsvereering,en deverri
jlfingvanhetbisdom (1). InUtrecht zelfstichttehi
j
de St. Jans- en St.Pieterskerken,welke hj metkapittelsvan kanoniken voorzag. De
.

St. Lebuinus kerk te D erenter werd door hem hernieuwd, en met de kerk le Zwolla

beschonken;ook wilmen,ofschoon ditdoorandcren betwi
'
jfeld wordt, datlai
j een gedceltederkanoniken vanSt.Salratorskapittelderwaartsverplaatstheeft(5).Hi
jbragt
tle abdi
j,doorAxsrltxoteIloltoratgestichl,binnen Utreeht(6),en wi
jddeharekerk
aan denH.PArrrs,vanwaarzi
jsedertdennaam van St.Paulus-abdi
jgedragenheeft(72.
Daarenboven llerstelde lli
j, door hetgeheele bisdom ,de bouwvallige kerlten en rigtte
in vele plaatsennieuweop (82. Evenzeerbei
jverdehi
jzith,om deinlkomsten vanhet
z

(1)DsBEKA,p.39. IIEDA,p
..118.
(2)Bat.fcco'c,D.1.b1.658.(2). V-kx )IlEhls,B hscltop.Jflpgzfcw.,L1.103.
(3)Bat.Sacra,D.1.b1.651.
(4)DanEXA,p.39.
(5)DEBsl
t.
k,p.40. 1IED.
k,p.118. B at.Sacra,D.1.L1.652,6450.
(6)Zichiervoor,bl.38.
(7)1)ElEI
t&enIIEDAin 1.c. Cltron.Tïel.p.104.
(8)Tat.Sacra,D.1.b1.6J1.
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101
100
85 Stichtdoorgiftenengavenvananderenteverri
jlten,enbetliendezichhierloeuitmuntelldvan
.

.

zi
lnen invloetl bi
J de Keizerin-weduwe GISEL&., wellke thans a1s voogdesse van haren on-

montligen zoon,uExonlTc 1II,hetRi
jk bestierde. Op naam van (len jongen Vorstwert
len laem deuitgebreide bezittingen Upltelte,Lkh-ttlteltcenPl-tltelo(ff#èJl:,lfittelte,
en Peelo) in Drentlte,benevensanderegoederen,wierliggingtotheden geheel0n.

bekend is, geschonl
ten, doch wellte zelkere rluFro en diens broeder in eigendom be-

zeten, naaar wegens ongehoàrzaamheid ofwederspannigheid tegen hetRjlt,verbeurd
1010 haddcn (1). Belangri
jkerwaseeneanderegift, ten zelfden jare en dageverleend, en
wellke later tot de hevigste gesclzillen en bloedigste eorlogen heeft aanleiding gegeven.

IlsxoRllterkentindengiftbrief,dathi
jaandelkerkvandenHeillgeltMAARTEXteUtreeht,
in wellkedeingewanden vanzi
jnenvaderItoExltAz
ko 11begraven waren,))zoodaniglandgoed (talewrccf/z'z:pzlschonk,alslzi
jbezatin devilla(hoeve,huis,slad?),Gronl-ngelt genaamd , gelegen in hetgraafschap D renthe, metaltle daarlee behoorende er-

ven, gronden en gebouwela,li
jfeigenen,bebouwdeen braalkliggendealtl
kers,weiden,
wateren en afwateringela, vissclzeri
jen, wegen en paden, benevcns alle inlkomsten,
welketlzansofin vervolg van ti
jd,daaruitgetroltlten werden-'' Daarcnbovcn,,
enllierin
beslond hetmeerbelangrtjlke dezerschenlking,wertldeUtrechtscheKerltbegiftigll))met
de gansche regterli
jke nlagt in burgerli
jlke en halszalten binnen den omtrelkvan dit
landgoetl (praedittnt), benc&-ens l'
letregt, om gcltlteslaan en tollen teheflkn-'' En
(lpdat ))Keizer,Koning ,Bisschop noch opcnbaar Ontvanger, zich immerzotlverstoulen,

op dèzc Koninkli
jlte schenking eenige inbrellk temaken,'' werd de giftbrief (loorden
Vorsteigenhandig onderteeltend, en hetgouden zegel eraangehccht(2). Xenwil9
dathétgeschonkenlandgoetlnietantlersltangeweestzi
jnçlafjDrentlterîrolde,çjekkroudatz-dpà
g-n D rentlte, naderhantl Ghoo en /F/J# , ofhct Goo- cn JFoldregt,lalcr alleen het

Gooî-egtgenoemd,waartoeeek-deltleinelantlstreek Seltrel-tbehoordheeft(3).Xindcr
censtemmig wordt gedaclat ovcr hetregt, dat de Bissclzoppen van Utreclit door dezen

giftbrief op het wereldli
jlt gebied tlerstad Gî-onitl
geitzouden verkregen llcbben, dewi
jl eenigen beweren, datl'
letGool-cgtallccn in dczeschcnking begrepen was, en de
Utrechtsche Kerltvoogden alzoo nimmer, naar regtcn, aanspraalt gehad hcbben op dat

ïezag, wellkzi
jzich a1sGraaf-Bisschoppen van Dt-entlte,bi
j hcrlzaling op Gî.onl-ngelt,

(1)Zie c
le giftbrieven biiHED:,p. 120, 12l. Srerg.M.
tuNlx, Orerzigtrc?lhetlc4fv?
,
fé-f)z
Ilrentlte, St. 1. bl. 122 132. PIc&R: vcrmocdt, dat vcle gocderen, tusscllen de Eents en de
Lauu'ers, mcde tothct graafschap van rtrro behoortl hcllbcnJ Cltro3t. '
p. D rentlte? l
al,172:173.

(2)I-IEo.
x,p.121 123.
(3)3IkGz
xlx,t.a.p.b1.137,138.

D ES Y A D ER LX N D S.

waarzi
jcenen Burggraaflaielden,aangematigdhebben (12. Zesjarenlaterstondl1Ex-1010.
nallt f
lcl) reeds zoo l'
loog begunstigden Bissclaop , bi
J eencn open brief, laet graafschap 108,5

in ofoverDrelttheaf,wellk doorhetoverli
jden van tkozErlzx,llertog van Lotharing:?1 cn Graaf van D rentlte, tezi
jnerbescllilkking gekomen ofaan hetRi
jltvervallen 1046
was (2). Hierdoorwerd(le giftoftoezeggingvan KcizerIIEXDIIIK lI,in duizendvier
en twinlig aan de lkerk van Utreehtgedaan, bevestigd . en lzareBisschoppen ,ten eeuwien tlage ))iIa het bezit van datGraafschap gesteld mctzulk eene uitgestrekte magt,
dat noch Graaf, noch eenig antler m eerder ()1minder persoon , aldaar eenig gezag of
bewintl zou voeren , zonder bewilliging van den Bissclaop, aan wien de Vorst alle in-

kolnslenenvoordeelen,tltlol
-tleKeizerst0tnutoeuitDrenthegenolell,overdroeg(3).''
Daar deze giftbrief evenwelgeene eigenli
jlkeosrerdragtsran hetKeizerli
jltgezag, noch
vanderegten dcsDul*tacllen A?
J/.
-J.inenop Drentltobeval, en hetooltniettevoorontlerstellen is, tla!uzxoRllt llI bcdeeld lleeft,ditlandschap zelf gelaeelweg te schenken ofvan hetRi
jlt af te scheurcn, zoo l'ermoedtmen , dat alleen de hech-enl-ng rczz

Graaf '
rtzzz Dt-eîltlte,zondermeer,aalzde Bisschoppcn 4-an Utrech,
t isgegevcn, en
tlatdezeKcrkvoagden,immersin deecrsteti
jden, gcenevrjj'elleeren s'an datgewest,
maarsleclatsKeizerli
jlkeAmbtenaren ofSletlellouders geweestzî
jn,die geli
jk EvEltukRo,
sxlzoERll
t, '
rExilo, oozEsrl.
x en anderen , well
ke s-roeger a1s Graven van D rentlte voor-

konaen, aan de wetlen des Ri
jl
tsen aan dclteizersonderworpen waren. Zi
j behoeftlen slecllts niet de inkomsten des graafsclaaps in de Keizerli
jlke schatltisltestorten9
en vereenigdcn me:lzetwereldli
jke tevensllet geesleli
jlt bestuur over tlatgewest. ln
vervolg van ti
jd eclatergcdl'oegen zi
j/
zich,op grondvan dezen giftbrief, a1soîlafliankelL
.
)-/.
?c I-lecren ofGraven van D rentlte,en bekommerden zich even wcinig als dc Gra-

vcn van Ilolland cn antlcre Nederlandsche Leenmannen desRi
jks, om den Keizer en
zi
%
jneregëen (A).
De mildtladiglaeitl.van HTrxllazzt bcperltte zich nietbi
j deze giften. In hetzelfdejaar
beschonk hi
j BEltxulzv metalwatde Keizerin Deventer bezal,benevenslaelgraafsclaap
(1)Usno Euulrs,deJgro F/-?
:.êltterLarl
-c.etWozlc,
ç) p.19en deI'
ler.Frp
-s.lliat.Zzl.5/
-1.
p.91,92,bctwistm etM.AI-TII
NGaA-o/z'
/.Gernt..
/fl
kr.P.11.p.183, Lctrcg
.tdcrBisschoppcn
./
()p de stad Gronillgelt. Iloeweldit rcgt, onzes inzicns,op betere grondcn vcrdedigc
l wordt door
w.xtTTn'
kErs, ïzl N otis ad y.
/?l/zlypl. de lleh. Ultrql-.p.411, v.
tx nHlzx in de J anteekenillgen

op deifcrl-/.Oltdlt.r.&0p9l?0?
g
,czz,b1.37,cn MkGxlx,t.a.p.la1.140 155,bli*i
ttochdezaaknog
'l
@
slecds eenigzins duister. Lrtors, Kort ozrcrz?érf w. d. Gesclt.d. Xc#crl.D.1.b1.79. Ycrg.
Kox , kraderl. 'F/t
?r#ezls.D. VI.b1.490.

(2)11:0.
:,p.12i.
(3)Vcrg.x.
kGxlx,t.a.p.b1.155 -158.
(4)AlwGxzxJt.a.p.b1.IJS
.,159J1f
J0.

f'-.-e
t
**
''j
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ob

(1). ReedsvroegerwasDerenter geli
jltD'renthe, aan hetUtrechtsche
bisdom afgestaan (2); doch indieti
jdenvan onrusten verwarring, inwelkezoodikwerfden bezitterhetregtvan eigendom betwistwerd,washetnoodzakeli
jk en gebrui-

j'
010- in Hameland
1085

keli
jk, gedane giften dooropenebrieven nadertebevestigen, die dikwi
jlsin dezelfde
bewoordingen a1s de giftbriefwaren opgesteld, en zonder welkeniemandgerekendwerd ,

metgrond,op eenig hem geschonken goedofvoorregt,aanspraalttekunnenmaken(3).
Ook bi
jzonderepersonen bleven niet in gebrelten,hunne godsdienstigheid door geschenlken aan de Utrechtschelterk tebewi
jzel). Van zekeren ridderiooLr ontvingzi
j Goor
.

metaldedaarbi
jbehoorendelandgoederen(1);enMLRI'IIA,eeneaanzienli
jkevrouw,droeg
zich zelve methaar geziu aan sT.SIAARTEX op (5). Doorzullteeneopdragtverbond
men zich,eenejaarli
jksche schatting aan zoodanig ecne lterkoptebrengen;enofschoon
anderen bj dergeli
jke toewi
jding, zich vooralti
jd eenen ltetting om den arm lietensmeden ,en zich voorslavenvan deXoederGodsverklaarden ,bedingtMERTHAdaarentegenwel

uitdrukkeli
*l
'
#k, )dat zi
j enharenakomelingenvri
jelieden zullenbli
jven, entotgeene
dienstbaarheid verplbgtzi
jn (6).''
llebzucht wordtgewoonli
jk door datgeen aangekweekt,Avatbaar naoestbevredigen.
Jloedig door de gunstbewi
jzen derKeizers,en begeerli
jker geworden doorzoo veleri
jke
schenkingen, hernieuwde thans de voorhcen nederige en vredelievendeKerlkvoogd de
eischen van zi
jnen voorgangerop Holland. Ongetwi
jfeld op zi
jn aanzoek, en zekerte

104(1cnzjnen behoeve,werd detweejarigewisselvollekrt
jggevoerd,welketenvoordeelevan
i0i7 den Hollandschen Graafeindigde (7). BERXULFzelfnam geen openli
jl
t deelaan dezen
oorlog,uitvrees,naarmen gist,datzi
jnelanden,nabj deHollandschegrenzengele-

(1)Zie dcn giftbriefLi*
i
@'11znAy p. 123. PowTwxrs, Ilht. Gelr.Zï5. V. p.81. REvzrszD arentr.ï/lzfdfr.Lib.1.p.20. DrMBIR,K erk- en 'Ferefdl. D erenter, D.1. B.IV.b1.443. Vkx
xlxals, D. 1. bl. 6i: en met geleerde aant. bii
s
ox
o.
k
x,
Ch
ar
t
e
r
b.
r.
Ge
l
d
e
r
l
.
St
.
1
.
b1
.
11
5.
*@
z
i
e
hi
e
r
v
o
o
r
,
b
l
.
A5
.
Ovcr devermoedeli*i
igging van H ameland,
@ke l

(2)Derenter door Koning zTux'
rlnotcuin898;Drenthe doorIIEXDRIR 11in 1024. Zienx0.
:,
p. 63. p. 112.

(3)Bawolx,Cltarterh.m.Gelderl.St.1.b1.86(a).
(4)DcngiftbriefdecltBvcaw
Etlrsmede,atluzpz
tx,p.127,enhijisvertaaldopgenomcn in Bat.
zsccrc, D.1.bl
. 653.

(J)11z01,p.118.
(6)llccuEtlrsadnzoAx,p.126.

(7)Ziellicrvoor,bl.67.
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gen, laet eerst aan de wraak desvi
jandsblootstbùden, indiendetogtongeluklkig af-1010-

liep (1). H1j wordteclzter genoemd onder dcBisschoppen, welkehetdaaraan volgentl 108*1
jaarD ordrecltten hetlandM erveda aan zich onderwierpen,totdatzi
j er deorHerlog
oooFhlEo van Lotharzngen uitgedreven werden (2). B>:RwrL>-lietnu zijneeischenop
Ilolland rusten, en besteedde den overigen ti
jd zi
jnsbestuurs, tothetstichten en voltooi
jenvan gecsteli
jke gebouwen. Zeven en twinlig jaren voerde hi
jdenherdersslaf,
en daar lli
j in den reuk van heiliaheid overleed,werd zi
jnegrafplaatsin de St.Pie-1g va,t
-

,

terskerlk te Utrecht, weldra door wonderteekencn berucht, en eeuwen lang door scha- (logstt
m zant

ren van bedevaartgangersbezocht(3).
10J4'
Pn
OY
e
r
moo
dl
ge
r
T
an
aa
r
d
Wa
s
S
VI
L
LE
S
I,
di
e
t
ha
ns
t
en
Geweldiger, kri
jgszuchtiger
bisschoppeli
jken zetelvan Utrecltt werd verheven. Steedsvlammende op deuitbreiing
zi
jner staten, versmaadde lai
j geene middelen,welketotdàt.doelltenden geleiden,en
Holland smaaktedewrangevruchten zi
jnerheerschzuchteninyloedtenhove(4). Vöör
dat hi
j echter zelfhet oorlogszwaard terbehartiging zi
jnerbelangentegen datgewest
aangordde,trolt hi
j, vergezeld door de Bisschoppen SIEGFRIED van M entz, Grxruzh
van Bamherg en o'
r'
ro van Regeneburg met een aanzienli
jk gevolg van Ridders,
Edelcn en knechlennaarhetHeiligeLand (5). Hetbestuurs'anhetStgchtzalhjwaarschi
jnli
jlt gedurende zi
jne afwezigheid , aan de verschillende kapiltels, of aan eene'n
Wi
j-bisschop,onderbescherming zi
jnerzusterADEI-HEIOE,hebben toevertreuwd(6).Ongelultlkig was de togt. De omzervende Arabieren ,uitgelokt door de gouden en zilveren sieraden der bedevaartgangcrs, overvielen hen en bragten een aanlal om het leven.

Bisschop wzrul-xx zelf werd deerli
jk gewond, en bi
jpanaalktuilgeschud op lactveltl
achtergelaten. De overigen redden en verdedigden zich op een kastcel, totda@hel hun
voor eene groote .som geltls gelukte, den Hertog van Ram ula te bewegen, hen naar

Xerazâlem en Tn11 dadr naarllunneschepen te geleiden. Van de zeven duizend bede-'

vaartgabgerskwamenslechtstweeduizendmetBisschopwzxzrEx behoudenterug (7).

?

h

z

(1)GtAslrs, Gesclt.d.fir@dl.Kerz-fA3Nederl.D.1.L1.219.
(2)ZieLiervoor,L1.69.
(3)DESEI:A,p.40. HEo&,p.118. Vcrg.Bat.ékcrc)D.
.1.b1.651,635-657.
(4)Zichicrvoorzb1.70.
(5)Cblon.W-#pgr
gez/lot
?zlq
çeapudIl>ro.
tx,p.132. tAxn.scuàrxan.p.332,
.
(6)QtAslrs,Gesclt.d.clrfçf.Kerk ïzlNederl.D.1.b1.223.
(7)L.
ïMBEaTrsscuAFxABrRo. p.332-335. AllnlAxrsscozcs ht plszon:,Scrl
.t.Acr. Goi-))t.
p
T.1.p.6J1, 6J2.llagn. &J:-pzl.Belg.p.126.
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Niet allcen deelde de Utrechlsche Kerkvoogd in de gunstdes Keizers, door wiells

besclaikl
ting hi
j thans Hollaîld l0t een aclzterleen van het Stl-ch; srernederfle (1),
tlusYll,vellte hem zi
jn medemaar tevens genootlli
j de achting 3-an PausGnEGol

107.5 llroedeî. noemt in cene Bulle, wegens een gesclail naet den Bisschop van N oyolî,

De Utrechtsche Bisschoppen haddetl
gge, t0t
sinds on-geveer twee eeuwen, tle inkomsten dcr sT. DONATIAAFSlkerlt te Trtt
onderhoudhunncrltanoniken ïenoten.Roso'
rn,BisschopvanNoyonenDoornlk,schi
jnt

ten voordeele van '
WILLEM uilgevaardigtl (2).

laetA-001-eene ongeri
jmde en onbilli
jlkezaalkgehoutlen tehebben, dateeneKerk,ilt
j troklaaaralzi
jn bistlom gelegen,aan cellen vreemden Bisschop zou t0ebehnoren;Li
tllansaan zich. '
W ILLEAIbragthicrover zi
jneklagtein bijden Paus,op Ayiens aanmaning de zaalt in eene groote lterlkvergadering bepleit, en ten gunsle van den aanltlagcr
lleslistwerd (3). Dit bclelte echter lliet, datw ILLEM ,door staatkuntle, gelkrenlkle eer-

zuclaten eigenbelang aangedrevcn, deregten zi
jnsKeizerli
jlken weldoeners en wetligelt
Xeesters tegen den ovcrmoed van den geweldige
n 13aus laardneklkig vertlezigze, e1t

geli
jl
t de mecste DuitscheBisschoppen van dien ti
jd, den donderdesYatikaansdurltle
trotseren. Gssoonlvs lzad zicla devoltooi
jing van hetstoute ontwerpten doelgcsteltl,
hetgo
z
ng
der
Vorsten te Onttreklken ,en aan deeigendunde Kerk en geesteli
jltheid aan
jfeld van dezi
jde der
kcli
jlke magt derPausen te onderwerpen. Dit plan hatl ongetwi
indien niet de Paus zich m et
e
e
ns
z
i
ns
z
oo
ve
l
e
t
e
ge
nka
nt
i
nge
n
ont
moet
,
geesteli
jlten
z0o veel drift en hevigheid tegen eenige heerschende gebreken in de Kerk verzetlaad ,

lzetgeen de DuitscheBisschoppen in hetbi
jzonder,bevreesd maaktevoorink-rimpingvalt
lluu gezag, en vermind'
ering lzunner voorregten (4). Eenevergaderingvan wereldlI
J
''lke en lkerkell
jlteGrooten werd telEorms lli
jeengeroepen, en onderdezevenen twintig Bissclloppen hicr tegenwoordig, bevond zich eolk V-IIZLEM van Utrecht. D(k
*@
ltoonasche Kerkvoogd werd van verscheidene wandaden beticht, en Z1
JI'C verkiettrzbttrg cn Iletz alleen laalttelt
zing onwetlig verklaartl. De Bissclloppen van W .
eenige zwariglleid, om de afzetting van den Pauste ontlerteekenen. )
)Gi
y-zi
jtditvel
'-

pligt'' riep wlLluEnxop hoogen toon uit, ))indien gi
juweneedxan t'
roqw,den Keizeë
gezworen , niet wiltschenden-'' En hierop werd , onder genoegzaam algemecnc goedkeuring , het bevel ter verkiezing van eenen nieuwen Paus uilgevaardigd. GREGORIIT,

bleef zi
jne tegenparti
jnielsschuldig. 1l1delaevigsteverveering derwraak,slingerdt
lai
jzi
jnen banbliksem op den Keizeren onderscheideneBisschoppen, onderwclkeoet,
(1)ZicLiervoor)bl.7J(2)11kD.
k,p.136.
(3)IIEDA)in 1.c.Bat.Sacra,D.II.b1.7..
zla3tt
'.vpn vxxrtuTe
l7':1J1
.,J4:15.
(4)Ycrg'
.xosuslxJKerk.Gesch.D.1Y.1a1-83--110.
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die van Utrecht behoorile , en )'erklaarde hen vervallen van hunne waardigheden (1).1010Deze stoute daad bragt aller gemocdoren in be,veging, en de woede van Bisschop ",VILLEM
kende geene grenzen meer.

}\tIen wil , dat hij een openlijk beschuldigingsgeschrift tegen

den Paus heeft uitgegeven, hetgeen cchter anderen hetwisten
HENDRIK,

1085

(2).

11leer zeker is het, dat llij

welke te Utrecht het Paaschfeest vierde, versterkte en aanmoedigde het Pauselijk

banvonnis als krachteloos in den "rind te slaan,
Keizer predikende , voer hij hevig nit tegen

Immers, schier elken feestdag voor den

GREGORIUS,

dien hij cenen meineedige , over-

speler en valschen AposteI noemde, welke door hem en de overige Bisschoppen , als den
Roomschen stoel gcheeI onwaardig , was afgezet en in den ban verklaard (3).
\Vaarschijnlijk hevond zich de Keizer nog in Utrecht toen Bisschop

WILLEM

overleed. 1070

\Vat men verhaalt van het berouw , dat deze Kerkvoogd over zijn gedrag tegen den Paus
zou getoond hebben, en van zijn schrikkelijk en wanhopig einde, om niet te spreken van
zijne verschijning na den dood
haar

door

(4),

is mel te vele verdiohtselen vermengd en te blijk-

pausgezinde partijzucht verzonnen ,

om er

eenig geloof aan te

hech-

ten (5). flij zou ook buiten het genol van de laatste vertroostingen del' Kerk gestorven en

zijn lijk, de,vijI hij in den kcrkelijken ban overleden was , zoo lang onbegraven zijn gebleven , tot dat hiertoe, nit vrees voor besmetting , door den Paus verlof gegeven werd (6).
Onze jaarboekschrijvcrs weten niets van dit alles, DE BEKA integendcel zegt uitdrukkelijl(, dat Bisschop

'VILIJEM

in den Heere onlslapen (requievlt in D01nino) en bij zijne

(7).

voorgangers in de Hoofdkerk te Utrecht begraven is

(1)
(2)

L.\MB. SCllAFNABTJRG.

ad

BUC,llELIUS

p. 403, 404.

SIGEBERTUS GEMBLAC.

p. 842.

p. 42. Bat. Sacra. D. II. hI. 6.

BtKAM,

IIuYDECOPER

op

llELIS STOKE,

D. I. hI. 295.
(,·3)

L.UIB.

SCHAFNA~URG. P: 405. Annal£sta Saao , apud

p. 533. IIet is opmerkelijk , oat noeh
hoekschrijvcrs , "an
LAMBERTCS

WILLEMS

(4)

noeh ecnig antler

onzer

oudste jaar-

Zij wordt cchter door

te kunnen hcweren
nENDRIK

en

»

dat c'cdurende het leven van Bisschop
GREGORII'S

g'c,vecst

is."

Aant. op

VAN

SCllAFNACURG.

LOON,

ad

l\'lELIS STOKE,

p. 405; en de schrijvers aangehaald in Bat. Sacra. D. II. Ll. 12)

Aloude Hall. Hist.

(5)

BUCIIELIUS

(0)

L.\MB. SCIIAFNABURG.

BEKAM.

p. 42.

in I.

c.

n.

VAN RIIIJN,

II.

u. 347.

op de Bat. Sacra, D. II. Ll. 12-15.

A'lznalista Saxo , in 1. c.

(7) Citron. p. 42.

II.

"7IILE:)],

2~6.

LA]IBERTI'S

benevens

HED,\,

cen t~idgenoot, en door te "eel andere huitenlandsche schrijvers he-

nUYDECOPER

geene openlijkc vijandschap tusschen

D. I. hI.

noch

.Corp. Hist, medii aeci , T. 1.

worsteling tegen den Paus ecnig gewag makcn,

SCllAFNABURG'ENSIS,

Yestigd, om met

DE BEKA,

ECCARD,

DEEL.

12
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KoExRA.&b van Ztraben volgdehem onmi
ddelll
jlkop denbisschopszetelvanUtreeht,en
tevensin zi
l.ne gehechtheid aanhetOpperhoofddesRi
jks,zoowelalsini
jvertegenhetPau-

seli
jk geweld. Trnnwens,hi
j was leernaeester des Keizers geweest, door dezen tot
de bisschoppeli
jke waardigheid geroepen, en op dien ti
jd Kamerling van den Aartsbisschop vanMentz, welltemedeinhetbanvonnisvan denPausbegrepenwas(1). Gevoelvandanltbaarheid,persoonli
jlteverpligting,zuchtnaarvermeerdering van gezagy
of welke andere inzigten en berekeningen hem , even als w lyuyuEx ,mogen gedgrdngen
hebben, de belangen desKeizers te omhelzen , hi
jspreidde,geli
jk zi
jn xoorganger,in
dit opzigt eenen m oed ten taon , diebewondering verdient, en bewi
jst,dathi
jziclz
boven de vooroordeelen en de bekrompene denltwi
jze dereeuw wistteverheffen (2).
Ollverwrikt et
rouw aan zi
jne beginselen, opende hi
j eens eenevergadering te GerWc'
ttltge1$ met deze Mroorden : )Ziet, wi
jzi
jn bi
jeen gekomen, om doordegetuigenis

der Kerkeli
jlte regelen te bewi
jzen, dat onze Koning Ilzxnltlx nietgedoemd efdoor
den ban gebonden is. En indien de wettige bevelen des Heeren, welke willen, dat

den Koningen behoorli
jlte eer bewezen.worde, hezn.bi
j zi
jne tegenparti
jniet.hebben
m ogen baten , zoo veraunt.hem ten minste dat regt,waarvan tle'
geringstei'
n deKerk,

volgens de Kerkeli
jke regelen, gebruik magmaken (3).'' Hi
lT
beweerdebi
j,diegelegenheid openli
jk en metvuurtegen Gy:rua
xxto, den Bisschop van Salzhurg ,die voor
de aanlaangers van den Paushetwoord xoerde, ))datgeen Paus ofBisschop,de onderdanen van den eed, eenmaal hunnen Vorstgezworen ,',m oo
b'
t ontslaan;dat men daardoor Hem hoonde, bi
j wiensnaam men gezss'oren had , en hetbevelvan cualsl'rs en
der Apostelen overtrad , die vermaantl lzadden, zelfs '
rlBcaxusszx en wzho's,hoe veelte
m eer dan goede en wettige Yorsten , gehoorzaam te wezen; dat heerschzucht en hoogmoed alleen de woorden des Heeren: )
)watgi
j ontbinden zultop aarde, zalin'den
Hem el ontbontlen zi
l.n ,''zoo onbeschaam d cn s'erkeerd durfdenuitlegge
' n ;en datoazoo-

Itlus zicl)demagtvan den onsterfeli
jkenGod had aangematigd-''- ))Onzewapenen,''
'
voerhi
jvoort, ))zi
jn geest, geen staal, geen rcof, geen moord, geen meineed;ons
borstharnas, onze helm , ons zwaard , ons schild, isvrede, liefde, geregtigheid en

waarheid,Godswoord enhetgeloof(1).',
Ondanks deze schoone betuiging, had Itozxlt-&ao niettemin , doch ongelulkkig,het

0orlogszwaard gevoerd (5). Hi
jtrachttederhalve langs een anderenweg,zi
jn gebied
(1).L&MS.scuzrx.p.405. DESEK:)p.43. I'
IEDA,p.137.
(2)Verg.otwslcs, Gesch.d.Cltrist.Kerk v7
zINederl.D.1.L1.229.
(3)Eenongenoemd schrijvcrinBat.Sacra.D.lI.bl.19. Devergaderinlis.in lletjaar1084p
1085 of 1088 gehouden.

(4)l)R&xoTzHist.d.Ae/orzacfïc)D.1.L1.10.
(5)Zielziervoorzb1.78.
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ui@te breiden, en slaagtle hierin beler. Teropbouwingvan deSl.PicterskerkteUtreeht,1010welke door de achleloosheitl van 'sKeizers hovelingen was afgebrand ,werd hem het 1085
landgoedBr,lloehe ofTl-oekenhof,heltcgenwnordigBillioen op deFelume,geschon-

ken (1). Deze giftechterlkomtin geeneaanmerk-ingbi
jdievanhet graafschap Stawprdzz, en van t1at in Ooatergo en kFeatergo, door uExnltllc aan denoproerigenbezitler 1076

EIABEIITontnomen,laterteruggegeven,dochinzvierbeziteindeli
jltBisscllopxoEwRAAoweder 1077

bevcstigd werd (2). Dc Ulrechlsche Bisschoppen hebbensederlop dezegiften hunne
regten en aansprakcn op Frz'ealand gegrond (3). Bi
jdezebezitlingenvocgde,twee
jarenlater,zeltereGravinADELIIEIDE,nog delandhoeveOrten'inTt?or#-.
frc/ycwtf(1).,
GELDERLAXP. Terwi
jl Bisschop KOEXRAAD, op hetxoelspoorzi
jnervoorgangers,de
grenzen van het Sticltt uitbreidde, werd Gelre tot een graafscllap verheven; althans

in dien li
jd vindt men hetcerstvan Graven van Gelremelding gemaaltt. Ditgewest
was niettotrust gekomen, ofschoon deNoormanncn hetverlalenlaadden (5),dcwi
jl
spoedig daarna onlusten tusschen BAxarEaxcl
t en zelteren v-lcuxAx ontstonden,vicroorsprong hier moet ontvouwd worden. BaroxnlcK wasvan gcene edele afkomst,maar

ccn vri
jman fl'
ngenutla)van vermogencncrkendedapperheid,welkedegrafeli
jltebcdiening verlkreeg, en doorgaans, hoewelten onregte daarhi
jltinderloosoverleed,tot
stamvaderderxolgendeGravenvan Kleef wordtaangenomen. Hetisechterzeerwaarscht
jnlt
jk, dat het latere land van h-leef hem toebehoorde;doclalli
j zelfwnrdtGraaf
van Uplatlte of Ilbuhereltgcnoemd,eeneslreek landsin den omtrekvanElten (6).
Zi
jne reeds aanzienli
jkegoederen waren dcorhethuweli
jltmetADELA,magtig vergroot
gcworden , en streltten zich uitlangs den linkeroever des ll'
i
l'
ns. ADELA toch, hcewel
e

t
1e tweede doclater van AvzcuMwx,Graafin Hameland,wasderi
jlte crfgename haars
vaders,dewi
jlhareouderezuster,Lvzv(;Altols,zicl)dengeesleli
jltenslaatgewi
jdlaad.Tcrwi
jl
dcze om laare vnorlreFeli
jlte hoedanigheden en deugden gcroemd wordt,isADEI,
Adaarenlegen,als een gedrogtin menscheli
jltegedaanle,a1seene oudeslang beschreven ge(1)De gifibriefLijrlEDI,p.137. V.xlzxzs,Czarterh.r.11011.D.1.bl.6t?. B0xo&MJCharterb. m. Gelderl.St.lI.Ll.142.

(2)De giftlaricvcn wordcn gevondcn lli1
- Ilvpà,p. 139. V.5:lEuls, Cltal-terb.r. Iloll.D.1.
#e

b1.73. charterb.t!.Trlesl.D.1.L1.67 71.

(3)Mrz
kGExz
ïznJD.lI.b1.196.
(#)IIEOAJp.140.
(5)Ziellicrvcor,b1-46.
(6)VAX spzrw, 1111.tot de J/fr.
sf.,
r. Gelderl. D. 1. 11. 13I? 135. Ill-st.tx.Geldel-l.D.f.
b1.1
$6:37v

A L0
.,.n
r)1Z Z l,
-Z G E S u
-'T
iI1L7D
'V
nA
:'lS
.

1f?I0- wortlen,en haredaden hebben dcnstempelopdezegetuigenisgedrukt(1). llaarge-

10:J laaten oog lkenmerlktcn valschheid en bedrog,hare daden wispelturigheid en snoodlleitl

van geest, cn hare woorden,die schelen ltri
jschend wertlen voortgebragt,zedelooze
ligtzinnigheid en diepe verdorvenlaeid van hart. Alen pri
jstechterhareltunsteI1Yaart
ligheid il
&vrouwelj
ilke hantlwerken,en datzi
jsteetlstlooreen grootaantaljonkvrouwen
tleederen
omringd was, die haar in 11etwclrela, borduren en verraardigen van kostbare l

belalzlpzaam waren. Zj moet omstreeks hetjaar negenhontlerd vi
jfen Ti
jftig geboren
zi
jn. Haar eerste echtgenoot was Ixz
kn, gesproten uiteen adelli
jltNcderlandsch geslacllt, in den omtrelt eener bekentle haven, helzi
j T'
ielefDtturstede,onderhet
bisdom Utreeltt. Hi
j wasde erfgenaam van de deugden en dapperheid zi
jnervoorouders,die zich door de verdediging huns vaderlallds en van hunnelandgenootenberoemtl

gemaalttlaadden (2). Zi
jn graafschap was in laetStzc/àfgelegen,doch strektezich
zelker uit05'er een getleelte 3a1)(1eKelttlre,van Tel-sterhandenhetkwartiervanNi
jlttee
n
A
v
nonde
het
gen. Hi
j bezat ten minsletalrijke goederen in deze strelken,
op slot
Redlkhem , mlsschien terplaatse s'an hetlatere D oorentreerd , waaruitmen vooronder-

jn dootlleidtleAoErtinharen
stelt, datlli
jGraafvan Redlkhe?n geweestis(3). Nazi
w eduwenstaat, een buitensporig leven. Gonlzo, een harcr bloedverwanten, hierover
'
verontwaardigd,overrompeldehetslotwaar zi
j in verbodenom gang m etBALDERICKverkeerde;zoo datbeide ter naauwernood ontsnapten.Z00 lang de abdisI,rlTgaRolsleefde,

qyaagde zi
j%hetniet,harehandaansz
kyuoy:ltrcltteschenken,dewi
jlhi
j,hoeweldapper,ri
jken
magtig,nietuitzulk een luisterri
jk geslachtafslamdea1szi
j,en slechtsdoorzi
jneaanshelling als Graaf, waarmede men somti
jtlslieden van lage geboorte vereerde,geadeld
wcrd (4).AOEL.
: wasecllterdevrouw niet,welkezichinharenwillietbeleugelen,wanneer
j bragtderllalve
zi
j de bevrediging daarvan door eepe gruweldaad koopen lkonde. Zi
hare zuslcr deor vergif om hetleven , en huwtle haren minnaar, tlie thans met laaar

de gecsteli
jltheitl door het stichten van een lkloosteren hetscl
aenken van aanzielali
jke
goederen,aanzich s'erbond (5).
jltSaksisclleafltomst,
Te dicn ti
jde lcefde te K'
reden een ri
jlt lleer s'an llertogeli
'
w lcuxxx genaamtl, Aviens uitgestrekte bezittingen in J'
Fe8tfalen,op degrenzen van
(1)DITIIkRrs,Lt
-h.VII.p.411.in LElnxl'
rzll deScr.Bi'l
çltsvic.é'cr?ynf.T.1.
(2)Fh-taxlzllwEuclapudtEIB51Tz.in1.c.T.1.p.518.
(3)VAx sl
,iEx,Ittl.totde Sz
àf.r. Gelderl.D. 1.bl.121 125. Ilint.r.Gelderl.D.1.
b1.34 ,3J.

(4)AtpEltl'rs,deDirern.Tcpe.Z?'
5.II.c.2. krita xEllwEucr,p.540.
(5)srerg.v.spkxx?lnl.totda#l
7dl.t,.Gelderl.D.1.bl.128 134.D.1V.Code.
r p/
zl/zzicticlts7 N. 1.
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z'ltlîtetet-latld, gelegen waren. lli
j bezatnietsaan tlen linkerRi
jnoever,waarBAI-OE-1010.
RlcK znagtig Avas, dan de gocderen zi
gller vrollw , eene(lochtervan GonralErl,den Keizer- 108.5

li
jlken landvoogd ttlsschen Aj'
n enlFaal. Zi
jnenamaagschap,floortlithuweli
jlt,met
BayuoEltzclt (1), verhinderde echter niet de spanning, wellte tusschenlzenuitzuclat
naar gezag en bezitvermeerdering beslond. en die na den dot)d s'an GODFRIED, inopell-

bare vi
jandeli
jlkheden ontaardde. GonrnlEos zoon wasdonrKeizcrUEwDRIK.11metde
landveogdi
j(prae
fectura)bcgiftigd; doch daarlai
jzwaltwaszoowelnaarzielalsnaar 1011
ligchaam , liet hi
j zich door zi
jnen zwager'
wzcuxzkx naarwelgevallen leiden , zootlat
deze, ontler zi
jn naam , het bewind voerde. Ditstuitte BAI-OERICK, maar bovenalde
trolsclae Abxxzt , geweldig tegen de berst. W lclzslax ,wellke hunne oogmerlten 3'001-

zag,wist de landzaten aan den linker A'
j-l-oever voorzich tewinnen,doorvier
Lulp laij, niel verre A'an de Alaae, OP Cen sterlt punt, een slotbouwdeterondcrschraging s'an zi
jn gczag, en ler verdediging zi
jncr lillkerri
jnschebezittingell,tegen
de aanslagen van s&spERIcx.. Doch deze vond hierin juisteen geschiktvoorwcndsel#
om zi
jne vrienden en aanhangersbi
jeen teroepen,wien lèi
jl
aetstoutbestaan vanAvzcuMAx voor eogenstelde, en aantoonde,well
tgevaardaaruits'oorl
acnzoltvoortvloei
jen. Kort
daarop belegerde lli
j desterkte,cn dwong haardoorhonger,tetde overgave,terwi
jl
de bezetling genoodzaalkt werd, de vesting m et eigen hand in brand te stelken en te

vernielen,waarophaardebedongenvri
jeaflogtwerd toegestaan (29.
àYzcuMz
tx liet zich door dit verliesnietontmoedigen. Hi
j trolt in laelgeheim ,tcn
tweedenmale den Az
J
r5z over,en versterkte hetslotAlonna nuM onreherginKlee
faland
bij Kalhar, op eene hoogte gelegen. BxI.oERlcli trachtte hetinsgeli
jltsdoorinsluiting
te dwingen, en vervulde de omstreken met verwoesting en moord. Ontlertusschen ont-

ving lai
j een beznek van Bisschop Aosx-sol,o van Utreeltt,dietescheep langsden Aï
J'z
/z
terugkeerde,doch wienspaardenbi
jA-vola(z.
&/.
?:1),nietvervan Itees,dooroonlzo,
een vriend van w lcux..
x , geroofd wertlen. DeKerkvnogd'hieroverten hoogstegebelgd,

A'ereenigde op het spoedigsle zi
jne benden met dievan BALBERICK,en sloeg,op het
onverwachtst, hetbelcg voor Jepola, datoegenseen moeras,slechtsaan eene zi
jde
toegankeli
jlkwas. Tevergeefswerden eenige dagen allebedenkeli
jltemiddelenbepraeftl,
om de plaats tebemagtigen,welkemetgeli
jlten moed verdedigd als aangevallen verd.
Eindeli
jk werd het beleg opgebroken, z0o wel uitvrees voor ontzet,a1swegenstle
voldoening , welke ooolzo den vergramden Bisschop beloofde. Nadathetbestand ge-

troflkn was,werden de twistende parti
jen voordeu Keizergedaagd,doorwiensbemiddeling devredevool'eenepocshersteld werd (3).
(1)Verg.laiervoor,b1.45.
(2)ltpEa'
rvs,depïrcrd.Tenv.Lib.II.c.2.
(3)AtpERTrs,in1.c. Verg.v.spzzx)btl.fplde Ilist.r.Geldet'
l.D.1.1a1.19.100.

91

A L G E )1E E N E G E S C11IE D E N I8

1010-- Terwi
jlAvlcuxAx,steunendeop tlitvertlrag,in bedevaartnaar R onïewasgelroklten,
1085 went
lde rxx-osaxclt, door aoEl-t dparlne aangehitst,zich totden Keizer,'
.
van wien hij

de landvoagdij, in plaats van gooFnlEns onbelkwamen zoon, vistte verwerven; en
maalkte zich, bi
j zi
jneterugkomst,doorlistmeestervanhetkasteelGennêp (Gczl2.
pJ)
laeltc gebergle bevond,
dat dezen toebehoorde. W IcII3lAx, welke zich in het A lp,

snelde op ditberigtonmiddclli
jltterug,en hetgelulttehem,den Bisschop van Cltreeht
in zi
jn belang overte halen,door wiensbewerlting wedereen nieuw A'erdrag geslolen,
doch met cven weinig trouw a1s het vorige onderllouden werd. Den volgenden dag

reeds werd Bz
sl,oEltlclt, mcteen lklein gevolg den W/
JW overgevaren, om zi
jne zusler
te bezoclken, lerwi
jl de onhzadeltle paart
len in tlen omtreltweidden, dool-debezelting van Ilonna overvallen. Hi
j ontltwam hetgevaar door de xlugt, doch zi
jn gevolg
dal na dapperen tegensveer, in dc lkerk eene schuilplaaty gezochthad, wertl gevangen
binnen de vesling gebragt. Deze onspoed en andere nadcelen ,wekten misnoegen onder
wAxzllEltlclts benden, die daarenboven geene andere belooning ontvingen dan de

schampcre woorden van .oEL.
&,en voorhetminstes'ergri
jp gebannen,ofmethetverlics
van neus en ooren geslraft wertlen. W elligt heeft deze wrevel Bc
kluoEalcK andermaal
1o@ het sluiten van een vreêverbond genoodzaakt, dat echter spoedig weder v'
erbroken
1012 Mrerd. Verstoord, dat w zcllnla.N metHertog tlonFalEo door den Keizcr totbevelhebber
des legers tegen Neder-Lotl
tarlngen gekozen Avas, heuldehi
j, in hetgeheim , met

den vi
jand (1). Uitdienhooftlewerdhi
j op eenereisnaarKeulen,dooreenderdienstmannen van w lcuxAx opgeligten naar M onna gevoerd, waar men hem methoon en

verachting behandelde en dwong, zi
jne vri
jheid voor de overgavevan hetslotJepel
en vier duizend ponden zilver te koopen ,die echëer,doortusschezlkomstvanw zcuxAx ,
op vierhonderd vermintlerd werden. Devrede gesloten zi
jnde, leefden de beitle Hee-

ren,eenigejaren althans,in schi
jnbarevriendschap en bezochten elkander (2).
De snoodeADEI.
A nlaaktezich middelerwijlaan eene gruweldaad schuldig,van welke
goen tweede voorbeeld de bladzi
jden onzerGeschiedenisbezoedelt. Hetzi
j uit eigen
beweging en om hare onverzadeli
jl
te hebzuchttebevredigen;hctzi
jop raadenaandri
jvenvan BxLoERxcx,lietzi
jharen oudslen zoon,DIEDERIK,uithaareerslehuweli
jk
ontsproten,te Uplade, nabi
j'E lten, waarlai
jzi
jn verbli
jfhield,dooreenigeomge1014 kochte booswichten vermoordel). Baarde dit vreesseli
jk fcitalgemeen afgri
jzen, niet

(1)SzoEBsaTrsoxxsx.lcEsslsglaatstdenllàigstogtin Neder-Lotltaringen op Lctjaar1012. Zic
p. 827, 828.

(2)AspEnl'
rs, deOz-rerd.temp.Zz
'i.I1.c,5-12. Ycrg.v.spz'w, 1111.fpfdeW''
4f.t,Geldel'
l.D.1:141.107- 110.
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minder trofhetAIEINW ERK ,lzRl'en lWeeden Z00n enBisschep vanP aderhorn, welkezich 1010Z
1085

onderhetgevolg desKeizersinLomdardi
jgbevond. nodra Li
jterlzggekomenwas>
daagdehi
j zi
jneonnatuurli
jlkemoederA'eorhetgerigtteDortm'
ttnd,M'aarzi
jvan denge- 1016
pleegden moord overtuigd, en ter dood veroordeeld werd. Daar hijhaar))aan het
f:rczzIrçlde J'frc//èzz,om ltare zz
-clte/?dAt?zldczz''bleefhi
jlang doofvodrdesmeeltstem
laarervrienden. Eindeli
jk lietbi
j de zaak aan debeslissing desKeizers,M'elkeaanADELA
genadesclaonlt, ondervoerwaarde, datzi
j en r-&.laoy:ltlcxteenigehunnererfgoederenaan
de kerl
tvan Paderhorn zouden afstaan (1). Ditgeschiedde;dochweldrahiefAOELA,
-

de bewezen weldaad onwaardig, over dezen afstand luide klagten aan , en schonk ,
uit wrok en laaatop haren zoon, eenige lant
lgoederen op den berg Larebi
j Hezmenherg in de Nedel.landen , aan de Kerk van E lten. Xzlxvrzlllt kwam op ditberigt
onmiddelli
jlt herwaarts; ADELA trachtte llem te ents'luglen , dech wertl aan Let M'a-

tertje Emma, dat uit den berg Zare vlceide,achterlzaald en a1seen gedrogt dat
hare zonen A-ermoordde en onterfde , gevangen genomen. Xzlww Elllt A'ermaande haar
ernstig tot verbetering ç'an levenswandel, doch bcltrachtigde de gifte aan de ltel'
lk van

Elten gedaan (2).
De vermaningen en bestrallingen van eenen zoon s'ermogten eclater weinig op eene

moeder,wellte onder de misdaden wasgri
jsgeworden. Zi
j en haar echtgenootgingert
voort in Lunne snoodhcden. Xen A'erlaaalt, dat BALDERICK op hetslot te lledlkltem ,

terwi
jllai
jui@eenederzalendenbekoorli
jkenenyruchtbarenomtrekbescbouwde,zichdeze
vermetele woorden lietontvallen: ))Alenzegt,datGod almagtigis; maarzou lai
jmi
j
M'elvan mi
jne grootheid,uitmi
jne ri
jk-dommen,in armoede en cllende kunnen dompe.
1en? De xoorbi
l
vll
ietende Rç
. biedtrtli
.cen verrukkeli
j
j.k gezigtaan ,en deom liggende
)n
.
.

jk van zulk eenehoogte
velden versclaaflerimi
j ri
jkeli
jk alhetnoodige; hetisonmogeli
in hetverderf gestertte vorden (3).'' Dech veldraverd dezoolanggetergdel
aandder
vrekende vergelding over het schuldi
g paar uilgestrclkt, dat metceneschrikkeli
jlte
daad het tooneel van zoo vele ruwelen zou eindigen. B&LIIERICltlzadw lcuxAx bij
zich te Uplade genoodigd , en hem metalle teekenen eener ongehuichelde '
vriendschap

en achting ontvangen. Buiten zi
jne veorkennis had echtcrdeafgri
jsseli
jkeAnEx,i ge(1) Fita xElxwEl
tcr,c.31,36.p.540, 541. DewàildcgeliiktijdigeAtl,>rllTrs,welkeanders
deondaden van zoEl,A nietLcwimpelt, gcen wonrd valzditgruwelstuk spreeltt,en de schri*i@vervan
lzetKita nlEzxMrEItclJde cenigste welke lletvermcldt, ccne ecuw latcrlecfde, m ccntvax sp&::x,
hierom zoo wel a1s uit andere om standigheden, aan dczen kindermeord van- âDEt.
& te m oetcn

twiifelen. Inl.totdeAïdf.w.Gelderl.D.1.bl.135- 139.

(2)Fita xzl,wEltcz,c.37,p.541.
(3) TitaxElswEllcr)c.40,p.542.
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1010- tracht den gast door vergift om tebrengen, en dewi
jldit, men weetnietdonrwelk
1085

toesralj mislukte, liet zi
J. hem , bi
J
.zJn
k. vcrtrelkj onvoorziens op den Weg , d00r tWee

llarerhandlangers vcrmoorden (1). B-kLOERICK hoewel, geljk verzekertlwordt, Onsclluldig aan dit schelm stult, laield zich evenwelin hetsterke Uplade verborgen, dat
op eenen kleiuen heuvel gelegen , en door eenen steenen m uur, iets zeldzaams in dcze
streken, omgeven was. Speedig werd hct doorw xcuxaxsvrienden en nabestaanden belegertl;doch B&I-OERICK ,bevreesd voor straf en wraak ,vlugtte lafhartig in hctgeheim ,
naar den âartsbisschop van Keulen. De l'erdediging van de plaats wasnu aan AOELN

overgelaten, en zj kweet zichs'an haretaaltmetevenveelbeleidalsmoed. Op haar
voorbeeld schaarden zich gewapentle vrouwen achter de borstweringen , e11van beide

zi
jtlen werd dag en nacht metlzardnekkigheid gestreden. Slechtsop hetberîgt, dat
tle Kcizer zclf inaantogtwas, ontzonkhaardemoed;enonderbedingvanvri
jen aftogtvoor haar personn en goederen, werd het slot aan Bisschop ADELBOLO l'
an Utreeht
en Hcrtog BEaxuxao van Sakneltovergegeven. Op hun bevel werdhetinbrandgesteken

en geslecht, niettegenstaande de Aartsbisschop van Keulen bi
j den Keizerverworven
had,datde plaatstotnaderuitspraak,in zi
jnehanzenzoudegestel
adworden (2).
Bxrpcltlcx ondertusschen poogde zieh voor hetverlies van Uptadeschadelooste stellen,en maalkte zich door vcrraad,mcester van Ilonna.Kortdaarna werd echter deze

sterltte,op lastdesKeizers,meltlen grond geli
jlt genaaakh,CnEALDERICKY0Ordentrool:
gedaagd, om zich wegenswlcuMxxs dood te regtvaardigela, Hi
j boodaan zich, naar
de gewopnte van dien ti
jd, dooreenenplegtigep eedtezuiveren, maardellertogen
oobvltlzo en ssitxvtxlto verzetteden zich daartegen, dewi
jlhj
, reçdsmeermalen zi
jnel
z
eed geschonden hatl,en dr,
eigden hem zelfs van het les'en te berooven. Doch de Kei;0r, OP 55'iens vrj
lgeleide hl
j verschenen was, liethem ongehinderd naar Hengehaeln

trekken,alwaarbi
jbi
jeen zi
jnervrienden,eeneveilîgeverbljfplaatsvond. Naderhand
l02
r()?verwierf lai
j vergiffenis, docl?ten knstevan hetgrootsle gedeeltezi
jnergoederen,en
stierfin de uitersle armoede (3). Een pelfdelottoefdeAOELA. Nadeovergavevap
Upladehadzi
jzich naarKettlen begeven,waarzi
j,ontbloo
.tTan a1l
.qeigen middelep,
'

leven va
(1)Dc Schli*ej
ver van he
ExxwERlt, c.40, p.542, vcrhaalt)datdeReizcrtwee
'' t
'n M
x
cdcle Hceren naar :&!
-oEnIcx.en ADEL.
t gezondcn lzad, om Len ovcr hunne wandaden te onderhou-

dcl', doch dat deze licden bijhun vertrek, uiteencLindcrlaag aangevallen cn gedoodwerdcn.
(
Buitentwtil
klzictditverhaalop denmoortlvan wlcuxz
kx. Vàx spAExJ Inl.totde#?
74f.r.Gel#c?'
/.D.1.bl. 141.

(2)ltpEltTrs,de.
J.
)?
-rc?#.tent
p.Zfi.l1.c.12J13. Attnal.Saxo.adannum 1016.lllT)1.
knrs,
p.412.

(3)f
ttpERTrsin 1.c.c,17.Aanal.é'
fta-p)p.449.DlrplAltrs,p.412- ''
rf-lcMEliwsncr)p..
512.
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uitmedctloagen doordegeesteli
jl
kheidwerdonderhouden,en eenjaarlaleroverleed(1).10
10
10
8-,
5
Zoo sombereindigtlehetdeorluchtig geslachlderGraven van Ilanteland. llunne ri
jlte
beziltingen ,benevensdievan uxl-oEalclt,warenten deeleverbeurtlverklaard ,tentleeleaan

degeesleli
jlklleid gekomen,enhunne leengoetlerell,bi
jgebreltaanmanneli
jltoir,M'ederaan lletRi
jk vervallen;immersvindtlnennergenseenig bli
jk,datBALDERICKltin(leren lleeft nagelalen. XEzxvrEltx Avas geesleli
jlte, doch bezatnog eenig reglsgebie;

op tlc Kelttu?o en inTehterhand (2). Hi
joverleed in duizend zesen dertig,en tle
Kerl
kheeftllem onderhe@gelalharerlleiligen opgenomen (3).
'
Wi
#
jhebben de onluslen tusscllen :
B&.LIIERICI
:en w lcuMxx eenigzinsuitvoeriggesclaetst,
dewi
jl zj den nootllottigen teestand dermaatschappi
j onder lletleenslelsel, doorsommigen zoo hoog geprezen, leeren lkenncn. Xen zieter uit, hoe nietslechts de groote
leenlnannen der Kroon, maar oolt de mindere leenbezitters, xermelellaet gezag der
Keizers durftlen trolseren; en de vollten aan de laeerschzucllëvan lkleine dwingelanden
en woestaards, Araalk ongestraftler prooistreltlen.

Nadat tle grafeli
jke sLam van Ilalneland onder de misdaden van den laatslen telg.
was weggestorven , onlwiklkeltle zich meer en meer die der Graven van Gelre. De
ecrsle bezitling dier Graven moetin l'
letzoogenaamdeOver-kvartg-erof Opper-Gelderland gezocht worden , en wel in de omstrelten, waar thans de stad Gelder ligt,van

wellteGelderland zi
jnennaam zou ontvangenhebben (i). HetOrer-Kwartl-ermaaltte
in de Xiddeleeuwen een gedeelle uitvan de M aaegoum en lag tusschen Ilj'
)'
n enM aae,

waar oudti
jtls Gugerni, later Ripuariërs woonden, en welk hettegenwoordig arrondissement Roermoltde in zich bevatte. ln laetgeeslcli
jke belaooldehetten deeleonder
llet aartsslift h'eltlen, tel)deele ontler hetbisdom Luik) terwi
jlin hetwereldli
jke de
Graven van Gelreongetwi
jfeld aan ds llertogen van Neder-Lotltaringen onderworpen
(1)Vita MElxwxRcr,c.40.p.542. Verg
.. vlx spzEx, lnl.totde .
sï4'
f.z,.Gelderl.D.!.
b1. 143. Ilist.r.Gelderl. D.1.b1.44
,.

(2)VANspw
k'
ExJ Inl. totde Ilist.r. Gelderl.D.1. b1.144- 151. Ilist.z?.Gelderl.D.(.
L1.45.

(3)Behalve in hct Fïfc MEIXSVERCI, vintltmen cen uitvoerigberlgtoverdienKerkvoogdl
at
vxy splEx , 1111.tot de Sïdf.r.Gelderl.t.a. p.

(4)VAx spAEx,'Inl. fpf de i./'?df. m. Gelderl.D.1.12.1. D.II.b1.5- 10. ovcrde naalllsaneidingen van Gelder,zicI'owiAwrs,Ilist.Gelr.f'-/?.1.p.26 28. V-stlcuTEwllons'
rJGeldersclte

Gesclt. B.1.1)1.22,23,tracllttcbewiizcn,watpowTaxcs,t.a.p.slechts terloopscn weifelentl

lzad voorgeslagen,dat Geldel'
wland namelijlc zoo veela1sKcltelland,hetland derKelten,beteek'encnzoudc. BlsoEnoxzx.schi
jntmedenietafkcerigvan ditgevoelen.D.1.b1.233. Arerg.a4Ig..
,

&c.
:cA.d. A-cclerl. D.1.bl.29, Aant.1.

ll.'
pvJ
,'
to
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1010- waren,dochaanwierbewindzl
jzich,bi
jdeverbrokkelingvandatgewest,spoezigonttrok1085
.
4 eene soo
lten(1).zj AverdeneerstKoogden genoem ,
rtvanKeizerll
jkeanabtenaren,wier
elgenli
jlkebedieningtwi
jfelachtigis,en tegenwierbestaanvelebcdenkingenzi
jnopgeworpen,zonderdatmenevenweldemogell
j-klteidàzatkznheeftltunnenbetwisten. Zooveelis
zelter,datdegeschiedenisdczervoogdenveletegenstri
jdighedenenongeri
jmdhedenbevat;
cn deberigten, laoeweloverlzelalgemeen eensluidend, cchterin vele bi
jzonderheden,
jarenenomstandigheden verschillell(2). Men leidthunnen oersprong afuithetgeslacht
der Ileercn vAx Pox'
r, vellke me@KAREL den Groote,indien nietTroeger, uitFrank4-?
r/
c herwaarts zouden
..j

gekomen zi
jn. Een dorpje ofgelluchtvan dien naam ,wordi

nog in lzct Roermondeclte,tusschen Gelder en Stralen gevonden ,welke streelt, tot

op heteinde derachttiendeeeuw toe,den naam van deKoogdçibehoudenheeft(3).
Zekere o'
r'
ro vz
tx Pax'
r zou ten tjdevan x.
&.
1tEc den ffll: geleefd en tweezonen,Lupol-o en wzcllAho genoemd,nagelaten hebbcn. Erbcstaateen alolzd sprookje,datin
die dagen een vreesseli
jk ondier,hetwelk onder eengrooten eikenboom zi
jnverbli
jf
hield , de omstreken onveilig maakte, m ensehen en beelten , zonder onderscheid ,

verslindende of met zjnen vergiftigen adem doodende. Lvpoxzo en wzcukRo vel& n
lzetm onster,naar welks sterfgehuil)GelreJ GelreJ''debeidebroedersdiennaam gaven

aan laet slot, dat zi
j ter herinnering van deze overwinning,nietvervan de -klaa.,
bouwden (4). Naden doodvan LveoluoregeerdewlcuAapalleen,wclltedeeerstevoogd
xan Gelre genoemd wordt. Xen wil, dat lat
j gehuwd geweestismetde dochtervan
IIERMA?, Graaf van Zutplten , en 4an achthonderd negen en zeventig totnegen honderd tien , naar anderen slechts tot negen honderd vier,hetland vervoogde,en opge-

volgd werd door zi
jn zoon
Grhracu l,die zes en twintigjaren helbewind voerde,meteene dochterdesGraven
van Kul'
k gehuwd was, en eenen zoon, ooozalEp,totollvolger achterliet. Hi
j'
zou
den Keizer groole diensten bewezen hebben tegen de Bohemers,HongarenenSlavoniërs;

en XARES den A dnpt
??:tft
r
éxc tegen zi
jn neefROBERT van JZZ
J-/M terhulp gekomen zi
jn.
Eenigen stellenfzi
jn dood in hetjaarnegen honderd zesofzeven en dertig;anderen in
negen lzonderd een en dertig.

(1) $r,
ks spaExJInl.fcfdeifzt
çf.m.Gelderl.D.1.b1.5. D.II.L1.10.
(2)'
V'AS spïEx, Ittl.fot de ff9l.r.Gelderl.D.1I.b1.22 29. fn zl@
i
>
ne Ilist.w.Gel&l'
l.
D.1.1)1.55 rverklaartlliial die cdele Geldcrsclle VoogdenJvoorLcrsenschimmcn.

(3)PoyTx
kwl
rs,Hist.Gelr.Zz3.V.p.59. V.sl-lcllTEallolts'
rr GelderscneGescn.B.V.b1.43.
MTaarsclli
inli*i
k hebben z.v.MEYGERSSERGcn anderen,wegcnsdeze lleeren vAw Pox'
r Lcwecrd,dat
*#
*'

fic/clcr/r
tpltfoudtijdsPonthisgcllectcnwas. V.stlczlTExuoRs'
rzt.a.p.B.1.b1.22.
(17
'PCSTANDSJnist.t;.c&-.Lib.1.p.27.5r.sslcuTsxuons'
r,Geldersche6rc,
sc.
l.l)..
I.Ia!.21,22.
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GooFalEo 1 vcrgezelde in negen llontlerd zeven envcertig,Keizcro'
r'
ro op zi
jnen101
108
05
kri
jgstogttegen aRxox.p,Graafvan Flaanderen. Zi
jnegemalin wasADELA,eenedochtervanAztxol-p,Graafvan Kleef,enmoedervan
SVICU&RO 11,wellte in negen honderd acht en vi
jftig,naarandercn cenigejaren
vroeger,zi
jnenxaderindeFoogdg
j-opvolgde. Hi
jzouindenslagbi
jJttgnhurg tegen
t!e Hunnen,zich tlapger xan zijnen pligtgekwelen hebben. Deorhtlweli
jltwashi
j aan
tIe Graven xan Zutphen vcrmaagsclaapta en overleed in de laatstehelftdertiendeeeuw;

doch hetjaarzi
jnsdoodswordtevenverschillentlopgegeven,alsd.
atzjnervoorgangers.
Xen wi1, over hetalgemeen ,dat

XExco of xsolxcoos, velke de vi
jfdeVoogdvan Gelregenoemdwordt,zi
jn zoon
geweestzi
j. Dezeistle eerste van wien men ietsmctgeschiedkundige zekerhcid weet,
daarzi
jn naam in onderscbeidenegiftbricven diereeuw gespeldword!,uitwelkebli
jkt,
datlli
jGraaf'was,ofcengrafeli
jkambtbekleedde(1). Hi
jwasongelwijfeldLandvoogd
(praefeettte)indezestreken,en inhetbezitvan Gelre,alwaarlai
joverleetl,enmoge-in1(x)4
GERBEROA dechtcr l'an zekeren Hcr-of1011
,
ljl
t ookvan kkraeeenherg (2). Xetzi
jnegemalin
tag cooFazEb,stichtte hi
j he@kloosterlkrillkltbj Bonn,v'
aarbeiderusten,en zi
jne
overbli
jfselen in eene verguldekastbewaardworden (3). DeKerkheefthem en zl
jne
dochterArzxo ,de eersteabdisvan 'Fïfz-cA,onder deHeiligen geplaatst,en zi
jn feestdag op den negentienden van W intermaand bepaald. Xen geeft hem totltinderen:
w lKllo of w lnxcnEx , dien m en tolzesden Voogd van Gelre verheft, ofschoon geene

echtebescheidenvan zi
jnaanwezen melding maken;corFnlEn,velke vôörhem ltinderloos in eenen slag tegen de Bohemers sneuvelde; en , benevensAtEln ,nog twee andere

dochters,dieaan voornamegeslachten vermaagschaptwerden (1).
5VIKIxo, zi
jn opvolger, zou deel genomen hebben in den kri
jgslogtvan Bisschop
(1)VANspAlx,Inl.totddIlint.w.Gelderl.D.II.bl.30-34.
(2)V,
:x sp&xx,H t
-st.r.Gelderl.D.1.bl.50.
(3) Op deze kaststaan de volgendeversregels
Regum dulcis amor, patriae pater altor egentium.
Ecce xxolxoAltors Lic tumulatus inest.
Scit servare Deo ûclem , GERBEROA m arito,

Quam morsnonseparatconjugisagremio.
Hoc templum propriisstruxeruntruribus ambo.
Foelicis quorum praedia pracda Dei!
Cum quartusdecimus sol volvitur ante Lorizontem
Janum , tunc senior raptus ad astra fuit.
5TA> spàxx, Iltl.totde ./.
/i-df.1!. Gelderl.D. II.bl.38.

(4)VAN sptxxyH ist.r.Gelderl.D.lI.b1.34- 7$9.
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101
108
05 AoEf
usot,o tegen Graaf nylvlt lII; en bj de inwi
jding derSt.Maarlenskerk te Utl-eeht
geweestzi
l.la(1). IIi
J.overleed naeen v5eren twkntigjarig bestuur,cnlietuiLzi
jnlauweli
t
'
i
#k met Etlz&.surl:#
. de dochler desl-lerto'
*
g
.
ess'an llel
'
e
j-eren,vierzoncn acl
aler,3-an

1028ofwelkedeolldste,wlctlAao,laem in defmoogdl
jvolgde,terwi
jldeoverigebissclaoppelt
l'lte
1035 zetels bekleedden; w II-I-EM , dien van Utrecltt, rtlcuxll.o of cultlxcu, dicn van Lailt

en sxElxwEztlt dienvan Panlerborn (2).
log
,8 Avzcuz
tso llI mengtle zich, te zi
jnen nadeele, in de gesclaillen van Utrechtmet
10c1 Kolland,enoverleet
lltortdaarna(3).Zi
jnedochleren eenigeerfgenarne,AoElzuElozj
huwde aan o'
rro, Graaf van Nasaau , wellke door Keizer HExnRll
t IV toteersten Graaf
van Gelre.hseçà aangestcld, van waar Gelderland laetwapen van N assattz0u voeren.
OTTO lzuwde naderhand soFl-t van Ztttphen , en bragt hierdoor dit graafschap metdat
van Gelre onder één wapen en éél1besluur. Beide graafschappenwaren leenen vanhet

DuilscheRi
jk,geli
jl
tdeKelttlrevanlletbistlom Utrecht,enblevenbi
jzonderestahen,tot
datosasacu,o'
rTo'szoonvanlaettweedebe2,kinderloosoverli
jdende,zl
jnenhalvenbroederGERUARO zi
jnebezittingennaliet,waardoorZtttp/?:zlmetGelrevereenigdwerd(1/
h.
De Graven van Gelre zouden alzoo uithetgrafeli
jk huisvan Naaaattzi
jn voortgesproten. Tegen deze afstamming echter,hoezcer eenparigdooralle vroegere Schri
jAers
r
o
nden
aangenomen,zi
jn bewi
jzen en
aangevoerd,welltehaarten uiterstetwi
jfelachlig
malten , zo0 niet geheelto:hetriJ
-14 derfabel
en en hersenscbimmen terugbrengen (5,
).
-

Xen heeft, op grond van cen oud handschrift, den oorspt-ong derGelderscheGravenvan
elders, el) wel lxit K laandel-ea afgeleid. Hier leeftlen ,naar m en wil,in llel begin
der elfde eetzv- twee broeders, (C>:RIIAIID en IIUTGER , etlel, vermogend, en beroemd
als dappcre verdetligers van hun vadcrland. Steeds lllootgesheld aan de heersclzzuchl

der omringende Vorsten, tegcn wier magl zi
jnietwarenopgewassen,zagen zi
%
jzich
eindeli
jlt genoodzaalkt, hun land te verlalen en bijden Keizerbcscherming tezoelken,
van wien oEallwu.o, bi
j Jkrasnenherg , cn RVTGER, bi
jKleef,vclegoederen in lecn
ontving. llel'
lvermocdt,datditomstreeltshetjaarduizendtwlntiggeschiedis. DeGraven
van Gelrewaren afstammelingenvan ()ERII&.RI),en diLverlkrî
t
jgteenigen graadvanzekerheitl,dewi
jlzi
j dikwi
jlsonverschillig,nueeusGcavenvanlpraanenbek-g ,endansranGelre
(l)Zicllicrvoor,b1.60,82.

(2)lloe veelvertrouwcndcrgeli
jkcgeslachtli
*
i
estcn vcrdicnenlalijktydaar MEIXwERKde zoon was
van zxlo en AoEt&. Zie lziervoor? b1. 95.

(3)Ziehiervoor,bl.70)71.
(4)Vcrg. pox'
rt
kxrs, Ilist. Gelt. Lib. V.p.59-89. Lib.VI.p.90-93l95. 1.v.stlcuyy:alltllls'
rJ Geldel.
sclte Gesclt.1),V.1)1.A3- 57.B.V1.b1.69)73.

(5)VASsplExJI1tl.totdeIlist.z:.Gelderl.D.lI.bl.44 8$
J.
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genoemd warc1en, De aclzlerkleiuzeen van den Vlaamschen IIEItII&RO, zou die GERHARD 1010-1085
van Gelre geweest zî
jn,welltedeE eretegenoemd wordt,en wielanaen gist(:
-tT
-ntezi
jn
m etoEztuxao, GraafvankKasaenherg ,wellteoplastdesKeizers, denabts'an St.Frà/t7'
en

gewapenderhandin zi
jneabtliJ
'binnenleitlde(1). Inditalles,menmoethetel'ltennen, 1085
heerschtechler mcde neg veelduisters, nog veel (latop elzkele gissing en op blot):verm oeden berust.

Even onzelter bli
jftdeoorsprongvandealalldeErfheercn enGraven vanZutplten9
die reetls vöör de Gravcn 3'a11Gelt-e beshonden. ln laetmidden der elfde eeuw wordt
laeteerstvan Ztttpltezk,als eene plaatsin Ilam eland gelegen ,melding gemaakt, en het

eenc slad (oppl
-dunt)gennemd. Ofschoonmenlaierslechlsaan eenenburg naelhuizen
en woningen mneldenlkenj welke eers!op he:eindedertwaalfde eeuw sledcljkeregten ontving ,w ordt Zutpltot evellwelonder de oudsle sleden vanGelderlalldgereltelad,

welkegeenszinsvoorATv--J?z:gx:wzofTltielbelaoefttezwichlen (22. Hetlalztlsclaap Zutphen zelf was bepaald binnen de Hamelandsche- en llsselgouw , en behnorde, even a1s

alles wataalzde overzi
jde des ll.
naela gelegen was, onder Sakaen of W eatfaten.
Er waren vele bi
jzondere kleine lzeerli
jltheden,gelaeelonafhankeli
jk van t1e oude Erfheeren , later Graven van Zutpkelt, wier bezil
,tingen deswege zeer beperkl waren ,

en zicla waarschi
jnli
jk, in (lien ti
jd, niel vcrtler dan de stad of burg, en het
ochoutamla!, m et een gedeelte van het landdrost-ambt, uilgeslrekt hebben. Vele
dezer Erflaeeren en Graven veeladen den naam van wvlcuxxx, doclz de maagschap
en belrekkingen van den een l()L den antler, en de opvolging beruslen op en-

kele gissingen (3). De eersle beltentle Gi-aafvan Ztttphett,o'
rl'o genaamd, leefde
inhetbegin clerclftleeeuw. Ficlswor(1tvanllern gemeld,dan datzi
jnedoclaleràxEcllrlxzo huwde l'
nelIauoolzr, zoon van (lcl
aPallsgraafEzo. Xen gist,datuitdithuweljlk
Gravin ADELIIEIDE is vnorl
,
gesprolen, welke nletllaren echlgenoot,Graaf GobEscuAxz
lt,

en launnebeidezonen,OESEIIARD en o'
r'
ro,zich in duizend negencnA'i
jftigmetwzLrEx,
Bissclaop van Utreeht, over eenige tienden en andere punten verdroeg. GEBEII.
&14O

vôör zi
jn vader overli
jdende, werd deze laatste door o'
r'
ro opgevolgd,wiens dochter
xRxlxoAnb in deeerslehelftdertwaalfdeeeuw ,Zutphen aan Gelrebragt($.
(1)Vax splExJ Inl.fpf de A2'
:f. r.Gelderl.D.1I.bl.89-105. Hist.r. Gelderl.D.1.
bl,48- 52.

(2)Vtx spkExtlltl.totdeN/:f.@).Geldell.D.1.b1.167.
(3)VAx splEx,t.a.p.D.1.bl.32 119J167 171. Ib-st.m.Gelderl.D.1.L1.66-68. Zie
lliervoor, bl.45.

(4)Vax splzx,Inl.totdoz.
f?
-d?.r.Gelderl.D.1.172 .
-256,alwaardcLcwi
jzcn veorllctbovcnstaandc wordcn J
ai*#igcbrpgt. Ilist.1n. Gelderl.D.1.1)1.08-73.
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j()10- FRIESLAND. GRGNINGEN. Is de Geschiedenis van Gelderland, in t
lit tàjdperk,
1085 jn gujsternis en verwarring gehuld , nietminder die van Frg
-eeland, over welke m eer

bi
j gissing dan met zekerheid kan gesprelken worden. Immers is de togtvan Graaf

1026 DIRK lII naar Friesland beoosten hetK tie,aan veeltwi
jfelonderworpen (1). Evenzcerbli
jftheteen puntvan geschil,ofmen onder villa C'
rzfozzz
ugl,dooruExoxlm llI
1040 der Utreehtsche lterk geschonken ,de slad Groningen , en nietslechts een goed of ge-

hucht van dien naam teverstaanhebbe (2). Eenigen meenen,datllettegenwoortlig
Gronzngen op Frieschen bodem gebouwd is,reedsJ
'aren vôt
srdien schenkingsbrief eene

vrl
jeRl
jltsslad was,vanDrentltezoowela1svanDrenthermolde afgescheiden,endathet,
even als hetomliggendeGronzngerland,steedstotFrgkwlandisbll
jvenbehooren (3).
De fabelgeschiedenisder Friezen noemt den grondlegger en naamgevcr van Groningen,
GRrxo, den kleinzoon van ralso (4). Tot dezelftle hersenschimmige wezens behoort
welligt xyuoEoARocs van Groningen , die onder de Friesche helden,welke KAREL den
Grootedienden,geteltlwordt(5).Even onzekerishet,datGroningen reedsindenegende
eeuw eene beroemde koopstad of marlttplaatswas, toen hetdoordeNoormannen verwoest
werd (6). llenbelwistzelfs,dathetin duizend twintigmeleenenhoutenwalofbeschutting lertlomgeven; en beweerl, dat zoo hetin duizend veertig bestond ,het eenestatl

ofdorpvan weinig beteekenismoetgeweestzi
jn (7).
Xeer zelker sclli
jnt te zi
jn, dat de Bisschoppen van Bremen oudtl
jds Voogden
en Grietmannen naar dat gedeelte van Frie&land zonden , M'elk door KARCIZ

(1)ZieLiervoor,bl.63.
(2)Zichiervoor,Ll.84.
(3)A'
l.
toxlx,Orerzigtran deJcd/zlrezlin Drerlf/le,bl.139.
(4)Al
g. Gesclt. d. Fcclerl., D. 1.bl.310. MExsoAtTlxo, Not.Gezwl.Itf.P.II.p.73,
leidt den naam van Groltkngen af van het groene der omliggende weiden. UBB: Exxlrs,dv
Jgro Frls.ïwferLaric etJ mas,p.17,ofschoon ditgcvoelen nietverwerpende, is cchternict
(
m gezind te gelooven , dat Groningen gestichtofbeheerschtis gcwordcn , door zekercn GRrxo of
unvxs, niet den naneefvan FIlllso,maareen inlander en geboren Fries. V,
kx anrzx, Z ant.op de

Oudh.m.Gron.nb1.73,wi1den naam hebben aîgeleid van hetwoord gronia ofgruna (moeras
ofveenland). Naareenigen zou Groningen reedsin deoudheid onderden naam vanPhgtlaeum
bekend geweest zijn. P'
rotxxAxrs(Europay Tc:.lV)ten minste stelt in deze omstreek ecne
Plaats Philaeum genaamd.

(5)Alg.Gcdc/l.d.Taderl.,D.1.b1.360.
(6)lIEo&,p.27.DrcllEzzlrsheeftditgevoelen tcgengesproken. i
Wbt.ctluso.
tsl,p.32.
(77XàGxlx)t.a.p.b1.141- 147J153- 155.
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Men wil , dat zekere

EDO,

die voor een 1010-

Fries gehouden wordt , verbitterd, dat zijn grootvader door den Bisschop van Bremen nit 10S5
eene dergelijke yoogdij of hediening was ontslagen ge,vorden, uit wraak de stad Bre- 1042

men, met den Dom en het hisschoppelijk paleis in brand stake Anderen meenen, dat

hy

dit gruwelstuk nit wrok 'pleegde, dewi]l niet hij maar zijn neef, insgelijks

naamd , met de proostdij van Bremen was begiftigd geworden,
haalt, flat

EDO'S

EDO

,ge-

Hoe dit zij, men ver-

vader, om de schuld zijns zoons Ie verzoenen , al zijne goederen aan

de kerk van Bremen vermaakte, terwijl de grootvader, met hetzelfde doel, eene bedevaart naar Jeruzalem ondernam (1).
aanmerkelijk

Later werden de bezittingen dier

kerk nog

vermeerderd door den Keizer, welke haar met een aanzienlijk graaf-

schap in Friesland , F'ingo, Fevelingo of Fivelgoo, cen "fan de kwartieren del' Groninger Ommelanden , hegiftigde.

WeIligt maakte dit graafschap een gcdeeltc van het

Saksische Inarkgraafschap nit, en was thans in het bezit 'Van

EGBERT,

die deswege met den

Bisschop in eene rninnelijke schikking moest treden. Hij blcef in het hezit des graafschaps,
onder belofte van jaarlijks duizend ponden zilver daaruit te zullen opbrengen, doch heeft
nooit meer dan twee honderd opgebragt (2). Nog verkreeg genoenlde Kerkvoogd van den
Keizer eene vergunning , om twee marktplaatsen in de Iandschappen Hunsegoo en Fivelgoo
aan te leggen, ter"liji hen} tevens al de muntwisselregten en tollen, te water en te Ian.
de, met den geheelen ban, welke tot het keizerljjke regtsgebied en onder '8 Keizers magt
behoorde , worden afgestaan (3).
naam des jeugdigen Keizers,

De Bisschop , steeds hakende naar meer , zou op

BENDRIK

IV,

eene gewapende magt in Friesland gezonden

hehhen , welke zich van eenige kasteelen meester maakte, en hierdoor den opstand der
Friezen dcmpte

(4) .

Welke deze opstand geweest zij , is onbekend; en blijkbaar moet hier aan

llolland, niet aan het eigenlijke Friesland gedacht worden (5). Minder hepaald kan
dit van den krijgstogt "Van GODFRIED met den Bult naar Friesland beoosten het 17 lie ,
beweerd worden,
WILLE]}!,

F.

Men verhaalt , dat hij, na het ontzet van Alk1naat' door Bisschop 1072

derwaarts trok , de Friezen in een moorddadig gevecht overwon , en tot onder-

(1) lTuRo Ellunus, de u-, Fris. tu«. Lib. VI. p. 91.
SJOERDS, Fr. Jaarb, D. II. hI. 193.

(2) Scuormrs , t, a. p. hI. 82.
D. 1. u, i61.

(3)
(4)

\VESTENDORP,

SCIIOTANUS,

Scnors ars , Fr. Ilist. R. Ill. hI. 82.

F_ SJOERDS, t. a. p. hl, 201.

"TESTENDORP"

Jaarb, o, Gron. D. 1. hI. 161'\

Fr. iu«.

n.

(5) Zie hiervoor, hI. 70. F.

III. hI. 82. Vcrs'.
SJOERDS,

SIGEBERTrs G'E:\rsLAc.

Fr. J aarh. D. It hI. 216.

p. 837.

Jaarb,

'V.

Groll.
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110
0185
0 Werpillg nooqlzaalkte (1). llll
nne benden
a

schaartlen zicla ))t1 ontler

zi
jneVanen;en

EGBERT 11, Xarkgraaf van kbaksen , Glaaf van starot-otg, ooetorgoo eyjkyeetopgoo,
.

reikte hem de behulpzame hand in hetvertlri
jvenvan l'
tollshrdeFrî-cq
v(2). l1et1s
niel dtlideli
jk, welke beweegredencn dezen EOBERT aangespoord hebben,zich na den
1076 doed van oonl
pltlEo, openli
jk tegen (len Keizer te A-erltlaren, die hem , naar men
meent,vierjaren te voren metde genoemt
le Frieschcgraafsclaappenbeleendhad(3).
zeker islaet, datllljdezaal
tderweerspanllige Saltserstegen hetOpperhooftldesRi
jks
omhelstle, helgeen llj mehlzetA'erlics zi
juer Friesèhe graafsclaappen moestboetcn,
wellte aan zeltcren oTl
lELall
tvan Godeslteiln,tererlkenteniszi
jnergotrouwediensten,
jne dienin leelzopgedragen wertlen (1). svie dezeOTIIELRIICgeweestis,en waarin zi
slen besraan hebben, is vri
jonzelker. Z0o veellllijlkt,dathî
j nietlang dezelanden,
of een gedeelte daarvan, belaoutlen laeeft, dewi
jlhetgraafschap Staroren,tweejaren
.

1078 laler aan tlen Ulrecl
alscl
aen Bisschop geschonlken wertl, ))tlaarEGBERT,''tlusltlidtde

giftbrief,))zich nietontziellhad,om ,zool'
letin zl
jnemagtgtlweestware,den Keizer
van zl
jl) gansche gebied te ontzetren;en dat uit tlien hoofde van (1e goetleren,welke
hem , naar een regtvaardig vonnis, ontnomcn waren, hetgraafschap Staroren , aan de
kerk van Utreeltt gegeven werd r
).'' DezeschenkingvoerdeGraafolRl
tV van 1101:5
1079

land naar Friealand aan gene zi
jf
levan hetFll-e,waarhi
j alsHeer begroeten gehuldigdwerd (6).
liet lang echler oogstte lll
jdevruchlcn zi
jner overwinning. Hetgelul
tteEOBERT dc
ontnomene goederen wedertebemagtigen. Denkeli
jlthcefthi
jzich metden Keizerverzaend, die met leede oogen tlen gehaten Hollantlschen Graafin hetbezitmocstzien
ran zoo vele landen en goedei'en, en daaronder het graafschap Staroren , nog onlangs door hem der Utrechlsche kerlt geschonlken. De Friezen waren zelter o0k veel

afkeeriger van hct llollandsche dan van hetSaltsische bestuur,waaraan zi
jsindslang
gewentlwaren. Het is derhalvo zeer waarschi
jnli
jlk,datEGBERT,olldcr metlcwetcn en
(1)ScuoTz
kxrs:Fr.Ilist.B.111.b1.86. F.slozuos,Fr.J
,.aarb.1).11.b1.212. Verg.llif,ra
voor, bl.77.A qnt. 1.

(2)vlx toox, Jloude Holl.J.
'
/?
êçf.D.lI.L1. 337. Mcn mccnt, dat EOBERT11, zoortxalt
vouca,
r I, zoo wel aan den Keizer a1s dan de Graven van 11ollaltd vcrmaagscllaptwns- Zie dt
'

t'
Ieslaclltliistbijv,
txteox:t.a-p.b1.315,en r.szoEl
tos,t.a.p.1al.251 29
5t
'
.
1.
(3)F.szoyzlos,I'
r.e/hffr/?.D.I1.b1.253.
(4)IIEDA,p.139. Ziehiervoor,b1.79(6).
(5)GrootCharterb.m.Triesl.D.1.b1.67.
.

.

(6)Ziehiervoor.
,bl.79J80.
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oogluil
ting des Keizers gehandeld, en aan den kantder Friezen weinigtegenstand ont-1010-

moetheeft (1). Doch wat laiervan zjn moge, uit alles bli
jktgeneegzaam , hee
weinig hetKeizerli
jltgezag in Noord-N ederland, everhetgeheel,geëerbiedigd werd.

1085

Nog stouter werd hetechler door de groote leenmannen inN eder-Lotltarl'ngenmiskend
cn a1s met voelen getreden.
NOORD-BII.
NBAXO Ex Llxsvso. Na den dood van Hertog o'
r'
ro, wasdituitgestrekte
gebied door Keizer uExollxx 11 aan GonrptlEollI,den Jonge,ook welGoorslEovan E e'
nham genoemd , Graaf van K erdl'n , opgedragen, niettegenstaande IaAMBERT 1lI,Graaf
van Leuven ,en XOBERT 11,Graaf van N am en ,beide aanHertog o'
r'
ro vermaagsclzapt,

llierop aanspraak naaaktel) (2). Yerbitlerd ovcrdeze inbrculk ophun vermeend regt,
xatteden zi
4
j$de wapenen op tegen d'en Keizer en vonden spoedig magtigedeelgenooten
in de Graven van Ilenegotttren ,van K laanderen ,en van Ilolland. Naeenenhardnek-

ltigen kri
jg,verzoende zich BovoEw xzx IV van Klaanderen met(len Keizer, welke
llern,op raad en mettoeslemming der Ri
jltsvorsten,Zeeland J?ty?rcvf:rScheldein leen
afstond(3).DerustwasechterhierdoorinNeder-Lotltar'
lngenniethersleld.DeGraafvall
Leuven ,de geduchtste onder de m isnoegtle Groolen ,rustte zich uit,om ditgraafschap

te hernemen, dat lai
ja1seen erfgoetlzi
jner '
voorouders eisclate, doch dnorden Keizer
a1seen ri
jl
tsleen besclaouwd werd. lli
j maalkte zich meester'
van destad Leuren,welke
tl,
aarop tevergeefsdeor Hcrjng goorltlEnllI,op lastdesKeizers,belegerd werd. Zi
jne
weêrstandbieding herlcvendigde den mced der voornaamsteNetler-Lotharingschevorsten ,

wellte zi
jne zaak omhelsden. Slechts de Bisschop van Lul'k, MAI-DERIK,bleefHertog
conrRlEo getrouw cn versterltte H ougaerde,om LAMBXRT aan dien ltantop te houden.

De Graafdeswegevertoornd, verschecn spoedig a1sverltlaard xi
jand op Luiksch grondgebicd, en noch de vermaningen ,ncclade banvloeltdesBisschops, ltondenverlainderen,

datlai
j bi
jIlougael.
de post vatte. Hier werd hj door den Luiltschen Kerlkvoogd, die
middclerwi
jleéne talri
jltebendehadbi
jeengebragt,overvallen,enslechtsdetrouwloosheid 1015
tlesGraven van Nanîen lkonde laem eindeli
jk van deoverwinning verzekeren. Doch kort
daarna werd lai
jverslagen en sneuveldein eenen bloetligen slri
jd tegenllertogoooralso,
welke nu

IIEXDRIK I, 'sGraven zoon en opvolger, eenen moedigen verdediger der

xaderli
jlte regten mot'stbestri
jtlen. Eindeli
jlt werd de'r
twist, in lletbi
jzonderdoorde
tusschcnltomstvan GERHARS, Bisschop van h-amerù'k, en AnErusoxub,Bisschop van
Utreeht,beslist. De Graaf van Leuven verzocnde zich m elden Keizerjenwerd in het

(1)UnsoExxlrs,deAer.Fris.Ih-st.Zf'
5.V1.p.97. F.szoznnsJFr.Jaarh.D.11,b1.260.
(2)SIGEnEUTIJSoExntAcExsls,adannum 1005,p.826.Magnum Cltron.Bel
g-v.104.MEzzzRcs,
ânnal.Flandr.Lib.lI.p.2
.1.

(3)Verg.Liervner,bl.66.
lI.D:CL.
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Bi
j dezenaamloozeellendevereenigden zichinNeder-Lotharlngen staatltundige014-11
00
1085
lusten en geschillen. Gorrllluo l had twee zonen achtergelaten,van wellte dejongsle
llem , naar den M'il s'
an Keizer uExnrtllt llI, in hetbesluur s'an N eder-Lotharhlgen

opvolgde,terwi
jlGOOFRIEOIV ,deouderebroezer,inhctbezitvanOpper-Lothar.
lngen
cf31osella1l1
-è' wclkhi
jgedurendelzetleven zi
jnsvadersbestuurdlaad,bevcstigdwerd.
GoovptlvoIV echterberusttenietindezeKeizerli
jkebesclailtking, eneischte,opgrondvan
ecrstgeboorleregt, N eder-Lotharg-ngen m ede l'oor zich , doch op eenen toon, welke

den Keizer bewoog,hem ook datgeen te ontnemen, wat lai
j reedsbezat. Hierdoor
t0twraak getergd,stond hi
jopenli
jlt tegen'xlExnalltlll op,en deze,om aanallemoei
je-

lt'khedeneen eindeIemaken,bepaaldecenenieuwedeeling,vaardoorNeder-Lothawlg:z3aan cooFalEo a1s den oudste, en Opper-Lotharl'ngen aan coTrlll,
o11werd loeekend. Goorsll
:n eclater, even onbilli
jk a1sonverzadeli
*
jk in zi
jne eischen, wenschte
eolt Opper-Lotltarg-ngen vaor zich ,en zwaaide ten twcedennlale de vaan des oproers,
toen lzem deze vordering ontzegd was. Zoo A'eelsloutheid en Lal'dnekltigheid zetteeindelt
jk grenzen aan laet geduld dcszKeizers; GonFxzEo IV werd OP Iliellv 5*313ZiJ*l30M'aafdigheden en titels beroofd,cn N eder-Lothal.g'ngen aanoor
rlllro11,doch Opper-Lotha'

ezngen aan AI-MERTvan Ooetenrl
jkofs'anden Elzaegegevcn.Zondermagt,zonder
bondgenooten, en geheelaan zich zelven overgelaten ,poogtle tiooynlE1)door eenespce-

dige onderwerping, weder genade bi
j den Keizer te verwervcn, doch t1e vertoornde
Vorst liet hem in eene naauwe gevangeniswerpen, uitwelke lai
j eersthetvolgende 1045
Jaarontslagen werd (1).
Het schi
jnt, dat bi
j nietsdan vergiFenisheeftontvangen. Althanshetbesluurover 1046
N eder-Lotharingen werd bi
j den dood van Gor
rHlx,o 11, aan FR>:IIIIItIKjzoon desGraven van Lumemhurg ,opgedragen (2). GonFnlEohierdoormeerdan ooitvernederd en
verbolgen, bewerkte cen nieuwen opstantltcgen hetOpperhoofd desRi
jks, in welken
de magtige Graaf van Klaanderen zi
jne belangen omhelsde. Na een laevigen kri
jg,
-

wclke T elgl-è'verwoeslle, onderwierp zich GoovltlEb op nicuw aan den Keizer, tegen

wienlai
jeclatereenen gelleimen wrek bleefkoestercn (3). ln s'ermogen enaanzien ge- 1047
stegen dooreen huweli
jk metBEATRIX, weduwe desHertogsvan Toskane, vcreenigde 1053
IIi
J'dan ook wcldrafzi
jne wapenen met(lietlesGraven van Klaanderen, welkeden
kri
jgsteedshadvoorlgezet. Een rootgedeeltes'an sTeder-Lotharq-ngen werddeprooi
(1)Hsax. cow'
ralcvrs, p.286. LlxsEnrrs scuArxznrlto. p.318. Slt
izsy:nvtrsoExl.p. 834.
M agn.f'
/zrogl. Belg.p.119. DEwlz,t.a.p.p. 325- 327.

(2)IIERX.coxTRAc'
r.p.287. SIGEBERTrSGrxlltw
kc.p.835.

(3)ZieLicrvoor,bl.67,68pcn dealdaaraangellaaldeSchri
*
l
-vers.

10*
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1010- van moord en verdelging ;en'slechts de dood van uzxoalK lII lkonde een einde maken
4085

1056 aan deze noodlottige en langdurige geschillen (1). Op aandrang van de KeizerinW edtlwe AoxEs, en van Paus vzcToR 11, werd eenevergadering van Ri
jksgrooten te
1057 Keulen bi
jeengeroepen; en onderde vredesveorwaarden wasook dezebegrepen, dat,
na den doed van raroEsxlt,GonFalEo lV'het bestuur overN eder-Lotltaringen zou er-

langen. Ditwerd stipteli
jlknageltomen, en GooFRrEo geraakte uitdien hoofde, einde1065 li
jk aan het bezit van Neder-Lotltarl-ngen (2). Hi
j regeerde sleclatsvi
jfjaren, in
welkezi
jne rustsomti
jds door'de ondernemingezzderoorlogzuchtige Graven, die onder
1070 zi
jn gebied behoorden,gestoord werd.
Degroote bekwaamheden van 'sHertogszoon en opvolger, GODFRIEOV , bi
jgenaamd
metden hult,zouden ongetwt
l'feld den overmoed derLotharingsche Gl'
ooten beteugeld
llebben,indien hi
jniet'doorlletmoordtuig eensverraders,in hetmiddenzi
jnerschitte1076 rendeloopbaan gevallen ware (3). Hi
jwasgehuwdmetdeGravinM&TIII1.OA,dedochtcr zi
jner stiefmoeder ryza.
z'lAzx, en de befaamde vriendin van Paus oRzoohlrsVlI.
Daar hi
j kinderloos was oveyleden, begiftigde UEwIIRIK IV zi
jn oudsten zoon, KozxRAAB,metNeder-Lotharlngen,waaroverdeKeizer,alseen manneli
jk leen datthans
aan hct Ri
jk vervallen was, beschikte,ten nadeele van oonFztlzo van Wp?:z'JJ/zl, den
zoonvanxoA,zustervan GooFalEo V ($.
(1)Il>:Rx.
xxxcscoxTnAcTl
;s, p.297. LAMCERTI;Sscllz
trxàBrRoExsls,jn.320, 321. SIGEI
SEETIJS
GExBtlcEasls,p.835,837,837. Een uitvoerig verlzaaldezer onlusten wordtgevondenbiiDEM'zz,
H ist. &JAl. de la Belg. T. II. p.335- 340. Vcrg. o0k IIEIJERCS, Annat. Flattdr. Lih. 111.
P.24- 26.

(2)SIGEBERTrSGExstlcExsls,p.837,839. In plaatsvan Gy
:lt&llocs,bi
czclzKroni
schri@i
err
@i
@d
*i
@k
ev
'
moetollâetwijfeld GODEFRIOUS gelezen wordcn. Deeerstgenoemdewasl'
IertogvanlMb&ellaltiëof
Opper-Lotltaringen. Vcrg.hem ad annum 1070:p.840.

(3)Verg.hiervoor,bl.75-78.
(4)SlozsEnl'vs.GExct.Ac.p.842.

D E R D E H 0 0 F D STU K.
VAN

GERH~~RD

I, GRAAF VAN GELRE,
Tor OP

DEN DOOD VAN GRAAF FLORIS III VAN HOLLAND.
1085-:1.90.

I-IoLLAND EN ZEELAND.

hezit des

Hertog

heroverden gebieds.

KOENRAAD

lie!

DIRK

V van Holland

in het ongestoord

Men .heeft van dezen Graaf nog een brief ten behoeve

der abdij van E gnlond, in welken hij de giften, haar door zijne voorzaten geschon- 1085-

Aan het hoofd van dien brief, gegeven den zes en twintigslen van 1190

ken, LevestigL (1).

Zomermaand , duizend drie en tachtig, noemt hij zich :

Graaf van Holland (2).

DIRK,

door Gods genade,

Voorts verklaart hij » de ondcrhoorigen der abdij, door de

geheele uitgestrektheid zijns graafschaps, tolvrij , en schenkt den aht de zoogenaamde

hooge en 'vri.je

heerli.J·klteid8regtel~ in al de Ianden der abdij, terwi]l hij hem en zijne

opvolgers, op verzoek zijner gemalin

(1)

I-IuYDECOPER

op

OTIIELIIILDE

van Saksen,

tevens

de regterlijke

D. I. bl, 494, 495, heeft met BUCllELIUS, Not. ad llEDA1I , P: 91,
KLUIT, Hist. Grit. C01n. T. II. P. I.

lUELIS STOKE,

de echtheid van dozen giftbrief hestreden , welke echter door

P: 128-139. hoven aIle bedenl~ing is ll'cstaafd geworden. Zie mede VAN "rIJN op ll"AGENA.lR ,St. II.
bl, 68. Eene overzetting van dezen brief heeft VAN MIERIS, D. I. Ll, 71 uit de vertaalde K'l'oniJk
van Eg1Jlond, u, 22, overg'cnomen.
(2) Eenigen lezen Hollandensium of Iloldlandensium C01Jzes (Graaf der I-Iollanders of Holtlandcrs};
anderen Hollctndensis (lomes ; doch
leest: Holtlandensis Comes,
GEERTRUID,
KLUIT,

KLUIT,

ui«. Grit. (lom: T. II. P. I. p. 119. Zoo werd reeds vroeger

Comitissa Holdlandensis , en

in 1. c.' P: 138.

wclke de beste uitgave van dezen giftbriefheeft bezorgd,

ROBERT

de Fries, C01JJes Holtllandensis genoelnd. Zie

Verge hiervoor , hl. 17. 1\1en heeft de woorden : door Gods genade, als

bewijs tegen de echtheid van dit Charter aangevoerd, daar
zich van deze spreekwijze konde noch mogt Ledienen.
andere soortgelijke uitdrukkingen,

in die tijden,

DIRK;

als leenman des Duitschen nijks ,

l\len bedenke cchter , dat dcze , even als

slechts vroom- of zedigheidshalve g'cbruikt

werd ; minder ten tecken van oppefluagt, dan van nederigheid en godsdienstigheid.

l. c. p. 129-131; ook

'VAGENAAR)

D. II. hI. 197 (2).

Zie

KLUIT in
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10
18
15
p0
- magt of hetschoutambt (j.
udl-clargam potestatem)in Jlkmaar afstaat(1).'i Xeer
bi
l
..zonderheden belregende dezen Graaf, welke in hooge m ate de liefde desvolks be-

zat, vindt men nlet opgeleekend. BI
J'zl
jn doodginghethoog bewind van2enslaat,

wellten hj'met de wapenen herwonnen en gelulkkig bestierd had, op zi
jn zoon >'LORIS
ovcr(2). TweejarenlaterontsliepROZERTdeFrïcz-,entwintigjaren daarnadeGiavin (ly:Etl.
a/svzo vanSaksen (3). Zi
jnezustermERTHAwasgehuwdaanvlx-lps,Koningvan
1091 F'
è-ankrù
*'k, en wnzl-x, zi
jne llalvezuster, aanItAwt:'
r, KoningA'an Denemarken en
Aloortregen. W i
J-A'oeren dit aan alseen bli
jk1totwelk eenen aanzienli
jlten rang hel
oude Hollandsche gravenhuis was opgestegen , dat trouwensreeds sinds lang tennaauw-

steaandecerstehuizen van Dttgteeltland en Frankrg
j'
k vermaagschapt,endoor zi
jne
uitgestrekle bezittingen, ri
jlk en magtig was geworden.
A'
og gelulkltiger dagen dan onder olltx ,toefde Holland onder rrohls 11 ,de F :fl:

bi
jgenaamd, dien0gjonggeweestmoetzi
jn,toen hi
jhetgrafeli
jkbewind aanvaardde.
Xen wiluitdienhoofde,datlai
jdeorKeizerIIEXIIRIKIV ondervoogdi
jgesteldwerd,eerst
van xoExaxAo, Graaf van JFerla,en daarna vap nEXDRIK, Graafvan Northeim ) de

eersteeenvolle,detweedeeenhalvebroedervan deGravin OTHELIIILDE (1). Bewi
jzen
lziervoorheeftmenechtertevergeefs opgespoord (5). Deoudsteen echlstebcscheiden
melden sleclats,dat rluoalszi
jnen vaderopvolgde, enalzjnevoorzaten nietalleenin
m agt en ri
jlkdom , maar oolt indeugtlen envoortreffeli
jltebegaafdhedenvanden geest
overtrof (6). Boven al
leswaardeerdehi
jden vrede,enslechtséénmaal,gedurendezi
jn
bewind,werd deze bedreigd, toen lli
jzich metKeizeruExbRxK Y tegen ROBERT11,
Graafvan K laanderen ,vereenigde, wellte in hetbezitvan Zeeland icvlcâ'fdrSeheldege-

1108 bleven was,waarop deHollapzersaanspraak maakten(7). Zoovermenuitdevoorwaar(1)Tegen dezenafstand van llctschoutalnbtwordcn ecnlgebedenkingen opgeworpendoors.ExgEI
-ENBERG, Zlz-maar e,lzî
j'
lte Gescltiedenissen, bl.37. Rotterd.1747. Misscllicnheeftmcn
zich in den naam vergist. lluvnEcopzR op MEtls STOKE, B.lI.bl.351.

(2)Cltron.Egmond apudKLITIT,Ilist.Crit.6'
ozzl.T.1.P.1-p.63.lTELïssroRzJB.II.bl.351.
(3)Ml
lllEurs,Znnal.Flandr.Z?
r5.111.p.31.Lib.lV.p.37.
(4)V&N tooxtA/5t4#cHoll.Hist.D.lI.b1.355.
(5)W AcExàAR?D.lI.bl.199.
(6)Chron.Agzz?ozld apud xtrlT,#f-,l.Crit.Com.T.1.P.1.p.63. Dx SEKA,p.43.Mxtls
sTol
tzJ B.II.b1.354.358.

(7)Eenige Schri*
iversmeenen,datGraafFtoRlsreedsin Letjaar1095 ovcrdelanden bewcstcr
#

llchelderaetdeVlamingersgeoorloogd heeftydathi
ocn metKcizcrrEXDRIK IV vcrbonden was,
*i
@t

en waarsclai
@
i
Fnli*
i
#k ook gcmcnrd geweest in den stri
jd tusschen ditn Vorst en GraafRtpllExvin
1102. Ktrl'
r, Ilî'
st. f'
rk-f. Cont. T. 1. P. 1I. p.197, 198. Vzy wxzl, N aleez. op wAGEx&1= ,
bl. 127. De Iklerk 4,
Iï/ de laage Landen zegtvan rtoaxs ))Ly en hadde binnen synre tyt, dgt
lày Grave te H ollaîttwas)gecn enlcdeA,an oirloycn-'lbl.57. Verg.xztls sTox:?B.I1.b1-351
..
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den des ondel.
lingen verbonlls kan nagaan ,rekende de Keizer, datROBERT 11 al Ayattot1085-K laanderen behoorde,onwettig bezat. lmmers werdbepaald,))dat men,m etvereende 1190
magt, K laanderen en Zeeland hetoeeter Scheldezou pogen te winnen , waarnaHalet

cn de frïcr J lnhaeltten aan den Keizer, het overigc gedeelte van K laanderen aanBoUrEw lzx lll, Graaf van Ilenegouven , kleinzoon van ztlculroE,en Zeeland J:ttleâ'ldr

Schelde aan Graaf rruoazs zouden gelaten worden (1).', Demoed en Let beleid van
ROBER'
r veri
jdelden dezebepalingen;lai
j sclai
jntechterZeeland J:zf
lcà-fdr Sehelde en het
land van f'
/Q J:-den Hollantlschen Graafin achlerlecn gogeven tehebben (2).
FLoazs 11 beminde overigens te zcer de rust en de vermaken, dan datl
ai
j nietsteeds
in goetleverstandhouding metdenaburige Vorsten zou geleefd hebben;in hetbi
jzonder
verkeerde hi
j in broederli
jl
ke eendragtmetden Bisschop van Utrecht, dien hi
j somli
jtlsbezocht(3). Stri
jden waszi
jn vermaaltniet.Terwi
jlandereNederlandscheGrooten
en Edelen duizenden gevaren in den Heiligcnl
tri
jgtrotseertlen,genootzi
jnStaatdevoordeelen des vredes. Zi
jne hofhouding wasschitterend,zi
jne feestenmuntlenuildoorri
jltdom en pracht, zi
jne geschenk-enwaren vorstelt
jl
t(1). Vandaarwelligt,heeftdebegunstigde geesteli
jkheid zi
jn ltaralklereeben 1ofteegezwaaid, die nietdoor hetweinige
dat van hem is opgeleekend ,geregtvaardigdwordl. Althansgeheelietsandersdanbelang-

loozehulpvaardigheid en zuiverpligtbesef,iszi
jn gedrag tcgendenabtvanSt.Tr'
?
z!)-en, 1108
wiensveorstander(adrocatt
lln
vtlli
j was.Hetiswaar,lai
jbragtteweeg,datzelterekerkte
J lhltrg ,vanwelkedeBisschop van Utreelttzich hadmeeslergenaaaltt,aan dezenabt,wellke
oordeelde er alleen regtop te hcbben , werd teruggegeven , doch door wellte middelen

hi
j t0t ditverpligtedienstbetoonmeestovergellaaldworden,getuigttleklooslers'oogdzelfin
deze wooiden. ))llee veelarbeid, zerg cn lteslen,,'zegthi
j, ik drieweken achtereen besteed heb , om deze zaalt ten eintle te brengen , zolzte lang vallen, om te ver-

halen. lkmoestden zeerri
jken en zwaarli
jvigen Graaf(Fl-oRExs, onzenadvokaat)met
zilveren ltoorden, tlil Holland naar Utreeht trelkken ; en 'sBisschops onbuigzamen

nelt,meteenenllamervanhelzelfdemetaal,te mi
jwaartsneigen,enz(5).:'
Evenmin pleitbi
jzonderA'eor zi
jnegoedaardigheid lletvoorvalmetdenFrieschenEdelman (I-A.I,AXA, dat echtcrtlooreenigen voormeerromanesk dan waar(6), doorande(1)AlElzzltrs: Jnnal.Flandr.Zz-1.IV.p.35. 5VAqEx&lR? D.II.b1.210. KLnIT,Ifist.
f'
f-k
-f. Com .T. 1.P. 1I.p. 199 202.

(2)'
îVAI;>:XAAR,D. II.b1.210. Ktrlr in 1.c.p.201.
(3)HEo.
ï,p.145,147.
(4)3IEtIss'
roltz,B.11.b1.354.
(5)AV&GEx&lR,D.l1.1:1.215.
(6)Lrtors)Gesclt.d.Acdcrf.D.1.bl.91.
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089
50
- renvnorgeheelverdichtgehoudenwordt(1).Eriseclzter,opzicllzelve,volstrelktniets
ongeri
gmdsnoch ongeloofeli
g.l
ksin,en dezaalkeenvoudigdeze (2):GraafFLol
tlsinhet
Kreiler bosch jagende, ontmoet daardejagersvan oz
vyus Iosso.
&.I-A.51A, hethoofd vall
laetvoorname Friesche geslachtvan dien naam , wien hi
j eellige honden, metlactgeen
Z(
Jg
* evangelalaadden, laatonlnemen. GAI-AAIA stuiftep bi
jditberigt, en zweertzich
op den Graaf, al ware het ool
t tea ltoste van zi
jn eigen goed en leven, tewreken.
Kortdaarop treftlzi
j hem in hetbosch aan,eischtop bitsentoon,vanhem schadevergoctling,en trelkt,op 'sGraven weigering,zi
jn zqdgeweer,waarmede hi
jhem den
arm donrbonrt. Deli
jfstoetvallden Graafsneltonmiddelli
jltterhulp envaltop0:L.
:xx
aan,dochis,nahetverliesvantweehunner,genoodzaakttewtjlten (3).
.

J-2s-an

Jcll
tc-

Wiet lang (laarna overlect
l Graaf rlaoals 11, door wiens vreedzamen aard en'Al.i
j
-s
.
.

.

lnaant!beleid,Ilolland magtîg enri
jl
twasgeworden,in tlel
zbloeidesmanneljkenlevens(1).
1122 (Eenjge zj-uer onderdanen cchter llatlden, qmstrceks het jaar elfhonderd zes
(1)SculvEalrs)OudtBatar.1:1.130.Amst.1636.
(2)YAxwlzxop AVAOENA,
&R,St.1I,1al.72.
(3)Occo sc,sal-Exsls) bl. 92 ) 93. RvllsEAllrs, Chron. r. P-riesl.B. W . bl.131. Vcrg.wztoEx.
kAa,D. 1I.b1.214. F.sloEnos:Fr.Jaarh.D.1I.L1. 318- 321. Tegenm . staat p.Friesl.
J). 1. bI.315, 316. SzoEaos brengt w.
tGENA&R t welke in ditverllaalden onechten xtkzts l(.ol,llx

gcvolgdwas,cenedubbelevergisssing onderhetoog:namclijk?datGkt.
&x:door'sQravenvelkwerd
ol
ngebragt, cn ecn W est
friesch Edelman zou gewccstzi
@
jn. lletadelli
jk geslachtderoAl-AxA's
behoorde te Luisin Ft-iesland beoosten Jletk'lie,waarlletnogeeuwcndaarnageblocidllceft,cnophet
einde dcr achtticnde eeuw , orschoon vervallen ) niet gelleclwas uitgestorvcn. ($TAxwlzxop w.
&-

lEx,
s&R,St.lI.1:1.72). QraafFl,oRlswasalzoonictziin Landshcer,daarditFrieslandtoen niet
onder het gebied stond van de Hollandschc Qraven , m aar ondcr datvan dcn llisscllop van Utrecht.
ZicszoERnst.a.J). bl. 320. Debcscheiden taalvandcn Frieschen dorpssclloolmeestersteektgunstig af

I);j
encvenbelagcheli
jk-en a1shateli
ken uitvalvan den hooglleroemdcn sltoEaollx (D.II.1)1.3.
5)
. d
*i
tcgcn wx
koExk,
kR,welkede daadvan o&tàM& )eenc moedïgeverdedigingvan zi*i
nevrii
heden''genoemd
@
a#

had. Enhetwasinderdaad cenevertledigingvan zi
jneregten,dewi
i
letboscllKreilJneigendom
@I
Fll
aanhctgcslachtvan 0kt&M,:Iaehoorde, volgensszoEnns,t.a.p.b1.318,cn wzxsExlrs) Cliron.r.ykiesl.

b1.131.Daarenboven verllalcn deFriescheKrenijkeneenparig,datbeidepartiicn hunnezaakvot
ar
tlen llertog van Neder-Lotltaringen bragtcn ) doch dat hetgeschil onlaeslistisgelatcn. Nvaartoe'
dit,

indien de magtiâe Graafvan Ilolland, geliik BltoERolzi
tmeent, hetrcgtonwedersprekelijk en
onbctwistbaaraan zijnezi*
#
ic
le v
achad<
,indienlli@
i
'q,
AI,
&x&,alsvlccrsto-le,behandcld had?

(3)IlrvnEcol'Eaop xxtlsSTOKEzD.1.bl.489 cnz.bewecrt,datrsoRls11in1112 ovcrledenis,
e1k wordthierin door v&N RàxpEx, raderl.A crcâfcri.D.1.b1.93,gevolgd, ofsclloon xtrlr, op

xoldoende gronden,het gevoelen van prvnxcopER wederlcgd;cnLetsterfjaardvs Graafsop112/
bqpaaldhad.Hist.Crit.6404.T.1.p.67.(1002.
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hunne haardstedell verlaten, en Bisschop >'REDERIK van Hanthurg verzocht,zich in ze-1085.

.

kereonbebouwdeenmoerassigestreekva
'nzi
jngebiedtevestigen.Tegeneenebepaaldelaar-

11:0

li
lksche opbrengst,werd hun ditvergund en tevensveroorloofd,inhetgeesleli
lke,naarde

wetten en instellingen van hetUtrechtsche bisdom'te leven;en inhetburgerli
jkehunne
eigen regldagen en vergaderingen tehouden ,ter vereFening vall onderlinge zaken,doch

bj belangri
jltegeschillenmoesten zi
jziclztotdenBisschopvanIlanihurgwendenenhem
t1e beslissing,overlaten (1). Deoorzaak dezerverhuizingisonbekend; doch geli
jlteen
weinig later, geweldige overstroomingen ,betlerf van granen , en hetdaaruitvoorlspruilend gcbrèk , vele Vlamingers noodzaalkten naar E z?éydlczld over te steken ,is hetniet
onwaarschi
gnli
llt, dat eene dergeli
gke rcden bi
J de minvernaogenden ,aanleiding tot dit

vertrelt gegeven heeft(2). GraafFLoRlstach trachtte,zeoveelmogeli
gk,zigneonderzaten aan zich le verbinden, en hen van onbilli
jlte of drultlteàdelasten te ontheFell.
lliervan getuigen zi
jne voorregtbrieven aàn deburgersvan Hillegom en vanJlkmaaî.
verleend'(3). Gecne.v'
roegerehandvestenen vnorregtbrieven derGraven vanIlollaltd,
waàrdoor dikwi
jls de eene plaatslen koste Tan de anderebegunstigd werd,zi
jn voor'

''

.

a
llanden. lmmershet groothandvest aan Ouderkel'k ,in duizend zeven en negentigvel
p
lfend, wordt door eèn
'igen totlalere dagteel
tcning te
ruggebragt(#).
&
%
Fr-oRls11wasgehuwd aanpErsoxzsxzA ,dieoek ctEltTltrxp genaald was, dedochtervall
-

'

DIRK j11el
'togvanOpper-'Lotharl-ngen,'jen hae
lvez'usterv
'anIi
o'
ruAza,kertogvanSaksen,
..

.

-

.-

e

.

a

welkelatert0ldeKeizerli
gkewaarâigheid verhevenwerd (52..Hi
Jwasalzoo,.geli
lkzi
lne
voorgangers nxRx llI,rroRls I en nlax V ,aan het Saksiscbe huis veriaagschapt.Deze
'

herhaalde echtverbindtenissen tusschen deze beide'
.huizen,heeft'
men beschouwd a1seen

bli
jltof.uitwcrkselvan beidergemeenscltappeli
jken haattegen denKeizer(6).E,ninderdaad geen .wonder,datdeHoll
*alzdscheGraven op de'Keizers,in ditti
jtlperlt,
'gebetelt
waren, A
'
s'elke steeds de eischen.der Utrechtsche.
Bisschoppen tegen hetimmer magtiger

(1)Ziehct.
Di
ploma biivAx Mzznls)Cltarterh.z,.Iloll.D.1.b1.7i
J.
.

(2)VAx wzzx op wloEx,
ktR.St.1I.L1.73.
(3)VaxMIElIs, Groot&Jc?'lc?-1?.w.11011.D.1.b1.80J83. Dovcn den voorrcgtbricfaan dt.
Hi
llegommersaldaar,staatverkeerdeli
jkHeiloo. Ksrl'
r)Ilist.Crit.Cbpl.T.1I.P.1.p.147
157. l'IcvoxcopEa , op xEtls STOKE) D.1.b1.491 494 , lzoudt beide giftll
tievt'
n voor l'erdicllt;
doch xsriT lzccft de cchtlleid vcrdedigd.Il1&t. Crit. Com. T.1.P.1. p.67.

(4)Vkx MlEnls,t.a.p.L1.76.
(5)Cltrolt..
ff
j.
rplpzl#lendeaant.van KrrlT,I'
Iist.&r?l.Com.T.1.P.1.p.6.
i(88)etp.71(49.
AIEI,Iss'
rolts, B.II.1a1.354,35.
5, en de aant.v.
-urvoEcopEl
t,aldaar. Vâx tnax op xsAàsxetvxy

1,1.415(1). SVAGEX.
t.
&RzD.11.bl.207(6),en và> M'IJXopwz
tti>:s&.
#R,St.11.b1.71.
(6):VAGEXIAR;D.1I.b1.207)208.
l1.pcEL.

15
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1085- wordend llbllaî
ld,welligtnaardevoorschriften eener gezondestaatltunde,ondersteun1190

.

tlqn (1). Hieruitvloeidevoort,dj
atindegeschillen tuw
sschen HEXORIK IV enPauso1tEoohlus VlI,'en tlikwerf laler,deGraven v.
an Ilolland den Pausaanlkleeftlen,terwi
jl
de Bisschoppen van Utrecltt de regten dqs Keizers verdedigden ; en z0o oùtstond het
.

zonderling verschi
jnsel,dateen geesleli
jk '
VorsldoorhetOpperlaoofd desRi
jlksy en een
wereldli
jk Vorstdoor hctOpperhoofd derKerk,geschraagd werd.
De vredesgezinde vIzoRxs 11 had zich echter, verslandig en voorzigtig,,buiten dezc

twislen gehouden, en zelfs zich met den Keizervereenigd,toen zi
jne Lelangen dit
schenen tevorderen. Evenmin had hj deel genomen aan4ekruistogten,welketoenden
gpdsdienstigeni
jvçr door geheelEuropaontvlamdenymaarzichvantlealgemeenegeestverxoering,te zi
jnen voordeele bediend (2). Hj-lie!,behalve eene dechterH&DEwIcM>
drie zpnen na,BIRK ,vIuoltls,bi
jgenaamd de Zularte,en slsxox;de eerstevolgdehem

op,ondervoogdi
jschap derGravin-weduwe :ETROXELIUA (3).
PETRO>ELLA was eene vrous van uitstekenden moed, en besyees dit in den oor-

1og tegen KeizerHEXDRIK V. De oorzaken zoo welalsde gesckiedenisvan dien krj-gy
zi
jpduister.Hetzi
jdatPETROXELLteigendunkeli
,
jltdevoogdi
jschapoverharenzoonhadaanvaard, waardoor upionlx.zich beleedijd achtte;hetzi
j datde Gravin haren broedery
:OTnAIR van Sqksen ,tegen den Keizereenigqnqnderstand verschàfl,en dienswraak daardoor haâ. opgewelkt, het Lli
jkt, dat lli
j haar aan hqthooftleens magtigenlegersin
Ilol.land kwam bestok-en , wdoch rtiqtdan.ng, zeer veel. meit
,
e, beflwingen en noodzaken
k,pndc,, ziçh vanhetRjk gfhaqk,
eli
jkteerkennen (1),
. Destaat.
van Sakenpam echter
jpoedig qene gunst
ai
gey wepding voörde vernederdeGravin,daar qtxoall
t V hetvol,

.

.

1125 gvndjaarte Utrech,
t overleed,.
e> haarbroederLOTIIAIR mqtdeKeigerli
jlkewaardigheid
bekleed sverd. De vi
jand
.schap,'welke laqger dan eelae eeqAv tusschten'
deOpperhoofden
desRi
jksen de Graven,vap Rollattd bestaan had,werd nu in eenenaauwe vrieadschap
herschapen (5). PllThoxElar.
:,evenheerschzuchtigalsmoedig,wistzich van dezegelukkige omstandigheid zoo voortreflbli
jk tebedienen,datden UtrechtschenBisschop de
(1)BII-DERDIJK,D.II.b1.33.
(2)Vz
ïxxAxpExprezf-.Gesclt.d.Telcrl.D.1.b1.71.
(3)Cltron.fg?zl/zll.ap.lktvlT,Hist.Crit.CPPI.T.I.P.I.p.61)67.MEslsSTOKE)B.II.b1.35.
5,
358. J.w I-Evols, Cltron.B elg.Lib.XVI. c. 1.

(J1)Coxu.
korsz-lcnTExAt!,Abbas Usperg.adann.11239cnAtsEaTrscmkxTzlcs,Saxonia,Lih.V,
c.44,bijscalvExlrsp11011.Zeel.F'
rfkd.Cllron.bl
..124,125.V.
kx too;opKt.
kAsxosl'x,bl.4,
39.
5V&u:x.
<.
&a,D.lI.bl.216. KLVIT,.
M/'
dl.C'
rit.Com.T.1.P.1.p.69 (2).
(5)svAGxx.
k,
ka,D.lI.b1.217.
è
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Friesche graafschappen Oosteln
g o en kkreatergo, door den Keizcr ontnomen cn aan 10y5Il
1190

olland gelacchtwerden (1).
1126
Sleeds bedacht op de belangen haars zoons cn op de uitbreiding zi
jnsgezags,
maakte zi
j aanspraak op K laanderen , toen GraafKAREL de Goede,ltleinzoon van
soBERT de Frz':.
ven OEERTRVID ,uithunne dochter AOELA , te B ruggevoor hetaltaar

biddende, lnet zi
jne beidezonen wasvermoord gcworden,en geenekinderen laad nagelaten(22.Ofscheon staatzuchtmeerdan eeniggegrond regt,dcwi
jlKARELnogeenena- 1127
dere betrekking achterliet, Vrouwe PETROIELLA naar laetgraafschap van K laanderen

deed dingcn, vond zt
l' echter onder de Vlaamsche edclen en burgzaten veel aanhang. De vereeniging van F laanderen en Ilblland onderééneheerschappi
j,zouvoor

dltjdhetlangdurig geschiloverZeelandidzttdâ'f:r Seheldebeslechthebben (3). P::ThoXEI-LA dan, steunende op de genegenheid derVlamingers,trok straks,opraad van eenige

VlaamscheGrooten,metharen zoon en verzeld dooreenvorstcli
jkgevolg,naarBrugge,
waar een landdag der Staten geheudcn werd,naarhetschi
jnt,om in de opvolging des
mi
ddel
e
n
o
nbepr
oefd en spilde veel gelds,
ge
e
ne
graafschaps te voorzicn (1). Ziiliet
o
p
ha
re
n
zoo
n
te bepalen ,doch konde
om onder de talri
jlte mededingers, de keuze
nietbeletten,datKoning LonEwlzK VI van Frankrù'k wILLEx van A/rzzlczldv''è' den
zusterszoon van GraafKAMEIZ,metFlaanderen bcleende (5).
DzRK VI was onderlusschen den jaren der onmondigheid ontwassen, doch PEvnoxExzrt llield nog steeds de teugels van het bewindin handen (6). Hi
jheeftdie
zeker niet xôt,r elf honderd twee en dertig aanvaard, toen de W est-Friezcn , die 11.
3a
hulde weigerden ,hem noodzaakten de wapens op tevatlen.DaarJFeat-Friealand , uit

(1)DEBEKA,p.46. De giftbricfisnictmecrvoorhnndcn. BehalveuitnxIIEKA,ontwaartmcn
dczeschcnkinguitecn diplomavan KeizerItoExawlplIIin 1138,bijIIEDA,p.157.
(2)Cltron.Egmond.ap.xl.lTlT,Ilist.Crit.Com.T.1.P.1.p.72.
(3)5V.
kGEx.
kla,D.1I.L1.218.
ll.Zeel.en ''rzcd.Cltron-bk.132.
(4)GAI,
BEItT.saro.,derïfccfJlartyr.CkRotl,b1*i@ scnlvEalrs',
' Ho
I
I
I
I
OE
R
DI
J
K
z
e
gt
g
e
hc
e
l
vc
r
k
e
c
r
d
,
da
t
p
z
TltoxBtlzlhetheleg
KtrlT,Hist.Crit.Com.T.14P.1.p.73(69.
.

sloeg voorde stad B rugge.
/D.1I.b1.38. Im mersobst-dio, in llctFranscllcHandscllr.assiegement,
moctniet door helegering,maardoorzitting ol
-landdagvertaaldworden,geli
jkscalvzRzrs,t.a-p.

jkzdatdenaauwkeurigc
gcdaan Leeft,cn uitdcngehcelen loopdcsvcrhaalsbli
jkt. Hetisopmerkeli
Ylaamsche GeschiedschriivcrMzllEars,evcnmin a1s onze cudeLandskronijken? alwarelletslechts
*@

tcr loops: m elding maakt, dat onze Gl.
aal-olltx mcde naar Tlaanderen gestaan hccft. Hetwcrk
van okl,
llzlll'
rs sarGllsls was llem cchtcr bekcnd.

(5)MEIJEArS,Annal.Flandr.Zï:.lV.p.40.
(6)Cltron.Egmond.ap.xtrzTadann-,1130. Etp.7J(142.p.76 (17).1'
à>3&'
lzxopwzGzxàAn,
St.I1.bl.76 (z).
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kcr allhansoagstlehi
j de'
vruclatvan den geltzlkkigen uitslag tlezer onderneming,dewijl10
851190
t1e Kennemers erdoor aangespoord wertlen, zich metlaem te verstaan, enhem alshunnen

lleertclauldigen,in de i
jdelehoop,vanonderii
jnebanieren,zich vri
jtevechlens'anden
HollandsclaenGraaf,wien zi
jtotnutoçzwareschattingmoestenopbrengen.Hetstroopen,
Plunderen en blaken der vereenigde Kennemersen W est-Friezen op grafeli
jk grondgebietl,kende geene perlten meer. Oln Ilaarlem verden de sloten of lusthuizen der
Graven van Ilollan'
d metde omringende gebouwelzenwoningen ,in ltolen gelegd, onder

de oogcn zelfs van Graaf DIRK, wellte in den omtrek zi
jn leger laad neergeslagen.
Hierop trokltela de Friezen,diezelden buiten launne grenzen vernachtten,bi
jhetvallen vltn den a5,olld , metFsoRls binnen hunne palen terug. Graafnll
<It laathen ongehinderd treltl
ken, om de alleengebies-ene Kennemers te oyervallen, die nu gehcel

ter prooi aan zi
jlae wraak en beleedigde eerzucht, hunnen opstand metde wreedste
opoflkringen moeten ontgeldcn (1). Eindeli
jk werd door tussclaenkomst en invloed
van KeizerLOTXIAIR,de breedertwistmetveelmoeite bi
jgelegd, en in den zoen tevens
ellkopgenomen,wellke indezen stri
jd parti
jgekozen llad (2). Xen heeftgetrachthet
gedrag val) rsoRls den Zlvarte, steeds door ouderen en lateren als trouwloos be-

schouwd, op regtsgronden te verdedigen, en den opsland tegen zi
jnen broeder,
wettig gevonden, dewi
jllaem datappanagl-um ,ofdie landstreek totonderhoud,ontlaouden werd, wellke lai
j,als jongerzoon,regthad teeisclaçn (3). Dit rcgtechter
moestmen bewezen hebben of bewezen zjn, vöôr datmen er gevolglrekkingen uit
afleidde. Dnch al ware dit regîzoo opbetwistbaar,a1shetnu ltan betwi
jfeld worden,
dan zeu het nog,ondanksalleregtslkundige inziglcn(ten hoogste geAvaagd zi
jn,met
BILOEROIJKyuithetvonrbeeld vanGraafFxaonlsItebeweren,datFrleslandtf#t'
lzl-Fz.ïcJ.land)totdatcppanagl-tlm Lestemdwas(1). Hetberustimmersslechtsopeenelraarwc/t,
f
J.
??J'
j'&/?::-#,op eeflegl
-x
ça,
l1lg,dat
.y'l-oltlsIhetbestuuroverKennemel-landcnfkre&tFl-,
?
-cJ.îl'
??#,door OIRK lV werdopgeçlragen (5).
(1)Chron--ljkmolld.in1.c.p.77 79. MEtlsSTOXE)t.a,p.b1.368-375.DatdeKennemers
zich onderwierpen J gelijk w,
d()Ex&&u, l
tt.
xwsItol-vx volgcntle,beweert,en nltoEaolzR llcm nazegt,
bli
tnietuitdcbeide aangellaaldeoudcjaarboeàen,evenmin a1suitI)EBEXA?p.48pcnIlzoAop.156.
*i
+k
(2)Cltrott.Egntond in1.c.p.79. AlEslssToltE,t.a.p.b1.375. NVAGEXAAIten sltoEltolzlt
mecnen,datLijdcn vredetusschen debroedersJdczaken i1tstatu quozoudcn gebleven zijn,en
rtoRls #c Zwal
.te lactbcwind ovcr lkkst-Friesland zou behouden hebbcn ; ditis ons cchter ult
x
dc aangellaalde schriften niet geblcken.
'

(3)BII-DERDIJK,D.lI.bl.40.
(4)BrtoEuolzf
tJD.lI.bl.40.
(5)Zic hierveor)bl,64. BILOERDIJK beschuldigtM.vosslrs? datlliJ
@
-ccn roman zllt3lalesgc-

1ls
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FroRls de Zmarte overleefde niet lang deze verzoeuing. '
W elgevormd van ligehaam y
1190 ridderljk van gcest en servanmoed,had lzt
j hetlaartvan de schoone UELNVINA ,de
ri
jke erfdochterdesHeeren van Roth,
ettin laetland van der M ark ,en tevens detoegenegenheid en het vertrouwen harcr leenmannen gewonnen, die geen anderenllcerdan

hem wenschten.KeizerIzo'
ruAlh gafgereedeli
jk-zi
jnetoestemming totdilhuwell
jk,doch
llEaxAx, Heer van Arneherg , o0m en voogd derjonkvrouwe,cn zi
jn broeder oon#RIEPvanff?zfi,onverzoenli
jkevi
jandenvanhetHollandscheGravenhuis,weigerdendie(1).
FsoRxs trachtte thans door het geweld der wapenen,zich mcester te maken A'anhetgeen

hi
j,langseenenminneli
jltenweg,nietmogtverwerven;hi
jvielindebezittingenzi
jnerweêrstrevers,en daar Gonvalzo van ff/
zii tevens Burggraaf van Utrecltt was,wiensbroeder

of neef,Axoazzsvan ffuïà,den bisschoppeli
jken zetelbekleedde,had ook hetStgkht
veel te li
jden. De stad Utreeltt zclve echler strekte FLohxs,dievaak in dreigen;
levensgevaar verkeerde, ten wi
jlt- cn wapcnplaats,dcwi
jldeburgerschap,uitvree:
voor den Keizer, z0o welals uit genegenheid voor den Graafvan Holland,lzem ten

allen li
jdeden toegang opende. Van laieruitvoerdehi
jdanookzi
jnelkri
jgs-enplundertoglen,en vestigde er eerlangzi
jngewoonverblijf,nadenBisschop,dienhi
jwantrouwde,
verdreven te hebben, en wiens slot ofstad Lekemonde,hi
j aan de vlammen geofferd
had. Dus ontzaggeli
jk-geworden,maaltten zi
jne weprstrevers,wien geweld nietlanger
baatte,xan listgebruilt:zi
jovervielen hem toen hi
j,vaneenkleingevolgverzeld,onbezorgd ter jagluitUtreeht reed, en beroofden hem van hetleven ,terwi
jlhi
j door het
struiltelen zi
jns paards,beletwerd tevlugten. Kan Jrnsherg en van ffz:ïàwerden
doorKeizerLOTUAIR in den Ri
jltsban gedaan,en van hunneheerli
jkhedenvervallenverklaard,welke GraafDIRK aan hethoofd eener talri
jltelegermagt,te vuuren tezwaard
verwoestte. Zi
j zwierven eenigejaren in ballingschap om ,totnaden dood van Keizer
1137 LOTUAIR,toen zi
jzich metGraafDIRK verzoenden,van wien zi
j hun voormalig land in
leenontvingen (2).Eenigenmeenen,'datzi
jhunneallodialelaeerli
jkegoederenaanDIRKopdroegen,en welke dusfeuda ohlata werden;anderen, datLOTHAIK hunneleenen aan
noem d hceft, en uit gcbrck aan regtskundig inzigt, den wakkercn Ftoals den Z l
varte ecnc

schandeli
1
i
@kerollaatspelen. D.lI.b1.40(1). AlaarinBlsoEltollltsrcdencringenovcrdezcnFtoRls,
.
erkcnt men evenzecr m eer den dichter, tlaa den bezadigden erl wikkendcn onderzoeker der
cschiedcnis.

(1)BII,OZRDIJR,D.ll.bl.41ynocmtGODFRIEDranffzlfi,mcdevoogdvannELwxx:,dochopwelk
gczag is ons onbekcnd. Het Cltron.Egmond. X Etls STOKE en J. l rEvols, noem en allecn IIERMZ>

a1svoogd. ZieRtrl'
r,Hist.Crit.Cppl.T.1.P.1.p.79 (24).81(27).
(2)Cltl.on.Egntond,apud Ksrl'
r,Ilist.Crk-f.Com.T.1.P.1.p.81 83. XEtlssTûltl:)J1.-11.
1
.
)1.378 384. DE IIEK:1p.A8. 1'
1EIIA, p.156. J.A. IxvolsJLih.XVIl.c.9,
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DIRK gegevèn hady die ze laun a1sachterleenen terug gaf(1). Hetiswaarschi
jnli
jk,1085dalzi
jernietzoowelafgekomenzoudenzi
jn,indien nietwcdereenvi
jandderHolland- 1199

scheGraven,Izorualltop dentroon jevolgd ware(2).
KoElsxao 11I, welke thansden Keizerljlten zetelbeslceg, was de zusters zoon van

KeizerIlExoltlxIV (3). Geheelnatuurli
jk washetjdathi
jt1estaatkundevalldezenVorst
volgde, door wîens aanhang hi
jverkozcn was,vanwelltcnhi
j,inecnbepaaldenzin,
aflaing (1). De.Aav
rlsbisschoppen van Triet.en Keulen, slccdsingenomen tcgen 'de
llollandsche Graven, hadden inzonderheid tot
zi
jlle verhcfnng naedegewerkl,cn waarsclzi
jnli
jk ook deUtrechtscheBisschop AxoRlss,welke onderhetgcesleljlt regtsgebied
dcs Aarlsbisschops van Keulen bchoorde (5). Dit wordtnog verstcrkt,dewi
jldeze
Bissclaop uit den buize van ffd/f/c gesproten, voorzeker o.
ngaarne HEXDRIK ran

Wct/cz-czl den schoonzoon van X-OTIIAIR, den vervolger van zi
jn gcslachtcnvi
jantl
s'
an laet Ptrechlsche bisdom , door dezen totopvolgerllenoemd op den lroon zougezien
,

he
oEsaxxs gafterslond den Bissclaop cpn bewi
l bben. Hoe ditzj,x.
jszi
jnergunst,door
.

acm in bctbczit te herstellen van de Friesellc graafschappen Ooetergoo en W estergooy
velke onder Keizer ror
rllwra der Ptrechtsche kerk onlscmcn en Graaf DIRK Yl ge- 1138

schonken.waren. Deze hel.giftzalweldehoofdoorzaak van 'sGraven kri
jgtegenhel
Stl-cltt geweest zi
jn, welke in Drettthe, na 'sQraven teru'gkomst van ecne bedevaart naar Pal'
estzna , geopend. werd. Den weg over Rom e nemende, laad nlztm ,

in spi
jt der Bissc'
hoypen van Utrecltt, de klooslers van Egmond en lll
jnshurg #
aan den H.rsrsvs opgedragen. Iom ers hierdoor slonden de beide'sliflen nietmeer
ondcrde UtrechtscheK erkvoogden , in wier ltcrspel:i
jgelegenwaren,maatonmiddelli
jlt

onderden Paus,hetgecn den Utrechtschen invloed in tolland merkeli
jk vermindertle,
maar diendcrPauzen A'erhoogtle(6). Ditonttrelkkenvan geesteli
jkegestichtenaan het
(1)KtrlT,Ilist.Crlt.C'
pza.T.1.P.1.p.82 (1
$2). BrtoxltnrzK,D.11.L1.42 (1).
(2)IIItDEROIJI
t,D.1I.b1.42 (1). )LoTrlanls,',zcgt Illslllrltnl.'x , D.II, b1.42J ))lict ccncn
uitmuntcnden nal'
ocm acllter-'' Xaroetn cc/lfcr/cfcz! isecn onllollandsclaeplconasmusyen voorzeàcr
hct m inst te vcl'
waclltcn in ccnen man , die wz
kcExzAlt Lard valt, dcwi*i
zcergcnshetlattdplat
Flde

te loopell
')ïn plaats van ('
/ /c loopen gcsc-llrevcn laad.D.1.b1.101.

(3) Cltron.fvt
j,
'
z/lpg?d.ap.xtrzv,Ilist.crit.c/pl.T.1.P.I.P.8a*.
(4)lllsoElolll
tpD.11.b1.43.
(5)AY,
kGEx.
t&a,D.II.bl.226.
,
(6)Cltl'on..
Fg.
?a/'lJynpud IttrxT, Ilist. Crit.Coln.T.1.p.85(36). 31Eslssroxz.B.I1.
bl. 385. DE B'
ER:z p. 50. 1'
1En.
:, p. 163. lll
i1L
'oEcppEly, op xEl-ls s'
roxx) 11.II.1:1. 31.
8, ont-

kcntde eclltllciclvan hetpl-irilcgiunn cz-cz/l/çol?,
5
.voordckloostcrsvallIlgmolld cnIlLj-nsllttîg,
Lctlaatstuifgegcvcn in vAx Mlcltls,Chaltetb.r.Ilollalld,D.1.bl. 92 , en door xtrl'z, in 1.

p.87(37)verdcdigd.
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108.
5-plaaiseli
jk gezag derBisschnp
.pen,streltteom denPausccntegcnsvijttegendemagtig
:190
d (1 .Mi't
wor en e .jervorsten te verschaFen (1). De abtenvan Egmohd moesten voordeze
gunst,jaarli
jks vierFriescheschellingen aan deschatkistteRomeopbrengen (2). ln
deze vergunuing vindt m en de reden, waarom in den gevelsteen van de Egmonder

1143

abdi
j,St.I:IETERdehoUfdpersoonis,ennietSt.AOEIZSERT,lerwienseerezi
jgebouwdwas(3).
Graaf 'BIRK , van zi
jne bedevaartteruggelteerd,maakte gebruiltvan d: ontevredenheid, welke in D renthe nver het bestuur des Bisschops heerschte,'om hem in dat

gehvest afbreult te doen. Hi
j verbond zich met zl
jnen schoonbroeder oT'
ro,
Burggraaf van Bentltem ,, welke onverhoeds in D renthe '
viel, en groote A'erwoestin-

gen' àànl.igtle, doch eindeli
jlt.dôor j1è #ruiterbenden.des Bisschops in ecn bloedig
gevechtgeslagen engevangen naarUtreclttgevoerdwerd(1). Diltx sloeg onmiddellt
jk,
op hetberigtdaarvan,hetbelegvoordezeslad,enomslootlaaarvanallezi
jdenyterwi
jlde
opjerigte stormtuigen eerfen vreesseljken aanvaldreigden..ln dithagcheli
jltoogenblik
plaétst'Bisschop'UERBEI:Tzich aén het.hoofdzi
jnergeesleli
jkheid,tfeedtstatiginplegtgewaad,meteenboekin de hand,degewi
jdeS-este uit,en.
dringlonverschrokkeùtemidden
der verbaasdé vi
janden, totden Graéfdoor',om i'
netyriesterli
jltgezsg,dezibanvloek
der Kerk over hem uitte spl
ieken,indiea.hi
j'
,nieti
jr
lingshetbeleg opbreekt. Schrik
en ontsteltenis overs'
telpen den vromen Graaf;hetltri
jgszwaard.ontgli
jtltzi
jnebefende
hauden, en-blootshoofds en,barrevoets smeekt hi
j, diep in het stof gebogen, den
lzeerschzuchtigen Priestef om .genade. 'Nu.eerstgeefthem de trot
sche Kerkvoogd dcn
,
ltus des'vredes'
,welke door èene verzoening gevplgd werd,.
die n.iet weder tusschen hen
verbrbken is. OTTO nan Benthem'werd'
ontslageh,doch mocstzi
jnburggraafschapdcn
.

,

.

Bis'scliop'opdraje'
n;van'wieù hi
j het'als'eenfel/r
dtzzzèaperturaein le/
en ontving (5).
.--- .

-

.- *

*

. -

(1)SVAGEXAAByD.l1.bl.232,cn BII-DERDIJX)D.1I.b1.44.
*
(2)J.v.I->:1'olsx,Kron.r.Egmond.L1.38.
(3)Bllz
o>rRolzK,D.II.b1.44(
,
.
(4)DsBE:.
k,p.49,50.-lIEoA,p.162.
(5)Cltron.Eg
''
vlpild.apud KIUIT,Ilist.Crt
-t.fbAa.T.1.P.
1.p.91,92(48))dicecllt,crgccne
:

melding m aaktvan olRl
ts vernedering
,
we
lke
uitdien hoofde doorHrv
oEcopEa ,op xutls.sToxEtD.1.
''
*''''
*
''
*
s

b1.507-511,eenlouterverdichtselgenoemdwordtJ lletgeenzcerjuistisweêl'
legdgeworden door
den scherpzinnigcn cn geleérden Kttl'
r,in1.c.p.88(3t))'
. Msslss'
roxx,l)s1I.b1.38.
5-386.
Ds SEUA,p.50. 11E0&,p.162. ln wclkjaar degenocmdekri
*
jg voorviel is moeijeliik te be.

.

Palen. w wosxAaa , D. lI. bl. 227 , afgaande op I)E :EKA, nEol, de Oude Ilolt. pïz:.k ro/l.#

hctGoudsch Ay-/pt
l'f*-jcen andeten,plaatstdien vpprnlRxslogtnaarhctH.Land. M?iillebben
roxE, en dcn K lerk '
lfïf de laage Lallden J Let oude Chrott.fgyaozltf,
cchter lievcr m et MEtls s'

door KI-VIT uitgegeven Jen de bron,uitwelkealdczeSchriiversgrootcndeelsgeputllebben,gevolgd,
en dcze gebcurtenis na 'sGravcn bedevaart gesteld. Zii
@
Flnoet tussclzen dejaren 1144 en 1148

voorscvallcn zi
j-. zieusvz,
r-n,.st.crit.com.v.,.p.1.p.sl(41).
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Ondertlzsschen was de moctlige doch laeerschzuchtige pzrsoxnLx,A van Saksen over-1035l

1190

etlen (1). ))Vraeght men wat dese Heldinne gedaen heeft? tlen Kel-ser (uEx- 1144
pltllt JF)in roer gehoutlen; ryckea nae haerom doen sien; haerBroedertsoTuAlhl
tot de Keyserslkroon gevordert; llaer soon il'
l K laenderen gevoert, om dell Graeffelycken l
aayr-bantlt, door slemme der Landts-slalen, alhoewel lletnietgeluckte, qp
.

hacrssoons hoofttedoen daelen (2).'' Teregtmoctmen zicllderhalvcverwonderen,dat
zj niet doar de inlandsche schri
jvers onder Izct gelal der Graven van Jlolland, older regerende Vorstinnen is opgenomen, terwi
jl men onder deze ceneplaalsinruimt
i
talzVrouwe oEsarsvxo,die nogthansongeli
jk minder li
jtlcn vli
jtin delaandllaving der
llccrschallpi
j besleedlaecft(3). lmmersschi
jntzi
jveelinvloetltenllove en op lletbf?sluur belaouden te hebben , ook nadat olnlt zelfde teugels'
vaù hetbewind had opge-

yl
ït/
iz
eR .
i
nshurg begraven,welk ltloostcr door laaar gcstiehtcn metgceste%.1
*)
'. Zi
#i
#' l
.
%.,
#tt
f)
'.

li
#jltczustersuitSakeen,d'
ielezen en zl-ngen konden,bezetwas.gewortlen (5).
Slechtsweinig jaren genootHolland de voordeelen des vretles. Graafnlltx',alsecl)
i
ler voornaamste leenmanncn van laetSt'
icltt, wikkelde zich diep in de geschillen ovcr 11J
'0

cencn opvolger van Bissclaop uEltrzxt'
r, en plaatsteeindeli
jlt gèwapènderhand, llsitxxw
t'an Hoorne op den ledig geworden bisschopszetel(6). De'
W est-Friezen,.steedsbcjlacht, zicla op deIlollandsche Graven le wrelten, vontlen,'naarhetschi
jnt, in deze
twislen eene gewenschle '
gelegenheid, om eenen invalop laeëgra'
feli
jk grondgebied le
lleproeven, tcrwi
jl de'Graaf elders werd bezig gehouden. Altlaacsin (litti
jdstip A'icl
eenc talri
jke bendeuitDreehter-amhacltt, in Kennemerland, en rulkte plundcrende
f
pnvertlelgendevoorttotaan hetdorpSanden (Zandpoort?),toen zi
jdoor.d
'epoorters
van Ilaal.lem en de geburen van O&dorp aangetasten meteen verlies van '
negen lzoll-

derflman,op de vlugtgejaagd werd (7).
Tweejaren daarna vindigde Graaf pzsxVI zi
jneloopbaan. Koftte voren had jjI
.
J.Zl
.0j1 54,43).
0Og8tlnaalàfl
1157

(1)Cltron..
F,
jn'
:;lt
)o#.np.xtrl'
rJI11
-st.&?'f
7/.Cont.*
1'
.1.P.1.p.94.
(2)scl
tlvEurrsJToets-steen op hetGoudscheArol.bl.244.
(3)ScRlvEalcs,t.a.p.b1.241.
(A)VàN AVIJNzop wzGExA&h,St.IIJb1.76.
(5)Chron.Egmondin 1.c.p.94;en xtrlT in h.1.(50). 3lEI,lssrnsz,B.1I.L1.378.J.z.
x,
zyol;x,Kron.r.Egmond.bl-33. Verg.de Kerkeltj'keOudh.r.hlti
jnlaltdab1.517.
(6)Cltron.Agvnozld.apud IttrlT,p.95-:9. DESEI:Azp.52. IIEDA,p.169.
(7)Cltron.Egmond.p.102en deAant.van xtrlT(61- 66). 31
'ztlssrexr, B.11.bl.391e,t
urvoEcopEas opnacrkingen aldaar. DeBEKAz p.52. HEPAz p.170. DeHeer van Nooidwt
jj:,
bezingtdezen togtin zàine Aktnales de Aer.H olland.Zï1.Y1l1.p.209.
II,DEEI,.

1tt fx
4'
r.
,
'
1)Ib'E I
NE G E S'(a
'11(E .
1
)E t
& lb
''

1f).
t
35
.- nog te xù-megen bevonden , en

aldaar een giftbrief van Keizer >'REDERIK , in wicns
1190 achting hil.deelde, ten behoeve derLieve &rl-auwe kerk van vlntwelpen ,onderteekend.
In hetlaatstettjdperk zi
jnslevenshad ltem de abtvan Epternacâ , tegen eenigelanden
in Sehott.
tven , alle aanspraak op de kerken van K laal-dingen , K et'kèrert,e en antlere

afgeslaanj op wellte die abdi
j,in gevolge eenergiftvan wlsxzzshoao, meende regt te
hebben,en waarovermenzoo langmethaar,tloch bi
jzondermetdeUlrechtscheKerk,
ook metde wapenen getwis!had. In elfllontlertl een en veertig had het genoemde stift

bi
iden Keizer beweerd,dat het nog illbezit5Yt
tsVan do Oorspronlteli
jke giflbrieYentlek
t1
uitgestrekte goederen aan w ILLEBRORO geschonken , en door hem en eenigc volgelltle
Epternachsche abten bezeten , doch setlertdeor de Franlkische Koningen en Keizers aall
vcrschillende s'
ederlandsche Vorslen weggegcven, tot onderhoutl van legers tegen de

Nogrmannen. Xenvermoedt,nielznndergrond,datdegoederen,tusschen denR1
j-1%
cn Sttg-thardeshage, in acht honderd negen en tachtig aan Graaf osaox.p afgeslaan #

hierondermoeten geteltlworden (1).
Ti
jdenshetbewind van GraafD'RK VIhadden veleHollandsche,Zeeuwsche,Frieschg
cn Utrechtsche huisgezinnen hunne haardsteden voor andere aan t1e oevers der E lha

verwisseld. Op voordeelige voorwaarden warenzi
jhiertoeuilgenoodigdgewordendoorden
Hertog van Saksen en den XarltgraafvanB vandenhurg ,wellte van daar deObodriten ,
die er door KAREIZden Gt-oote, in stede der weggevoerde Saksers,geplaatstwaren ,verdrcven hadden. Den Hollanders werd de Utineneer , den Friezen de Stlseler landstreek ter bewoning en bebouwing aangewezen. Yan de eerstgenoe
mden leestmen ,tlat
t

zi
j zich, in vervolg van ti
jd, langsden Zttideln-E lhe-oever,van Saalfeld af,ncderezet en de twee strelkcn, Balsem erland en .
slar&cq-enerland , met &'ele steden ell

dorpcn, tot aan hetBohemcr woud,bewoond hebben. Hun hoofdbedri
jfwasde veeteelt, welke zoo veel voortleeloplcverde,datzi
j sp6edig onderderi
jltstelantllietlell
dier oorden gerekent
lwcltlen (2).
Uit het huweli
jk van Graafnlltx VImetsorzA, dechter van den Paltsgraaf aantlel)
R,
jtt,waren verscheidenkintlercn onlsproten. DIRI,vermoedeli
i
jltdeoudste, wasin
zjne vroegejeugtloverleden (3). FLohlswerd dederdevan dien naam onderdeGraxeu van Ilolland. PsLoaIAIdroeg den tilel van Burggraaf van Zeeland , en was lleer

(1)VzxM'IJN,opw.
&GENl&RJSt.l1.1:1.77,78.
rzlx
(2)l'
IERxotoz, PRESBTTERIlosnvlExsls Cltlolz. é/ro)*?f,
z?1, Lib.1. c.57) 88, in tElcwl'
Sct.
lpt.A/?r. Brunsr. T.1I. p.586, 612. 5V&GraA&a, D. lI. b1.231. V'
.
&x &vllx: A'
r
c/ccl.epw.
kGExA.
ïR,bl.127.

(3)Chrolt..
Ft
jxplpl#.ap.KLtrlr)Ilint.Ct'
it.'Cong.r
l'
.1.P.'
I.p.99 (58).
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van Fooz-ne,lloewcldit,naarhetschi
jnt,dooreenigenbelwi
jfeldwordt(1). OTTO10
18
19
50
geraakte na den dood zi
jnsmoederli
jkep oonas,dielkortnadeslakinguitdeUtreclateche gevangenis,vermoord was, in hetbezit tlesburggraafschapsvan Benthem (2).
BounswzlxofBAlzoEwxzxbesteeglaterdenbisschoppeli
jl
tenzetelvanUtrecht(3).Eenzesde
zoon, blalt geheeten,werd Domproostvan Utreeltt,en kwam na den dood zi
jnsbroeders, alsopvolgerin hetbisdom in aanmerking (1).Van ltoBzxv wordtslechts opgeteekend, dat hl
j metzi
jnen broeder rrohls,dekerk van K laardzngen aan die van Egv4pnd terugschonk (5). Eene dpchterlauwdeaanGraafDIRK vanKleef (6); en eene

andcre,sopz:genaamd,werd abdisvan R'
jnshurg (7).
i
Vreedzaam en heilspellend waren de eersteregeringsjaren vanrLohls111. De W estFriezcn,welke zi
jnen voorzaten vaak zoo veelwerltsverschaftcn,en zelfsdekittdoorige 1161
Drechterlanders, na eene worsteling van meer dan dertig jaren tcgen deGraven van

1I
'olland,lauldigdenhem alshunnen Heer(8). lletvolgendejaarhuwdehi
jmctAn.
&,1162
de zuster van xlrzcolàoxvrs IV , ltoning van Schotland. De Prinses werd met eenc

aanzienli
jke Hollandsche vloot, te dien eindeprachtig uilgerust, afgehaald en in den
mond der M aasaan land gezet. Op dithuweli
jk grondtle FroRlsV naderhand zi
jnregt

en aanspraak op deSchotschekroon (9). Destaatkundigcrustwerdechterkortdaarna
gestoord , tocn Graaf rIzoRlsllI in de Utrcchtsche onlusten betrokken werd ,enBisschop

ooBrall!b,metcenegenoegzamemagtondersteunde (10).Totloon zjnerbewezenedienslen,wilde hi
jzich in zi
jnregtop Ooatergooen W estergoohcrsteld zien. GobvRlzn,
nietin staatzi
jnezaak methetzwaardtegen den Graaftebepleitcn,nam zi
jnetoevlugtjl(J;
5
t9tKeizcrI'REI#ZItIK BAltskltossx,welkc te Utreeht,metoycrlcg N'allzi
jnHofe'
n zijncr

(1)V.
&x wlzx,op w&&Ey$.
&R,St.ll.la1.78,7S.
(2)DEI)EK&?p.50.
(3)DEnEx.
&Jp.56.
(4)DsBEKA,p.65,
.
(5)Cltlott..
rg-oli apud KtrxTtffïlf.Crit.Cbzzl,-T.1.P.1.p.110.
(6)KtrlvpSfdf.CHt.Com.T.1.P.1.p.124 (7).
(7)chron.Egtnond.ap.xzrzTin 1.c.p.135.
(8)Cltron.Egmond.ap.Rtrx:in 1.c.p.109 (80). M Etxs sxcx.E,B.II.la1.395.
* , cn
(9)câron.zgmond. ap xsvl,ia 1.c.p.109 (81). M Etzs sToxm,B.11. bl.395, 3'
.

t
le aant.v.urvnscoplh aldaar.

(10)ln de pescllicdenis dcr Utrechtsclze zaken?zat over dezv onlusten uitvoerig'er g'
ehapdtld wnrdcn.
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1035- Getrouweltof leenmannen , het'
geschilbeslechtte (1). Tezclfden ti
jqlewerd door
'dpll
1190 K
.
eizer nog een andere twist,bemiddeltl tusschen den Utrechtscllen Bisschop en dclt

Graafvan Ilolland,in welken ook deGraven s'an ffleef en Gelrebels
alighadden. Het
etrofdc regeling van den Ri
lnloop ,om de rampen te voorkomen ,wellte de overstroog
'
'
edur
i
g
ve
r
oo
r
z
aa
l
k
t
e
n.
Door hetverschillend belang der onderscheidene'Nedcrm ingen
landsche Ri
jnstaten, waren laieruit vele onceniglleden en twisten bntstaan. lmmel's,
wanneer de een , op zelter pt
lllt, eenen di
jk ofdam begeerde,wilde deander,datllet

waterdâârzi
jn vri
jen loop zoubehouden. Thansbeklaagdenzich dievan Utl-eelttlelà
hoogste over eenen dam ,doorGraafFLohlsolnll'entZloadehltrg tzzt7czzzz/ker#coz?'
lgelegd,hetzi
j.
om 11011and vanhelovertollig Ri
jnwatertebevl'
i
jden,dewi
jldeRi
jnmoltd
bi
jKatmt
jk,z0onietgeheelverstopt',zelterli
jltmerkeljk vernaauwdwasjeworden,e11
Avelligtgeenen behoorli
jlken u
'itloop meerhad; hctzi
jom dooropstopping, Utrecltt le
kunnen benadeelen en tb doen ondel'ltlopen. Op Keizerli
jken lastwerddezedam ,welke
in laetSticht vele dvcrstroamingen en den dcod'A'an een overgrootaantalmenschenver-.

oorzaalkthad,vooralti
jd weggenomen;en ook daàrnalzeeftUtreeht va'
rilatereHnllantlscheGraven bedongen,dathi
j nietz0u hernieuwd worden. Dcalûudedam in dèn'
R j)'n
.
bi
jkFi
jk teDzflirâ-fdtp,daarentegen,welke,naârhetschi
jnt,strekteomhetRi
jnwater
in de Lek afteleiden,werd,ten behoève van Utreeh.t,hersleld; terwi
jlaan deOos..
teli
jke grensvan hèlSticht, doordcN oda, cen weinig boven Rlteneyt, eene waterloozing gegraven w'erd, de G'
t.ehhe (ff'
rdils gcnoemd,welken'naam 'zi
j tothedelt
behouden heeft(2).
5'
a dez'
e beslechting en overeellkomst, wortltdoor eenigen,de ltri
jg tusschen'Gréaf
'

>-Izoztls en y'zLlps van K laanderett, gesteltl. Anderen daarentegen bewerela, dat dezc

recds in elf honderd zeven en vi
jftig ontsproot, en 35'clal:een geî-olg s'an hetheflell
ecns tols te Geerrh-et in hetLand wtzzzP atten ,van alles watde Ottde Alaae 0P- e11
afvoer,waartoeKeizerrttEoEalltaanGraafrluoRlsregten vri
jheid verleendlaad. DcVlamingersltlaagden , doch te vergeefs, over ditbezwaar. Daarenboven viëlen ook-klagten

ovel- de Hollanders, alsof zi
j de zee met hunne schepen onveilig maakle'n
', en den
* 'K

Vlaamschen handel groot nadeel toebragten. FrsTps, die thans in.stede zi
l.ns vaders,
welke naar het Heilige Land vertroltkèn wa's, K laanderen bestierde, in den bleei
der jaren, dapper en oarlogzuclltig,.
'-j-ustte dadeli
jk eene vloot
..nit,...4.
m de Hollandsche schcepsm agt het heofd te bieden, en vieltevells.metçen leger in.het Land '
pczz
.

s

-

-

x.

,

..

(1)Breederzaldit.:
in.2e.gésehiedèùisvan Ft'
ie&land,tzit.ditti
jdperkluiteengeze'
twordcn.
(2)1IED,
ï,p.181. '
W AGEXAAR,D.11ab1.246. Ktrl'
r) Sf
àf.Crit-''
&40zI.Tk'1.P.1.
'p'
.113
(87))wien.sltluRnlz.
K?D.II.bl.55)gevolgdheeft.
y

:
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JKaae, dat Fsoals toen bezat, doch voor wien hetnu vooralti
jd verloren -aing. Hi
j111
08950lnoestzich zl
jn verliesgetroosten,dewtlde Utrechtsche onlusten hem beletten,onmiddelli
jk zich te wreken, waartoe zich eerstde gelegenheid aanbood, '
nu'de geschillell
lnetden Bisschop van Utreelttwaren bl
jgelegd (1).
1165
Xen begri
jpt echterniel,rhoeeh onder wellten titel, de Graaf<anHolland hetLalè,
d
.

ran ''
Fcc,
v in bezit zou gehad hebben , en vermoetlt,datJkraan.m etZeeland /?:?/7:.
v;e:-

Seltelde verward zal zi
jn doorcen schri
jver,wien anderen blindelingsvolgden. Xaar
cven weinig begri
jpt men, h0e rsoaxs,indien hem datZeeland ontweldigd geworden
vare, aan dien ltantzoo velejaren werkelonszou gebleven zi
jn, zonder ernstig tebeproeven, het verlorene te herwinnen, schoon lai
j over eenevloo!en eeneaanzienli
jke
legermagt bcschikken konde. ln deUtrechtsche geschillen werd hi
j toch eerstnahet
jaar e1f laonderd fier en zestig':bLtrokken; oolt bevonden zich in zi
jn legerVlaamsche
boogschutters, waaruit men op eene vredelievende stemming tusschen hem en den

Graafvan Klaanderen magbesluiten (2). Xenwilderhalve,datdeVlaamschelkri
jg9
zoo belangri
jk wegensden pngelukkigen uitslag voorrrohls.nietonderhetregentschap
van rllzlps,maareerstnae1fhohderd vieren zestig ontstaan zi
j, toen hi
j zi
jnen vader,
ofschoon deze n0g leefde,a1s Graafwasopgevolgd, en laem bi
jhetverlei,dootdell
Keizeronderscheidenevri
jheden,én daaronderook onthelling f'
lmmunl
-ten-t)van detollen langsden Rj)
''
n vcrle'
endwaren (3). Dewi
jlnu delFaalofMerwe,alseenarm des
R ki'
ns,hierin medebetrokken en detolte Dordrechtdaardoor aanmerlteli
jltbenadeeltl
werd, washetnielonbilli
jlk,en zeerwaarschi
jnli
jk,datde Keizerdooreen nieuw tolregt, tlen Hollantlschen Gravcn vcrgocdde,watlai
jhun eldersontnam (4). Detolte
Geerrll-et z0u 'dcrhalve tocn '
ccrstzi
jn.ppgerigt,en.hetsclai
jntdathierin,ookmogeli
jkin
hetheffen van antlcre tollcn, zcp welalsin de zeeschuimeri
jen derHollanders,d
.eoorzaken van dezen kri
oq
en
j
g.
m
oe
t
e
n
gqz
rhtAvorden (5). wlllen spreelttnogvan een pè
j ...
sepnli
jken laaat, welketussçh..
exn t1ebeidq Gravc'
n zou.
beslaRn hebben,ppts.
pretcn,.zoo
-
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(1)'
MEIJERi;SJ'
a#
''
nnal.F/czi#z..Iu
-ih.'V.p.*/
16. IV'tdEàA,
ïR,D.1I.1al.238 2A0,248.
) . x wv
t
.*
(2)cltron..
rérpptlpd.apud IttrzT,Ilist.Crzt.Com.T.1.P.1.p.107(72).
(3)BztoERolzK, D.1I.b)l.u5v8- , l
zicrin -uit
puptend oorgelicllt door xtrlT, Ih-st. &/'z-f. com.
w,' .
-:
T'*I.'P.I1. p.255 262. 1n'hetverârag,latcrtt:sschen rztlps en z'solklsin 1167-8 geàlotenJFor
jt
*7
=
'
ondcr de bçmiddelaars? rltlps vader, Graaf pInK z ïenoemç
l, fpater Me'
lf,
ç &.ome.
n.TH.) xtrlT,
zlist. crit. cop'. T. 1l. q
jj.
**1.
%K
p.
*'*
18J.
F 5J
P
olge
*ns
# MxvxRrs (Ltb.Y.p.49) nverleeddezeGraal
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olllx in'1168.

(4)B1tnEEoIJI(.(D.1l.lal.,
51.
,-gcvolgd naarKtrlTJIlist.frïf.Com.-T,.1.P.1I.p.251.
(5)VAx wllx:'opwàlExîAn, St,II. bl.82. Verg.xEyEllrs, â
'nnal.Flàndr.'
Zïâ.'.Vkp.48.
ad ann. 1165.
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men meent, uit'.
mini
jver,sindsvlslps van F laanderen gehuwd wasmetdetlochterdes

108.
51190

Gravenvan Fermandou ,naarwierhand welcerGraafrsoztlsgedongenhad (1).W at
hiervan zj>in hetnaderland geslotenverdrag erkentpLoazs,daldeoorlpgdoorz!)
,'ïto
zchuld was ontstolten,doch er wordtnietin gemeld ,waarin die schuld bestaan heeft.

Een scheepsstrt
q'd opende en eindigde,naarhetberigtvan-eenigeschri
jvers,denoorlog.
1165?FxaoRxs# niettegenstaande hi
j eene magthad bi
jeengebragt,Avelkehem totmeeslervall
de zeescheen teverhefrén, werd doordeVlaamschevloot derwl
jzeingeslolen, dathi
j
zich spoedig moest overgeven. Hierop werd hj gevangen naarBruggegevoerd, en
cen aantal zi
jner zeeroovers metden dood gestraft(2). Naaranderen,werdtlekrtjg
land gevoerd. FxuoRxs had zich met de Graven van Klee
f, Wdrg en Gelre
verbonden, en vielmet een leger van twaalfduizend man in het land '
tlczlJ alet, alles

le Yuur en te zwaard verwoestende. Eene sterke kri
jgsmagt, onderbevelvan Graaf
xltxpscn zi
jnen broeder,den Graafvan Bouloyne,trok hem weldra tegemoet. Hevig
en hardnekkig was destri
jd,in wellken rlzohls,doorzi
jnebondgenooten lrerlaten en
evaarli
jltgewond,metvierhonderd Edelen gevangen genomenennaarBruggegexoerd
wclwd. Xenwil,dathtjvi
jfduizend gesneuvelden en tweeduizendzwaargekwetstenop
hetslagveld achterliet(3). Deoverwinnaarliet,naarsti
jlevan hetleenregt,doorzi
jne
leenmannen (Baroenen), yxuoltxsvan hetlcenvan Zeelandielpcl'rer Seheldevervallen
verklaren. In de vredesvoorwaarden eischtelai
jechter zoo veel, dattlegevangen Gl'
aaf
lot geen vert
lrag besluiten konde. Eindeli
jk werdj doprtusschenkomsten bcmiddeling
(1)Ms.Cltron.r.flaaxderen LijsclxvzRlrs,Holl.Zqel.Fkiedl.Cbron.b1.151.
i
'

-

..

(2)Msvzars,Annal.Flandr.1ïJ.V.p.48ad annum 1165. Verg.vàs wxzxpopw&cENAAkJ
ê*

.

St.lI. b1.82. Hetiszpnderling )dat wwG>rxAAR, D.If.b1. 249 y uit den genoemden Ylaanïschen
gcsclzièdschrijvcrverhaaltz))datFtoltls,voorecnlgen ti
jd,terzeevolkom ennaecsterschcen tezl*q-n-''
JlltozltnllK, die zich zcerzelden getroost de bronnen , uitwelke wAGEx&lR puttez te raadplegen ,

volgtdezenookLierzonderecnigvert
leroaderzoek. ))Deaanvangvan den àrijg,'?ze'g
i,))die
*Xthi
Y6
tcwatcrgcdaan wcrd,wasvcorrtonls,ditcrâevlzlezlde FlcplzWge'ltfrïpz/z
/cpzf!.
/ D.lI.b1.59.
3

?
'

A%

'

..

C est cïzldï qu'on dcrff l'liistoIb'
e.
/
'

(3)OudeHoll..Dï'
?1.Kron.DertiendeDiv.c.7.beXs.Cltron.r.Tlaandn,bijscxxvzhxrs,Roll.
*. ,

z cel.ykiesl.f'/lrpp.bl.154,metwelkehetvcrhaalvanz.Ax.
E.
1'ols,Lih.XVIII,c.10zzerrvcelovcr4

w

*

.

ccnkomst.heeftendoorwàGEx&&R,D.Il.bl.248,gcvolglwordtysnoemt,evcna1sIlaoA,p.ltlzllcttooncci
- de
'n Etzas,welke aan .
dcn Graafvan Tlaanderenbehoorde.SchoonnuuryphcorEq,
vandicn krhg
## )
op MxlalssToxE? D.1. b1.520 ,overtuigend heeftaangewezcn, datdef lzcd,nietdcn Graafvan
Flaandereqtbehcordeymaar een cdgtjcd was van'Keizcr yREIIZ.IKyvolgtBlsoExblzl
t, D.lI.b1. 59,

echtec welerMin/liùjsvxgxxàlu,en noemt, zonderdetcgenbewijzen van ntvoxcovEx teqptzenuwcn,denFlzc: ))een graafschapdataan rltlpsvanzijn vadtrbestorvcn was.')
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vanDIRK,ynlLll,svader,el)van deGraven van Toulogne,van Gelreen van ffleef,te10
18
15
90
BruggeeeneovereenlkolnstgetroFen,wiersti
jlen inhoud geluigenjin wellteenenneteligen en vernaderden toestand rx
valt
ohxs zich bevond. Hi
j ontving Zeeland ietrdt
vzer27
sIlr(
)kSchelde,doch a1seenJeudum commune,ofgemeenschappeli
jk leen,van Klatlnderennzkaeal
-.
llf!
terug,dewi
jlhi
j,behalveandere voorwaartlen,metden Vlaamschen Graafdcinkomsten 11(J,
7
-

naoest deelen. Daarelltegen verkregen de Ylamingen vrig'heitl van tol- en geleigeldelà - Y

frectigal, gltae epx#zzcfz/.
vvocatur)donrIlolland,terwi
jlalwathun vcorlaeenafgenomenwas, hetzi
jbj wi
jzevan schatting,bclaslillg,to1,bedeofterkaap, doorFLoRls zou vergoed worden. Tot waarborg van dit verdrag moest hi
j gi
jzelaars gcvell
vall welke niemand , zelfs niet onder borgtngt, buiten tocstemming dcs Graven vall

Klaanderen,aanhem mogtuitgeleverd worden (1).
FLoRxs was twee ofdriejaren tekl-ugge gevangen gehouden. lletisderlaalvegcenszinsteverwpnderen, datin dien tusschenti
jd,eenige ongeregeldlaeden en vcrwarringell
i.
n den staat van zaken ontstonden, wellke van 'sGraven afwezigheid getuigen. DeHaar-

lemmers met alldere Kennemerlanders, en waarschi
jnli
jk oolt deingezetenen :an Jlkznctzr, hadden in den wintcr van hetjaarelfhonderd zesen zestig hetSYest-Friesche

.

dorp Scltagen overvallen , geplunderd , in de asch gelegd , en de bewoners ten deele
in kcalen bloede vermoord , t
ele onder de wreezste mislaandelingen gevangen weg*en de

gesleept (2). De W est-Friezen,hierdoortotwraak getergtl,trokkenweldrametA-er.
eenigde ltrachten,naar hetstedeke (op'
ldulum ,portekl
jn) Jlkntaar,datterstontl
werd ingesloten. Eenige Kennemerlanders ruklen aan,om de plaalste onlzelten ,doclz

lielen haar,op hetgezigtvandeontzagwekkendemagtderFr'
iezen, den vi
jandcn tcr
l'
lrooi,diehetstadje plunderden,en behalve de kerk,allesaan devlammen opoFerden.
Tachtig All
tmaarders, t0t wanhoop gedreven , vochten met leeuwellmoed tegen de
plunderende Friezen , en stierven allen den schoonen deotl voorhetvûderland. ))W &nt''

zegtonze oudslejaarboekschri
js'er, ))isheteenedeugdvoorhetvaderland testri
jtlen,

(1)KtrlT,Ilist.f5-f
-f.Com.T.1.P.lI.p.251 255.lfuvoEcorzR,opMxtlsSTOKE,D.1.lal.521,
heeft dit verdrag, cn den geheelen oorlog van rl-oltlsmet z'ltlpsvoorcenleutcrT'crdichtsclgéhouden.
Dit vredesverdrag is echter sedcrt naauwkeurig in het licht, en decls op koper gebragt, naar lkct

oorsproltkelù'
ke,welk metdeaanhangendceclltezcgcls,indellelk-vansT.I)()xA'
rz.
k.
&steL't'
ugge1xwaard wol'
dt. KLrIT, Ilist. Crit. Com .T.1I.P.1.p. 184. sqq. Verg.vz
Ax wllz
lz op wzsExaAn,

St.lI. 1al.81. Noch hetoude Cltron..
é#J?!c'
??#,noch xEl-lsSTOKEznoch oEBEK,
N,noclldeKlerk
ran delaage.rcgltfepèpncch VEIZDENAERpnflcllllctGou#dc/l-A/oz?v-'kje,nochhetJlagllupl&Jrp?g.
*

Belgicltm maken van dien Vlaamschen oorlog ecnig gewag.

(2)Cltt'
on.fglzlpftt/
..ap.Ktvlx.T.1.P.1.p.115. AI'
Etlss'
rex.
:)B.1I.1j1'
.399.
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1085- dan is hetonk een geluk voorhetvaderland testerven (1).,' Hetvermoeden, datde
1190
Avest-Friezen door.ftrechtscheninvloe(
1tottlezen invalwerden aangespoord(2),wordt
door de gctuigenis der outleEgmondscheKroni
jk,geli
jk reedsgeblelten is,evenmin
onderschraagd,als datdé uitlandigheid van FLoRls.hen aangepriltkeldzouhebben ))dcll

lang getoomden moed eenswedertegcn.Holland teltoelen (32.,,. Xén.wcetsleclats,dat
flehaattusschen de Hollandersen W est-Fl-iezen,ofschoon zi
j onderéén Hoofdstonden,
in'dien tl
jd zoo grootwas,))datbeide'tle een den ander nietalleen degoederen,maar
zelfshetleven zou benomen hebben,indien hetslechtsinhunnemagtgeweestware(1).',
'sGraven gevaligenhouding in F laallderen , bewaarde slechts'de W est-Friezen voor

zi
jne oogenbliklteli
jlke wraak. Naauweli
jlks ontslagen, lreltt lai
j meteelleaanzienli
q
jlte
1168 n'
zagtruiters en voetvollt,in den winter, door hmennemerland en legert zich teSeoorl,
OP de gronzon der 5V.est-Friezen. Terwi
jllatjhierlletplan totdcn veldtogtberaamt,

zetten eenigeroekeloozejonge ridders,op eigen gezag,hetdorpSoltageninvlam.Doch
2z vanhunneverweestingen verdervoartzellent
le, vallen zi
j in dehinderlagen derFriezen, en
1
uOuW-slechtsweinigen brengen deti
jding hunner'ramp te Seoorl. Graafrruoltlskeerde,naar
maand
1169 hetschi
jnt, op ditverliesterug,zondcr vertlerielsteontlernemen.
' De '
W est-Friezen,
hierdqor aangemoedigd , verontrustlen gedurig.Kennem erland , en legden J lkm aar ,

den volgendcn zomer,andermaalin deascla. Hierwcrden zi
jechterdoor de bewoners
der omliggende streken ,ollder aanvoering :an eenige dappere Edelen , zoo welte land
.

a1stewater, inhe@vernielen gestuit,en naarhunllelandpalen lerug'gejaagtl(5/
1.
Het Yoortzetten van den ltri
jg werd waarsclai
jnli
jlt verhinderd door.den geweldigen
1170 watervloed , wellke H olland , Zeeland , Utrecht en Frzeeland zoo wel aan deze als
aan gene zi
jde van hetK l'
le, teisterde. Op eenen heeten zomer waà in den herfsteen

lzevige storm gevolgd, wellkedezee overduillen en di
jken heenjoeg.' Xvoningen, slolen , gelaçele dorpen zelfs, met menschen en vce werden 'door de inslbrmende golven
weggespoeld. De Kennemcrlanders bergden zich te naauwernood op de dalten , waar

zi
j van gebrek cn ongemak znuden omgelkomen zi
jn, indien niet de bewoncrs van

(1)Chron..
Fg'
p?oll#.ap.xstllT,Ilist.cb-ïf.Com.T.1.P.1.)).114. Zie voortsxEtlssTnxp:z
B.II. bl.397. DESEK,
&z p.5A. Yerg. s.xlxEtExnlrng, Zlsmaa'-:zI zk
j'ne gct
s
'c/lïc#ezllt
NcwJ
b1.47J 48.

(2)BII-DERDIJKJD.lI.L1.56.
(3)BItDERDIJKtD.lI.b1-56. Verg.oude 11oll./Jz-,
p.Kton.IlerticndcDiv.c.5.
(4)Cltron.A:'?).ap.IttrlT in 1.c.p.116.
(5) Chron.Egm.apud Ittrlv in 1.c.p.116-121. Mqtlssr0xs, B.II. b1.402- 411. D>:
:EKA,p.54.
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ll'
ientel.
t,metltleine vaartuigen af en aanvarende, hen uit dennood geredhadden.'Vele103.
5h
11U()
der zeeuwsclae zeet
li
jlten bezwelten,en in lletStgkht stond et zeesvater zoo hoog , dat
niet alleen geheel H ntetelland overstroomd,maar zelfs zeevisch,holk efwi
jting,met

rOOt0 nelten bj de mllren van Utrecht gevangen werd. Hetmeeste leetl Friesland
aan beide zi
jden van hetFJï:,dewt
jldelanden om Staroren geheeloverstroomd erl
eener bare zeegel
i
jk werden (1).
De rampenswellte dezeoverstroom ing alom l'erspreidde,werdeneenigzinsgelenigd tloor 1172
lzetvruchtbaarjaarelflaonderd twee en zeventig. Xen verhaalt,datdoordenongemeen
zacbten winter, reeds in Louwmaand de wciden zich in haren vollelttooiverteonden ,
cn omtrcnt Xaria Lichtmis'de vogels ei
jeren legden, broeiden en jongenkipten (2).
Doclz in Bloeimaand van het volgende jaar, verwoestte wcderceu vernielendc watcr- 117,
7
A'loed veler hoop en geluk. Deor het smelten der veclvul
dige sneeuw wasde A?
J??

buiten zi
jneoeversgetreden,en hadeen gedeeltevan Holland enUtrechtoverstroomd,
tocll een zware storm uit het Noordwesten, de rivieren z0o geweldig deed zwcl1en , dat boomen,huizen en kerlten door den fellen slroom omvergehaald werden ,
zoodat velen voor eenen tweeden zondvloetl vrcesden.
Xen twi
jfellniet,ofhetware
met Jfreeltt en andere steden gedaan geweest, indien de storm zoowel lang haclaan-

gehouden alshj lzevig was. Xaar na drie dagellstoofhetrivierwatcrzeewaarls,en
vcle plaatsen werden voor den gevreesden ondergangbewaard (3). Xen heeftgegist,
tlat deze geweldige inbralten der zee, laet land tusschen Stavoren,, Jft
?tfdzzz/?lz-â en
E nkltttl-zen verzwolgen, en de eilanden W g-eringen , Teœelen K lg'eland van hetvaste

land afgcscheurd hebben (4),Doch ditkannietovereengebragtworden metdeoutlsteberigten over N oord-N ederland aanwezig. Xen denkt uitdien laoofde, datslechtsde

(1)Cltrott..
fgpltlzl#.bi
jxk'
rr
l-nz
kzl;s)Altalect.T.II.P.*64. Ktcl'rccllterverk-laartdezcplaats?
en alwatin deuitgavedierkroni
jkbil
-Mz
k'
rTuz
tErs,vanlaetjaar1170-1173verhaaltlwordt,vooron dcrgeschoven.Ilist. 6'
r?,
,
f. Com.T. 1. P.1.p. 121- 123. MEtlssTof
tE,deNederduitscheberijmer
tlier kronijk,cn deKlerk ran #elaagelanden,makcnook van dezeoverstroominggeen gewag.
Alaar daarentcgcn GonEFRlots Moxwcuvs, bij KLVIT in 1. c.p.126,(12). DE szl
tx, p. J4.
IIEoA, p. 173, en de Oude H oll. D?
,p.Kroni
'
jk.DcrtiendeDiv.c.6. Wi
jzicn derhalve4'(
1lstrekt
feenereden,om aan deze gebeurtenistctwijfelen.
*

.

.

(2)cltron.Egntond.apudx&l..
rllàvrx,Analect.T.II.p.465.Oude#dll.Diè.A'
r:,l. t.a.p.
(3)cltrokt.Wg'?znAl#.apudKtvlT,Hist.6'
r1l.Com.T.1.P.1.p.126. Dz:EK&ap.55. Ottdq
zfpl/.D ir.A'
rozl.t.a.p.

(4)Jvwxvs,llataria.c.3.p.67.
1I.onzr.
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10
18
1p
50 zeegaten er door verwi
jd werden, geli
jk waarschî
jnli
jk door de overstroomingenen
inbraken,dieruim twee eeuwenlatervoorvielen,ook geschied is(1).
De rust welke tllans in W est-Fl-zeeland heerschte,spoorde GraafFlzohls aan ,oln

hetverdrag metrxlulpsvan Klaanderen op te zeggenen JFester-zeeland (gaaf)van
hem terug te eischen. De zaak werd cchter door tusschenkomst van verscheideneGroo-

ten,in derminnebi
jgelegd. Altlzansrxzohlszond in hetjaar elfhonderd een en tachtig een grootaantalllollandschedi
jkwerlkers(optzmoeartz
jceseteonetruetore&)naar
Flaanderen,om cene di
jkbreuk nabi
j Brugge teherstellen, die men nietmeester
konde'worden. Immers vertelt men, dat deze dt
jk door een vervaarli
jken zeehond
daar ter plaatse telkens werd uilgehold, tot dat een Hollander hem bi
j den staart
gri
jpende,in hetmidden dcs holsslingerde,waarin hetmonster,bestelpt metzoden
.

en aarde,versmoorde. De waarheid is, datde llollandsche werklieden hetingezonlken
land wisten le behouden, en door het leggen van een zeer zwaren dam ,datgedeelte

van K laanderen voor het dreigend gevaar tebehoeden. Graaf Flslpsschonlt dengenell

hunner,dicbltjvenwilden,alhetland datzi
jbedt
jken enopdezeeherwinnenmogten,
van den opgeworpen dam tot aan J ardenhurg. Velen maakten hiervan gebruik ,
en zoo ontstond allengs, uit de opgeslagen keeten en hutten der arbeiders,de statl

Damme(2).
Ondertusschen was Bisschop conralEn van &frecltt nverleden, cn zi
jn zeteldeor
soroEw xzx , broeder van GraafrLoàls,vcrvuld. Van daar de ongestoorde vrede tusschen de Hollanders en Stichtschen, gedurende llet bestuur van dezen Kerkvoogd ,

jlva welke zich metvLohls in eenen heirtogt tegen de Friezen, vereenigde (3). Vrelke Friezen laier bedoeld worden is onzelker. Sommigcn meenen de Ooster- en Nvester-

Gouwers (1); anderen de W est-Friezen (5). Yan dezen togt, wellte het tloel
miste, worden geene bi
jzonderheden verhaald, cn de inlandsclae Sclari
jvcrs malten
zelfs geene melding van. Het volgend jaar '
viel Graaf vluolAls met eene over1180 groote magtin kFeet-Frieeland, verbrandde L'
Yiedolp (Az-:rtz) en lkh-nkel,tloclz

(1)W AoExz&R:D.11.bl.264.
(2)J.A tsvolsz Cltron.Bel
g.Lib. XYIII.c.1I.p.'161. Oude 11011..
pz
't?g
-4t'
eIfrolt.Bel'
ticnde Div.c.7. Vcrg.Ktrl'
r,Ilist.Crit.&/0?,.T.J.P.lI.p.264.(t).
(3)GooxvRlnrs Mowlcnrs, ad annum 1179,biiqwa
koqsaaR)D. II.bl. 267 ) (:n xttt'r, Jlist.
Crit.Com.T.1.P.1.p.132 (25).
(4)BISOERDIJK,D.II.bl.57,in navolgingvan KtrlT in 1.c.
(5)F.szozaos,Fr.Jaarb.D.ll.b1.409.

'
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kondeW est-Friezennietbeteugelen(1). .
Dezezetlendevi
jandeli
jkhedenvoort,enstroop-10
j8
j5
atj
tentotaan Akerslootin Kennenterland,waarzi
jhunne stouthcid meteenzwaarverliesboetten (2). Eindeli
jk gelukte hetdenGraaf,dievan JKzeringen en Texelaall 1182
zich te onderwerpen en te noodzaken , van laem den vrcde voor vierduizend mark

zilverstekoopen (3).
Terwi
jl hierdoor de rustin dezesfreken hersteld was,nam rxuoalsllIhetkruisaan, 118é
ofdeed veeleer eene bedevaartnaar ltetHeilige Land ,daar Jeruzalem toen nog in het

j hetgrafzë
jnergodvruchtigemoedel
bezit der Christenell was (1). W elligt wilde ht
soFzt bezoeken, wellke OP hare derde bedevaart,te Jeruzalem in e1fhonderd zes ep

zevcntig overleden en in het Ilespitium derDuitscheordebegravenwas(5).Nazi
jne
terugltomstwerdhi
jindeonlustentusschen Utrecht,Fdt/dr-.
ft
///àtdrzr
zpéxdzlenGelrebe.
troltlten, en stond als leenhouder van het Stg'cht, metGraaf bIRK van Kleef dep
(1)Cltrolt.Egntond. apud Ktrl'
rJ Ilist.Cl'it. Com .T.1.P.1.p. 131. M stls sToxE, B.l1.
h1.416.

(2)Cltrolt.Egmond.kn1.c.p.133. AlEtlss'
roltE:t.a.p.b1.417.
/3)Cltron.Egntond in 1.c. p.134. M Ez-zssTox.E,t.a.p.b1.418,.419. 'D e.Klerk e'cs #f?
laage Landen ) b1.75. I.
lclloEcop>:R, op MEtzs sroKE, D. 1.b1.529- 532, en xzarzT, in chrott.

iftien stuivers. Devredespri
.
is
Egmond.p.134 (35)Stellen LierFrieschexnarken ofponden van vi.
jechterz
zou dusnietmecrdan/3000 gewcestzi
jn. NaarDuifschezilvermarken berekend,zou hi
volgens scRlvxalrs, 11011
.Zeel.Frïed.Cltron.bl.147,f 72,000,ennaarIlclzplcopxaJt.a.p.
bl.530, ecne som vanf 100,000uitgcmaaktllebben. Zekerliik verbazendveelin dien tijd,en
*@'

ne
den. ))Doch devjuiste waardi
idez
deswege tloor scnlvEaxrs en AVAGEXAAR voorongcloofcli
*i
Fk <
e hou
**
Friesche ponden,'? zegt vlxwl
zx,op wAGEx&&R,St.II.b1.90,nishiertemoei*
ieli*
ikertebepa'
lt
-n dewi1
'l mcn uit cle Fricsche wettcn , kan opmaken ,dat er groote en klcine marlten warenz en
,

llctnietbliikt:van welke soorthiergesprokcn wordt-''
(4)Cltron. Egmond. apud xl-rl'rin 1.c.p.134. MEl-lssTox.z,B.ll.b1.418. Beiden stellezz
t7colEgmond,làl.48 ,
f
lczcn togt op hetjaar1184. J.v.LEIJDEXJdaarentcgen in de Kronn--k z
c
v
e
n
a
1
s
de
H
o
l
l
ands
c
he
#
?
7
t
,. Kronî
j'kJDertiendt
en tusschen 1180en 1182. lli@
iAvil,
1alaatst di
'

.

n stoet
*Fke
Div.c.X , dat rtoaxs dien togtmetrxl-ll,s van Flaa3tderen,gevolgd door een luis4errii
van Edelen en Ridders, gedaan heeft. Di
techterisniet,waarschi
.
inli
.
ikJen onzeoudstejaarboeken , nocll MEIJERI Znnal.Flandr., geven hiertoe aanleiding. Ongetwi
jfeldhecft'
vzxz,EIJoEXde

1ebcurtenissen metelkanderverward;ecn algcmeen gclarekdermiddel-eeuwsche kroni
jkschrijvers.
Hctisvreemdadatnochdenaauwkeurigew.
kGExAAR,nochzijndoorkundigeaanteekenaar,vAxwxzx,
tlezen togt gcdcnkcn; minder vreem d , dat sltozltolzK er geen gewag van m aakt.

(5)cltron..
rgpzlo'ld. ap.Ksrlv,in 1.c.p.129. A1xtlssToKs,B.lI.b1.412. Beidenroemen
llaregodsvruchtlzemelhoog. En gccn wonder. Dekloostersvan Egmond en Ilb'
nsburg hadden
in hare weldatlcn gcdeeld.
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10
J8
15
90 Bissclaop ijverig bi
j, totflateindeli
jk,weder doorKeizerFaEOERIK, hetgeschilbe11aa naidtlcltl werd.
Ondertusschen had het berigl dèr verovering van Ieruzalem door S&I-ADIN, llet

jderde.
Noorden den i
jver
Chrilteli
jk E uropa in beweging gebragt,en zelfsin laetverwi
ontvlamd, oln hetltruis ter herwinning der lleilige stad ,aan tenemen.Hiertoeverbond
F
,
zich ,)Up aandrang van Paus ctzxExs lII, oolt KeizerFaEDERIK. DezeVorstkoosdenweg

overland.
;en onder de zoo geesteli
jlte alswereltlli
jkeGràoten,welkedientogtbi
jwoonden, bevonden zich de groote Graaf vanIlolland (t)
'/-,::.ntagnllat'
/t
?Ilolland)el)
lly9 zi
jn broeder o'
r'
ro, Graafvan Bentltenö,in de vierdelegerafdeelingbi
jden Keizer.
Afen overwi
erde te J drl
-anopel,vanwaar l'
Icrlog BEl
troruo van A'
lerun cn GraafFlzoRls
. ùt
'
M'erde'n'afgezonden , om eenige benden ltruisvaarders, entler bevel van versclaillende

Bisschogpen le Ph,
illppopoll-s gelkomen, veilig dcrwaarts le voeren. Bi
jhunneaankomst vernemende, dat de Grieken eenige achlergeblcvcnelkruisvaardersbi
jdeze statl
vermoord hadden,troltken zi
jonmitldelii
jl
tnaarzelkereplaats,Baccon genaamtl,waar
tleze Grielten mcthetdoelgelegerd waren , om de overige kruisvaardersin P ltzll
-ppo-

#?t?JC-,
5. om te brengen. Zi
j overvielen en s'ersloegen de s'erraders, verwocstten hierop
P ltl'll'
ppopolh en keerden, na eenen verdelgenden en plunderenden togtvan drie en
twintig dagen ,il1A drg-alîopelterugk

T(
)t deze vi
jandeli
jkheden en de strooptogten, welke FroRls, bi
j zi
jn verbli
jf
Jdrl
-anopel,.tegen de Grieken en Kumanen ondernam ,lzadden ongetwi
jfeld detrotlwloosheid en hetbedriegeli
jk gedrag tlesGriekschen Keizers tegen deLati
jnscheChristeaanleiding gegeven. Niet dan door geweld lton FREOERIK van dien Vorst de
A'aarltzigen r'erwerven , m et welke hetW 'estersclze leger den K ellespont os'erlrok. ll1
zizl-è' gekomen , werd aan Hertog FREDERIK van Zlcat
ben ,en aan GraafEIaoals lI1 lzet
bevel over de voorhoede des legers, tegen hetsterke lconlum ,de hoofdstad van Ly-

ly vaneaonl*g*, toeverlrouwd. Na een hevigen en hardneltkigen stri
jd A-an zesuren, stornlBloei- den de Kruisridders in de stad, wel
ke
z
i
j
b
'
e
ma
g
t
i
g
de
n.
De
Tur
ken,die haarwiltlell
lnaand
.

1190 ontzetten, werden door den Keizer verslagen ,Mrelke nu t0tin Cil'
icl.è. doordrong , waar

hi
j, badende in eene rivier,den dood vond. Metonbezwelken moed en ondertallooze
rampen rulkte echter hetlegerop naarJntloeltiè'in Syriè. Terwijllnen hiervertoefl van de, overleed FLoRls 1ll'aan eene besmetteli
jlte ziekte,wellteeene groote verweestillg
oogst-onder hetleger aanrig
tte. Hi
j.werd in deSt.Pïetersltcrk dierstad,n.ietverrevan het
maand
.
11p0 graf des Keizers, bi
lgezct. Zi
ln zoon AvxlzrrAx, welke hem , tegen zi
lnen wil, op (jell
ltruistogt gevolgd was, en Graaf o'
r'
ro van B entltem , kwamen later behouden in het

vaderlandterug (1).
(1)Cltl-cn.Egmond.apud xtrl'
r).
/Adf.c/.:
-/.Ccnt.'13.1.P.1.p.136-141 (38)41)IJ;A7).

D E S V A D E R L A N B S.

133

Geen der Hollandsche Graven was ooitongelukltiger dariixzoazs1l1,en geenwelligtz0u 1085-

119()

gelultlkiger dan lai
j geweestzi
jn, indien,
slechtsdeugden ofgrèotehoedanigheden,en
lliet dikwerf toevallige omstandigheden allcen , het lntder stervelingen beslisten. lm.

mers, dapperheid'enfnnedin hetstri
jdveld,wi
jsheid en behoedzaamheidin den raad,
groolheid en standvastigheid in den tegenspoed , vcreenigd metopregtlaeid van hart,

zuiverlaeid van zedenenongeveinsde godsvruclat,ltenmerkten FruoRlslIl(1).Hoogstontl
lli
jindegunstvan KeizerVREDERIK l,ecnmonarch,wellkedevooreenenVorstonmisbare gaaf bezat van xnannen van beltwaamheid te onderscheiden en te bezigen. Niet
alleen ontmoetrncn FxzoRls diltwerfa1s geluige in de opene brieven dezes Keizers,maar

lli
j wordt ooltonderdeRi
jksvorstcn geteld op delanddagen te Jkrorms in elfhondertl
flrie en vi
jftig, en vjfjaren laterteRoneazllein Noord-ltallk',tusschen Plalaanee
ellCt'etttotla. A1sRi
jksyorstbeëedigde en onderteekendelai
j hetbestand endendaarop
A'olgenden vrede, door den KeizermetSieil'
iè'in elf honderdzevenen zeventiggeslotell:

en noemt zich daarin Fl-oaExs, Graaf '
ptzvl Ilolland,(FJ/r:zlfïà/J',Comewff/îczzdlae) (2). lli
j lietvierzonenen even zooveledochtersna. DIRK,deoudste,wertl
Graal'van H olland ) vfzlulazxx,Graaf van Frl-esland) rroaxs,Demproostvan Utrecltt,

en ROBERT, Landvoogd lpraesesl s'
an Kellnelnerland) zi
jne vier dochters heetten
sE.t'
ralx,SI-IZ-&BET,-:.LEIO en AIAIAGARETE,Gravin vanKleef (3).
UTRECIIT. OvERzzsszs. DaElvnr. Ti
jdenslzetbewind vanrx-oazsl1I endatzi
jnerbeide
voorgangcrs, naren lrerscheideneBisschopopellvan Utrechtelkanderopgevolgd.KoExltaAo,
.

welke bi
j den dood van GraafozltrtV dien zetelbeltleedde,deeldesteedsin t1egunst
x'an KeizerIIESDRIK lV. Ondersleund,naarhctschi
jnt,door dezen Vorst,zaghi
jzich

AlEslssTox.E)B.II.b1.438- 416. J.nz BEKA)p.56. 1'
1Ef)&, p.178- 181. b e K lerk van de
laage Landen,b1-75. J.v.z.yrz.
lol:xaK ron.r.Egnt.b1.49. Mr.J.pznxs)zyportf-A el r/czlg

en deAk?lz
-dfogfczl?b1.172- 177,in de:kr
lheFries,D.1I.St.1I.

(1)Hct oude Chron.Egmond. p.41,noemthcl
n ))Vir:in quototitlshonestatisctprollitatis
ûlrnza se aptaverat.'' En MErls sl-exEJ B.1I-bl. 446t zegt van llem :

j'
ji was stotlt en Wi
j
*S $r211 l'
2L
10z
*F
En van Kerstinen m anieren.
-

-

sls
Dcste opmerkeliiker isdeze getuigcnis van dcn EgmondermonnikJdaarLetnietblijkt)datrttll
.

degeestcli
jkc gcsticlltcn:gclijkvelezi
*
i
Fnervoorzatell,bi
jzonderbegiftigd heeft.
(2)AV.
&GEN.
C,
tRzD.I1.b1.236,237.
(3)Ds sxpx, p.53. ct'onica deSol/czlf, apud xàzTuàzrxpAnal.T.V.p.533. 7.
ïx xls.
ulsz cltatterb.r.Ilblland.D.1.bl.131 135.

131

A L G E )1E E N E G E S C 11lE D E N 1S

1()85- in staatgesteld,deSt.Mariakerltte Utreeht te stichten,naarde geli
jkeniseenerkerlt
1190
.t
van dienzelfdennaam bi
J.demurenvanM 1
aan,wejkehj.,jj.
jdeyjItaliaanschen kri
jg
13 vanden lteizer volgende,aan kolen gelegdhad (1). Nadevoltooi
jing desgebouwswerd
GP2S-1hi
J-,in hetBisschoppeli
jk paleis eenzaam biddende,dooreen Friesvermoord. Deboostllaan()
1090 55'
i013tOntYlugtte,doch werd naderhand,opKeizerljltbevel,aanden halzegestraft(2).
Onder de vele issingen overde oorzaken diergruweldaad,isdeze de waarschi
jnli
jkste,datxoxxnaas op besteldererfgenamenvanAlarkgraafEGBERTwerdomgebragt,wiens
leen inFrl-enland , denBisschop voorvastgeschonlten enaan hetStzelttgehechtwasgewor-

den (3). Onderzi
jn veeljarig bestuurwaretldegoederendesbisdomsaanmerkell
jkverlneerderd; hi
j zelf wordt ))een man van zeer greotaanzien en Termogen''genoemd,
55,ien men de opYoeding van Keizer HENDRIK V had toevertrouWd(1). 11i
jbevestigde
de voorregten van het Dom-kapittel te Utk-eoht, dat reeds groote magt geltregell
had , en bepaalde, lcn overstaan van Keizer Ilxxoltlzc IV ,den Aartsbisschop Axxo van

Keulen en andcre, zoo geesteli
jke a1s wereldli
jke Groeten, dat al de Kapittelen
daaraan y als he@ Kapittelvan de moederkerk ,door w zlulzEBaoab gesticht, onderhoorig

zouden zi
jn. Uithe@Dom-kapittelnaoesten deproosten vooralde overigekerkeh,z0n
in de stad Utreeltt a1s in het Ntg-cltt, met.uitzondering van de St. Salvatorskerk ,
geltozen wordcn , en de Bisschnp , die zich het begeven van eenigel
terkeli
jkeG dieninde
Doml
ta
no
ni
l
k
e
n
da
ar
me
de
be
l
k
l
ee
den.
DeDelten
gen had voorbehouden ,m ogtalleen
van dit Kapittelhad zelfs het regt, den Bisschopendegeesteli
jkheid,jaalleingezetenen,
de Ridders nict uitgezonderd,aldaar te ontbieden;hetgeen voornameli
jk plaatsvond,
wanneer men klagten tegen den Bissclaop had in tc brengen , ende gedaagden waren

gelaouden te verschi
jnen (J
'). ))Uitde groote magtvan ditgeesteli
jl
tgenootschap,''
is te regtaangemcrkt))sclli
jntte bli
jl
ten ,datde meer cn meer in de Christeli
jk-eKerk
'

''

g

(1)Ds ssx.
k, p.57. HEOA,p.138. lletbl
-loma srllcnz
p
thnl%i@
i'Gl,z
ïslrs,Gescln.d.c/lr'
d
%'?.
Kerk :7,1Nederl.D.1.b1.237ywclke Schri@
ivcrtere>
nt
,
b1
.
23
3
#
',
*o*
pmerkta
'Loebi@
*
i
ehetgedeeltelijl
afbreken dezer kerk, voor ecnigc jaren,bleek, dat allesonwaaris, watecnigeoudeSchrijvers
.

van llarc zonderlinge en geheimzinnige grondslagen gebeuzeld llebben.
'

(2)SIGEBERTIJS oExBx,.p.851. DE SEKA,p.43. HEo.
:,p.138. Cron.de Trcg'.il1M.
kT'
rlI&zI
Analect.T.V.p.326. Cltron.Egm.ap.ICI-CZT,Ilist.Cvit.6Yzzl.T.1.P.1.p.64 (91). Msl-xs s'
roKx, B. II..b1..357 , en de lant.van uv.
xzoEcnplu.bl.358.
v

ç

(3)I'
IEDA?p.138. Batarg
-a Sacra,D.I1.bl.17-20. Vcrg.hiervoor,bl.91.
(4)Bat.fccr.t.a.p.b1.20,21.
(5)Zic de Ordonnantiën van xthExna&'
n van dcn 1 Nov.1087, inhettweedeDeelderBat.
Nac''
.b1. 21; en t1c Aant. van v.aHlzs? b1.33J ,
34.
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s'eld winnende despotische vorm , in ons 3r
aderland totnog t0e,geringcn ingang ge-1085-1190

vondenhad (1).''
j,oltltle
Even als Bisschop KOENRAAD, droeg ooltzi
jn opvolger Bracuzvao veelbi
Kapittels magtig te maken, en in hetbi
jzonderweIden die van sT.MAARTEN ,5'1111St.
SALVATOR ClR VallST.JAN d0Or hem b01700rfPgtenbegifligtl(2). 'W einig vindtm ell
-

van dezen Kerlkvoogd opgeteekend wiensafkomstonbeltend is, doch wiensgodsvrucht?

wi
jsheid en 5'reedzame aard geroem4 worden. llveriger in hetnaauwlteurig vervuljner voorgangers,en niethakende,gelen zi
jner herderli
jkepligten,dan de meesten zi
jlte brieven zi
jn wereldli
jk gebicd tevergrootelly
li
jk zi
j om door,oorlogenofKeizerli
jn aanzien gestedeelde lai
j in de algemeeneachling encerbied (3). Zoolloog waszi
dat Graaf or
r'
ro l hem naar Zutphen noodigde, om de nieuw opgebouwde St.
gen,
Pieters- en W alburgslterk aldaar,i
nPersoonin tewi
jden (1). Ofsclaoon nietheersehwe
r
d
, metnadruk tc lzandhas-en , zoo
zuchtig,wisthi
jzi
jngezag,waarditgevorderd

a1sbli
jlttuiteen vonnis,doorhem ovcr zekeren twisttusschen de lieden vanSlidreeltt
j nietgeheel
en Ilottlreningettuitgesproken (5). Van trotscbheid eni
jdelhcid schi
jntlli
j in zi
jnegiftbrieven,dedielastmannen vansT.XAARTENopsomt,
vri
jtepleiten,wanneerlai
onder welke van de aanzienli
jlkste geslachten genoemd worden,en tewieroverstaal)
deze giften geschiedzi
jn (6);terwijlzi
jn afstand van dekerk teJlbttrg getuigt,dat
hi
jnietonverschillig voorhetgoud geweesti
7).
ts (
BvacHkRb had dertien jaren het Stlkltt in rustcn vrede bestuurd,toen hi
j,door
den dood , plaats maakte aan GODEBALD ,een Fries van geboorte. Xellofwaardige ge- 1112
strengheid en ernst trachtte deze verstandige Kerkvoogd , de bednrven zeden der Ne-

jzonder,de diep vcrbastcrdemonderlandsche geesteli
jken tehervormen, en,in hetbi
niken tot de oorspronkelt
jke l
tloostertuchten regelterug tebrengen. Te dien einde,
en alsten voorbeelde,slichtte hi
j eene nieuweabdi
j te Oosthroek,eene eenzame moe- 11gI
rassige plaatsnabi
j Utreeht. Hier hadden eersttwee Ridders,IIERXAX en ))lltx ,met
verscheideneanderen,hetkri
jgsmansleven en dewereldmoede,eene kerk ter ecrevall
xxhlx en den H.IakvnEar
rxcs gebouwd. GODEBALD schonk hun die plaats metalhare

(1)Gtkslvs,Gesclt.d.C'
irïdf.Kerk ïzlXederl.l).lI.bl.234.
(2)ZicdeDl
àlomatalatjIIEDA,p.144,145.
(3)J.DE nEKA,p.45. IIEDA,p.143.
(4)Poxvaxrs,Sïdf.Gelr.Zz3.VI.p.96. StlcllTvlllons'
r)1).$71.1)1,73.
(5)I'
IEOA,p.145.
(6)lIlpA,p..144 147.
(7)ZieLiervoor,bl.111.
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10à5- onderhoorigheden in vollen eigendom , terwi
jllater Keizerin MA.THILDE deinkomstel
'
t
1190 daar.
.an vermeerderde De abdi
j bestond uit een rnonnilken- en een nonnenlklooster:
.

waar de tuchtvan den H.ssxzolcrcs zoo naauwlteurig werd in aclatgenomen , tlat llct

eerlang den naam van; kerker der ordeontving (1). W eldrasteeg ditgestichtt0t
magt en aanzien; de abtlaatlzitting onder de Staten van het gewest, een eigen regts-

gebied en zecr aanzienli
jlte inltomsten. ln hetvrouwenkloosterwerden geeneanderc
nollnen dan van adelli
jl
te geboorte opgenomen. Zi
#j stonden onder èpzigtsters, tlie
naderhautl,bi
l-aangroei
jenden ri
jlkdom en luister,den titelvan abdissen verwierven(2).
Gestreng handelde OODEBALO met de.losbandige Kanoniken te M iddelburg , urellke

hi
j door monniken lzit de abdt
j van sT.MrcrlAExzteJntulerpen,deed vervangen (3).
Het scl3i
jnt,dathjhetlkloosterteRliddelhurg toteeneltweekplaatsvoorgeesteli
jkelt
bestcmd lzeeft (1). Het werd door hem tot eeneabdi
j verheven, wier uitgestrekle
1122 bezittingen, haar tot llct ri
jltste gesticllt van Zeeland maalkten cn den abten eellen
grooteninvloed op den gangderstaatszalten verschaften (5).
Even milddadig jegens tlegccsleli
jlken,die hunncn pligtvervulden,a1sgestrengtcgen
lten, well
ke dien verwaarloostlen, deed lli
j verscheidcne giften aan de Kanonilten van
S1,. MktxrEx, wien hij onder anderen, de kerlt Tan Aledenthh-k metalwatertoe
behoorde,afstond (6). .
lli
j zelfontving veelvan denKeizer,vellkehem inhetbegin
zi
jner Bisschoppeli
jke regering, in het bezit derFriesche graafschappen,weleerder
Utrechtsche lterlt gescholalten,bcsrestigde (7). lli
jwasechterInintlerdanzi
jnevoorgangers,een getrouw aankleveren verdedigertlerKeizerli
jke bclangen. Op deKerlk.

.

*

.

*

vergadering te Frltzlar in e1fhonderd negentien gehoudcn, laatlhi
l de zi
lde van den

Paus omhelsd; en indien geene zieltte hem verhinderd had,zou lai
jhetvolgend jaar
tegenwoordig geweest zi
jn op die te Rlteims,waar hetbanvonnisover Keizer uE54

*

pa!K '
V'werd uitgesproken ,welke,tegen PausckLlxr
rvs 11, hetKeizerli
lk regt,. deBis-

(1)D:BEKA,p.45,46. IIEo.
:,p.147. Bat.Sacra,D.I1.bl.42.

(2)Besch.rc?lItetUtr.Bisdom ,D.1.b1.584 597,606.
'3)DsSEKA:p.45. I'
4
ISDA,p.147.
.

(
%4)Gtlslrs,Gesclt.d.c/lrz-df.Kerk iItNederl.D.1.b1.,24
'0.

(5)REVGERSBERGEX cn và>soxnoax,Cltro3t.m.Zeelandt,bl.152-151.
(6)HEI)A,p. 151-156. V&N xlEltzs)GrootC'
/lcrferi.m.Holl.D.1.b1.85. Diplomata van
alzderegiftenzdoorGODEBAI-D aan deUtrechtsche g'
eesteltjkcn verleend,vJndtmen bl.87-90.

(7)HctDiplomalyi
jvzN xlEltls)C'
icrferi.van#pll.D.1.b1.83. Gro6t'c/lc'
?'ferl.r.Frt
ksl.
1)-1.b1.71.

D E S V A D E R L A N D S.

137

schoppcn door ring en st
aftebel-esligen,wildehandhaven (12. De Ptreclltsche'geeste-1C18'51190

li
jkàeid sclli
jnt laierin nieteenslemmig metharen Bisschep gedacht te hebbcn;altllans
dc Proostell, door hem in zi
jpeplaatsnqarllhel-ms gezonden,zi
jp daarniet3rerscllezlcn (2). ln laetlgcvclschrift,wga.
rlli
jHE>DRIItV vanlaetgenoemde'.regtafsland doet,
wordt GooEzal-os naam onder de Duitsche Bissclaoppcn gcvonden ,welke hieraan llunue

toestemming gaven (3). Door dil alleshadlzi
jdegenegenheids'an denPaus&-erwors-cn, AYcllte l'
lem in lletzelfdc jaar, op zi
jnverzoek, xeroorlocfdelaet Bisscheppelijk
lloofdsicraad, tlen Xi
jter, te dragen, van welken de Utrcchtsche Bisschcppcn zich
xedertlangnietmecrbedicnd hadden (4).
I'
Ict is dcrhalve geenszins tc verwontleren , tlatde ltcizer den Bisschop wantrouwde,
w

cnhelgeruchtcenerzamenzweringtegcn zi
jn pcrsonn,ierni
jlhi
jte UtrechthetKers- 1123
feest vierde, gereedeljk geloof Arond. Een twist tusschen zi
jnehovelingen en 'sBisschops di
cnaars, gaf hierloc aanleiding. Terslond vloog men te Avapen , doch na ecn
y

bloedig gevecht moestcn de Bisscl
aoppeljlken zwichten,A'an wellte vclen gevangen,en
velen genootlzaalktwerden,zich in cenen sterlken toren te bergen. GODEBALD zelf werd
als aschuldig

aan laetoproer,cn alzoo wegenshelplegen van majesteitsschennis, in tle

gcvangenis geworpen. Door de vlugt, ofhctbelalen van een grcot losgeld , verltrecg

hî
j, dach met veelmoeite,ii
jne vri
jheid weder, en niet'dan door tusschcnkomst
van eenige Vorsten , vooral des Aarlsbisschops van Keulen , gelultle hethem , zich
met dcn.Keizer te verzocnen. Zekere GISELBRECIIT,voor den bewerkerdes oproers gehouden ,,Ferdlatcrop lastvan I
IIIXIIRIK V ,onthoofd (5).

Den geleden hoon llondeconEsAlzn,naarhet.sclli
jnt,nietvel'
kroppen.Hi
jtradalthans
in bontlgenootschap mctHertog zzor
ruAlh van .sakeeyt cn de Gravin-wcduwe p>rTzlowEI,x-A 1124
van Ilolland , tegendenKeizer. HE>DRIKtrokLieroponmiddell
i
jkzi
jnekri
jgsmagtbi
jeen,
e1) verm eesterde D eventer ,bcnes'ensandere plaatsen ,wellte onder hetStIkhtbehoor-

den. Vcrvolgensberende hi
jhetsterkesletSchulenhurg in Salland,xtsördatdeaanrukkende vi
jandcn cr voorraad en manschappen kcnden inwerpen. Hijmoestechter

(1)DEBEKA,p.45. l1E5z,p.148. #cl.SacrayD.ll.1)1.44 t6.
(2)Zic Bullam cAtlx'
rz1I.cpud ZIEDZM,p.148 cn vcrfaald in B at.Sacra,D.Il.b1.47.
(3)llitber'
clscllriftwordt gcvenden ïn Bat.é'ccrw,D.lI.b1.é9,. s'crg.deaanm.van vz>
ltulzxz b1.(14.

jterwordtuitvœriggehandelddoorvapnnlz:
(4)DzBEK:,p.45. HEo&,p.148. Oleerdcn Mt
acra,D.1l.b1.68- 80.
in dc aant.op Bat. â'

(5)Asllks rspEnGzsslscpud IIEI
'AM) p.1#7;148. Z nnal.â'cx/,cd ann.1123. Oudc H olt.
D nv. A-r/zl. Elfdc Div.c.8.L1. 134.

II.osst,.
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108
115p0 het beleg opbrelten, om de stad D eventer te ontzetten , welke door LOTHAIR hevig
werd aangevallen. op zi
jn naderen begafzich deHertog,langseenen anderellweg,
naar Scltulenhurg , voorzag het slot van de noodige versterking ,en l
tecrde,zonder

verder.ietsuitterigten,naarDttiteellland terug (1). DeBisschop werd nu totrede,
en pElaaoxEslu
ktotonderwerping gebragt(2).
Slechts Wrango vruchten oogstte oonzsALp van Zl
#
J*13 hulpbetoon Naauwel
i
jks
was Keizer ucxoltlK le Utreeht oçerleden ,en LOTHAIR in zjnepl
aatsmetdeopper-

.

1125

magt des Ri
jks bekleed, toen hem deFrieschegraafschappen Oo&tergo en kkreetergo
1126 ontnomen werden ,welke nu zeven en dert
igjarenaan lletStiehtbehoordhadden (3).
Gedrukt.d0or zoo vele wederwaardigheden,vielhi
jin eeneltwi
jnenzeziekle,en nam
in het Iaatste ti
jdperk zi
jnslevens,in zi
jneabdi
j Oosthroek hetBenedikti
jnermonniks-

S4
lav
an kleed aal). lli
j overle.ed altlaar na een bestuur:anvi
jftienjaren,metden roem ,het
gt11l2and zedebederf dergeesteljkheid beteugeld,en deltlonsterlingen tottuchten regelgebragt
1128 te hebben (4). Dc Utrechtsche Kerkwasonderhem totzulk ecnaanzienopgevoerd,
.

dat zelfs magtige Vorsten het als eene eer beschouwden , onder de Kanoniken #an het
Stl-cht gerekend te worden. Niel,alleen lietGraafFxzosts 11 van Ilblland zich in de
broederschap der Utrechtsche Kerk (eonfrater.
A>ccl:q
vfc:Trajecteneia)opnemen,maar
3veldra hadden ook de Keizers hunne praeheètdein het
Domltapittel.45).
GooEB-tlzos opvolger,AlolAlssvan fflz.
,-i , Proost A'an Lttg'k , trad in de schredenzi
jlls
5'ool'gangcr: ter hervorming en verbetering der prieslers en monniken (6). ln het
klooster te E gm ond wasonder den abtAxsErxvs ofAxsELkzx, de tucht ten èenenmale
TerWaarloosd gewoyden. De Gravin PETROXELIZA had op raad valleenige Grooten ,dien
eenvoudigen en onltundigen priester,haren kapellaan'
otdeze waardigheid verhevell:
, t
dnch het bestûur derv'
kleostirgoederen aan drie verzorgerstoevertrouwd ,wclke zich ,
.

ten kostevanhetgesticht, vcrri
jkten,terwi
jl.demonniken zichaan tlegrofste.buitell(1)DtTllnAuJKerk- ezIlkkt'eldlbk IlerenterJD-1.bl.446.
(2)Verg.hicrvoorzbl.114.
(3)Vcrg.hiervoorzb1.115.
(4)Chron.Egmond.apud Kl-tl:) #ïdI.Crit.Com.T. P.1.p.73Jstcltdcdnod dcs11iszchops in 1127. Ditjaar'
talwordt doorsrcuxtlrs ad BEK.
&x,p.47Jdcvoorkcurgegcvcn. Dz
sllm.
4, I). 46, uEoz, p. 149, Cron.de Frgj.apud x.
kTTIIlErx, Jnalect.T.V, p.327)
Cltron. Tfclezlde,'
p.126z Oude 11011.Dïr.K rokt.Twaallklc Div. c.2Jgevenhctjaar1128 aan.
(5)IlEo.
k,p.147. Bt
lcllEtlpsad IIEo.
ix)p.119.168. l
Hagttum f'
ârpzl.Belg.p-144.
(6)DEBEXA)p.47. llEo.
k)p.156. luagnum Cltrott.Belg.j).169.
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sporigheden overgaven. Het gelultte AwoazEs, met toeslemming van PETRO>ELI,A , den10851190
zwalklten ltloostervoogd af te zclten , en w ovr
rER, een monnilt van sT.PIETER te Gent,

l0t abt xan Egmond in lewi
jtlen, doorwien weldra hctverlorene hersleld, en het 1129
k'looster hervormllwerd (1). Even gestreng bandelde Li
j metdeKanoniken vanhet
klooster St.O#pl/.
?iz/t
vbj Staroren, wierweeldeen ongebondenheid llem noopten,
lltlnneplaatsdoorBenediltti
jnermonniken uitlaetkloosterOoathroek,tevervullen (2).
De giftbrief, bj well
tenhi
jditltlooster,mctalde bezittingen en voorregten,aan (lelh
nieuwenabtenmonnilten gegeven lleeft,isnogA'oorhaildcn (3).
Des Bisschops pogen streltte zich nietallcen uittot(1c zcdeli
jlte verbetering, maar
ook totdewereldli
jlkebelangen zi
jner onderhoorigekerlkeli
jken- Verscheidenegeesteli
jke gestichten en inriglingen, bi
jzontler hct Kapittel van sTasALvaboa te Utreeht,
werden rî
jlt door hem begiftigd (4). Hi
jtraclattelevenshetoflnotlwcn A'anltlooslcrs 1134
en kerlkcn te Lcvorderen. Door zi
jne tusschenkomst, stichtle XIERMAw van ff?zï: ,
elf honderd achten twintig, de abcli
j Margk'
nwaard,nietverrevan Kug
-lenhurg ,
om de blocdwraak van Graaf BIRK Vl tc bevredigcn, wegensden m anslag aan rxuoaxsI

gepleegd (5). Uit deze abfli
j, spoedig beroemd door hetaanzicn, den ri
jltdom en
de godsvruclat harer bewoners, werdcn eenige m onnil
ten in laetklooster te Bavne,

aan de Alaae nabi
j Hetteden, geplaatst, hetwelk deor den ridder rvrxokn %an
Kleej' gesticht was, 1cn zccn van den manslag aan rx-onlsden Zvrcrf:begaan, en
uitdanltbaarheid'voorzi
jnereddinguitdebandenderbloedwrekers(6).
Geli
jlt demeesten zi
jner voorzaten,wistBisschop.
&xpRlEszielatcvcnsttilmuntendvande
omstandighedcn te bedienen ,om hetStlkhtte bevoordeelen. ToenKeizerKozxaAAp III

den ri
jkstroon had beltlommen,Legaflai
jzichonmiddclli
jknaarhmelt&:?,enontTing,op
zi
jn verzoek,vanden nieuwenVofstdcgraafschappenOoitergoenkfestergoterug;eene 1138
giftdiegenoegzaam hetgcheeltegenwoordigFl-iesland bevatte,maarvanwelkedeUlrccht-

(1)J.v. I-xvozx, Akon.r.Egmond.131.31-34. Ycrg.de Aanf.van vza MIIIJI op de B at.
Sacra , D. lI.b1.62.

(2)I)EsEKà,p.48. 11E0.
:zp.157.
(3)Oudlt.ezlGesticltten zrc'zFriesland:D.1.b1.470- 479. Chavtetnb.m.Fkïedlcwd?D.1.
bl.72. F.szoEhns,.1lr.Jkczf.D.1I.bl.338.347.
txJCharterb.w.Gelderl.sL.II.b1.177- 182.
(4)IIEOAJp.158. Bat.é'ccr.D.11.bl.84. Bowpz

(5)DzSEK:)p.47. IIEOA,p.156 en srcllztlts(:- #.) Verg.hlrvoer,bl.71.

(6)Dx svl
t.
$, p.48. Ilxnk, p.156. Cltrot.Tz-el.p.130. Pnxxàlvs, Ilint.Gelr.Zï:.VI.
ft. 100.
18 +
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î08J- scheBisschoppen,evenmiù alsde Hollandsche Graven,ooitveelgenotgehadhebbcn(1).
1190 Hi
.aar, op (jen tIrje ea twintigslcn '
J. overleed n0g hctzelfdeJ
van zom ermaantl, na eelz

bewind van tien jaren, waarin de rust des bisdolns slechts voar ltorten ti
jd, door
deùridderli
jltenFcohlsden ZlpJ?-lt
?Wasgestoord geworden (22. Xen roemtzi
jnegodsvrucht, wi
jshèid en vredelieventlell a'
artl (3). Eenigen echterverdenlten hem , den
opstands'andeAYest-Friezentegen nIltK VI,aangevuurd tehebben (4).
stormachtiger wasde regering van U>:RZER.T of IIERIBERT, een Fries van geringe ge-

boorte, uit het dorp Berttm in de Ommelanden, welke thansten bisschoppeli
jken
zetelwerd'verheven (5). In hat beginzjnsbestuursnaarRomegetrokken,om den
Pausoverbelangrk
jkezaken te raadplegen,vond hi
j bi
jzi
jne terugl
tomsl,deGroningers
en Drenthenaars in vollen opstand tegen de Utrechlsche gczagvoerders. Reedslang was

hetvlek of stadje Groningen in twee lzoofdaanhangen verdeeld geweest. Deeene,
1143 der bisschoppeli
jl
te regering toegedaan,werd thans geleid door >:I;BERT van Groenenherg ,Heervan een slotvan dien naam , en Burggrâafvan Gronzngen en hetGooregt)
t
le andere, de Gelkzngelt genoemll, had Ruoorzv, slotvoogtlvan K oeverden, aan het

hooftl. Beide aanhangen lagen gedurig met elkanderoverhoop,eneindeli
jltgelukte
het den Gelltingen , de sT. w Ax-Bultos kerk te Gronlngen jn te nemen , als een slot

door wi
jlthuizen of burgen te versLerken,en van daaruitden bisschoppeli
jken stedehauder te bcoorlogen en tc noot
lzaken, hetgeen zi
j begeerden in te willigen. Vruchtelaos werd dezesterltte daorEOBERT hevig bestormd;hi
jmoestzichvergenoegen haar
intc sluiten, en de ltomstdesBisschopsafte wachten. HEABERT rukteonmiddelli
jk
op hetberigtdezerverregaandeongeregeldheden,meteenc aanzienli
jke kri
jgsmagtaan,
en dwong de welerspannelingcn weldra totde overgave. Zi
jmoesten laem a1shunnen
wcttigen Hccr huldigcn, en plegtig zwcren , dc ltcrl
t llimmer weder toteenen burg of

(1)lIEn.
k, p. 157, Groot 6WJ?'/c''
5. .
r. Fl.iesl.D.1.bl.73)71. Verg.hiervoor,bl.119.
uitcenebullc,zevenjaren later
gcgeven,(1E0.
:,p.160)llli
jkt,datook lkkstergoaan dcUtrechtschekerkwcrd afgcstaan,
1)e giftbrief spreekt, slecl
ltsvanhctgraafscllap Oostergo? doch

(2)Zichicrvoor,b1.118.
(3)DEsEIt.
k,p.47.
(1)S.EIKELENBERG ) Gesclt.r.Zlkmaar,bt.39. F.:zoERl)s.
,Fr.Jaarb.D.1l.bl.335. $'01f;qnshetJ.
fagn.Cltron.Bel
g.p. 160, zou tcn ti
jde van dezcn Bisschop Nxol
tlEsin 1131,in
,

Uttecltt ccn hcvig
.c brand gewocd llcbben,wclkehetBissclloppeliik Palcis,bcncvcnsonderschei-

dcne kcrkcn,verwocstte. DE BEIt&cn 11ED1 maken hietvangcen gcwag;ook schijntditongeval
mcteenlatcr,doordezen Kroni
jkschri
jî
rcrvcrward tczi
jn.

(5)Dsnnx.
&,p.49. lleoz:p.162 ctnrcuztlrs,'lh.
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Ve
chthuis te maken, noch ook deslad,zonderzi
jn goedvinden,metmuren oftorens10
85t
1190

e versterken. Tot straflk des opstands werd hun eene zware geldboete opgelegd , en
EGBERT van Grpt?zldvl/?cr,jx, zoo wel a1s RuoorF, van zi
jn ambtontzet. De Bisschop
droeg sedert zi
l.nen breeders, I,>:I?F>:RO en Izvooxzv, hetburggraafschap van Gronzngen
*

en de slotvoogdi
j van Koeverden , in erllee
'n op, ))ten nadeele desbisdoms,
n'zegt
I)EBEKA,))daartevoren deBisschoppen ofzelve,ofdoorbunnelandkoogdcnLvillgkos)
dezeheerli
jl
kheden,zollderhindernisen vri
jplagtcn teberegten (1).,'
Naar den uiterli
jken sclai
jn wasdeopstand gestild,doch hetmisnoegen bleefin het
geheim voortsmeulen. In dicn stand van zaken bragt or
rro ,Burggraaf van lgentlteln ,

op aansporen van Graaf ozllx VI s'an Holland,of geli
jltanderen meenen,van dcn
gewezen slotvoogd 1an Koeverden , eene ltri
jgsmagtbi
jecn,oln in Drenthete vallcn.
ln Twente had hi
j reedsgrooteverwoestingen aangerigt,toen Bissclaop IIERBERThem 1144
eenige uitgelezene ruiters, onder aanvoering van Hrgo I)E BOTER, zcon ofbroeder.van
z.
&w llI, Heer s'an Jrkel, een ritlder van ongcm cene dapperheid, tcgenzond. Te

Ilemelteg-m of Onterahelm , nabi
jOotmareum ,werd op o'
r'
ro ceneaanzienli
jlteoverwinning bevochlen, welke niet alleen het dreigend gevaar van Drenthe afwendde,
maar door hel daarop gesloten verdrag tusschcn dcn Bisschop en Graafo'
r'
ro, oolt den

vredein dezeoorden bevcstigde (2).
De onverschrokkenheid en het zelfvertrouwen van HERBERT hadden tcvens de stad

Utrech,
t,door1)InK VIbclege
'rd,1?001-grootonlaeilbewaard (3). Haartrofechterwel- 1146
dra een verschriltkeli
jker lot,toen zi
j bi
jna gelleeldoordevlammen vernield wertl. De
kerlten van sT. xxwlAvEx ,van sT.I'I>:r
I-A:R en rArx-rs,die van sT. J&x en de ltapelvall
lze: H. Kruis, waren in puin en asclzverlteerd; de sT.sArvzkoohs-kerlt alleen blcef als
door een wonder, belzouden. Terslond beraamtle mcn middelen , om in llclvervolg

(1)J.ns I
)EK,
:, p.à9. 11Eoz,p.162. Cron.de Traj.p.327,328. Cltrolt.Tiel.p.133.
Chron. Alagn. Belg. p. 17: : .180. J. z tEynls, Lih. XV1I. c. 12. Usno EAlk
qlrs, de A er.
Fris.#z-:f. Lih. VI.p.103. SclloTalrsa Fr.Ilist.B.111.bl.91.E.BENIXG.
&,Ilist.r.Oost-Friesl.
b1. 102. Deze laatste plaatst dit voorvalin 1148. IoslxGA, Staatsr.D .1.b1. 98 , verdcdigttlcn
Bisschop tcgen oz BEK,
N cn andcren , wegens Lctbclcencn van Gronivgen cn Koererden ) aan

zi
jnebrocders.
(2)J. oz SEKA, p.49. IIEoA, p.162. Chron.Tiel.p.133. Dlagn.Cltrott.Belg.p.180.
b e Fita etrci.gest.dpzzlzol. de H rleî, apud XATTHAXrM , udnal.T.V.p.207. OudeHoll.D ir.

Arozl. Twaalfde Div.c.13. Ovelhùselsche 6>
/lrpzl.in orxnzR'szblalect.T.I1.p.214. s'crg.
hiervoor, bl.120. Bi
j den ongenoemden Schri
*
i
@verdeWcJ.Ultraj.wordtdeplaatsdcsgevechts
IFalstad gehcctcn. Ongetwi
eld heeft lli
en ala
mcen voorccn bii
ondernaamwoord genomcn.
*i
#f
ei
œ c
uc
*#z
Nog'hcden wordtin hetHoogduitscll)denaam van lFaltlstadtaan Letslagveltlgcgeven.

(3)Ziehiervoor?bl.120.
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1085- eelle dergeli
jl
ke ramp tevonrl
tomen';en de zoogenaamdeOadeg'
racbtMrerd gegravell,
1190
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1150 wellte hetRi
lnwater binnen de stad s'oerde (1). Twee Jaren lateroserjretjnjsschop
HERBERT; ))een m an onvervaartlen stollt,dreigentlmetwoorden en oogen en metgebaren, die zich als verwoed aapstelde, om anderen te doen zwichten , en wien Gravcn

elzllertogen vreesden (2).'' Loowordthi
jafgeschilderd en zoolaeefthi
jzich inzi
jne
daden betoond. Door het zwaard en den banvloek was hi
j nietminderonlzaggeli
jlt
geworden,dan doordegunstbewi
jzenvan Keizerx.oExRAA.
b111.DezeVorsthadin,elf
holldcrd vi
jfen veertig, op zi
jn verzoek,den Utrechtschenstoelin hetbezitvan Oostergo en kkrentczv/, waaronder buiten twi
jfel oolt de graafschappen van Stavoren

'

#

elz Islegouwe lnoeten begrepen worden , bevcstigd,en cene boete van duizend ponden

louter goud (mq-lleîz-lrc.
vattr,
l,p?zrz-e
j
-wz-zzzï)bepaaldvoorhem , dieeenigeinbreuk op,
dezen sclacnkingsbricfmogtmaken;deeenehelftten behoevevan 'sRi
jltssclzatltist,de

anderetenbehoevederUtrechtschekerlt(3).
In hetzelfde jaar,beweertmen,laad KeizerxoEwRxa.n cellen andpren giftbriqf,welko
tloorPaus xvoExzus llI werd beltrachtigd , op aanzoelk van Bisschop HEIIBERT en 'sIteizers broeder,xozwltkAn,Domproostte Utrecht,gegeven,wellke aan de St.Salvadors-

jhetoveren Domkapittelen, bi
j uitsluiting Tan alle andere, hetregtb'erleende,om bi
li
jden eensBisschops, vri
j en onafhanlteli
jk eenen anderen te mogen kiezen (1). De
onechtbeitl 3'al1 dezen Arergunningsbriefis, naar OnSinzien ,foldingend betoogtlgeworden (5). Xaar er had reedsvroegereeneyerandering in het verkiezen der Bisschopllcllplaats gehad. Voorheen werden zi
j,althansdiel'an Utreeht,doorhetvolkende
geesteli
jltcn, bi
j meerstemming, gekozen,doch zonder verlof desKeizerswerd geene

keuze get
laan, en ionder zi
jnctoestemming waszi
jvan geénqvàarde. Aan hem stond
hetverleimetstafen ring linveetl-t'
urapericcvlz:z?zetczlzld/,
/à/zzzl,en zonderpitver1eimogtgeen Bisschop gcwi
jd worden. Doch Keizer llEwI)alx V deed op den Ri
jltsdag
(1)Cltlon'
. Egmond.apud xstlT,Ilist.Crit.6b-.T.1.P.1.p.94,(52z'53). Chron.regfl
tl,p.50. I1.EDA )
f/.Pantaleon.apud xccAxo, Colpus S ïdf/r. M ed.aeri.T.1.p.934. DE sEf
1). 163 ct Brcnxtlvs in notis p.168. k.MkT'
rlllxrs ad Chron.W wcf. J.DE BEKIin Analect.
13.111.p.97.

(2)Càl.
on.Egmond.apudRI.
rlTin 1.c.p.89.
(3)ZiehctDzploma biillEnà,p.166 cn in lletChartel'
h.r.Fkiedl.D.1.bl-74.F.slevaps,
Fr.Jaarb.D.l1. 1:1.ö61. Tegenw.staatm.Fln
iesl. D.1. bl.342.

(4)Zic Bullam ErcExxl, en Diplom.cawltzoz,anni1145apud nEnAx,p.163--166,vertaald
in Bat.Sacra,D.lI.b1.94- 99.

(5)VAx spAEx) Inl.totde Hist.m.Geldel-l. D.1. L1.247-253. Ondan'ksdcovertuigende
Lewijzen van dezen schcrpzinnigen geechiedonderzeeker,lzeuden :II/
DXI:DIJK: ot&sltsen apderen
dien brief nog stceds voor ecllt.

V zïD E R IzA N D S.
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te /F
'pz-znv in e1f honderd twee en twintig , afstand van ditverlei aan den Paus, maar10yJ.
.
.
behieltl d
1190

atvanhetwereldli
llkgebied Lznventgturaregalla),welk doordenschepterje-

yclliedtle,aan zich ,en zou zelf
s,geli
jk eenigen beweren,in allekerken tlcsRi
jlts,t1e

:-c
'rltiezing en inwi
jding derBisschoppenenabtcnhebbenvri
jgesteld(1).Hieruitonlsproot
eene bl'on van slcetls hernieuwtle twisten cn geschillen. HetUtrechtsche bistlom was

thanswelonafhanlkeli
jlter'
vanhetRi
jk geworden, maarwertldaarentegcn blootgesteld
aan aI(le heerschzuchtcn kuiperi
jen dergrootcLeenmann'en en naburige Vorsten, tlie
nu,bi
jceneverkiezing,a1som stri
jd,hunnegunslelingcndenkiezerswilden'opdringen.
Hieruit'rezen dilkwerf groote onltlsten, zoodlatsetlertveinig Bisschoppen ,tlen stoel van

AIAARTEXongehintlerd en zonderslri
jtl,beltlommenllcbben (2). Peinyleeden
reldli
jkemagtderBissehoppen zelve,werdcn hoelangcrzoobepcrklcr,flaartlczegeeyleli
jlte lleercn thansmeeren meer afhingcn van den aanlaang, tloorwelken zi
j geltozen
)
)
Xen
waren,en telltensoolttegenparti
jen te ontzien hadden.
mag erbi
jvoegen,''zegt
BILDERDIJK , ))dat dit oolk den Graven van Ilolland cenen invloed op Utrecht gaf,

waardoorzijzelfsonafllankeli
jker4-an denKeizel-wel'tlcn (3).''
Het vertlerfeli
jlkevan dezenmaatregelbleekten vollclli
j(leA'erlkïezingAratl llslkzsRvs
cpvolger. Graafolslt Yl A'an Holland ,in ovcrccnstemming metde Gravcnxan Gelre,

s'an Kleef en antlere Leenmannen van hetStlkltt,wenschtcUERMAX'
vAlnooltw, Proest
l'an sT.JzhoEx te Keètlen,t0tde bisschoppeli
jke waardigheid teA'erheflkn; de Utrechtscheen Deventerschedienstrnannen (ml-hg-eterl'alee),burgersenlantllieden, begeerden
tlaarentegen I'IA>:IIERIK , den zoon van zekeren Graaf Asox'
v, tothunnen geesleli
jken
Herder (1). lndien het vollt werkeli
jlt dnor een Keizcrli
jk Lesluit, zno weinig
(1)Klzrl'
r,Ilht.Crit. &::11.T.1. P.1. p.95 98 (54). Uitdezcn s'etu-tl'
tlreliil
v
-cn geschiedkundige heeftSItOERDIJK ontlecndr watlaii ovcrditpuntaanvcert.D.lI.b1.A8. Vcrg.dcAant.
van v.allllx op Bat. fccrc.D. 11.b1. 107. Zielliers,oor:L1.1d6,137.

(2)J.oorsA,Acr.Holl.Zz3.V11I.p.208. BccuEtlrs ad pz BEKAM; p.52.
(3) Gesclt.d.Fadel'l.D.lI.bl.48J49.
r
(4)chron.Eginond.apudKtvx'
r,Ilist.C1'
1.t.Cp')l.T.1.P.1.p.95-98. J*o>:SExAJ p.orl'*
llxo,
t)p.169. Vcrschillent
lwordtdenaam van dcn twceden.'
mededingel'naarden lllsschùppclijkcn
stoelopgegeven. B>
rx.
xnoemthem FRAIIERIK OE Haxxtzcn zi
jnoudeNederd.vertaler, vltEoEalx
xlT'
rEx IIOVEL (zaelden hult); IIEDA,oEIIA3'EL;lzetoude Chrolt.Egllk.) PE novEt:; llet Cltron.
Tiel oE uo
vsx-;ovza rulslwoxsszsv,een ti
lgc,toot, nocmtltc3n slccllts rllElyrlllctrs,Aootrz Co+z
*i
Ft

mitisJlz-zfza. Zic nccnEtlrs ad BEsAM, p.52 (a),ad nzpzx,p.170 (13). KtvlTin 1.c.p.98
(55). Volgensvl: spwEx,Ilist.r.Gelderl.D.1.b1.82 (2):was Lijdezcon van AnotF,Graaf
:an den Berg cn Altelta. llijwerdin 1156totAaftsbisschop van Keulen verllcvcn, en stierfte
Paria in 1159. HEnM.
&x1'A5 110(
):> sprootnietuitlletgrafclijkgeslachtran#pp'
?w,gelijkGtàslvgz
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10
11
89
50 jaren geledcn, van hct lkiesrcgt beroofd en zulks alleen aan het Bomltapittel en
nall dat A'
an sT. sALvkooR vergund was gewort
len, z0u'dit niet gcschied zi
jn (1).
De Keizer, aan wicn de bevestiging tlcr Bisschoppen in hetwereldli
jlk gcbied verbleven was, vcrklaarde zich aanshontlsten voordeelevan IIERMA.
X;doch detegenparti
j
wistdaarna nog zoo veelte verwervcn, datdeverlkiezingonbeslistzoullli
jvcn, tol
,

-

op hetaanstaandeKersfeest,wanneerdeVorstzelfteN'
jmege'
nzoukomen.DeUtrechtenaarsdreven echterillmiddelsHERMAX desladuit,waarzi
jFREPERIK lnctgrootepraal
inhaalden, lactgeen (1001-tlen Keizer zecr euvelwerd opgenomen. Hi
jvcrleendehun
niettemin vri
jgeleide, om te Njjmegen hun gedrag voor hern teverantwoorden,en
s'ermaande hen toen ernstig, de zaak methunnetegenparti
j,zonderpleitgeding,te
vereFenen. Doch te vergeefs, en nu werd hetvonnistehunnen nadeelegewezen ,waarop

ZijV0rSt0O1*1 Verlrokken,bessTerellde,dathun g0SChi1allecn door den Pauskondebeslist
Worden. KOENRAADy Over deze Stollllzeit
l !en uilersteTerbolgen,dreigtledestad Utreeht

mtlt oenon aanFal en Was Gp hetPunt, het Terleendes'ri
jgeleide te brelten. Avaarschi
jnli
#jl
k op zi
jn bevely ongetwi
jfeltlmetzi
jnetocstemming, plaatsteGraafnxaK gewapenderhantl UERnIAX op den zetel, wcllkcn dcze inhield, dcwi
jl niet alleen de
Utrechlschc Edelen hem tocviclen, maar ook dePauseli
jkegezant(legaat)teLuik,
1152 de verkiezing tezjnergunstc,bcvestigde(2). KcizerFREDERIK l,welke kortdaarna
zjnen o0m xoExltkz
:o in hetRi
jlksbewind ogvolgde, strafte de Utrechtcnaars met
ecne zware geldboete, vnor hunncvermelelheid (3). He1geschilhad onderlusschen
tweejaren geduurd,en to@groote ongcregeldlledcn aanleiding gegeven,welkedegoedaardigedoch zwaklte en trage UERMA; niellkonde beteugelen. ln zi
jnetcgenwoordigheid zelfs wertlen doodslagen en allerlei misdri
jven ongeslraft gepleegd, daar hi
j
noch hetregt,noch zja gezag wistte handkaven. Na een krachleloosbestuur,waaraan de oarsprong der volgentle burgertwisten en vcrdeeldheden in Utrecltt wortlttne-

Gesch. d.Cltrist.Jldrâ in Neder.l.D.1.b1.252,op gczag van nzo.
t,p.16?,bewecrt. llccpz-

xaxrshcelttcdczcrplaatsopIIEo.
kaangctoond,datdeGraven ran N/o?-llccrstdrieLondcrdjarcn
laterzijn opgekomcn.

(1)V.spAzx;Iltl.totdcHist.r.Gelderl.D.1.b1.249. svi
.
izien ooklatcr,datdeBisschom
pennictdoordebcidcGenocmcle,paardooraldevi
jfK.aplttelsgekozenwcrdcp.
(2)OTTO FItxslxozxslsy#creb.gcstisrnEoEltlcl1.Imp.Zï5.1.c.62,63.apud xtrlT,Aï4l.
Crit.&//31.T.1.P.1.p.98 (57). DEIIEK.
M,p.52. 1'
IEo&,p.169. Cron.de TrcJ'
.p.3% (1).
M agn. cir/n.Belg.p. 189. J. A zzxvols, cltron.B elg. Lib.XVII,c. 19!

(3)OTTOFqTslxozssls)L1.b.1I.c.4.i!z1.c.
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g0SCl1r0Vel1j Os-erleed lli
J' elfhonderd zesen Yi
jftig,zondèrietsten nutte van het10
85-,
jjgp
gtlkhtverrigttehebben 4
*1).
.

k

Van geheel tegenovergesteltlen aard was llsltxaxs opvolger, GonFaIEo ran A/te/lez',

DomproostteUtreeltt. Hi
jwerdopaanbevelingvanKeizer>-REDERfKI,welketeUtreeht
was geltomen ,om de op nieuw ontstane geschillen ttisschen de Kapittels overde keuze

eens Bisschops, bi
j teleggen,metdeze'waardigheid bekleed en betoondezich'harer
jkman,van grootenmoed ,evell
waardig (2). Immerjwordthi
jafgèschilderdalseeneerli
i
jverig in hetvoorstaan van hetBisschoppeli
jk gezag# als in hetuitbreiden en ievestigenzi
jnsgebieds,.
'en dievan zichzelvéngetuigde ))dathi
jzich aan gevarenblootstèlde,
en zelfs gcen stri
jd ontzag, om de regten zi
jnerKerk te verdedigen (3).', De waarlleid dezer geluigenis werd reeds bevestigd in de eerstejaren zi
jns bestuurs.bi
jde
onlusten,,welke uit'
het ltinderloos overli
jden van LEFFERD,Burggraàf val
i Grpxïzl,

gett, voortsproten. Bisschop oooFRzEo begreep , dat dit burggraafschap als'éen regt1159leen , thans biJ- gebrek cener zuiver manneli
jke netlerdalende linie, weder aan den 1164

gtrechtschen stoel vervallen was en te zt
jner besclzikking stond (1). Geheel anders begrepen dit rlCFFyrztoskleinzonen,xroox,F,Mlxso en zlEarzar
r,uithethuweli
jk
eener veoroverledene dochter met oooscnaLx ran Sepperothe,verwekt. Nietalleen
van T :ïz:, welke zich , ofschoon in geenen
weigerden zi
j launnen oudoom IZAMBERT '

deelewettig*
45),totdeopvolginggeregtigdachtte,deslotvoogdl
j overtegeven,maàr
wisten zich , onderbteund doof Utrechtenaars en leenmannen desBisschops zelven, in

hct bezit daarvan te stcllen. Eenigen betwisten hun heterieenregt,daarzi
j hetuit
eenc vrouw moestenaqeiden (6);terwi
jlanderen meenen, datzi
jzich op'
hetKeizeru
regtberiepell, volgens welk-ook leenen op dochters overgingen (7). Hoe dit'zj,
oooralEo besloot.hen mettlewagenen tedwingcn,waarop zi
jzichtotGraafHExnalx

t
'l)Chron.Lknt. f,p.Rttlr,in 1.c.p.103. DE BSKA,p,53. HI
!ow
ttp.171. J.xtz!'ol:t
k
Lib.XVlI. c. 22.
r, p. 99 , 100. DE CEKZ, p. 52. lIEo
'A, p. 169. Alagn.
(2) Cltron. f>xzntlzld. ap. Ksrl'
Cltrott. Belg.p. 189. Crol
t.de Frqj.p.329.cltron.Tf
-cl.p.142.J.ztEvols;Lib.XVlI.c.19.
(3)I-IEDA, p. 175, in des Bisscllops brief,betrekkeligk zunEnzranz,
/Aad/c. erg.ozB ,
p.53. Cltrolt.deTrcj.p.329.efc.
(4)Vcrg.Il.DzGnoo'
r,I,
tîl.totdeNpl/.Recltts-gheleerdh.l)-II.d.41.b1.121-130.d.4
,3h1.131. BIIDERDIJK , D. 1I.bl.53.

(5)BltnxRolzl
t,D.1I.bl.53.
(6)BILoERDIaI
t,D.ll.1,1.52.
(7)V0xwzcnT,Forher.#d:Ostfr.Landr.S.89.
1I. OEEL.
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10#5-,
van,Gelrè'iur
enddell,wien.zi
j,hetburggraafschap opdroegcn,om hetvanhemwederin
1190 leen te ontvangen. Gesterkt door de vereenigde magtvan Gelre cn D renthe, Maar

(1e Biksz
chop','
naarhetschi
jnt,vele'
vi
jamden telde,verschenen desEppzsor
rllElonferw'achls.yoffvLutreèht,'drongen'crbinnen enbelegerdcn daaroooFalEoinzi
jncn burg.
M.aarin'hi
j'zich doorhulp desGravcn OIRK van Kleef,terngauwernood metdevltlgt
gerédiààd,(1:
),
..)Verbitterdenwoedend werdaan beidezi
jden gestreden;hetzoe
merverbli
jf en het,winterpaleis des Bisschops waren'
weltlra '
ceneprooider vlammen,en t1c
opgerigtestormtuijendreigden'
denburgmeteenenonverml
jtleli
jkenondergang.GOnFRIED
in 'dezen'uitersten noot.
l,en bi
jna dooralde zi
jnen verlaten,riep dehulpih van Fxzc-

.

'

sxs 11I, a1s'wlccnman van het Stlkht. Terstond bragtde Hollandsche Graafeene ollt-

zajsvekkende kri
jgà- en scheepsmagt bijeen,met'well
te hi
j tlen Bisschopmccrondersteunde dan dezen dienstig was. Immcrs vcrstcrktc hi
l hctslot lkroerdett, legde er

eene.talzi
jkebezettingin,enmaaltte,hetonlliggendeland.tote'
cn taoneelvanmoorden
verwoesting. .
'1n de stad Utrecht'.zelve werd ovcr de negcn maanden ttlsschcn den

Bisschop bn .
Graaf.praop-ls aan (1e ecnezi
jdc,cn dcn Grafil.van Gell-emet OIRK ran
Wllezliàzré'.dan.de andere,hevig ltri
jg gcçoertl,totila
'tdetwist,op lastvan Keizer
ratbEalK,dcorden Aarlsbisschop :an Keulen werd bi
jgelegd. De sEppElto'ruEx ontvingen van.rden Bisschop ,hetburggraafschap A'anGrongngen mctnieuwevoorregten ,doch

tegenecnebepaalde somme gelds,in lcen tcrug /
y2). Debelangen van denGraafvan
Gqlr6.
,sehi
jnt.meù bi
jdezeovereenkomst,gehcelterzi
jdegesteld tehebben. Evenmin
wordt#èrdervan LAAIBEItT.ran Ocizdgewag gemaakt. svaarschi
jnli
jk had hj vöôrhet
verdrag,zi
jne a'
allsjfaak latea varen,of wasm'isschien toen reedsoverleden.lletblijkt
niet'
,f'
schoon eellige latereSchri
jversditbeweren ,tlatdezon'
cnvanLUDOLF,dcnslotî-oogd

(1)DeKlet'kran delaageZcmr/cpl,bl.71,tle ottde.
Mr?//.Dir.Ar/ll.DertiendeDiv.c. 3.
l3ExxxGa
t,Hist.v.Oost
fr.bl.104. ScuoTkxrs,Fr.Hist.B.IV.bl.96,w.
:oEx&&R)D.lI.b1.242:
en andcrcn,bcgaan cen misslag,wannccrzi
jvcrhalcn,datBisscllop GcorltlEo zicllx'an Grottlngen
lncestcr maakte, doclz doorGraaf HEXDRIK van Gelregenoodzaak-twerddcplaats tcruimcn.Zie xtrlv,

Hl
-st. crit. cpm.T. 1. P.1.p.101(67);en in navolging van dczcn scherpzinnigen gcschicdondcrzoeker,IlltnEaollx,D.1I.bl.53.Ondalll
csdczejuistetcregtwi
jzing,lzebbcnvzxsP.
ktx)Il.
l
'st.
,,. Gelderl. D.1. cn Gtlsfrsa Gesclt. d. Clrgdf. K erk .
?
-?1 Xederl. D. 1. bl. 251
, het ver'
llaal van wAGENAAR gevolgd. SVESTEXDORP gcef'
tccne andere wcntling aan dezaak,docllwcll
-e)naar
k
.

ons inzicn, nietdoor de getuigenisscn dcr ouditc Schl'
ijvcrs) gcbilli
twort
lt. Jaal'
b.rcz
a cl
#i
Tk
g-oot.6rp?l.D.1.bl.188.

(2)Chron. Fg?noipd.agud Ktrl'
r, Ibst. Ctn
it.Cont.T.1.P.1.p.106 -108 (70-78p
h. 1)g
Btlt:, p. 53. IIEoAy p.171. llagn.c/lr/ll.Belg.p.202. Deonlustcn mocten tqsschcn 1159
cn 116i llcllbcn plaats gellad. Vide ktrlT in 1.c. p. 106 in Not.
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van Koeverden , eenige aanspraak op het burggraafschap van ,Grprzt'pgcx'ugemaa'
kt1085-

hebben (1)
1190
De rust washierdoorin hetStgkltthersteld,en de.wi
jsheid zoowelà1shét'aanàien
vanKeizerI'ZA>:IIERIK verhinderden,datzi
j doorde geschillen'tusschèn d/nUlrechtsc,
hen
.

Kerkvoogd en den Graafvan Ilolland overhetbezi/derFriescheg,
raafschappen'
,,ien,wègens 11X
Eve
nze
e
r
handhaa
f
de
dé
ze
Vor
s
t
de
nBisschop
denRi
jnloop,openli
jkgestoord werd'(2).
tegen E'
GBERT, lleer van Jm atel, een der magtigstevri
jedienstmannen.(J1gnzeterlqlewj
.

van hetStlkltt. Ofschoon de bewi
jzen ofltbreken,isllctcchtttzeèrwaarschi
jnli
jk.,
tlal EOB/RT een.zocn gewecst is 4,
an V-OLFGER, welke men in hetbegin'tlezerceuw

a1s eeltultetus (scllout) ran Azzàce
vfdllc,onderdcanderedienstmannen der.lterk'van
Utreeht gemeld l'indt, cn die tevenà de eersle der Heeren van J'pzœfçîis, s'anwelken

penig berigt gevonden wordt, illdien men allhansde.li
jstderStichtiche l'
èènm'an'
nen
vapBisschop A.
o>rlzBoxzp,a1s verdachtof valsch xerwerpt (3). HoeverHmestelleof
Ametelland zich oudtjdsheeftuilgestrekt,iszelfsnietnaai-gissil
ig,tebepalenj'dcwi
jl
de gcdaante dcs lands donr de veroveringen van en op de zee ,gcheel veranderd'is.

Bi
zittingela, wellte de Heeren van J metel, alsdienstmannen.van deUtreclltsche
'
*i
# de be
Kerk ,l
lielden, bezaten zi
j voorzeker eigen erfgeederen;laetbli
jkt'ook,datyzi
jeldcrs

qallzienljke gocderen cn gerigtenbezaten;terwi
jldaarentegènandereHcerea,bintftl)
dcn ban van Jmetelland,huizen,en landeri
jen van de'Utrechtdche Bisschoppen.inleen
hatltlen (1). Gedurigontstonden erbotsingenen.geschillen,.
déarnu eènsdèBisschbp,
en tlan weder zi
jn d.icnslman,aanspraak maaktemp gdedei'en,well
te.
de'
Ypde$
/e.'be:at.
Repds ten tjde van Bisschop Uy:ItB>:RT,had EIIBEI:Tvan,Wzzlz.lcîmet.het:Kapittèl,3'an
!A. MAPIA over llçtbezitvan eenigeontgonnen landeri
jen geschil gehqd,hetwelk-xniet
t!p zi
jnen s'oordeele was.bi
jgelegd.(5). Een nieuwetwistherreesonderBisschp),
Gon-

'

.

,

vhlEp, welke zich bèltlaagde, dat EOBERT alle diensten .en dienstgelden ,'welke flqç
Utrechtsche Kerk ui@ J màtelland en de omliggende gerigten toekwamen ,aan zich gc.

trokken had. Zoo hoo'
g werd ditdoorKeizer #REDERIK'opgenomen,dathi
j den weêrspannigen dienstman in den ri
jksban deed. Eindeli
jk werd op zi
jn bcvel,doorden
Aartsbisscllop van Keulen bet geschil vereFend. EGBERT m oest onder eede, aan ljpz?

(1)Tegenm.Staatr.Drelttlte,b1.70.
(2)Ziehiervoor,bl.124.
(3)W AGEXA.
A:, Beschr.r.Amsterd.St.1.bl.2. VAs spzvl , #ï4f.#.Ileeren zfI'?I A mntel,
bl.6. 'sHagc 1807.

(4)VAx spzsx,t.a,p.b1.8.
(
%5)S5;AGEwI&R,t.a.p.b1.79. Y.spkx,)t.a.p.bl.9.
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11
85= den Bisschop afstand doen van alles,watLi
jzich weleer,in den ganschen ol.nlreltz'i
jns
1190
gebieds, naar lecnregttoegeëigend had ,om hetvoortaan, a1s 'sBisschops nmblman of

stedehouder (2n ol cz
rvzzl vêlleea'tzonit.),tebezitten,en daarin,nazi
jn'dood,opgevflgd te wo'
rden do'
or zi
jn zoon olzsBERr, mitsdeze zi
jn ambtwelwaarname en den
Bisschpp getrouw bleef. Ht
jmoesttevellsvooralti
jd,laetveen kedelmerhrue(W!)-le-

mel-meer?) en (le halve'tienden in JFl-spe (/'
F::.
vp), derUtrecàtscheKerk overla-

ten (1). In hoe verre de klagten van oonvklso tejen EGBERTop regten billi
jkheid
berustten,kan nietbeslistworden,daarwi
j slechlsde getuigeniss'anecnenkanthooren'
.
Xaarhetschi
jnt,datdeHeeren.van Jmeteloverlletgeheel,weinigmetdegeesteljkheid ingenomen geweestzi
jn;allhansbi
jna alde ltloostersinAmeterdam ,dagteekenen
hunnen oorsprong,nades'erdri
jving van ditadellt
jk geslaclat(2).
Denkeli
jl
tin denzelfden ti
jd, moethetversclliltusschen Bisschop oonFztlEoenGraaf
l'xzoRlsIII,overdevri
je leenmannen des Stlchte, d'oor den Graaf van Gelre, ten
overstaan van den Aartsbisschop'van h-eulelt, a1s gevolmagtigde des Keizers, beslist

jman, tot de Ri
jltsdienst verpligt, zich
zi
jn geworden. Xen bepaalde,))datgeen vri
en de goederen ,voor well
te hi
j dienstpligtig was,doorhuweli
l-k ofeed,van hetRi
jk
j
verv'
reemden mogt'' (3). Ofschoon nu deGraafvan Holland hierin berustte,washi
echter ontcvreden over deze uitspraal
t,dcwi
jlhi
j nu verscheiden Stichtsche vri
jeleenmannen verloor,diezi
jnedienstmanlaengeworden waren (1).
De bescherming, welke Keizer FREDERIK stceds den Bisschop verleende,ltonde, naar

helscbi
jnt,de'woelingen derdiens.
t- en leenmannen van hetStzchtbeperltcn,noch de
vi
jandcli
jke bedoelingen der omringende Vorsten vernietigen. Gonrslzn ten minsle,
vindaanleiding tothctbouwe
nvan viersterkesloten, Ilorst,Mônt
foo.rd,Follenho
t
-

e'
n,Jfoekden ,'
tegen Gelre,H ollahd ,Frz-- îcx# , en terketeugeling zi
lner eigene on-

derzaten (5). Stormachtigwas.zi
l-n bestuur,en deonheilen,s
'
v'
elkedestaatsberoeringen
en elkander afwisselende onlusten o
'verhetStlkht versp'reidden,werden nog vergroot

door cenen séhrikkeli
jlten brand, welke knrt na eene vernielende overstrooming,de

stad Utrech.t,t
voôreengrootg'
édeelte,in'
asch en puin verlteerde (6). Openljltwer(1)(.
l0nE>'M1oI Diplom.ap. HEo.
&x, p. 175. XVAGENC.
NI,, Besoltr.%I.W'zldfczd.St.1.b1.80.
llcsoyx,Cltarterb.r.Gelderl.bl.217(g). V.sI'.
$EN)Ili8t.d.Ileeren rc'lAmstel)lal..
10)11.
(:)Gs.
kslcs,Gesclt.d.C/zrïdfel.Kerk ï'zNederl.D.1.b1-256.
(3)B0xnAM,Cltartei-b.r.Gelderl.L1.216-219.
(4)V.sp&zxJIlist.r.Gelderl.D.1.b1.87.
(5)DEBEK.,p.J5. HEoz)p.174.
(
f)Vcrg.hicrvoor:b1,128.
#
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tlen deze beide rampen aan eenen diefstalin de Xaria- en St.Jacobslterkenaandehostiën 10851190
gegleegd , toegeschreven. ))Kort na de verlossing uitden walersnood,'' dus verhaalt 1173

nz sExx in den smaak en geestdierti
jden,))hield HllzllEBll&.wn,cerwaardig abtvan
sT.pwrrcs,te Utrecht eenepreek,in welke hi
j de gemeentetotvasten,bidden en het
geçen van aa1mocz.
ell vei1'
naande, opdat GOd zi
jnen toorn mdgtafwenden,wegehsden
gepleegden .roofvan hetligchaam desHeeren,dewi
jlandersbinnen ltort,de stad eene
**

*'

en. Deze voorspelling wcrd niet gelogenstraft;,want
nOg z&yaardere ranlp zou.treflnog dien zelfden avond ontstond er een groote brantl,welke onze Lieve Vrouwe Kerk
en een .groot gedeelte der slad in kolen legde. Bisschop oonlnlxn ,bevreesd voor den

toorn Gods, riep derhalve zi
jne geesteli
jltlleid bi
jeen, en gebood den geloovigen van
zi
jn.sticht, te Yasten.. Hi
j zelf bezocllt barrevoels', den vi
jftlen dag naPinkstet,
'

godvruchtigli
l@k verscheidene heilige plaalsen ,'' ))met devoliën biddende,'' voegt de

oude vertaler er bi
j,))datGotltsinen toorn woudelaten A'allen,ende riep dieSanten

an,datsybitlden woude voirons(1).':
W eilaig jaren na deze ramp, overleed Bisschop GooralEn(2), Xenkanhem'den 1178
l0f niet ontzeggen, tjat lai
j in alle omstandigheden,geli
jkestandvastigheid,moed'en
vertrouwen lzeeftten toon gespreid. Ondanltszi
jne,over hetgeheelongelukltigeregering, was echterhetuiterli
jkeaanzien desbisdoms nietverminderd,welksbezittingen
hi
j dooreene schcnking vanzi
jnvaderli
jl
tgoed Rltenen,had vermeerderd(3). 11d0%
stond hi
j in gunst bi
j KeizerFaEnEalx 1,en zi
jn naam wordtgespeldonderdeleden
der belangri
jke en aanzienli
jke Ri
jlksvergadering te Roncaille, in e1fhonderd achten
vijftig gehouden,op welkebepaaldwerd,watalKoninkli
jlte voorregten waren (#).
de
el
de
n
,
de
De achling in jvelke degeesheli
jlken
ri
jkdèmmen overwellte zi
jbeschik'
lken konden;en d'
einvloed9welken zi
j op Vorsten en onderdanenuitoefenden,spoofden
dikwerf meer'dan beginselen van godsvruchteizvroomheid, de zonen van veelvermo..

.

9

'
.

gqnde gelliedcrs aan, den geesteli
jken sland te omhelzen. Zoo beklecdde onderBisfd Jtlnsyilsok BEK,
t, apud':1AT'
rn.
&Erx:?A?,
c/Jcf.:
1..,111.
(1)Ds :EII.
A,p. 55. Cltron. W ?/c/)-?,

j
). 105. Vergcliik Chl'
on. Egmond. apud Ittrl'rJ Ili6.t. Crit. &p'a. T.1.P.1.p-.'126p 127.

Cton.de Trgj.p.330.
(2)chrolt.Agppp,
?z
l#.apud Ittvl'
riT11.c.p.131- 1IEo,
&)p.174.
'-'Alat
ht.'
6Wrèzi.Belk.p.
'212.
cron..
de Trq).p.331..-sleclzt'
!BEX.:,p.55,steltlzctj.
sterljxz;at-CdesJl
isschops.in 1
17.
7.,Ili+
i
@mnet
*)
.
-

'

ln.' ),'
bi1''zegtBrcsEtlrs,..
ôp uEo,
N,
ceu man van cenc .reusaclitîge ligchaam sgestalté,g*wcest ,zi
-

v

P. 170, vis mijgelalckcn uitzijp bekkeneélen.iij
-nc.and
'ck'obeezfdcre
'n,wclkcin 1580 uit'het
.

gp f gehaald werdcn-''
.

(3)$'
1IEOA,'j.174.
(4)W AGEw.
xa:,D.II.b1.237. WEsTEwnonp,Jaat.
b.rczlenwbo'.Groll.D.'
I.b1.181 185.

1.
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1(6:
%- Kh
,op.Goo#ttlyo Tan.Rh:Al6> , vo.
vnyvlzx',naarzi
jhemoeder,vanWdxl/z:z?zbi
jgenaamd,
.

1190 z

.

eon van Graaf OIKK VI van Ilolland , de Avaartligheid A'an Proost'der Kapittels'&an
.

sT .,

AlARlak en te Ovenzaal) en zi
jrlbroezcrDIRK van Kolland,dievan Prooslaan

hçt Dom-kapittel te. Ut.rçcltt (1)
.. Borbzwlzx zelfswerd naden dood van oooFalEb#
tyq bisschoppe,ljken zetelverhevqn. .
xenmôgebetwi
jfelen,ofGraafvlzohlslIIbi
jdeze

vprkiç4imga.
,w.elgeheql
.onzi
jdig gcbleven zi
j;mqar zekeris.het,datdekeusvoorKolland
qtpqlkqndig goed,.ep i
.nd
egevolgenheilri
jk geweest.is.(2). BocnEwlzx wordtalseen

v/orbemld van regtvaardigheitl, zachtmoedigheid, zedigheid'enbovenalvankuischheidafgesch.ilderad (:). zi
jpedaden laebben echternietonvoûrwaardeli
jk,denstempelppdezç
gesuigerib.gedrulkt. lletzjom tetoonen ,dat(1eregten dqrUtrechlscheKeyk hem terhartç
gingçn,'hetzi
j om de grootheid zi
jner magtvoor hetoog derwereld teontvouwçn,lli
J'
outbo1ed.
, kort.
na hetaantaarden vandcn herdcrslaf, alde leenmannen des bisdomsvpor
.

.

4

zich,'tçp'eindezi
j hunneleenenvan hem zoudenverheflkn (1). Slechtsdeller
.tngvqll
krahand , ofliever van Areder-Lotltaringelt, welke de F :JZ:'
IP: van het'
Sticlttinleen
bezat, vdoch als achterleen aan oxallAlto, zoon dcsGravcn van Gelre, bad afgestaan ,
verscheen ni
ct,))bcwerçndc,dathi
jditleen van denKeizerhield (5).', DeBissclpqp
daarentegçn maakte aanspraak op het gansche Graafschap van de ''bl'
l
z'
*:', a1sdoor de
.

..

1
Kcige
.rs aa
.n zi
j
%#
!ne voor/aten afgestaan (6). Zelter is,datreeds indenegendeeeuw
vers
cheidvne goederçn in die lanpstreek,aan deUtrechtscheKerk gegevcn waren ,bi
j
.

(1)
ND::xx.z,,1:.56. I1Eow,p.176.
(2)Zie.hicrvo.
orybl-.130. BltozqolzK,D.II.bl.57, neemthctden gelqerêen Ktrl:bijzonder. kwa
'lil
*'
'
k ary.datdeze*.,
'.
p zijn wAlExzlltsxy,bi
jdebcnoemingvan :orozwlzs totBisschop,gc'. o
-*
.

zegdhad:))Vidcs.quantppereIlollandorum Comitum ambitioin rebusTrajcctinisinvaluerat-')Ilht.
crit. Com. T. 1. P. 1. p. 130 (22). Hi
j geeft echter gcene enkele rcden op, wclke zijnc
afkeuring moet rcgtvaardigen , terwl
jl het gevoelcn van xtclT reeds door hct gedrag van
GraafDIRKVI,bijdeBisschopsvcrkiezingnaden doodvan uxltBxl
tT,ondel.
steundwordt. ZiehierA'oor , b1. 143.

(3)D: :EK:y p.56. Virmansuetusyetadco castus, utin Encvitacsuaevirgocredaturcssc
mortuus. l1sD&? p. 176,''177.
t

(4)'
.De.lijstdezer.lcenmannenywelkq,tl4cllonvolledigJdoorUSn>,p.111,aanBisschpp zpxt:otp,ia tocgeschreven ) wordtgevonden în hetCron.de Trc
j..p.333-335,maardoorxzuuA.rs
voor onccht gehouden,nfal
thanstot'
latertijdperk teruggcbrngt.
>
%
(5)Diplom.nExRIclVI,apud nzolM,p.177. Verg.vzlwlls,opwzozswà.
a,St.lI.b1.91- 93.
.

,

.

#.spwxx,1n1.totde Sz-df.r. Gelderl.D.lY.la1.158- 163. H1'
&t.r.Gel4erl.D.1.b1.89-93.

(6)lIznzzp.177in D
.iplgm.uzxRlclVI.
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welltesedert,KeizerIIEwDRIK IV nogeen stuk landsgcvoegdhad (1). Uitditveriuim 111
0890
5of deze nalatigheid des Hertogs, ontstontl een blocdige twist, wLlke afwisselend ,tct
aan den dood desBisschop voortduurde. Bouoldvxzx verklaarde terstontl'hetle
-en vcr-

beurd,ten behoevevansT.XAARTEN. GEItIIARO was,33reliswaar,nietd'
e'
nKerkvoojd,
maar zjnen ohmiddèlli
jken leenheer,tlen Hèrlàg,huldeYerschuldigd;doch ntzdeze
hetverbeurd had,''moestlai
jhetvan genekerhefen (2). In stedehiervan,vattehi
jde 1179
wapenen op ,'doch werd wcldra door de benden dèsBisschopsuit'de Fdl?z1
z: gejaagd,
die te vuuren tc'zwaàrtlverwoestwcrd.'Nu sloeg hi
j heibeleg voorD eventer'lwelke
stad, reeds lahg der UfrcchlscheK'
erk'geschoùken (3), eenigeda'gen'werd.ingesloten,
toen door tqssche
enkoipst en op gezag #an KeizerFREDkRII
Cl,de vi
jandeli
jkhcdel)gesehèrst,werdbn (1)k.
)Xaarbi
j'dèn'doàd van czluzkRo ontbfanddeop nieuw enhevk'er1180og
1181
h'
et &uur des oorlbœ
bs'
@'e
'0i
rT0 had Waarsçh
-i
jnli
lk a
'1s'c'
rfgenaam'zi
4
jnsbroeder-rs,h'o-e-We
l
;
.

,

,

niet van dezelfde moetlcr, zich in hetbezit der F elume gesteld ,lletgeen tloor den 'Bls-

schop,'als,qene..
inbreultop hetlqenregt,Zcereuvel'
werd opgenomen (5).Onderstc-untl
doordeGravenvanHollandenvanKleef,vielbornzwxzx,ofschoondewagenstilstandnog
duurde,indeFeîzf?
m:,aldaareninhetgraafschapZ'
utphen ,allesjlunderendeenverwoestende.OTTO wasindenbegipnenietmagtiggenoeg ,éichtegenditgeweldteverzetten,doch
xersterktmetde hulgbendcn derBissclaoppcn vanKeulen en Alunster,tlesHertogsxanLo-1186fharlngen en desGravcn#an Berg
1187

,sloekhj
lhetbelegvoorDeventer,waardevi
jandden
roof geborgen had. Reedswasdsnoodderbelegerdentothetuiterste,endewederzi
jdschc

wocde tothethoogste gestegen ,toen Kcizcr EREOERIK wederom tusschcn beide trad,en
lents 118S
tle stri
jdende parti
jen,dieopenli
jlten in hetgeheim elk-andersverderfzochten,teA'
.

rTo in hetbeziidcr
totecn verdrag wisttebewegen.Hierbi
jwerdbepaald,datGraafor
Felawezou bli
jven,tottlatmennatleroverzi
jneregtcn zoabeslissen (6). Twee'jyren 1190
later erkendeKeizerHEàDRIKV1,zoon van EREDERIK 1,datdeFdlz/?z,: dcorhetRi
jka'
an
den Bisschop,en doordezen aan dcn HcrtogvanLotharl
-ngen mcestvérleidworden (7).
Ofschoon nu hicr gcene de minste melding van Graaf o'rTogeschiedt,ishetechterbuiten

(1)Ilzow,p.51,137.
(2)BltoqRnllx,D.lI.b1.64.
(3)Ziehicrvoor,b1.86.
(4)D:BEK.
A,p.56. HEoàyp.177. Chron.Tiel.p.155. J.A tEA-nls,Lt
.
b.X'
VI1I.c.'13.
(5)Vzx splEx,Ihst.p.Gclderl.D.1.bl.98,99.
(6)D:sxxz,p.56. I'
IEDA?p.177. Ilagn.flrnll.Belg.p.212. chron.Tp/.p.156 15p.
(7)D%
àlom.uEsa.VIap.IIEnAX:p.177.
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10
18
15
90 eenigen twi
jfel,datlaj enzi
jnenaltomelingendeF:î?z1t7:J'anNedet--Lothat-l-ngeninleell
bezelen hebben (19.
GELOERx,Awn. Bl
jhetbezitderreluvevereenigdeo'
r'
roonltdatvan Gelreel1Zutphen... .Het laatslgenoemde 'graafschap was na den dood der Graven IIEMDRIK en
DIRK , zonen vap Graaf OTTO vaa Zutphen , wellte in e1f honderd dertien overleed ,

aanGelregekomen. Van GraafHEXORIK villdtmen gemeld,dathi
j.KeizerIIEXORIK V
hetleen (hene
/cLum)A/fçj,bi
jruiling terug gaftegen'een graafschajinFrze.
çland,
waaroqder men welligtde f'Qîz:ltlc moetverstaan ,dieweleer onder
F'
rieeland begrepen
%

werd. Daarhi
j Jltqi a1scen erieenbezat,ontvinghi
jditFrieschégraafschâpopgeli
jken
voetmetalle'
voordeelen,gerigten en inkomsten,volgensgrafeli
jlt,datis,heerli
l'kregt.
Hiyruiten van eldersblt
jkt,datdeGraven van,Zutphtn ,'
behalvede'stadenhetgebied
van Zutphen, hun eigen goed LallodLu*à, ook nog aanzienli
jke leenen van betRi
jk
hielden (2).
Veelmeerisvan UEXI,RIKnietbekend,dan datht
ja1sbondgenootdesAartàbisschops
van Ketilen, des Herlogsvan Lotharzngen en des Graven van J rc tegen den Keizer

in elfhonderd veertien opslond,en meer dapper dan gelultkig gestredenheeft(3).
Ne en jarcn Iater overleed lll
t
jkinderloos en werd a1serfhee
'rvan Zatpken, door'zi
jn
broeder OIRK ,Bisschop van M ttneter, opgevolgd,welke metHerlog I,OTXT&IR vanSakz'dzè'en den Bisschop van Utreeht, den Keizerdwong ,hetbeleg voor hetslot'Seltt'-

lenhukg op tebrelten (1).'.Bi
j zi
jn dood ltwam Zutphen aan zi
jne.zusterERXIXfAARO,
tloorwierhuweli
jl
kmetGraaf(C>:ItIIAI:O 11, Zutphen el) Gelreonderéén bestùur vereenikd werdeù (59.
Van de dadèn en lolgevallen dej GravenGEl
tuxltolvanGelreisbi
jnànielsopgeteekentl.
110: Xen veetslechts,datht
j Beschermer(advoeatlte)vanhetKagittelsT.x&'RlxteUtreeht
I111 gewèest'is,.en waarsbhi
jnli
jk'geen deel genomen heeftaan den opdtan'dtegeh Kcizer
IIEIORIK V.'Hi
j komtvoorin verscheidene brieven, nu eensalsGraafvan Gelre,ez1
1117 dan a1s Gèaafvan l'
Faseenherg) hetlaatstin een giftbrief,ten behoeve van hetltlooster
S'
i
.#e
ck verleend. Hi
j moetlkortdaarop overledenzi
jn,nalatendetweezonenen twee

flochters,van wellte cene,JVTT.
& genaamd,Jfraesenberg tothtlweli
jksgoedontving,welk
(1)V.spàEx,nist.r.Gelderl.D.1.bl.9t?.
(2)VAx spz
tvx, lnl. tot de Sz
-d/. r. Geldet-l.b.1. 1)1.225- 227 , 230. H ist.z'. Geldert.
D. 1.bl.73.

(3)Vz
kyspsEx,Iltl.totdeJ'
/z
.
?q
vf.r.Geldel.
l.t.a.p.b1.232. Ilist.r.Gelderl.D.1.bl.74.
(4) V.s'AEl,Ittl.totd
.eNf:f. v.Gelderl.D,1.b1.234 236- Zie laiervoor?lal. 137 ,138(5)Ycrg,lliervoor,b1,
.101.
.
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graafsclzap daardoor van Gelre gescheiden werd. Hicruitbli
jltt,datditnietalleen een108.
5-

119t)

jn,dewi
jlhetbi
jdeeling,op eenedochter
vri
jeigen goed (allodg-um)moetgeweestzi
overging,maar tevcns,dat de dochters,bi
jafgoeding,heerschappi
jenenlanderi
jenltre-.
gen, al was er een broeder aanwezig, wien laet graafschap en tle leenen uitsluitend

tcn deels'ielen (1).
*

Gy:RU&RB 11 was nog Jong toen l
zi
j zi
jnen vaderin het gebied overGelreOPVO1gdc.

Hi
j moelin groot aanzien geweestzi
jn,en in he:vertrouwen van IlsxbhlltV gedeeld 1118
jltslaebben, daar zi
jn naafnin vele onderhantlelingen genoemd wordt. Op den Ri
(1ag te kkrorms werd ht
j vall ltwade bcdoelingen tegen K eizer LoTlfwlR besclzultligd ,
en verwierf vri
jgeleide, om zich voor den Kcizer van dien blaam te zuiveren , doch 1128
j zich te Kettlelt
verscheen niel. Xaar in hetbegin desvolgendcnjaarsonderwierp hi
onvoorwaardeli
jlt aan de genadedesKeizers,cn A'erlkreeg die,onderbelofte,datzi
jne
bloedverwanten en vrienden voor ditgunstbewi
jsen zi
jne slalting,tluizend m ark belalen
jnenlecnheer 1129
zouden (2). Xenvermoedt,datlaj metden Aarlsbisschop van Keulen,zi
wegens goederen te Ilennepel,in hetgeheim , xoExnaAn llI,dieinltall-è'LobRoomscll

Koning verkorcn was, tegen LOTUAIR ondersteund had. Spoedig echter herwcn hi
j
llet '
Verloren fertl
*otlss'en daar lli
j ééne maand 1la zi
jne onderwerping,in 'slteizers
gevolg tc D ah hltrg , on(ler den naam van OERUARO den Lange, GraafvanGelre,aan-

getroflknwordt(3). Naarlletalgemeengevoelen,ovcrleedhi
jtweejarenlater,enwertl 11,
:1
docrzi
jn zoon UEIDRIK opgevolgd. Eztxzxoaltp,zi
jne weduwe,huwdemetxozxnAAp,
Graafvan Lttremhurg,en zi
jncdochtermetGraafulrxoltlm 4anOldenhurg (4)..Bellalve het ltloosterte glarg-è'
nuleerd doorIlxlasxxx van Kul-k,werd ooltin zl
jn ti
jd,de
abtli
jvan Camp ,tusschen GelreenR'
jnherg ,doorden AartsbisschopvanKeulengei
sticht,welkeverscheiden Gelderschen Graventergrafplaatsgestrektlaeeft(5).
(1)Vâ> sr.
&>:x, lnl.fofde Ilint.r.Gelderl.D.11.b1.105 130. Ilist.rczz Gelderl.1).1.
b1.55- 59.

(2)Ax.
&tlsv.
xs.
ïxoatlannum 1129,apuc
lEccARo,Scrl
p
-t.Aer.Germ.V.1.p.662.

(3)VAxspl>;x,Inl.totdeffïdf.r.Gelderl.D.1I.1)1.134. #z'
:f.m.Gelderl.D.1.b1.60,61.

(4)Cltl'on. FCel.p.130. PoxTwwrs,H ist. Gelr.Lib. VI.P.101. A.v.SLICHTENHORST, GeIdern. fiedc/z. B.VI. b1.73 , 74. V.spzsx , t.a.p. b1. 137 , 140 ;b1.61. 0fGEEIIARD 11 ecrst
m et HEDWICH:

dochter van GraafFsoltls11van Holland,gehuwd gcweestis,gelijkl>onz.
kwrsen

stlcHTESIIORST in 1.c.op Let ezag van J.A rzvnxs,Lib.XYI.c.1.beweren,iszeeronwaarschi
jn-

liik. svellintis Liiaan haar verloofd gcwcest,doclzhetLuwelàiknietvoltrokken. V.SPAEN,Inl,
totde # zdf.m.Gelderl.D.1l.bl.138 140. H ist.m. Gelderl.D.1.b1.61,62.

(5)V,
ksspzxx,Ilist.r.Geldevl.D.1.bl.61. Ycrg.Liervcor,bl.13.
:.,
lI. orzL.
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HExoxlK , wien Gelre xan Zi
J'n0n vaderozsuARo 11,en Zatplten vanzi
jnemoeder
ERMINGARD ten erfdeelwas gevallen, nam den titelvan Graafvan Gelreen Zatplten aan.

Hetisopmerkeli
jk,datsedertdien tt
jd de grafeli
jketitelvanZutpltensteedsvandienvan
Graafen Hertog van Gelreisonderscheiden gebleven;terwi
jlaldeanderegraafschappen
in de Nederkmartzeren ,door de Geldersche Graven aan zich gebragt, onderden alge-

meenen naam van Gelreverdwenen zi
jn. Ditsprootwaarschi
jnli
jlkA'oort,Tewi
jldeoude
Erfheeren van Zutphen,geeneKeizerljkeambtenaars,maarvri
jeHceren geweestwaren, die we1 den Keizer ofhetRi
jk trouw ,en hunnedienstin den heerban verpligt
waren , maar overigens hunne goederen,in den uilgebreidsten zin , in vollen eigendom

bezaten. Zi
j hadden dus land en lieden,hunne bezittingen behoorden totden stam ,
waren erfelt
jk,deelbaartusschen de zonen,en bi
j gebrek daarvan,tusschendedochters
volgens de Saksische wetten (1). DebezittingenderGraven van GelreindeNederàYttrzfcr:n , de Betuwe en Teisterhand , zoo welals op de F :JMZt):,waren daarente-

gen slechtsleenen ofachterleenenvanhetRi
jlt,welkein deelfdeeeuw erfelt
jltwaren
geworden (2).
Graaf uExbnlx wasnog nietden kinderjaren ontwassen,toen oEauARo 11overleed,
en heeftwelligtuitdien honfde,hetbesluurondertlevoogdi
jscbap zi
jner moederaanvaard, metwiehi
jin eenen giftbriefvan hetjaarelfhonderdvier en dertigvoorkomt.
1138 Vier jaren later verschi
jnt lai
j a1s Graaf te Keulen , en is getuigevan de gifte van
Oontergoo aan de Kerk van Utreeht,doorKeizerKOEXRAAD (3). Dikwi
jlswordtbi
j
naderhand in dcze betreltking aangetroFen , en moet in hooge mate de gunst van Kei-

zer FREOERIK I bezeten bebben (1). Menroemtzi
jne grootebegaafdheden,zcdell
jke
hoedanigheden,godsvrucht, welbespraaktheid en schoonegedaanle (5). A1seentler
aanzienli
jksteleenmannenvanhetStzcht, M'il
tlteldehi
jzich diepin degeschillenover
115() de verlkiezing van eenen nieuwen Bisschop, bi
j den dood van HERBERT,en schaardè
zich aan de zi
jdevanGraafDIRK van Holland, welkezegepraalde(6). Xetgeli
jken
(1)VAx spkEx,Ilht.m.Gelderl.D.1.b1.78.
(2)Vzx spxEx,Hist.r.Gelderl.D.1.b1.52-55. overhethoecn wannccrdeGraven van
Gelre aan hunnebezittingen in deNederkwartiere'ten eldersgekolnenzi
jn,raadplegemen het
III en IV Deel der Inl.tot de A ''
.
:/.:,. Gelderl.

(3)Boxokx, Cltarterb. r. Geldet.
l. 1à1. 186. PoxTzwrs, Ilist. Gelt.. Z0'5. VI. p. 101.
1. v.stlcuTswuonsT, Gel#. Gedci.1). VI.bl. 77. Verg. hiervoor b1. 139.

(4)BOIDZX, Charterb.w. Gelderl.b1.186- 233. V'Ax sl,.szx, Ittl.fofdcH ist.r.Gelderl.
#

1).II.bl.154 161.

(5)Powvzsrs,Hht.Gelt.Lib.VI.p.102.
(6)PoxTàwvs,in 1.c.p.107. VAx stlcuTExf
lonsT)t.a.p.bl.78. Vcrg.hiervoorb1.143.
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i
jver s'erdedigde hi
j bi
j Keizer FaEozalm l, de zaak desKapittelsvansT.MARIA te1085-advocatus)hl
jwas, tegen XOBEIA'
Utreeht,well
ksbeschermer (
rvan 2vlJ.z:J(1). Daar 119@
zi
jn grootvader, GERIIARO I, mededezebediening bekleed had, denktmen, datzi
j
erfelt
jlt in hetgeslachtderGravcnvan Gelregeweestis(2). Onrustig enkri
jgshaftig
van aard,volgdehi
jdenKeizernaarItaliè',en bevond zich bi
jdebelegeringenver- 1156
delging vanM ilaan (3). Naauweli
jksteruggekomen, mengdohi
j zich in deonlusten
tusschen Bisschop oobvalEo en deonderdanen van hetStgkht, dochmetmeerkri
jgsroem dan voordeelvoorzich zelven (1). Nuttiger eneervollerwaszjne belangstelling
in het nemen van maatregelen m et andere Nederlandsche Vorsten, ter wering van de

gedurige overstroomingen dcrrivieren, welkedagelt
jksde landen deringezetenen met 1165
zware vernieling en verwoesting, hen zelven met den dood dreigden. Hetweldadiggevolg laiervan was het gras'en van de Grehhe, wier voordeeldoor hettegenwoordig ge-

slachtnog genotenwordt(5). Grootmoeizi
jnaanzien en invloed geweestzi
jn;enhet
pleit voor zi
jne beltwaamheden en karakter, dat hi
j in hetvertrouwen der naburigc
Vorsten deelde. lmmerswordtzl
jn naam gespeld onderde middelaars, welkehetver- 1168
drag tusschen de Gravenvan Klaanderen en Ilolland,betrekk-elt
jltZeeland Jdlt,dz'fezSchelde, ontwierpen (6). 0ok werd door hem het verschil, betrekkelt
jk de vrje
leenmannen des Stgkltte, tusschen den Bisschnp van Utrechten den Graaf van Kol- 1170?

land,beslist(7).
Xen heeft derhalve, geheel ten onregte,den dood van dezel
aVorstomtrenthetjaar

elfhonderdtwee enzestigbcpaald (8). Twinligjarcn laterwordtnog vanhem melding
emaaktals getuigeteM ent&,bj devernieuwing derstadsregtenvanSpieredoorKeizer 1182
EREOERIK l (9). Nietlang daarnaechtermoethi
joyerledenzi
jn,dewi
jlzijnzoono'
rToin
(1)B0ao1M,Charterb.r.Gelderl.bl.205. Vcrg.hiervoorbl.147.
(2)VAx spzEx,Inl.totdeNz
àf.m.Gelderl.D.1I.bl.157. Ilist.m.Gelderl.D.1.bl.83.
(3)PowTApvs, Hht. Gelr. Lib.VI.p.107t 108. Y.stlclTlwsonsT, Geld. Gedc/l,B.V'
I.
là1.78.

(4)Ziehiervoorb1.145,146.
(5) PowTAxrsy Ibst. Gelr. ZïJ. VI. p.109. SslcnTExHoRsT, Geld. Gedc/l.B.VI.bl.79.
VAl spaEx,Ilist.m.Gelderl.D.1.b1.86. Verg.hiervoor,bl.124.

(6)Zie hiervoor, b1.127. BoxoAx, Chavterb.r-Gelderl.bl.212 (a). 7Ax spzgw,lnl.tpf
de Ilist.r. Gelderl.D.1I.bl.157y 158. H ist.m. Gelderl.D.1.bl.86.

(7)llosozx,charterh.r.Gelderl.bl.216. Ziehiervoor,bl.1k8.
(8)PoxTzxrs,Ilist.Gelr.Z:3.VI.p.110.
(9)BoxoAx,Charterb.t.,Gelderl.L1.233-236,237 (a)20 Y
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10
18
19
50
- hetzelfdejaar,alsGraafvanGelrevoorkomt(1).Doorzi
jnlluweli
jkmet-&GNES,naarmell
A'ermoedt, de dochter eens Hertogs van Brahand ofLotharl-ngen ,zou de F :JM?c:,a1s

eenachterleen,aan deGraven l'an Gelt'egekomen zi
jn. Voortsgistmen, datzi
jnel1
&GxEs zoon, GERIIAaD,zi
jne moederin hetbezitderKelttloeopvalgde,en val)daar,
et
lurende hetleven zi
jnss-aders, eenen grafeli
jken titelvoerde. Hieruitoolt laatziclz
verltlaren , datniet Graaf IIEXDRIK , maar GERIIARO tegen Bisschop BovoEw lzsdewapens
op&-atte; en dato'
rro,ui@cen tweede huweli
jk vallzlExonzxlnetdeGravinvanJt-llntel
-lt
gesproten ,na (
len dood van GERIIARD,z0o veleverschillen hadover deFcl'
d'
rz/
7c,dewi
jl

lli
j,alshalvebroeder,naarlcenregt,geeneaanspraaltopdatgewestkontlemalten (2).
GEnuAllo,vöör zi
*
l
-n vadergestorven zi
jnde,naoetnietop de li
jstderGraven Tan Gell'e
.7

gevonden worden, waarop hi
j, onder den naam van oEanutlto 11, weleer geplaatst

werd (32. Hi
j kemt menigmaal4'00rinbrieven vandien ti
jd, en bevond ziclaep het
z'
iddersgel door Graaf Froals llI s-an Ilolland ,te Keètlel'
tin elfhonderd negen en ze-

ventig gegeven. Twee jaren daarna ovcrleed hi
jkinderloos. Eene zi
jnerdrie ztlslcrs,
MARIA , huwde m et GERIIARD, Graaf van Loolt, en was moeder van Loo>avlllt ralt

Loon, aanwien AoA van #/JJJz?#uitgehtlweli
jktwerd (1).
O'
1'TO I nam onmiddelli
jlk naUENDRIKSdood,deteugelss'an he@bewintlin handel),
cn vereenigde nu de graafschappen Gelre, Ztttplten en de ''>J?:/t7: ondcr épn bestuur;

3
.Ien verhaalt, doch betwi
jfelt tevens, dat lli
j vroeger, ondcrden Aartsbisschnp vall
Keztlen, in den kri
jgstogt tegen llertoguExoltll
tde'
n Z:cài?z,vanL'l.ttnwwt
j'k,Svell
te
in den ri
jksban was verltlaard,betrokken en bi
jdebelegering van Wr?/,
z?z-u,f
.j/cdnor
tlen Keizer,tegenwoordig geweestis (5). Heeditzi
j,deKeizerwas hem genegen,
bewees dit,zoo alniet doort1eerfeli
jltebeleeningmetdenburg vanN'
jmegen,
hetgeen bezwaarli
jlk te geloosren is (6),dan tocl)ontlubbbelzinnig, tlcor zi
jnc tlit(1)BolozxJCltarterb.r.Geldel'
l.bl.241.
(a)vws spàsx, Inl. totdeNfdf.v.Gelderl.D.11.'la1.170 172. D-1:-.)
a1.155- Hist.r.
Gelderl.D.1.bl.88 93.Verg.hiervoorJbl.151.

(3.
)zoo a1sbijpoaTzkxrs,Ilint.Geà-.Lib.Vl.p.110,en zi
.
inevolgers-Verg.:0xo.
ïM)6'
Jcr/t
?,:.r.Gelderl.bl.241(a). VAlspAxx,lnl.totdeSf
-df.r.Gelderl.D.lI.b1.170.
(4)Vwx spkEx,lnl.totdeffïdf.r.Gelderl.D.II.b1.168)17A,175.
(5)PoxTlxrs, Ilist. Gelr. Zï1.V1.p. 115. SrlcllTExlloltsT, Geld.&e&clt.B. VI-bl.82.
V.spzsx,Ilist.r. Geldel'l.D.1.b1.96. Uitvoel.
ig wordtdczc kriigstogt,welkevan1178- 1182
duurde, vcrhaald irtde Chron.é'
lcrprl
f- J Lib.II.c.24 36 in tElsxlrzllJ Scri
p t.#/'?Ia:t.,'
c.
T.1I.p.644- 653.

(6)Bcxoàx)Chqrterb.r.Gelderl.b1.236 (a).SxxTlrs,Cltt'
ott.r.i
Yt
jmegen)B1.60(a).
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spl'
aak in de zaak van de F e/àzl
z,t?, welke landstreek sedertaan ol'
i'o en zi
jne nalkome-1085.1190
lingen gebleven is(1).
lletwaswelligtditgunstbewi
js,welk orTo aal3spoorde'
,tlenKeizernaarhetIlezlige

fczk# te volgen. Uit gebrelt aan berigten is niet te bepalen ,of vroeger Gelderschc 118y

.

Graven aandeltruistogten hebben deelgenomen;onwaarschi
jnli
jltishetechterniet(2,
h.
Geltlersche adel, ten minste de eerste Heer van .f.
f
J'
z
?'
,tpzè, was reeds onder GonrltlEo
'
z?tï'
?z Bouillon , ter kruisvaart getogen (3). Nadato'
rTo te Rlents hetkruis had aan-

gcnomen, begaf hj zich metden Bisschop van Bl-enlen,den Landgraafvan Tlturznéxdzz, en clen Graafvan Teklenhurg ,van B rttndaezulîtin Italiè.,overzeenaarP ales- 1189

i

tina,en landde teTyrtts aan (4). HiergeltllttehetdenLandgraafvan Tlturingelt,
den Xarkgraaf KOENRAAP van Tyrus te bewegen,m etlaen hetbeleg van Ptolemalù'tt.

ondernemen, waar zi
j zich tusschen den berg Tul-on en de stad,aan den oevervan
den stroom k elus legerden. Spoedig ontstond een woedend geveclzt, waarin tle Land- 4va't
graaf van Thurl.ngen en zi
l.ne Ridders, eene volltom ene overwinning op sArzzknzx be- s
vi
inmaa
'n(t
haalden. Graaf o'
r'
ro van Gelre laatlm etde Tenapelriddersde reserve aangevoerd ,en 1189
zich d0or ligchaamssterklc, onwriltbaren moed cn een vurig geloof ondcrscheiden. llet

niet onwaarsclai
jnli
jk, datIaI
J'tlen Landgraafvervolgensin de gevechten ten behoeve
van Ll7sloxax, Koning van Jert
ttzalem ,ondersteund , en methem hetIlezlgge Ztzv?d

verlaten lzeeft. lli
j was een dierweinigen ,wclke uitdeze vernielendetogten,bel
aou- 119(/
tlcninhun vaderlandterugkeerden (5).
(1)Ziehiervoor,b1.151. Vàx spz
tExyIlist.r.Gelderl.D.1.b1.99(2)5TINSPAEX,Ilist.r.Gelderl.D.1.bl.101.
(3)Jnnalesdela,/lcf45zldeLynden,p.55.
(4)VolgensMILKEN, aangehaald doorAlr.J.olnlts,N oord-xederlaltd en de Kntistogten,irt
ile Try--e Fr27
ew,D.l1. St.lI.bl.171. De Cltronica Slavol'unt, Lib.111.c.36) in rElsxl.
rzll
Ncript.#r?4zl:?
J.T. 11)p.682 , geeft dc namcn der opperhoofden verschillend op ))Primateserant
Comes de Gef?-ezl, ct llixalcrs, Conte' de W l#e?l5'
?
,
/';
jr, etwloEl
tlwors, advocatus de Reeden,
et yoztllsRTrsJ Com es de P oppenberg , et alii complures episcopiet nobiles. VAx xzxpxx telt
oTl,o van G elre ten onregte, ondcr de togtgenooten van >'REDERIK tc land, cn verwart hcm met
o'
rTo ralt fc?lf/lc- . Gesch. d. K ruistogten.D.1. bl.398. llct Cltron.Egm ond. ap. xttllT J
Ilist. Crit.cont.T.1.P.1.p. 138, zegt; oT'
roacomcsQelrensis narali ïlïflere Jhcrusalem vadit.

Evcn onjtlistbeweertvAxspAx;,Ilist.r.Gelderl.D.1.b1.101,datOTTOingezelschapderGravczl
van F/ccn#crczlen 11/llc'l#J tcr zce naar Jeruzalem vertrokk-en is. Verg. lliervoorz b1. 132.

(5)Cltron. Slav.in 1.c.p.682, benevens de xchrijversaangehaald door Mr.olnKs t.a. p.
bl.162 -172. l1z 1191 wasOTTO ongetwi
jfeld tcrug. V.spaEl, InI.totdeIh-st.r.Geldel'l.
1). I1.1)1.179.

158

A L G E nIE E N E G E SC H lE D E N lS

1085-- F1tlEsluAso. Gaoxzxosx. Geen der Noord-Nederlantlsche volken nam meer deelaan
1190
F
deze kruisvaarten dan de riezen , en verscheidene hunnerEdelentogen naarbetOosten ,

terwi
jl de Graven van Ilolland en de Bisschoppen &an Utreeltt,om hetbezitvan
Frg-eelan,d twistten , dat gedurig van Heer verwisselde,en nu aan dezen dan aangenen

geschonkenwerd. lmmersdeschi
jnbareverzocning van XarltgraafEOBERT11metKeizer
lxzxoRlltIV,wasvanltorten duurgeweest(1). EGBERT had zich op nieuw meteenige
Duitsche Yorsten tegen laet Opperhoofd des Ri
jksverbonden,en wasdeswegevan al
zi
jne staten, doch bepaaldeli
jk van zi
jneFriesche graafschappen,vervallen verklaard ,
1086 die nu aan Bisschop xoExhtAo van Utreeht geschonken, en omtrenttwee maanden

later met het graafschap lslegoo, aan den lI&&el,krachtens eenen Keizerljlten giftbrief, vermeerderd werden (2). Dezegiftwerd echterspoedig,en nietzondermerk1087 baren tegenzin des Utrechtschen Kerltvoogds, weder ingetioltlten , daar EGBERT de

gunst des Keizers spoedig herwonnen had (3). Hi
j verbeurde dieweldraandermaal
door nieuwe vi
jandeli
jkheden, en men wil, dathi
jzich toen van geheelFrieeland,
tusschen het Klie en de Laumere, meester maaltte (1). Schoon geschiedkundige
jnli
jk,datEIABERT zich onafbewi
jzen ontbreken, is het echtergeheelnietonwaarschi
z
o
c
ht
t
e
ma
ke
n
i
n
e
e
n
ge
we
s
t
,
wa
a
r
o
v
e
r
he
m
h
e
t
grafeli
jltbewind, althans
hankelt
jk
1089 voor een gedeelte, naar zi
jn oordeel,onbetwistbaartoeltwam. KeizerU>:/IIRIK bragt
onverwi
jld een talri
jltheirbi
jeen enrulttein Tlturingen,waardevoornaamstebezittingen desXarltgraafsgelegen waren. Hi
j ontmoette een dapperen tepnstand,en werd
door EGBERT genoodzaakt, met achterlating der Keizerli
jke eerteekenen,ijlings naar
Bamberg te vlugten. W einig voordeel verschafte dit den overwinnaar, wellte kort

daarop,doorbestelvan deabdisAyuEzp,'sKeizerszuster,vermoordwerd(5). N0gvöör
zt
jn dood,washi
j ten derdenmalevan deFrieschelanden beroofd geworden,metwelke
nu weder de Kerlkvan Utrecltt ))ten eeuwigen dageu'' begiftigd wcrd , ))zoodat,''voegt

de Keizer er bj, ))niemand onzernazaten,Koningen noch Keizers,noch wi
j zelven,
demagtzullenhebben,dezegoederenooitaandeUtrechtschekerk teontnemen (6).''
(1)Ziehiervoorb1.104.
(2)Ziedeschràivcrshiervoor,bl.91(2)aangehaald. W AGEXAAa,D.lI.b1.195.
(3)Bvcuztlrs,ad I
lEoAx.p.140 (a).
(4)UBBO Exxlrs,deAer.Frh.#ïdl.Lib.VI.p.98.
(5)Jdditiones ad LZMBERTtX scgArwAsrRo.p.426,in plsTparx deAer.Germ.é'
crzyf.T.1.
.

W AGEXAAR.D. Il.b1. 196.

(6)Degiftbriefwordtgevonden bijvzx MIERIS, Cltarterb.m.Holland.1).1.bl.73,74.Groot
charterh. m.Frie&l. D. 1. bl.69. In dezen brief wordt hetwispelturig en halsstarrig gedrag des
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1

Bisschop KOENRAAD had hierdoor een onvervreemdbaar regtop Frieeland verworven ,1085en om hem daarin metde daad le bevestigen, ontvingen eenige der omliggende Xark- 1190
graven bevel,ditgewestgewapenderhand voor den Kerkvoogd te bem agtigen. DeHollandsche bezettingela, zoo wel als die van EOBERT ,m oeslen het land ruimen , datnu 1092
door den Bisschop in bezitgenomen , en doorhem aan het bestuur van ADOLF van F'
rp-

nenherg,zi
jnleenman ofsladhouder,toevertrouwd werd (1).
Schoon thansonderhetbewind van eenen geesteli
jkenVorst,ishetcchtertebetwi
jfelen,ofditveelinvloed gehad heeftop derFriezen i
jver,om hetlkruis,ter herovering
van hetIleilzge Zcz?d,aan te nemen,dewi
jlBisschop KoEwaAa.b,ten uiterste ingenomen tegen den Paus,de bedoelingen tlesHeiligen Vadersnietbi
jzonderzalondersteund
hebben (2). De onrustige aard derFriezen, hunnevri
jheidszuchtenlkri
jgslustzochten en vonden besrrediging in deze roemruchtigebuitensporigheden,M'elke den li
jfeigene, zo9rashj erdeelin nam ,de vri
jheid verschafte,endenEdelmanmetdehoopop
schitlerende wapenfeiten en rjlke bezittingen in het Oosten,begoochelde. Xen vindt,
dat verscheidene etlele en geringe Friezen , reeds den eersten togt onder PETER den
Kluizenaar, mede gemaaltt hebben (3). Daar echter ditleger uitzamengeraaptc en

berooide benden, zonderruiteri
j,zondertuchtenregel,waszamengesteld,vermoedt
men, dat de Edelen althans, nietden Kluizenaar ,m aar oooFalEn van,W ozzffî/x ge-

volgd zi
jn,onderwiensbanieren zich ook Hollandscheen ZeeuwscheEdelen geschaard
hadden (1). Zi
jtogen methem doorD'
uztaehland,s/zzgcrt
ljâ'en Griekenland naar 1097
X
'arkgraafs m et sterke kleurcn gcschetst. Verg.wlAsExll;s, Chron. r. Kriesl. B. IV. b1. 126.
UBBo xxxlrs, de Iler.Frfdzc.Lib.VI. p.97.Scuorlwcs, Fr.Ilist. 11.111.b1.87. F.sloxRos,
Fr.Jaarb.D.lI.b1.260 -269.

(1)ScHoTzxrs,Fr.Ilist.B.111.b1.87.
(2)Verg.hiervoor,bl.90.
(3)Occo sclRtExsls?b1.87.
(4)DlxKs,Noord-Nederl. en de Arrutd/ogf. b1.145. 001t T.tsso teltde Noord-Nederlandel's
onder de benden van GoornlErl van Bouillon :
Seguia la gente poi candida e bionda,
Che tra i Franchi, e i Germani,e :1 lnar sigiacc,
0ve la M osq ed ove ilReno inonda,
Terra di biade e d'animai ferace.
E gl 'isolanilorache d 'alta sponda
Riparo fansi all'océan vorace;
Ia'océan, cbe non pur lc m ercie i legni.
Ma intere inghiotte le cittadi e i regni.
Gerusalem me liberata, Canto 1.St. 43.

16()
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1085- Klein-lziè'. Bi
jdebelegeringl'anNlkaeasneuveldenvanhen slccoxutArcltAsl,
k,EpE
1190 UXltTMAX en '
rzEpxs EORTEMAX, met wien dit geslacht uitstierf. EELKE LYArCKKM:,een

neef des vorigen , en >-EII:E BOTXIA werden ,uithoofde hunner betoonde dapperheid ,

elk totbevelhebbereenertalri
jlteruiterbende benoemtl. LvAvcltwsl.
,
tzelfszoa hetbevel
over het veroverde Ngkaea zi
jn opgedragen,hetgeen eclaterten hoogste onwaarschi
jnljk
Hi
j volgde de krllisvaarders op hunnen overwinnenden togtdoorKlein-lziè'
en Syt-l
-è', op wellten Ioo GXLAMA en cnuo usltxa.xx zwaar gewond werden. ln Cklzezè'
ontving m en eene versterking van Friesche,.HollandscheenVlaamscllezeeroosrers,welke
onder aanvnering van zekeren ovlxExEa ofAVIXEMAR uitBouillon,sindsachtjaren t
1e

Ah'ddellandsclte zee onveilig hadden gcmaakt, maar zich thans bi
jdekruisvaarders
voegden, om door het veroveren van Ieruzalem en hetIL Land , hunne misdaden
Ilit fe wisschen. Alet launne hulp veroverde TAxchEoo voor zich cen lklein vorslendom
in de omstrelten van Alam istra , en vermeeslerde vele burgen in de bergpassen van
C'
l@J'
?
*ct
@'
e
**. Toen deze veldheer daarna deel nam aan de belegering van Jntioeltl
-è',

heeft 1)j hen waarschi
jnli
jk in C'
illciëachtergelaten , opdatzi
j methunneschepen in
(1e lesrensbelloeften van de belegeraars dier slad voorzien konden. ln stede hiervan ver-

overden zi
j de stad Laodzeea, ofschoon in laetbezit van den Grieksclaen Keizer,
llezeltcn tle wallen en leverden laaar aan Graaf Itwlxuwp ran Toulouze. llun aanvoerder

1.-INEMA.R, viel ltortdaarop in dehanden derGrielten, en werd eerstna langcn ti
jd,
op aanhouden van Goorztxzo van Wp?zk-llt
?'
zl,ontslagen. Nuvolgdenzi
jmethunneschepcn
1098 hel hoofdleger der kruisvaarders, langs de ltusten. Ondertussçhen was Antzocltl-è'in
ke voor die slad bleven ,teltle
t1e magtder Christenen geraakt,en onder de Friezen,well
m en den edelen oALAx.
t,wellte aan zi
jne wonden,in hetbelegvanCaesarea bekomen,

overleed. Zi
jn togtgenoot IIERMAXA bleef in Jntl-oehl-è'bi
j BoEstolp,Vorstvap Tal-eltte, doch de overige Friesche Edelen troltken methe@hoofdleger naar Jerazalem.

ln het bestormen t
lier slad werd IzvxrcltAM&.zwaargewond, en I'EIKE Bor
rxzak, zi
jn
boezemvriend en getrouwe medgezel in de ge
'varen , had m en reeds onder de gera
tvcltxAxA hem vond en naar de woning
1099 sneuvelden verlaten , toen de dienaar van L'

van zi
jnen meesterbragt, alwaarde beide helden, dnch langzaam ,van hunnewonden
herslelden. Totloon der dapperheid,werdellzi
jdooroonralEn van Wt
??.
:ïJJ/AI,thans
Koning s'anJeruzalem ,totritldersgeslagen (1).
Ondertussclaen hadden andere Friesche Edelen , als uoxxA UOMMINGA , oonFRlrn

(1)Occo sclRtEssxs,Iàl.87 89. MTlxsExlrs, Cltron.1'.friesl.B.lV.b1.127,128. tl:zo
xxxlrs,deAer.Frh.Wïdf.Lib.VI.p.98,99. E.nxxlxo,
t,Hist.r.Oost
fr.bl.99.F.eloznos,
Fr.Jaarb.D. ll.bl. 271 281. Mr. olltxs, N oord-l
Yedet'
l. en de ffrMïdl/gf.b1. 143- 151 en

dealtlaaraangehaaldeschl'
i
jvers.
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hooRoA, slxlcs cAxMI>o-& en 'rz-tx-l-lwo x-k
rsnzvsasocxxwot,uitltaliè',waarzi
jzich1085-

i
'

n de letteren en wetenschappen oefenden ,den togtnaar Paleetina aangenomen. Hartel*i#ik was de ontmoeling m etrvavcxaxA cn IIOTwIA ,die hen aan Kelling Bovozw xzx l

1190

van Jerztzalem veorstelde,welkehen minzaam ontving,en in viens(lienstzi
ji
jverig
deel namen aan de gevechten tegen de Saracenen. Xctden rcem eener uitstekende

dapperheid,vcrlieten zi
j ditgewest;de Koning .z.elfdeed hen methondcrdpaardenuity12 4an
. (logstgeleide naar Jaf à, waar zi
j zicb naar Keneteèinscheepten. Van daarbezochten z,
lukaana
Rom e en kwamen , na eenen tngtvan xier rnaandcn ,belaouden in F'
rieeland aan,al- l10,
3

waarzj doordebll
jdemenigte. nlctomgangen,lkruisen en vanen,plegtstatigwerdell
ingelaaald (1).
In hetzelfde jaarhad IIEXIIRIK ,bi
jgcnaamd deD l
-kke,'Herlog :an Sakee'
n,getl'acht
Frleslalld te overwcldigen. Gehuwd m et CEERTRVIbA ,de zuster van XarkgraafEG-

BERT 11,maaltte hi
j aanspraalt op al debezittingen zi
jnsschoonxadcrsin datgen'est,
*

welke, naar zi
l.n gevoelcn , Avillelteurig aan de Kerk van Utreellt geschollken Ah'al'ell.

Te dien einde sleothi
j een verbond met rnEnlnlx ,Graafvan Oldenhurg ,em zicl'
l
derwaarls ongehinderd cencn weg te banen. Oldenhurg toch was de sleutelTan O()&tFt.leeland , waarvan hetdeor moerassen en heidevelden gcscheiden was; en de O1(1enbul'
ger Graven zagen niet ongaarne, datde Friezen weder onder laetbestuur van <9ak-

',
c?l kwamen. Xet eene sterkekri
jgsmagtwaslli
j reeds,brandendeen roovende,over
de moerassen tetaan N orden doorgedrongen , cer de Friezen ter weêrstandbieding ge-

ret
?d waren. Hier cchtervielen zi
j,metbeleid en moed op llcm aan,en bellaalden na
een moortldadig gevecltt,eene volkomene overwinning opdcn vi
jand,wiensruilerjzicll
w cgens t1en m ocrassigen grond ,nictbewegen ltontle. HE>DRIK sneuveldemethetgroot-

jn
evlugtachterhaald,en zwaargewond,door 110G
s(e gedeelte zijnerbenden; lai
j wasop zi
e
de verbitlerdeFriezen in zee geworpen (2,
). De vri
jheid vanOoö.t-Frg-ealandbleefdoor
deze nederlaag, voor dien ti
jd ongeschondcn, en de graafschappen Ooetetgoo en
k'
krestelgoo genotcn eenigejaren,cene gewenschte rust.
Deze staat van kalmle en vrede strookte voorzeker te weinig met den aard der'

(1)occoscpRtElsls,oflievcrJ.'
vsvTlRl,pCltz'
on.r.Friesl.bl.89- 91.Ann het eindedesvelllaals,
voet;tLiJ
-crbi
j:))ditallcswasbi
jdenveldschri
jvcrendicnaarvanLvkrcKlxzagellctcnwztRozAxltsx.
k,
opgetckcnd,hoelangziiopyderplaatsevertocfdcngelcgcnhaddcn,Li
jmalkandergeschrevcnJdaar
llij nog in 'tbredevcrhaalde,watl
zeiligeplaatscn en aiatcnzy daar albczogt,verworvcn, en
verdient lladden, die ik om ltortheidswillchier overgeslagen en verbi
clopen hebbe, wanthet
*i
@g
den lczcr door langheid van dien ,verdrietig zoude gcwccstheLbcn-'' Zie DIRKS,t.a.P.1:l.155.

(2)E.BExxxo:, Ilist..
r. Oost-lzriesl.bl.100,plaafstditvoorvaleenjaarlater. :vlxssulu.,
cltron. r. k'riesl. B. V. L1. 130. '
tfllBo EMxlrs, de Aer. Iris. # v.
6'
f.Z?'
J.1.
'1.p. 100, 101ScsezAxvs, Fr.Ibst.B.111.b1.69. F.szorsosp Fr.J'
ccrl.D.lI.b1.287 289.

II.-nEEL.
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1f)85- Friezen, dan dat nietl
aunneEdelenzoutlengetrachthebben,elderskri
jgslauwerente
1190
plukken ,en hiertoe bood steezshetOosten genoegzamegelegenheitlaan. EELKELvtrc-

KAMA,gefolterd doorberouw ,datlzi
j hetIlèl'll
ke Land verlaten laad,beslootmetztj11()t)nen getrouwen >'EIKE BOTIIA,nogmaals derwaarts te treklken. Zi
jnneefEpoLtArcKAMA , GODFRIED ROORDA Pn W ATSE IIERAAIA Vereonigden zich m et hen. Te Fenetië
gekomen , werd rtooRnz
t ernstig ongesteld , en men besloot,dat w krss nERAMA bi
j hem
-

z0u bli
jvcn, terwi
jl de beideLv-kvcltz
kslx'sen BoTxxA, door heiligen i
jver bezield,de
reis voorlzetten. Tegenwind dwong hen eenige dagen op Kandl-a tevertoeven ,entoen

zi
j wederondcr zeilwaren,werd EEIZI
tE x,vAucxxxtdooreeneziekte aangetast,wellke
hem , op den dag hunner aanlkomsl te Iajj'
à,in hetgrafsleepte. Naarden wensch
tles Ridders, werd zljn li
jlt,metgroote kosten naarIerttzalem gevoerd en plegtstatig
aldaar ter aarde besteld. Slechts ét-ne maand later vertroltlken Bor
rxlx en EpoLYAUCKA-

xzt, onder Koninlkli
jlte vergunning, wedcr naar FFeltetz-J,

hiervernemende,dat

ltoolto: en HERASIA, weinig welten na hun vertrelt,huiswaarls getogen waren , volgden

zi
jhun spoor,en ltwamen,evena1sdeze,behoudeninFrzeslandterug (1).
Roemvoller doch ongelultltigervoorde Friesche kruisvaarders>cindigdetienjarenlaler
een antleretogt. '
W ATSE nERASIA had hetonbevredigd en steedswakend vcrlangen naarhet
Ilelllge Zcnd, nietlanger kunnen bedwingen ,eneenigeEdelenbewogen ,hem derwaarfs

te volgen. Langsden gewonen weg over Kenet'
J)'en Iaya,ltwamen zi
jteIeruzalem ,
e11 boden Koning Movomvxzx 11 hunne diensten aan. ln een grooten stri
jd tegen de
Saracenen ,werden w z
kTsEIIERAM: en rloxxE uoxnllwoA weldra de slagtofrershunnervermetele dapperheid ,en sneuvelden. 0m hen te wreken, vielen hunnespitsbroederswoe-

dend op de vt
qanden aan,die echter,hoewelten kosle van veelbloed,eindelt
jlt zegelxraalden. BounEw lzx zelf,w Al'sz vAw ocKlxcx en slxuo vAx CAMSIIXGA metvele ant
lere Edelen en Ridders,vielen in hunne handen ,en oonFRlEo nooltnt benevens uzsszxz
IIERAIANA Werden Zsfaar g0WOnd; deze hersteltlen, genen echter werden later voor een

zeer groot losgeld vri
jgeltocht. '
W at er eindeli
jk van hen geworden is, wordtniet
gemeld (2).
(1)OccasclntExsls,bl.91,92. WzxsEMxrs,Cltron.,
p.Friesl.B.111.b1.129.
(2)Occo sclqtExsls, b1. 93,94. W lxsElllrs,t.a.p.b1.131,132. PsBo Exxlt;s,deAer.
Fris.Hist.Zï5.VI.p.101,102. Exxlvsschijntecllterdewaarheiddezergebeurtenissen tebetwi
elcn,wannecr l
ai*i
cat
)Cuj
usnarrationisftdem autoribus suistuendam relinqu
'' svi*i# zien
*i
er
#z
v- :)
uœ. occhtcr Inctk'
. szoERos, Ft'
.Jaarh.D.lI.bl.322 , volstrekt niets in ditverhaal# welk hetonwaar-

schiinliik maakt. DatdeKrpniikschriiver zichinhetl
-aartalheeftvergist,enKoningBoroEwxzxnietin

1120maardriejarcnlafcrwertlgevangen genomcn,iswelligtaandeonleesbaarheidvanhethandschriftJwelkhijbezigde,tocteschri
jven. ZieolRlts,Noord-xederl.ezldeAi-Mfdf.bl.541 155,
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Ondertusschen stortte devredeover Frzesland zi
jne zcgeningen uit, en Gronl-ngelt1l
0t
l
59
Jf
-'il1hetbi
jzonder, sleeg door den steedstoenemenden handel,in bleeienwelvaart. Om
zich te beter tegen de omzwervende rooverste verzekeren , werden de heuten stalketsels of omheiningen, naet welke de plaats slechts gebrekltig gedekten versterktwas
afgebroken , en door eenen muur, graclzten en torensvervangen , wellte haar hetaanzien en de gedaante eener stad verscbaften. Bisschop oooEsalzo van Utl-ecltt aclltte

zich hierdoor in zi
jne regten alsGraaf-Bisschop,beleedigd,dewi
jlzonderBisschoppeli
1
jkevergunning,dezc Asrerken waren opgehaald,en dwong deGroningers,muurent(
)rens te slechten,enalleswedel
-in den vorigenstaattelzerstellen (1). Ditechtergeschieddenietzondergroote tegenkanting van de zi
jde der Gelkl-ngere, eenaanzienli
jlke
aanhang, die zich in Gronl-ng
,c:ztegen de Utreclatsche Bisschoppen gevormd had. Zi
j
valten dewapcnen op tcgen den bisschoppeli
jlten stedelaouder, cn s'celvollkssneuvelde
in de afwisselendegevechten. Groenenherg , hetslotdesstedehouders,nabi
jE urel,
.
y'
u.
nneaan deIl'
unae,werd doorhen belegerd en inpuin verkeerd (2).
He
t
mo
e
t
o
m
d
ezcn li
jd geweestzi
jn,datoooErtluoinhctbezits'anOoetergooenkKee-11
s
12t
1116
etgoo, door HzxnnlltV werd bevestigd. ln den giftbriefverlklaarttle Keizer,datlai
j
deswege dit geschenk vernieuwde en naderbevestigde,))opdatOODEBAI.
D en zi
jne opAolgers, hetvri
j en zondertegensprelten zouden genieten ,zoo datniemand derKoningen en Keizers, zi
jne opvolgers, noch hi
j zelf,ooitde Utreclatsche Kerltdaarvan beroovcnltonden (3).'' Hoeweinig echlerzulkesterkeverzekcringenbeteekenden,wanneel'
eigenbelang,staatkunde of wraaltzuchtvoerschreven ,cenen anderenweginteslaan ,bleek

reeds toen nExllllzltsonmiddelli
jke opvolgerLOTUAIR,den Graafvan Ilolland rnetde
beide Friesche graafschappen begiftigde (1). Deze schenlking sliet de Friezen zeer 1132
tegen de borst. Xen wil, en hetisgeheelnietonwaarsclal
jnli
jl
k,datzi
jden ollstand
hunner stam- en naamgenooten ,de W est-Friezen, aangcvuurd en ondcrsteund hebben.
Na het ten onderbrengen van W eet-Fl'l
'eslattd,zou de Hollandsche Graafhet op hen
gemunt hebben, indien nietde invallende dooi, en de onlustenmetFluoRlsden Z?cc,-/:j

(1)Occo scàRtExslsJ bl.85. E. nExlxoA) Ilist. r. Ooet-Frtesl. bl.100. UllnoEM3IItr:,d6
Ser.Frls. Sz-df.Lib.VI.p.101. ScuoTi
sxrs? FI..S ïyf.B.111.b1.89. F.szosnos, Fr.Jaarb.
D. II. bl. 308. AV
'Es'
rExoolp, Jaarb. wczlett zrt
?/r Gron.D .1. 1:1. 173. Zie over hetregt dat
deBissclloppen zich op Grottingen zelfaanmatigdcn,Licrveor,bl.84r85)en voegbijde aldaar

aangehaaldeSchriivcrs,xoslxGl,Staatsr.D.1.la1.40r65 enz.

(2)WEsTxlooRp,Jaarb.r.Gron.D.1.b1.173.
(3)Ziehiervoor,bl.136(7).
(4)ZieLiervoer,bl.115:138.
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1085- dit doel verijdeld hadden (1). Oostergoo en Westerg·oo werden ook kort daarop door
1190
Keizer KOENRAAD III, op nieuw aan den Bisschop van D tree/It geschonl\en, en dezc

gift werd zeven jarcn later bevestigd (2).
De rampen,
seling

van

welke uit

gezagvoerders

dit over en woderschenken , uit deze gedurige Ver\'V1Svoor

Friesland

inwendige twisten en geschillen verhoogd.
tusschen eenige
welke

moesten voortvloeijon ,

werden

door

In dit tijdperk irnmers ontwikkelde zich

voorname adellijkc geslachten, de beginselen dier oneenigheden nit

naderhand zulke

verregaande verdeeldheden , noodlottige partijschnppen

vernielende burgeroorloogen zijn voortgesproten.

DOU'VA

en

te Harns , ge,Yeldig, trotsch

en opgebJazen van aard, en steunende zoowel op zijnen rijkdom, als op de slerkte van
zijn slot of stins tusschen Alntenuln en Di,jl'isltorne, trachtte van Itid tol Iijd, zich hoven
de anderen te verheflen , en den Erlelen , uit dien omtrek , de wet te stollen.

Zckcrc

reed of op,veg over zijne landerijen, gaf aauleiding tot eenen binnenlandschen Ii-rUg in
welken verscheidene adellijkc geslachten hetrokken werden ,
1133 Immers

SICKO DOU'VES

die jarcn geduurd heeft,

ell

te Graiinga , oordeelende regt Ie hebbeu op het gebruik van

dien OP\vcg, zond zijn zoon mel een hooiwagen der waarts , hetgeen door

DOU\VA

zoo

hoog werd opgenOll1en, dat hij den edelen jongeling op de "plaats , en met cigen hand
doorboorde.

8ICKO

te Gratinga, overstelpt van smart, en gloeijende van toorn en

'v raak , roept onmiddcllijk zijne nabestaanden en dienstmannen bijeen, verovert en ver...

nielt het slot van den algemeen gehaten DOUWA, die met vrouw en kinderen wordt
omgehragt, Zulk eene daad konde niet ongewrokcn hlijven. SASKER en EDO , broeders van
DOUWA,

gordden het wraakzwaard aan, en bezalen genoegzamen invloed, om' ccnige

Edelen tegen

SICKO

wapenen te brengen.

te Gratinga, en zijn deelgenoot

De tusschenkomst van den all! ran

en dien van Bethanie, beide vredeminnende en aanzienlijke mannen, on-

dersteund door eenigc voorname Edelen, als
ROLTS

te Gerbranda, in de

De toorts des burgerkrijgs was nu ontstoken , welke eerst na vijfLien

ja ren van vernieling en moord, werd uitgebluscht.
ST. ODULFUS,

EDO EDES

te Hera 111 a ,

RITSKE TAKIS

llERIUANA

TZAARTZA,

DOU'VA

en

BELKO

UHRIS

te N!/en/Illis,

TARO GER-

te Hiddama en

JOUKA

te

H arliga, bewerkte toen een verhond van bevrediging, dat echter den ingekankerdeu
wrok, welke zulke diepe worlelen had geschoten, niet geheel konde vernieLigen (3).
Ter\vijl deze inlandsche twisten Friesland teisterden, de graafschappen Oostergoo en

(1) Zie hiervoor , bl. 115-118, en de aldaar aangehaalde Schrijvers , benevens- F.
Jaarb, 1). II. hI. ~335-337.
(2) Zie hiervoor, hI. 119, 139, 142.

(3) Occo

SCARI.ENSIS,

u, 94.

WINSEMIUS,

ekron. e, Yriesl. D. V.

u,

1:J4.

SJO!BD5,.

Fr.

1)E S V A D ER L A N D S.
Jfeetergoo wederin hetbezit der Utrechlsche Kerk geraakten ,cn deopstand derG1.o-1055-.
1190

nlg-ngerseen hcvigenllri
jgdeed ontbranden (1),werden deFriezen,welken deSikselerJ1a8landstreek wasafgestaan, door de vroegcr verl'aagdeObotlriten aangerand (2).lletvlek 1144
of stadje Stinel,door emlrent xier honderd Friezen Lewoontl,(loch xan velke drie
lznnderd ter regeling hunner zaken naar Frl-eö'land waren gelogen , werd deor dric

tluizend dezerSlavoniërsovervallen. Zi
j ontmoelten een dapperen tegelqstantlen moesten
wi
jken. W eedend van sp.i
jtenschaamte,draaldenzi
jechternietlang,om m etverdubbeld
geweld, cenen tweeden aanyalte bepreeven. llethonderdtalFriczen trotseerde eenen
geheelen dag de bestorming desovermagt
igen vi
jands,welke,laoewelstecdsdcornieuwe
benden versterkt, metschande werd afgeslagen. Eîl
ldeli
jlkwanlaepende de plaats door
cweld te bemagtigen, nam men listte baaten traclatte door schoene woorden en beloften van li
jfsgenade,de inwoners tot de overgave te bewegen.Reedsluislcrden cenigen

naarden l'el'
leideli
jlten vcorslag;recdspoogden zi
jandercn tlaarlcete overretlen,tcen
priester oERlzAclx zi
jne wankelende land- en logtgeneoten metnieuwen mced bezielde.
))Xannen,''dusluidde zi
jnetaal, ))watgaatu aan? vatoiltgi
j? Denkt gi
jdoor dc
overgas-e uw lesaen te redden, of datde barbaarsclle on-clarislenen Lun ncol'd zullelt
houden? Xi
jne goede landgcneotcn, gi
j dwaalt;gi
j vcrlkeertin eenen dwazen vaan!

W eetgi
j niçt,datonderalde vreemdelingen,die zich Lerwaartsbegevcn hebben,wi
j
Friezcn, door deze SlavoniërslaetmcestegelaaatM'orden? W i
J
.
'staan Li
jLen te eenen
male in eenen kwaden rcuk. W lal'om viltgi
j dusuwe zielcn Mcgwerpen,dccr uwell
dood te verlaaasten ? lk bczweer u lli
J'Gcd , tlcn Schepper val)het lleelal, nien hct

niet,moei
jeli
jk is, door weinigen te laelpen, datgi
j ncg cenepoosuweltrachten beproeft, en de llandcn legen usl'e vi
jandcn weert: wantzeo lang 55i
j dcordit bolwcrlk
omsloten bli
jven, zi
jn wi
j onze Landen en wapcnen magtig, en erislaoop voor ons
leven; maar eens ontwapcnd, bli
jfterAooronsnietsandersoverig,dan alshet redelooze vee geslagttewcrden. Neemtdan uwe zwaarden weder op, die de Ai
jand xan
u eischt; keertdie in zi
jne ingewanden om , totwraak van uw bloed. Laathem uwe
dapperheid proeven, en dele u eene bloedige oyerwinning bezorgcn-'' Dezemoedige taal

vordt dcor eene nog stouteredaad gevolgd. GEsz-Acllplaatstzich,geli
jk een andere
uoaAr
rlvs cocx-Es, slechts van é/n man vergezeld,A'oorde pcort,dri
jftgelleele Lcnden terug, en stootmeteigen hand, vele Slasroniërster neder. Neclahet vcrliesxan

een o0g, noch eenewonde in den onderbuik,kunnen zi
jn moed doen wankelen. Met

(1)Zichicrvoor,bl.139 141.
(2)Vcrg.Lierveor?bl.122.

A LG EX EE N K G ESGH IED ENIS
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onwederstaanbaargeweld stormtlai
j op de vi
janden in,en debenaauwdevesteiseindell
jk gcred (1).

Ondertusschen laad Graaf ADOLF van Schallenburg en 1101st:z
,
n , zich met de
Denen , Saksers, W eslfalingel-s en Friezen , tegen de heidensche Slavoniërs, Avelltç
langs de Ooetzee woonden, ter kruisvaart vercenigd. Op het berigt van de ver1147 woestingcn , welke t1e AYenden cn Obodriten aanrigtten ,rulkten de lkruisvaardersr ill
twee groole legerafdeelingen ,ever de E lhe tegen henaan. Gebrek aaneensgezindhcid afgunst, kwali
jk gcplaatste eerzucht en slechtberekende hebzuchtonder de bondge-

llooten,veri
jdeldela dezen togt. De îvendcn lietcn zich weldoopen,doch keerdell
spoedig tot hunne oude odendiensten rooftogten terug (2).
Hetbljktniet,datdeFriezen,in dezcn ti
jd,deelgenomen hebben aan dengrooten
tloclzm islukten kruistogtondcrKeizerI
toExnaz
-o l1Icn IuonEwxzltVlIvanFrankri
jkJ
ten warezi
jbedoeld zi
jn geworden ofbclloordlaebben onderdieNederlanderstBatavenl
van welke melding gemaakt, en wier ongelukkig l0t,door het verraad der Grielten

berokkend,betreurd wordt(3). Xen vindtdaarentegen,datzi
jzich aanslotenaaneelze
vlootvan tweehonderd Engelscl
ae en Ylaamsche schepen,wellteinhelzelfdejaar,ondet
aanvoering van den Nederlandschen Graaf Aaloro ran A crz-c/z/f',eenen togt naar het
IleillkeLand ondernam. Verstrooid door eenen hevigen storm op de kuslenva'lGal-

lzcz-â'en Portttgal,liepen verscheidene dezcr schepen in een haven nietverre vanSatt
Iago. De kruisvaarders, welke met deze scllepen gelkom en waren , deden eene bedevaartnaar hetgraf van den 11.zAxoBrs,en giltgen vervolgens, op aanzoek-vanKoning
xlzroxsrs, onder zeilnaar Ll-ssahon , om methem die stad aan de m agtder Saracenen

21 vante ontrukken. Na een langdurig en bloedig beleg, werd zi
j bi
j verdrag aan Koning
W ijn-trFoxsrs overgcgeven , en de onmeleli
ke buitonder t1e ltruisvaardersverdeeld. Deze
J.
m aand -

1147 zetten in hetbcgin dcsvolgendenjaars,vroli
jk,volmoed en voorspoedig hunnen zcetogt naarSyriè'l'oort, en troltken op Palmzondag Jeruzalem binnen,alwaarzi
j het
Paaschfeestvierden (1).
Men verhaaltdat vöörLîeeahon , in hetheir der Friezen, zicla een beyelhebber be-

(1)HEtxoto,Chron.Slaror.Lih.1.c.64,in tElnxlTzlz#cAer.Brunsv.é'
cryf-'
r.lI.p.590.
E.sExlxGzJ Ilist. :). Oost-Friesl.b1. 101. Usno xxxzt's, de .
Sc,-.Fris. Hist. Lib.V1I.p.105.
ScnoTAxrsJ Fr. # f
-.
çf.B.111.p.93. F. szoEnns, Fr.Jaarb.D. lI.b1.361 364.

(2)I'
IEtxol,o, Cltron. Slar.Z'
?
3.1.c.65.p.590;benevcnsdebovenaangehaaldeSchri
jvers;
en dieJgeraadpleegd doorMr.olRxs,N oord-Nederl.e,ldeK ruistogt.,b1.158, 195 202.

(3)Mr.DlnKsJt.a.p.bl.157. Verg.uEl-xol-o,Chron.Slar.ZïJ.1.c.60.p.587J588.
(4)Chron. Blaror.Zï:.1.c.61.p.588. DooEclllxl Jppendl'
x adMIR.scoTxChron.p.676.
AwsztxlGxxBttcEwsls Cltron.p.964. M r.olltkszt.a.p.bl.160- 162J209- 214.
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vond , popTwl'vs gelaeeten, een oud man, zeer godvruchtig, en geboorlig van Jkh4tte.1085D
1190

eze ropTa'
rcs riep met luitler stemme,toen zi
jindcn stri
jdgingen: ))nli
jnelieve
broeders! alonze hcop en troostzullen wi
j op Gedslellen;stri
ldtGodsstri
jdmetopgeruimdheid, cn besclaermtons land, w ant, hetzi
jwi
jden stri
jd winnen,hetzi
jM'i
jdiell

verliezen , of allen verslagen worden, het eeuwigc leven wordtons zelter ten deel-''

))A1shi
j ditgezegd had,bk dusluidtde legende verder, ))werd de Hemelgeopend,el)
sllT slAuRlclus,m eteene groote schaar ridders ging in de luchthetFriesche laeirTo0ruit, en verjoeg alde Heidenen. A1s dc stri
jtlgewonnen, de stad ontzetwas,en pop-

TztTrszich ontwapcnde,werd lzi
jdoorecncnhcidenterneêrgeschoten,wellteaanden
berg verscholen lag. Zoo st
ierflli
jin Godalmagtig, en iseenmartelaarGodsgeworden, svantl
ai
jstreed voorlaetchristeli
jk geloof, en op zi
jn grafwieseen zeerschoone
De
ge
s
c
l
l
i
e
dkundi
ge
f
e
i
l
en
op
we
l
ke
deze legcnde berust, worden
palmboom (t).:,
dopr Penigen srerWorpen j doot
*anderen daarentegen aangenomen , wellte m eezlen , dat
deze gebeurtenissen,in den mond desvolksbewaard,van ti
jd t0tti
jd metzoogenaamde
*

wonderen opgesmukt, cn alzoo honderd jaren nahetvoorgevallene,doorecnen schrl
.
l
aver geboekt zi
jn, wiens gebrelkkigekenniszoowela1sde onkundezi
jnsvertalers,van
eene zngenom ene, eene ontzette, en van eene P ortugeeeelte eene Frzeeclte slad ge-

maakthebben (2).
Terwi
jl de Friezen eldersden roem hunnerdapperheid handhaafden, genootFrg-eeland zelfvrede en voorspoed,ondanltsden wrok,welketusschen eenige adelli
jlke geslachten sleedsvoortduurde. Slechtsvoorkorten ti
jd wcrd de rustvan buiten gestoord
door uzxolvlx,bi
jgenaamd deLeeuw,Hertogvan Saksen en Bel
j-eren. Om dennederlaag zi
jnsgrootvaders,HEXORIK den Dv-i/cc,op de Friezen te wreken,bragtlli
jeene 1155
heirmagtbijeen (3). zi
jnplan,laoezorgvuldig ook beraamd,mislukte,dewi
jldeFriezen llem verhinderden zi
jneruiteri
jte onlplooi
jen, in welke de krachtzi
jnslegersbestond. Ht
j moest,even a1s zi
jn voorganger,metverliesterugtrekkenp doch had het
geluk zt
qn leventeredden (4). Ongestoord en metijverwerd nu enlaterhetstichten
van Kloostcrsen Kcrken in Frg-eeland s'corfgezet,dewjldewelvaartruimschootsmid-

(1)GestaFrcdpsv';l,in demerken van âcfProrl-ktciaalFrïcdc/zGenootschap?D.1I.a;.2.
bl.128- 130Jvcrtaald in ozaltsaangehaalde verhandeling? bl.203.

(2)DIRKS, t.a.p.b1.206-209.
(3)ZieLicrvoor,b1.161.
(4)E.Bzxlxoz, Ilist.r.Oost.Frz-cdl.bl.103. ScloTAyrs, Fr.Ihst.1).111.b1.93. Ungo
xxxlvs,deA er.Fris.#,:f.Lib.VII.p.106,107. F.gJOERDSpFr.Jccri.D.11.bl.374.
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1085- delen s'erschaflejaan de wenschen #an degodsvruclltdierti
jdenteYoltloen (l). Die
1190 1V01Vaart Werd echter een gevoelige slag toegebrngt door den zoogenaamden Jujjaans-

Vloed , wellte van het F l'
le totaandeE J1:,maarbovenalinhettegenwoordig Frzetland,

de vreesscli
jltste verwocstingen aanrigtte. De Noordzee, boven gewoonte gestegen
en door stormen gezweept,stroomdein eenendonkerennacht,overdedl
jken en 4'erIa spreidde zich overFrieelandsweligelandouwen ,dieinéén oogenblikin denallerellendigIzou
w' ithad ditgeWesteenegrootererampgetrofl'
en;hetzi
j
* stentoestand herschapen Werden. N00
Oj
Sprok-men lelle op t1e menigte menschen die omkwamen, en wier getal op honderd duizend
k'el.
maand llegrootwordt;hetzi
l m en achtgeve op de verbazende hoeveelheid vee, door (je golyrn
1161 35
,vggesleept,en (1e uilgestrekte weiden door.hetwater A
'erzwolgen;hetzi
j men eindeli
jk
het groo:aantalhuizen lleschouwe, wellke alom ofweggespoeld , of dooy de geweldige
onwedcrs in brand gestoken wcrden. De Juliaansvloed is m etschrilt en ontzetting ,in

degelzeugenisdervolgendegeslachtenbewaard gcblevcn (2).
Nog gevoelde mcn dc naweeën dezer os-erstrooming , toen het steeds smculend
vtlur van twist tllsschen de Gravcn van Ilolland en de Bisschoppen van Utrecht,over

lletbezitvan Ooatergoo en Jkreetergoo,dreigde in lichtelaai
je vlam uitteslaan. llel
schi
jnt, datGraafrlzoRlsllIreedsbi
jden aanvang zi
jnsbewinds, bedachtgeweestis,
zich van deze Friesche graafschappcn lncester te maken. Xcn vermoedtdituiteen brief

Tan PausADRIAAN IV in elf hontlerd negen en l'i
jftig, ten verzoelte desBisschops van
Utreehtgcgeven, in wellten hi
j hetStlcht, metalwatertoe behoorde, zoo a1shet
Frieschegraafsclaap,helslotvan Erfurd,hetlandvanDrentlte,de Tienden in #pJland, in zi
jne bescherming neemt, en de overtredersmetdenpauseli
jken vloeltbejd de Bisschop,doorhettoezeggen :an heteen
dreigt (3). Xen denkt,datna dien ti
of andcr dezer gocderen, het verlangen des llollandschen Graafs bevredigd heeft,die
anders, ofschoon een leenman van hetSticht,den Kerkvoogd zoo ligt geene hulp te-

gen tle Groningers en hunne bondgenooten zou verschafthebben (1). Hoeditzi
j,
vsoszs gordtle rcedshetstri
jtlzwaard aan,om zi
jn regtop Frieeland metde wapenen
1165 le ondersteunen, toen Kcizer razozltlx , door Bissclaop ooovalEo ter bescherming

(1)Occosczal,.bl.95. WxasExlrs,Cltron.r.Kriesl.B.V.bl.136,137.Oudlt.esGesticlkt.
r.Friesl.D.1. b1.386. D.lI.1
al. 132 cnz. F. sloEans, Fr. Jaarb.D.ll.bl.377- 385,397
410, 412- 422. Tegenlo. Staat r. Ft'
iesl.D.1.b1.345- 351,357- 362.

(2)BEIIwoA,Ilist.r.Oost-lh'iesl.1nl.103. UnnoExxlrs,deAer.Fris.#'
?
:f.Lib.VlI.p.110.
6,
NBBEx&, Nederl.'Fcfcrrl/c#ezl, bl. 32.
. OCTIIOF:, Terltand.der W clc?-rl.bl.201.

(3)V.xlEnls,Cltarterb.r.Holl.D.1.bl.107. Cltartel.
b.w.Priesl.D.1.L1.77.
(4)VzNwlzy,op wzGElaAR,St.1I.L1.79,80. Verg.hiervoor?bl.145,146.
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ingeroepen, hem voor zich to Utrecht ontbood en den twist vereffende, hepalende: 1085-~
1190

dat de Bisschop en de Graaf gelijk regt op het Friesche graafschap zouden hebben, en

de inkomslen en schaden evenredig door hen verdeeld en gedragen worden. Uit heider
naam zoo een Graaf, door heide gekozen en door den Keizer hevestigd, het ge,vest
heregten, onder eede, den eenen Heel" niet boven den anderen te bevoordeelen; bij

verschil van keuze , zou de Keizer bevoegd zijn eenen Graaf te benoemen. Met wederzijds genoegen, mogt elk eenen pleithezorger of zaak waarnerner aanstellen, om voor
elks bijzondere belangen te waken. Jaarlijks in Bloeimaand, waarin van ouds de landdag gehouden werd , moesten de Bisschop en de Graaf op denzelfden tijd in Friesland
komen, ieder van dertig, of een gelijk getal ruitcrs vergezeld.

In de eerste acht we-

ken zou de Graaf de wereldlijke regtszaken afdoen; de kerkelijke regtsgedingen daarentegen , zouden door den Bisschop, in de volgende acht weken insgelijks beslccht

worden.

Eindelijk verbonden zich de wederzijdsche parlijen tot eene boete van vijf

honderd mark zilver , ten hehoeve del' Keizerlijke schatkist , op het schenden van dit
verdrag (1).
Uit de \vijze \vaarop deze twist tusschen den Bisschop en Graaf

FLORIS

heslist werd ,

heeft men , en naar ons inzien te regt, heweerd , hoe duidelijk het blgkt, dat de Keizer Opperheer 'van Friesland was , en dat derhalve tot den rang del' sprookjes rnoet
teruggebragt worden, wat eenigen over de vrijheid del' Friezen in die tijden, verhalen (2).

Het is intusschen waar , dat de Friesche Kronijken van de aanstelling eens

regtcrs of Graafs over Friesland, op den hepaalden voet, geen ge"vag maken, maar
integendeel melden , dat

SAKE REINALDA

toen nog Potestaat was en bleef.

Reeds

vroeger zou hij deze waardigheid tweemaal bekleed, doch telkens met het jaar weclef nedrgclegd hebben, » dewijl dit ," zeide hij,
medebragt (3)."

» het gebruik del' voorvaderen

Men meent, dat zoo lang hij het roer van zaken in handen hieId,

er niets ten nadeele der vrijheid ondernomen werd, maar dat na zijn dood, de Friezen
zich vrijwillig onder het bestuur der Graven van Bolland en del' Bisschoppen van

(1) Zie het Contract hij nEDA, P: 171. - V. lUIERIS, Charterb, v. Holl. D. 1. hI. 110. Ohorterb, e, "friesl. D. 1. hI. 78. Verge occo SCARL. J)1. 96. UBBO EMlllIUS, de Rer. Fris. 11ist.
Lib. VII. p. 112. Scrror.s.sus , Fr. Hist. B. III. hI. 96. 'VINSEllIlUS, Chron, e, r-u«. R. ·V.
bI. 138. KLUIT, tu». c-«. Com. T. L P. I. p. 110 (86).

(2)

KLUIT,

(3) Occo

II.

ut« C1'it.

SCARLENSIS,

DEEL.

Com. T. 1. P. 1. p. 112.

hI. 97.

WINSEMIUS i

Citron. e,

r-u«. B. V. hI. 139.
22
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Utreclttbegcvcn hebben (1). 'ekerishet,datmeu geen bcscheid vindtM'an hetgeen
enaangaande,isvoorgevallen (2).
Toteen naderbewi
js van derFriezen ondergeschilktheid aan denKeizer,strektde
Keizerli
jke uitspraalt in het oude geschiltusschen den Graafvan Ilolland en hetgeslachlvan GxLknxA,betreklteli
jlt hetKreiler Bosch (3). lletpleit,doordcnHertog
1167 van Lotharlngen onbeslist gelaten, werd ntl, na A-erloop eener halvc eeuw , tloor
KeizerFREDERIK I beslecht. Den Graaf van Ilolland wertl ecn derde gedeelte van den

eigendom , en Juw okxz-kxx en zjnen erven, tlc vri
je jagtin hetgeheele bosch tocgcnezen (1). GALKMA,deroem Yan zi
jn geslachtgenaamd, ovcrleed rccdslletvolgentle
1aar, en kort daarna zi
jn zwagervrlxzlto REINALDA,dieinsgeli
jltsollderdcvoortrefleJi
jksteFriescheEdclen van dien ti
jd,gerangschilttwordt(5).
'

Even te voren was de oorlog tegcn UENDRIK den, Z:t
???'
?
,
/7, in welltel) (lc Friezen

betrokken waren, geëindigd. Dcor kri
jgsgelulk stout en trotsch geworden, had hi
j
zich de omliggendeVorslen,cn in hetbi
jzonderGraafcualsrxAAx van Oldenhurg ,ten
vi
jand gemaaltt. Dezc, om den Leeuw te breidelen , sloot een hulpvcrbond metde
Friezen, s
vierhaattegen denHerlog nietuilgedoofd was (6). Onderzi
jneaanvcering,
terwi
jl XIEHDRII
C door de Avenden ten Ooslen,cn daor deSaksersaan den kantder
E lhe bestooltt werd, rukte het vereenigd leger naarBreme.
tt,datsindseenigen tl
jd
in handen des Hertogs geraaktwas. Gering was de tegenweer, de stad werd spoedig
(
1167 bcmagtigd , en hetomliggende land door de Friezen afgeloopen en geplunderd. l'
lExoaxlc cchhcr,de '
W entleqbevredigd en de Saksers beteugeltlhebbende, trolt naar dcn

W ezer,herovcrdeBremen,en bragthetgewestop nietzw onder zi
jnegehoorzaamheid.
Intusschen was hct heir der bondgenooten door velegevlugte landzaten aanmerlteli
jk
versterlktgeworden;deGraafbeslootderhalve,den vi
jand den overtogtvan hetriviertje
Gera en hct verder voortrulkken te beletten. Hier lagen de beitle legers vier dagell

werkeloos tegcnover elkandcr, toen cindeli
jk de Graafzi
jnebentlen in viergrooteafdeelingen splitsle, om den vi
jand aan te taslen. De Friezen,wier ligchaamsslerkte
en moed geroemd worden,schi
jneu devoorhoedeuitgemaalttte hebben. Opdezebe(1)ScuoTlxrs, Fr.Hist.11.111.bl.96. Van cen gellccltcgenovergestcld gcvoelcn iswlssExlrs, Cltron.r. Ph-iesl. B.V.bl. 140.Vcrg.rllno XMIIIV:,deSer.Frh.S '
/f.Lib.5711.p.112 ,113.

(2)F.ezcEltos,Ik.Jaarb.D.l1.b1.394.
(3)Zicllicrvoor,b1.112.
(4)Occo sclRtEsslszbl.t?t'
!. W zxsElllrs,t..a.p.bl.138.
(5)Occoscxnx-Exsls,b1.97.NvlxsExlrs:t.a.p.bl.140.Scllo:l,rszFr.Ilist.3.lV.bl.T .
(6)Zicllicrvoor,bl.157.

D E S V A D E R L A N D S.

171

weging week de Herlag i
jlingsachlerwaarlsen verschanste zich op een punt, waarhi
j10
J8
1t
5
;(
)
nietgemakkeli
jk kondeaangetastworden. Daarlli
jzichechterevenmintoteengevecht
lietverlokken, scheitlde hctgrafeli
jk legervaneen;een gedeelte wierp zich in Oldettiezen togen naar hun land terug , zonder zich verder metden a:t
lop
J?
zrg , cn da Fl'
-

deskri
jgstebcmoei
jen (1).
Trouwens de strooperi
jen van Noordsche zeeroovers om dezen ti
jd langsdeFriescho
kusten,vorderdcn hunne wapenen, terverdedigingvaneigenehaardsledenenaltaren(2)Te vergeefs haddcn zi
j overdezegeweldenari
jen bi
jAvtrozxxaI,Koning van Denem arken ,gelklaagd ,en llctwas welligtditvruehteloos pogenwellthenaandreef,zichi:1
(le binnenlandsclae geschillcn der Deensclze Vorsten te m engen. Hetis echter niet ()nwaarsclai
jnli
jlt, dat men onder Friezen laier nietde bewoners tusschen hetK ll-e en de

Eems,maarde Nedcr-saksers h'crstaan moet, welkenamen diltwi
jlsmetelkanderx'erwisseld en dooreen gebezigd werden, en wiergeschiedenis, in ditti
jdperk-, diltwi
jls
ineen loopt(3). KAXUT (Vl),cenderDeenscheVorsten,doors'
wEx uitDenemarken 11.
73
verdreven, zou zi
jne toevlugt bi
j deFriezen ezochten gevonden hebben. Zi
jbrngjk legerbi
jecn, staltcn over de rivier
ten, verhaalt men, te zi
jnen behoere een talri
jde uit. Doch door cene
fEenta? Afozcr? E Jlt?.
?) cn daagden de Denen ten stri
kri
jgslist verschalkt, werden zi
j geheel geslagen en tot eene zware geldboete vcroordeeld (4).
Geene buitenlantlsche aanvallen en oorlogen werden gevorllerd, Om

den

toestand van Frl-eeland in dien ti
jd, betreurenswaardig te malten. W at de sttlrmen en watervloeden niet metzich slecpten (5),werd gedcelleli
jk vernield dnor
tle ondcrlinge twisten der Edelen , welke m oord, roof cn verwoesting vergezel-

den (6). De voornaamste adelli
jke geslachten, welketoen tusscllen hctFll'
e en du
Lauzrere blociden, waren die van Lunlwow, APELE?, HERMAXA , KEMPIwG.A of xAxMINGA , JUW INGA Of JOFGEMA, DODINGA Of DONIA , DOUW SIA, GALAMA , REINALOA ,

(1)F.sloEnDs,F'
r.Jaa3ll D.lI.bl.394 397.
.
(2)Wlyslzïlrs,Chron.r.Frie&l.B.V.1:1.141. UsBo Exxxrsz de Rer. Fr?'>.I1%-st.Lib.5'11,
P. $14,

(3)AVESTE,DORP,Jaarb.r.Gton.D.1.bl.200.
(4)Occo scwat.L1.100. W-lwslxlrs,t.a.p.b1.141,142.
r5)Zie hi
N
ervoor,bl. 128- 130. Verg. occo sc&RL. b1. 100-102. OnTaoFrs Watcrvl.1)1.
266- 268 , cn o.
t:nEMl, Nederl. W aterrl.bl. 39- 52.

(0)Occosc,tnrzisxs,b1.97 .-103. W lwssxlrspt.a.p.h1.14Q. Scaomâxrs,Fr.Sv'4f.B.IY:1.99, 100.
22 +
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1085-- noolln.
&, LYAUCKAMA , X EKKEMA j BOTNIA. OfBOTTINGA, RIXGIA j OCKINGA, GOSLINGA j
1190
GRATINGA j EYSINGA j AYLVA j BURMANIA , HIDDEAIA , HEREMA , UERIIGA , HOBBEMA , OBDEXA , GERBRANDA j HARTMAN , M ANIAXA , DEKEAIA j SJAARDEMA , TJAARDEXA , TADEMA ,

IIAARDA, HOMMINGA, OFFINGAIIUIZEN,XOKKEMA en WALTA (1). Breed Wortlen d0heh
denfeiten van velen dezer Edelen,in dienst van TreemdeVorstcn, uilgemeten (2,
1.
Doch geen geslacht blonk thans meer uitdan datvan nIARTEXA , welk reedslang in
Frzesland gebloeid had. HEssExznoExzs AIARTEXA stond in hooge gunst bi
j Keizer
.

I'
REOERIK l, wien hi
j in verschillendekri
jgstogten vergezelde. Uithoofdezi
jnerdapperheid en verdienste, werd hi
j door dezen Vorst in den ridderstand verheven. Hi
j
sneuvelde in den ltaliaanschen veldtogt nabi
j M ilaan. Nietminderkri
jgszuchtig en
dapper was zi
jn bastaard-broederDOEKE noEltEsMARTEXA,welkeinsgeli
jltsden Keizer
vele jaren dielade. Hi
j zou hem eindeli
jltnaar Jz,
lè'gevolgd, en aldaar methem in
den vloed verdronken zi
jn (3). Ofschoon dezelaatsteomstandigheid eenigzinsverdachl
voorkomt, daar elders nergens gemeld wordt, datiemand met den Keizer omkwam ,

behoeft evenwel het geheele verhaal niet in twi
jfel getrokken te worden. Xen weet
althans, dat vele Friezen in dien kruistogtdeelnam en. De zuchtoln Jeruzalem aan
het gezag :an SALADIX te ontruklken,had den sluimerenden lustvoor deze togten doen

ontwalten,in wellke de Friezen,sindshetmidden dezereeuw zich ,naarlaetschi
jnt,
zliet gemengd lladden (1). Xenvindtalleen verhaald, datnorwEvkx BrZtM&XIA het
Ileill
k e Land bezocht en onder Koning BornEwxzx IV diende, doorwien lli
j 1ot
Riddervan hetHeilige grafwerdgeslagen;dathi
j naar Bahilon'
iè'(Bagdad?) reis1180 de, en na een afzt
jn van dertien jaren, inFrzeeland terugkeerde (52. Eenander
(1)ScnoTAxrs,Fr.Hist.B.lV.1:1.99. Volgensdezen Scllrijver, wijstdeuitgangc,welke
dcn mecstcn Friescllcn adclli*@ikcn namen ci%#
nen is<, de vadersaan<,uitwelke zi
ces*p.rotcn zi@i
*i
' u
@
#n.

KAMXIXoA,bi
jveorbceld,iszooveeltezeggen a1sxxxpEszoon, zoxGEM.
xa1szcwszoon,xlnTzsA
nls 31ARTENS ZOOn p GAIa,
kMI a1s GILESzoon, RElxltow als RElxoros zoon enz. Deze uitgang der gc-

slaclztsnamen dient tevens: orn de adellii
amiliLn van Friesche afkomst te onderscheiden van
*@'ke f

zulke, die daar te lande: in demiddeleeuwcn nogonbckendwaren,docllnaderhand,bi
jver+

sclzillende gelegenheden , uit andere gewesten , herwaarts overgekomen ,zich m et Friesclle familiLn vcrmaagschapt? en hier gevestigd hebben. Verg. Tegenw.Staat rczlFriesl. D.I.bl.137.

(2)occosc&atExsls, b1.100, 101. Nvzxszxlrs, Cltron.r.Triesl.B.V.bl.142. Pnno zxxlc., de A er.Ft-ls.rp-df.Lib. VlI.p.114.

(3)occo sczRLExsls,Ll.95, 96, 99) 100. svlxsElllrsJ cltron. r.Triesl.B.V.bl.141.
ScnoTAhrsJ Fr.H ist. B.lY. bl. 100.

(4)Zielliervoorzbl.166.
(5)Occo sck
ïntzysls,bl.101. WlxsExlrs,Chron.r.rt'
iesl.B.V.b1.143.
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edelman,war
rsEHEREnIA,moetin denzelfden tijdalsBURMAXIA,bi
jeenenltruistogtin11
08
19
50
Palestinageweest,declzgesneuveld zi
jn (1).
Tllans echter rustten vele stlute zeevaarders, zno wel Friezen als Denen , zich tot

eenen zeetogtnaar het Ooslen uit. Men verhaalt, datzi
jzich op vi
jftig bodemsinscheepten, en, verbonden met de Vlamingers en Hollanders, naarSpanjevoeren ,
waar zi
j met de Saracenen slaags raakten. Bi
j Sg-czlg-ê.vereenigden zi
jzich metItaliaanscheKruisvaarders,waarschi
jnli
jltdievan Piaa,en landdenten getalevan twaalf
duizend man, na cenen voorspoedigen overtogt, voor Ptolemal-s. Deze ))kri
jgshaftige,ri
jzige,onversaagdemannen,gewapend metstri
jdbi
jlen en voerende rondeschepen, diemen'
l
jsnaehen noemde,'' legerden zich aan dereededierstad,om deaanlkomende bedevaarlgangerste beschermen. ln den bloedigen slagtegenS.
&IzADIX ,streden 1189
zi
j in de derde legerafdeeling onder aanvoering desLandgraafs van Thurg-ngen , welke
inmiddels was aangekomen,en belzaalden eenevoll
tomeneoverwinning (2). W ieinhet
langdurig beleg van P tolem azs en in de afwisselende gevechten, den m oed m ogt

verliezen, de Friezenverloren dien niet. Zi
j plukten kri
jgslauweren, doch genoten
na het overgaan van Ptolemazs, welksbelegering tweejaren geduurd en hetbloed
van tweemaalhonderd duizend dappere kri
jgers gekosthad,nietsvan den ri
jlten buit,
dien axcna.no xa&:yrrwx:xHthT vanEngeland en vzrlps Arovsrvsvan Frankrù'k,willekeurig zich uitsluitend toeêigenden. Van detwaalfduizend Friezen waren desti
jds,
naar hetberigtvan een ooggetuige, geene honderd meer overig, en dezekeerden eerst

eenigejaren latermetandereKruisvaarders,in hunvaderlandterug (3).
Nooltll-rltwza.xo Ex rlAlBuRo. Hoe vele Nederlandsche Yorsten en Edelen in deze
kruistogten zich door dapperheid , moed en zelfopoflkring onderscheidden, gcen van

hen had sehitterenderroem verworven, en wasdoor den uitslag luisterrijlterbekroond

geworden dan GODFRIEO ran Boul'llon, de held van rAsso (4). Niettegenstaande
(1)WzsTExooRpaJaarb.t,.Grolt.D.1.bl.197.
(2)Verg.hiervoor,b1.157.
k, Ilist.r. Oost
friesl.
(3)IlEtxotol Cltron. Slaror. Zï:. 111. c.36.p.682. E.BExIxG,
bl. 101. ScsoTAxrsJ Fr. Ilist. B. 1V..b1. 123. Dlnl
tsJ N oord-N ederl. en de Kruistogt.
b1.162- 178.

(4)Deeersteuitgaven der Gerltsalemmeliberatavoeren ookden titelvan:11Goyredo. Tzsso
wildeoooFlllzo als den heldziinsgedichtsbeschouwdLebbenJ ofschoon nlxatoodieeigenlijkis.
Ili
jbezingtreedsin deecrste stanza,uitbundigzi*
inen lof:
Canto l'armi pietose e '1 capitano,
6he '1 gran sepolcro liberô di Cristo.
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1085- Keizer IIENDRIK lY hem N eder-Lotharingen onthield, bleef l
ai
jdienVorstgetrcuw (1).
1190 l

n den slagbi
j, twintig jaren oud,den Keizerli
jAlersehurg,droeg hi
jkenslandaard,

cn velfle, in hetbeslisse'
n(1st oogenblik des stri
jtls,'sKeizersmededinger Rroolzv van
Ztoahen,terneder (2). Niet minderonderscheiddehjzich in den ltaliaanschenkri
jg
tegen Paus oaEooRxcs V1I. HI
j beklom heteerstdemuren van Romeenopcndede
poorten voor de benden desKeizers(3). ;ooveledapperheid en trouw vormeneene
treflcndc tegcnstelling methet gedrag van KozxntAo, den begunstigden zoon van IIEx-

51tIK 17.Dertienjaren had dezehethoog gezag in Neder-Lotharingen gevoerd,toen
hi
j, de stem der natuur en der dankbaarheid versmorcnde, zich onderdetallooze
1089 vi
janden zi
jns vaders en weldoenersschaartle. Totstrafzjnertrouwloosheid,werd hl
j
van zi
jne waardighcden beronfd,en Gonpltlzo van W/MïJJ/X daarentegen,in alde beziltingcn l'an zi
jnen moederli
jlken oom jconFalEn metden h'
ult,hersteltl.
Als oooFalzo VI, onder de Hertogen van N eder-Lotltaringen uitden huize van

Jrdennea,hadBovlxzLox zevenjarenmetwi
jsheid eninrustzi
jnestatenbestierd,tocn
1096 hi
j deel nam in de lkruistogten naarhetOostenywellkegeheelE ttropa in beweging
bragten,en die,naarzi
jnbestcbegrip,de belangen van helChristendom enderdicnst
van Gotl vortlerden. Xetzi
jne broetlers Eusrxclzlrs cn rovnzwlzx,GraafRosER'
r11
van F laaîtderen , BounEw lzx ,Graafvan Hettegottwen , en de voornaamste Wedcrlandsche lleercn ,ondcr welke een vxx roasElzEx, ccn tlcr BREDERODE Sj een der vAx wh-

xzx,s en verscheiden Friesche Edelen, aan gcne zi
jdc van hetK lle,geleld wordcn,
trolt laj met een uitgelczcn heir,overwelk men hcm hetoppcrbevelhebberschap had
waardig gekcurd , naar Pale&tzna. De goulen ltroon van Jeruzalem werd hctloon

zjner uitstelkende daden; met tegenzin nam hi
jdie aan,omdat teJert
uzalem zi
jn
Heiland cenedoornenàr/pzlbad getlragen(1). Reedshetvolgendejaarmoesthi
jhaar,
1100 doordcn dood,aan zi
jnbroedcrBornswlax achterlaten. Mreinig ltarakterspri
jkenin
*

M olto egli oprô co1 senno e con la mano ,
M olto sofFl'
l ncl glorioso acquisto.
E invan l'infkrno a 1ui s'oppose, c invano
S'armô à'J sia c diLibia il popol misto;
Cl1è il cîcl gli die'favorc, e sotto ai santi
Segnlridusse i suoi compagni erranti.

(1)Zichiervoor,b1.108.
(2)A1&R1&yrsscoTrsyChrolz.Zï5.111.p.656. SIGEBERTUSGEMBLNCENSIS,P.613.
(3)M1RlA>IscoTlApgendix,p.657. SIGEBZRT.G:MBt.p.845. Vcyg.oEwzz,Hht.GJx.ga
ta Belg.T.lI.p.350.

(4)Pwru LAaolz,ChroniconapudpxsTonltx,T.1.p.1147,48.
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de geschiedenis metzulk eenen onbenevclden luister als dat van cobFl
tlEo ra'
n W plzi/-1085l0n # in wien zich die tleugden en hoedanigheden gelukltig vereenigden , wellte den 1190

roolenlleld,den echten ridtleren den voorlreflkli
jlten mensch vormen (1).
De Ncderlandsche staten van dezen uitstekcnden Yorst, N eder-Lotharingelt el1het
t-zelît
Markgraafschap A'an A ntwerpen, geraakten nu, nes-ens lletbewintl over Jllaast.

en andere gnederen, aan het vorsteli
jk huisvan Lzmburg. IIESORIK 11,Graaf van
Lg-nthurg , zoan van Graaf IIEXDRIK l, wcll
te hcl ecrstals eene spruituitdathuis
voorkomt,en A'an JvoxTII, dochter van FazoEalK van Luœemhurg ,Hertog s'anA'ederZ pfâcrzpgzzz, noodzaalkte Keizer HENDRIK IV , sleet
ls gewikkeld in t1e onluslcn, welke
D liïzzz
c/ilczdd en ltalg-è-beroerden , hem he:Hcrtogtlom cn Xarkgraafschap zi
jnsgrool- 1101

vaders aftestaan, over wcllte oonralEo van Wpzfïffpzz, gedurende zi
jn verbli
jf in
Di
e
ns
br
ceder
Ers
r
acnl
rs
hetOostcn, hem reeds laetbestier had opgedragen (2).
kwam 'hetvolgendejaaruitden kruistogtterug, dech dced geene pogingen,om zi
jne
regtel)op Neder-Lotllarl-ngen.te dcen gclllen. Avclligt wasdeopvolging in de zi
jlinie flcsli
jds in dalHertogdom nognielgevestigd (3). NietlangechtersmaakteuElDRIK s'an Limhurg hct genot der hcerschappi
j. 'sKeizersontaarde zoon,nsxoalx ,
in Rome tot Keizer gekroond, veinsde zich metzi
jn vadertevcrzncnen,doch zette
hcm in cen slot bi
j Alenta in laechtenis. Dejammerli
jltgeslingerde Vorstontvlugtte
en vond cene schuilplaats bi
j den voortreFeli
jlken Bisschop OBERT leZ'
ul-k. De gewetenlooze s'atlerbeulvolgtle hem op dchielcn,en lietecn gedeelte zi
jnslegers tusschen
Lulk en JV'aastrl-cltt oprultltcn ,om zich van de brug over de Ilaas nabi
jF1&emeestertemaken. Onmiddelli
jk zond IIENDRIK va'
n Zïzzzlz/rg ecn gedeeltezi
jncrbentlell, 1106
ten cintle hcm den overtogtte bcletlen, en zcgepraalde na een hardnekkig gevecllt. In

hetzelfde jaar nog overlecd de ongeluklkige monarch,onder OBERTSbescherming,en
uExoallt V'bleefnietsandcrsoverig,dan zich aan laetli
jk en den aanhang zi
jnsvadcr:

tewrelken (1).HENDRIK van Zïzzl/??zrg werd aan majeslcitschennisschuldig verklaard,
cn toen hi
j, onvoorzigtig,den verbolgen dwingeland om genade kwam slneeken,in
lloeijen geworpen en '
van zi
jne waardigheden ontzet (5). GoovRzsp dekaardlge,
Graaf van L euren of Brahand , werd nu m et N eder-Lotharzngen verleid, om het

'
)naar de ewoonten, reglen en voorregten zi
jner voorgangers, erfeli
jk te genie(1) Verl.v.K&xpEx,raderl.Karakterk.D.1.b1.86-.
88.
(2)SloElERzrsGExBtAcExsls,p.854. llagn.câr/w.Belg.p.155.
(3)Dl
ovzz,Ilist.&dfl.dela Bel
g.T.I1.p.352.
(4)DnoEcnxwlJppendix,p.667. SzcrnERTcsoExntlc.p.858. Magn.Chron.Bel
g.p.1J5.
(5)SIGEBERTVSGzxn,p.858. Magn.&Jr:'l.Belg.p.155.

176

A LG E X E E N E G E S C 11lE D E N 1S

1085- ten (19.:, sinds dien li
jtlverdwl
l'ntallengsde naam van N eder-Lotltarzngen in dien
11p0 van B ranand , ofschoon de Hertogen van datgewestbi
J. hunnen titel, steeds dien van

Lothar,
ingen gevoegtlhebben.
GonFazzo, de le van dien naam uithethuisvan Leuren , en deYlle indealgemeene
opvolging der Lotharingsche Hertogen, werd spoedig gestoord in laetnieuw verworven

gebied. Terwi
jldeKeizer,door zaken van heLuiterste gewigt,in Dltltaeltland werd
1107 bezig gehouden, had HzxnRllt ran Zz-zzzsdzrg ,uitzi
jnegevangenisontsnapt,dewapencn opgcvat,om zi
jneverlorenstaten teherwinnen,en zich van Jken meestergemaakt, M'
aar Li
j al zi
jne stri
jdkrachten vereenigde. GoorazEo trektoverde5Iaae,
herneemt J ken ) en HEXDRIK ran L'
im hurg ontkomt ternaauwernood door de vlugt,

jn
doch moetzi
jne gemalineneengrootaantalHeeren vandeneerstenrang,diezichaan zi
lo@verbonden hadden , in hauden desoverwinnaars achterlalen. Deze, even grootm oe-

dig alsdapper, zendt de echtgenoolezi
jns vi
jandsonverlet,zonderlospri
js,terug; en
zegepraalt door zi
jne kieschhcid en minzaamheid overde harlen der gevangen Grooten, die hem a1s hunnen Heer, hulde en trouw zweren. HEXORIK ran Lim hurg ,
dus ontwapend ,doet afsland van zi
jnc aanspraken,en elk legtnu den eed af aan

tionFaxEo (2).
DegeschillenoverdekeuzeeensKelzers,nahetkinderloosoverljtlenvanHEXDRIKV
1125 te Utreeltt, beroofden hem echter weldravan een gebied,welltsbezitbi
j zich door
ztllk eene edele en verstandigelaandelwi
jzehatlwaardig gemaakt. De zi
jdevan ItosxRAAB, welke naar de kroon dong,aanklevende, bcnam hem IUOTUAIR ,die tot Keizer
was verheven, laet hertogdom Lotharzngen , en beleende daarm ede w ALERAM ,zoan

van IIE>IIRIK van L lmhulg. Sinds dien ti
jd hebberl de Graven van Lzmhurg den
Hertogstitel aangenomen, van welken Goorztlzo evenwel geen afstand deed, maar zelfs

in een gedeelte van het gewest,het gezag , daaraan verbonden , uitoefende. N edeî--

Z/f/tcrïzlg:'
zz was, als het ware,in twee deelen gesplitst,zoodatterwi
jl wALERAM
de landschappen aan deze zi
jde der M aas, de stad M aaatrieltt en het gebied van
St.Frlfï
.j
:zlbestuurde, alhet overige door oooraxEo metden titel vanHertog,in

naam van ItoExRAAo,geregeerdwcrd (3).
Duurzame vrede tusschen deze beide ezagvoerdcrs, konde niet verwacht worden,

bi
jzonder in eenen ti
jd,toen deminstebotsing hetseinwastoteenen onvermi
jdeli
jken
(1)SzoEBExTrs OEMB. p. 858. M agn.Cltron.Belg.p. 155. DEwEzJIlht. &gzl.de la Belg.
T.lI. p.357,358.

(2)SIGEBERTUSGyrllntAc>rxszs;p.858. llagn.Cltron.Ilelg.p.159.
(3)Ilagn. C'
/lrpp. Belg. p. 159. Mzazxx Cltron.Bel
g.p.2*
.
39. Dswsz,Ilht.&dzl.deIa
B elg.T. lI.p.360.
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kri
jg, en de geringstegeschillen,nietdonronderhaladelingen,naaardoorhetzwaard10
8J11t)t)
veresendwerden,ten warehetOpperhoofddesRi
jksgenoegzameninvloed enmagtbe.

zat, om den twist te beslissen. Nveldra ontbrandde dan o0k een laevige oorlog , toen
oxsrzsslt'
r, Graaf van D urae, door w AX-XRAX vall het onderbeschermheerschap der
.

abdt
j van St.Fr?zz
p'dzzwasberoofd geworden. GonrltlEo,wellke,alsHertog van Lol
z/ltzrïzl
j
à
'
e
z
z
,
l
l
e
t
o
p
perbeschermheerschap dezerabdi
jbelkleedde,maaltte 'sGraven zaalk
c
totde zi
jne,terwi
jlde Bisschop van Lu'
lk en deAbtvan St.Fz
?-?
z,
j'en zich aan de
zi
jde van wxLERAnxschaarden. Hetgrondgebied derbeidegeesteli
jkeHeeren werd nu,
door de'gedurige strooptogten van GobrslEo en OISLEBERT,eenjammerli
jk tooneelvan
roofen m oord. De Bisschop van Lttl-lt verltlaarde, onder voorwendsel, dat de Graaf

zi
jnleenmalzwasen den leenmanseed verbroken had,zi
jn graafschap verbeurtl,en sloeg
m et AV&LER&.M het bcleg voor D uras. GooFttlEo, ondersteund door olytlt ran den

E fzcâ-, Graaf s'an K laandel.en , snelde dellbelegerden te hulp , en spoedig geraakten

de beide legershandgcmeen. Hardnelkkig en bloedig was de stri
jd;de zegebleefwel20 val:
onbeslist, doch de Luilkenaars waren genoodzaakthetbeleg op te breken. GonrRlzb llooim aalltl

verscheen kort daarna met nieuwe stri
jdkraclaten in de ommestreken van Durae,en 1130
bood, dooreen wapenknecht,den Bisschop van L'
uzk den stri
jd aan. W &LERAM llam
dien ,in naam desKerltvoogdsaan, en hetslagveld werd bepaald in de vlakte vanRA--

lorebi
jhetltasteelvanD'
ul-ae,nietverrevan St.Frzzï
./dzz. HierbehaaldendeLuike-7 van
oogstxlaarseene volkomcne overwinning,enHertog ooorRlEn verloor zi
jn grooten slandaard,n'laalttl
cen ltunstig werkstult,hem doordeKoningin van Engeland geschonlten,hetwellthi
j 1130
op eenen prachtigen wagen, door l'ier ossen getrekken, metzich voerde. Van daar

is dezestri
jdplaatslangen ti
jd den,Standaard gcnoemd geworden,en hetberoemde
veldteelten zelf werd, eeuwen door,ter herinnering van deze overwinning ,te Z?/,
ï1-,

bi
jplegligeomgangen,alseen zegeteelken omgevoerd (1).
Detroonsbesti
jging van KOEXRAAb 1ll,na den deod van LoTnwlR,herstelde eindeli
jk
ooovRlEo in het geheele en erfeli
jkebezitvan A'eder-Lotharg-ngen. W ALEEAX deed,
op lastdes Keizers,afstand van het bestuur,doch behield (len titelvanHertog, wellte 11,
7$9

ook op zi
jne nalkomelingen isovergebragt. ReedshetvolgendejaaroverlcedGonlpltlEb, 1110
wiens vorsteli
jke deugden,groolmoedigheid , dapperheid en trouw ,m et roem gemeld
worden (2). Hi
jwerd de Wccr#zr
t
jx:genoemd, naar menwil,dewi
jlhjzi
jnenvader
gezworen had,zi
jn baard nietafte leggen ,vôôrdatlli
j in hetbezitvanLotFltzy-z-xv.
:zz

getredenzouzi
jn.lndiendezebi
jzonderhcid opwaarheitlbcrust,zoutlezi
jbewi
jzen,dat

(1)Magnum Cltron.Belg.p.159. DEwEz,Ilist.Gèn.#e Ia Bel
g.T.II.p.3G1,362.

(2)H.siltt.
szplChro't..
l.
lllcl- Brab.p.28.Zntr.$590.
1l.DEEL.
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1085- de gewoonte der oude Germanen, en van "Telke men in

CIVILIS een voorbeeld aantreft,
1190 den baard niet te scheren v66r dat de vijand overwonnen is, in Zuid-Nederland al-

thans, toen nog in wezen was (1).
GODFRIED

II (VIII) volgde ongehinderd en als naar erfregt, zijnen vader in het ge-

hied, doch had naauwelijks de teugels daarvan aanvaard, toen by de wapenen tegen
HENDRIK III van Lim,hu1~g opvatte.
Hertog WALERA1U, welke in hetzelfde jaar aIs GOD-

I, zijn mededinger, was overleden, had bij zijne gemaJin JUTTA, de zuster van
Graaf GERHARD II van Gelre , drie zonen nagelaten, van welke de oudste, HENDRIK,
hem als Hertog van Limhurg opvolgde. Deze was nog in het bezit van eenige goedederen in N edcr-Lotharineen , en maakte tevens aanspraak op het beheer van dat gedeelte des hertogdoms, - dat weleer onder het hestuur zijns vaders geweest was. GODFRIED II, om hieraan eens en voor altijd een einde te maken, rukte met zijne benden naar
s«. Tr1t'fjen, nam die stad in, en vorderde gijzelaars tot waarborg harer onderwerping
en trouw, Nu trok hij mel zijn geheel Ieger de Maas over, hetgeen llENDRIK hem niet
konde heletten, welk e zijne komst niet waagde afte wachten, maar de vlugt koos. Zonder
tegenstand trok GODFRIED naar en in Aken, nam de inwoners den eed van getrouwheid
af , en bevestigde, door krachtige maatregelen, zijn gezag en vernietigde dat van zijnen
mededinger.. (2). Hij regeerde weinig Ulcer dan een jaar , en werd door zijn eenjarig
1141 zoontje, GODFRIED III (IX), over wien hij vier voogden had aangesteld , opgevoIgd (3).
Dit bewijs van vertrouwen en onderscheiding was den magtigen BERTHOLDS, Heeren van
Grimhergen en Alech,elen, wier bezittingen zich tot aan de Schelde uitstrekten, geweldig tegen de borst, En daar de voogden hen noch in adel, noch in magt , noch
in rijkdom evenaarden , weigerden zij, den jeugdigen Hertog den huldigingseed af te
leggen. Dit was de voorhode van eenen verschrikkelijken en verniclenden hinnenlandschen krijg, onder den naam van: Grimhergschen oorlog, in de Dude volksliederen
bezongen. llIen verhaalt, dat in eenen veldslag , niet verre van Grintbergen, de jonge
Hertog in eene wieg aan eenen boom werd gehangen, om den meed der strijders
aan te vuren , en dat hij van daar GODFRIED in de Wieg. is hijgenaamd geworden (4) .
Met zoo veeI hevigheid werd gevochten, dat de nacht aIleen den str~jd konde afbreken ,
FRIED

iu«.

(1)

DE\VEZ,

Gen. de fa Belg. T. II. p. 363.

(2)

ANSELMI GEHGLAC.

(3)

ANSEL»I GEMBLACENSIS

(lhron, P: 260.

Alg. Gesch, d. radel'l. D. I. hl.148, 167.

Magn. Chron, Belgic. p. 182.

Chron, p. 962, stelt het sterfjaar van dien vorst in 1143.

(4) Deze bijzonderheid wordt wel door geene gel~jktijdige Geschiedschrijvers vcrmeld , en de
waarheid daarvan door

hevestigd.

BUTKENS

in tWijfel getrokken, doch daarentegen door eenen gedenkpenning

Oiuih, en Gesticht. van

'8

Hertogenbosch, bl. 8. Leiden 1743.

D ES V A D ER LA N D S.
we1ke de twee volgend'
e dagen metvernieuwd geweld hervat werd. Deverdedigersvan 10851190
GooFaxso behielden wel, ten koste van veelbloed ,hetveld, doch konden echterGrg'
,m-

nergen niet bemagtigen. Achttien jaren woedde die kri
jg, in welken ooltdeGraaf111
14519van F laanderen gemengd werd,metafwisselend gelult,totdateindelt
lk dezzhr
raolzos
moesten zwichten en hetOppergezag desjongen Hertogshuldigen. Fierwasde taaldes
jeugdigen helds, toen de Graafvan Flaanderen, voor de bewezen hulp,en naar
.

de belofte der voogden , van hezn huldiging eischte wegens het hertogdom Lotltarïzèxjxezl.

))Stoot mi
j vri
j ditzwaard in deborst,''zeide hi
j, hem zi
jn ontbloot rapier
aanbiedende, ))maar vorder mi
jne huldeniqtvoorzulk een edelhertogdom aan eenen
Graaf-'' De VlaamscheGraaf getroffen door dezen moed en standvastigheid , welke zoo

juistderidderzeden dier tjden k-enmerken,laield zich metde huldewegens Termonde

ofDendermonde,tevreden (1).
Het zou eene weldaatl voor Neder-Lothar4ngen geweestzi
jn,indien oonrslrbIII
bi
j deze ûerheid,minderheerschzuchtgepaard had. Doch steedss'lammende,om zi
jn
gebied uit te breiden, en weinig ltiesch in de middelen,om zi
jn doeltebereiken,
geraakte hi
j, eelltientaljaren later,in eencn hevigen kri
jg metBorbEwlzx IV ,Graaf
%

van Kenegoulren ,in welken ook de Graaf van F laanderen en die van N am en en 1170

L'
uzemhurg betrolkken werden. Brahand werd .vreesseli
jlt geteisterd, en (4OIII?RIED
genoedzaakt,den vrede aan tebieden,wellke hem jonder redeli
jkevoorwaarden,werd
toegestaan (2). Deze schande konde hi
j niet verkroppen, en in lletgeheim koesterde hi
jsteeds de hoop, haar uit te wisschen. Te dien eillde trachtte bi
j bedeltteli
jk,HertoguuxnalK van Lg.
mhurg, zi
jn schoonvader (3),voor zjne belangen te
winnen en vontl gehoor. HElnaxx , verbitterd op den Graaf van N am en , die als
Graaf van Lumem hurg , hem wegens hetmarkgraafscbap Arlon ,hulde afvorderde,
viel in 'sGraven staten ,verwoestte N am en en bragt Lwœem hurg in opstand. BoroE-

wlzx van Ilenegouwen rukte,op heteersteberigtdezervi
jandeli
jkheden,in Namen,
versterkte de hoofdplaats, drong totin Luxemhurg door, enkeerde, na deopstandelingen bcteugeld te hebben , naar Henegoumen terug. Hertog IIE>IIItIK nam ditoogenblik waar, en wierp zich op nieuw in 'N am en en Lwzem hurg , welke aan de vreesselljkste versvoestingen werden prl
js gegeven. Doch weldrawerdLimhurg zelfhettooneel
van moord en verdelging door den Graaf van Henegouwen,terwi
jlhetgrootste gedeelte der Limburgsche bendel)in Lltmentntlrg lag, en Hertog UEXIIIAIK zichinA rlon

(1)XxsElx:(
llT
zlntàc.Cltron.p.962,973. J.fagn. Chron. Belg. p.183- B-tlttlxors: Clti-olt.
D ncztm Wf-ci.p.32. DEwEz, # 2
-d/. Gén. de la Belg.T. II.p.363 370.

(2)DEwEz,Ilist.GJ,l.dela Belg.T.II.p.370)371.
(3)AxsltMxGEMSt.
NC.Cbl'
on.p.97023 +
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1085- bevond. Deze slad, wel&rersterktdoch slechtvan ltri
jgs- en levensmiddelen voorzien,
1190 werd deor den Graaf van Henegouwen ingesloten ,aan wienk genade zich Hertog uEx-

DRIK, na eene belegering van acht oftien dagen, moestonderwerpen. Hi
jwerd in
zi
jne slaten hersteld,ondervoorwaarde,dallaijdelanden,welkevanNamenenLumemz?zrg afhingen , zoude verhefl'
en, en de schade, tloor hem aan de beide graafschappen

toegebragt,vergoeden. GODFRIEO llI,dieizltusschen zi
jn verlieshersteld enzi
jnestri
jdmagtverstcrkthad,zette den kri
jg tegen den Graafvan Henegouwen,metvernieuwde
Avoede voort. Door tlzsschenlkomstvan den Graaf van K laanderen , werd weleen waPenslilsland gesloten ,doch spoedig ontbrandde de Oorlogopnieuw , in welkenTrahand,
F laanderen , Ilenegouwen , N amen en Lumem hurg beurtelings te vuur en tezwaard

1186 verwoestwerden,totdateindelt
jk BouoEwllx zegevierde(1).
Ondertusschen had GobvazEo lIl, door kwalen afgemat, het bewind over N eder-

Lotharinge'
n,aan zi
jn zoon nExoazx.lopgedragen (2). Dezenbehoorde,naarregtvan
opvolging,deabdi
j van St.FrMï
p':z,,welke door den Hertog van Limhurg aan GooFRIEP was'
afgestaan. ln spi
jlvan ditregt,haddeHertogdenGravevan f/J.(Loon)
vergund,zich van de genoemdeabdi
j en van deheerli
jltheid Durae meeslertemaken,
waaruitgevolgeli
jk een nieuwe ltri
jg geboren verd. lmmersHEXORIKvanLotharzngen,
verbolgen over deze daad van onregtvaardigheid en geweld , plaatste zich aan llethoofd
van een magtig leger,nam en sloopte de sterltte D urae,verwoestte hetland van Lo&,
en belegerde de stad St.FA-z:C
J':zl,in welke de Hertog van Lzm hurg en de Graaf van

Loa zich mettwintig duizend man geworpen hadden. H1
j wasechtcrgenoodzaakthet
beleg op tebrelten,om zi
jne eigenestaten tegcn denGraafvanIlenegouwen tehulp te
snellen,welkemoordende en brandende totaan Leuren wasdoorgedrongen. Eindeli
jk
werden na vele onderhandelingen , door tussclaenkomstvan den Koning van Frattkrf
J-i-, den Qraaf van K laanderen en dcn Aartsbisschop van Keulen ,de geschillen

bi
jgelegd,en dertlstin Neder-Lotllarzngen dooreen vredebevestigd (3).
Goovalsp lIl laad sinds zl
jn afsland van helbewind,zich biten alleslaatszaken gehouden. Hi
j bewoondediltwerfeen zeer schoon landhuisofjagtslot, Orten genaamd,
gclegenin ecn zeeraangenaam oord,doorbosschen omringd.Zi
jnverbli
jfaldaarmaakte
deze plaats zeer bezocht, en in den omtrek werden verscheidene woningen opgerggt,
die spoedig eene kleine stad vormden , welke de Hertog metmuren lietomrillgen en

11a0 ,>Ilertogenhosch noemde (4). Ht
j ovcrleedin e1fhonderd negentig en werdin Leu(1)DEwzz,Hist.&/zl.de la Belg.T.Il.p.371- 376. AxsEtxxGExB.Cltron.p.992;995.
(2)Waarschijnlijkin ofom hctjaar 1183. Zieozwlzin 1.c.p.18é(a).
(3) DEwEztIlist. Gd4.de la Belg.T.l1.p.381- 381,

(4)Oudh.en Gedlf
-c/if.mc4l'&Serlogevlipdci,bl.1-9.
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ve
n begraven (1). Even a1szi
jnevoorgangersl-oerdehi
jden titelvan Hertogvan Lo-10
85tl
1i90
-

.

.

.

taringen of Lotri
lk , en ti
ldgenoolen geven hem dikwi
gls dien van Hertogvan Leuvelt.

Nooitnoemde hi
jzich Herlog van Brahand,ofschoon hem eù zi
jn zoon IIEwIIItIK,diell
titeldoordenBisschop vanM ents,in zekeren open bricf,gegeven wordt. Zi
jneopvolgers namen dien titel aan,dewi
jlNeder-Lotltaringen,nadatIlolland en andere
graafschappen de banden, wellte hen aan dat gewesthechtten , hadden losgerukt, zich

hoofdzakeli
jk alleen totBrahand bepaalde,datzich toen,nietz0o alsoudtjds,tusschen de Ilaine,deDl
j.'leen de Seheldebeperkte,maarzich ten Noorden en Oosten
overdeDk
jleuitstrekte. De naam van Lotharzngen en Lotrk
j'k bleefechterbestaan,
en werd door deHertogenvanBrahand gevoerd. Immers, indien dezealoude benaming
verdwenen ware, zou hetlandschap Brahand noch den eersten rang onderdeBelgische

gewesten bekleed,noch zi
jnebeheerschersden titelvan Hertog gedragen hebben,daar
het nooit eigenli
jk en wettlg tothertogdom isverbeven geworden,en deGraven van
Leunen ofBraband het nimmer zouden gewaagd hebben ,den titelvan Herlog aan te

nemen,indien zi
jnietHertogen van Lotrl
jk geweestwaren. Hetvoerenvandiennaam
isgewettigd geworden,sindsdeBll
jdeInkom&tvan rxLlpsden Goede,welkebeloofde
))te sullen aennemen den tytelen wapenenvanLotrç
jckyvanBrabandtendeL@'m:prc/z(2).,'
(1)Bz
kaz-AxoxCltron.Olzcl
zplBrab.p.32.
(2)Dswzz7Ilist.42/,1.de la Bel
g.T.lI.p.386J387.
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--j:OLLAND EN zEELAND. In hetzelfdejaar alsHertog oonrRlEo llI,wasGraaf.eLoRlsllI
van Ilolland,in hetOosten overleden (1). Op detl
jdingvanzi
jnendood,aanvaardde
dadeljlt zi
jn oudste zoon, IllaK, nu deVlle en laatstevan dien naam ,de teugelsvan
hetbewind. Inmiddelswasook rzLlps,Graafvan Flaanderen ,bi
j hetbeleg vanAcre
gestorven; en daarhi
j noch kinderen,noch broeders naliet, ontstonden er geschillen
overdeopvolging. Koning rxLxmsvan Frankri
jk, verklaarde hetleen van Klaanderen , bi
j gebrek van manneli
jk oir, aan zi
jn ri
jk vervallen, terwi
jldaarentegen
BovoEw lzx , Graafvan H enegoumen , gemaalvan MAItI4AIAETHA , eene zuster van Graaf

FzLlps, zich op grond zi
jnshuweli
jks,in hetbezitdaarvan stelde. GraafDIRK trachtte
zich van de spanning en verwarring, welke hieruit ontsproten , te bedienen , om

zich van de leenroerigheid aan F laanderen , door het verdrag van B rugge in elf
1191 honderd acht en zestig bekrachtigd ,te ontslaan.
' Ernstig , doch te vergeefs,drong

ht
j bl
j Keizer uExnltlx VIaan,om Zeeland iekoez-fdrSehelde,voortaanonmiddelll
jltvan
1192 hetRi
jkin leen te ontvangen (2). Bounzwxzx,diezich in Klaanderen handhaafdc,
beweesdenKeizer hulde,wegens delandenvan kFaa.
çen J alet, de viera#zzèitïc/tzt'zlen

deZee-eilanden tïzlvl,
:lc'
J'marg
-naa) (3).DlRx #llwerdin detolheffingteGeervliet,
(1)Ziehiervoor,bl.132.
(2)Msvzars,Anltal.Flandr.Lib.VI1.p.58.
(3)MsvERrs,Annal.Flandr.Zï:.VII.p.59. Ktry'
r)N?
-Jf.Cz'it.Cotn.T.1.P.ll.p-265.
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bi
j een open Keizerli
jkcn brief, bevestigd, en hem vergund ))eenen tolvanvi
jften112
95
06
honderd teeischenvanallevoorbi
jvarendeschepen,diehonderd ofmeermarkenwaar- 119a
dig waren, en.van ltleinere vaartuigen, naar evenredigheid,''terwi
jltevensbepaald
werd, dat ))zoo wel de Vlamingen en de onderzaten desRi
jks,a1svreemdelingen,
dien tol moesten betalen,op verbeurtevandeKeizerli
jkegtlnste,en eeneboetevan
dcrtig ponden gouds;deeenehelftten behoevevan 'sRl
jksschatkist,deanderelaelft
tenbehoevevanhem ,diehetongeli
jk geledenhad (1).,'Xenwil,dathieruitdeeerstvolgende oorlog met Flaanderen Yoortgesproten zi
j, daarnietalleen deVlamingen,
bt
j hetverdrag van e1fhonderd achten zestig,van dien tolvrj verklaardwaren,maar
men hennuin plaatsvan vt
l
jf,dikwi
jlstien tenhonderdafperste(2). And
.eren zoeken
denoorsprong vandezenkri
jg,indeweigeringvandenGraafvanIlblland,om dienvan
K laanderen , nopens de Zeeuwsche leengnederen bewesterSel
telde,tehuldigen (3).
Beide oorzaken hebben waarscht
qnlt
jlk, dien oorlog doen ontbranden (é).
'onkheer w lrxuzx , broeder van Graaf nlRx VlI, uithet Oostell
Ondertusschen was J

teruggekeerd,waarhi
j nog vi
jfjaren na den dood zi
jnsvaders,vertoefd,veeloorlogsroeln ingeoogsten deinneming van Ptolemaiabi
jgewoondhad (5). Harteli
jk werdhi
j
of
aan het grafeli
jk Hofontvangen,doch dra reesgeschiltusschen de beidebroeders,en11194
195
wxLI.EAl, diewel eenszondel. land wordtbi
jgenaamd,.begon de rolvan rx-oRlsden
Zularte te spelen.Hetgchi
jnt,dathem ,door den onverwachlen dood van vroRrsllI,
of geen s'aderli
jk erfdeelbepaald wasaangewezen,ofdathem ditnietbehoorlijltwerd
uitgelteerd, en hi
jnoch van degunsteensbroederswilde afhangen,nech zich vergenoegen met hetgeelldezehem teelegde(6). Hoeditzi
j,erontstond grooleonminen
(1) Diploma uExxlcl V1 bij MIERIs,Cltarterb.r.Holl.1).1.bl.129. Ktrl'
rhecftaangetoond,dat dezebrief nietin 1195 kan ïegeven zi
.
in,maarwaarschi.
inlijk tot1193 moetteruggebragt
worden. Ilist. Crïf. Com .T.1.P. 1.p.157. T. 1.P.1I.p.266.

(2)MEIJERI Annal. Flandr.Zï:. VII.p.60.ad annum 1195. MTAGEXAAR:D.lI.b1.277.
BItOEROIJK , D.1I.bl.65. Zie lliervoor? bl.127.

(3)V.wlzxJXaleez.op wAGEXAAR,bl.129.
(4)KtrlT,Ilist.f'
rz'f.Co-.T.1.P.1.p.156(812.
(5)Chron.Egmond.apud KLrlT,#0'
df.Crit.Com.T.1.P.1.p.141J15A(7A).MEtlssToKx,
l1. II.bl.447- 450. DE BEK.
N, p. 57. Chron.de # &lf.apud XATTII,
&EUI:) Z nalect.T.V.p.533.
D e A fcrâ nit #@ laage Zcwdezz,bl.79.

(6)KtrlT)Hist.f'rïf.Cont.T.1.P.1.p.161,162 (89). Bxz,llxllollK)D.lI.b1.67. Onze
& zegtslcchts;))susurronum
oude schrijvcrsmclden niet de oorzaken van dezen bl.ocdertwist.DE BEK.
OXosa suggestioscminavitinvidiae zelum interfratres,,'p.57.Hi.
jwcrdtllierin gcvolgddoorden
Klerk vïf dç laage Zcwdc'
n, ))die locgenaarscn Ilstelacrs,,'zcgxtbiib1.79,))sayden haeronnuttc saet tusschen dezc twee brocdercn.'?
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- verwi
jtlering, welke,naarmen meent,ADELUEIDE van Kleef,gemalin vanDIRK VlI,
llictweinig bevorderde (1). W ILLEAIvlugttemeteenigevrienden ofaanhangersnaar
JKent-Ft.v
iesland, waar lli
jdoorde Drechterlanders metopen armen ontvangenwerd,
vaan des oproers tegen zi
jn broederontrolde. Dlalthad reedscen aanzienli
jlt
leger bi
jeengebragt, om de vi
jandeli
jkheden van '
wll-luxsx,wellteinhetbi
jzonderde
l'
Lennemers drulkten , te beteugelen , toen de inval der Vlamingen in Zeeland , hem

lloodzaaltle zi
jnestrjdkrachten te verdeelen. Hi
ti
'zelf snelde meteen deelzi
jnerkri
jgsl?elldell naar Jkralelterelt, ))waar uithoofde van den magtigerszi
jand,hetgevaar bet
tlringendstwas,''en'stelde hetandergedeelteonderhetbevel zi
jnerheldhafligegemalill,aan wiehi
jdeverdedigingvan HollandsNoorderdeel, had opgedragen (2).
lleide ltri
*jgslogten slaagden gelulkltig. ADELUEIDE wasonmiddelli
jk llaarEgmolld getogen , oln de grenzen te beschermen , en had m etlaaar gevolg hetlklooster betroltken ,

over wellks goederen zi
j onbeschroomd beschikte, totonderstand llarerbenden (3).
HierbezochthaarBisschop BovoEwlzx van Utreoht,om ,ware hetmogeli
jk,eeneverzoening te bewerken, doch te vergeefs. Vceleerwerden de wederzi
jdschedaden van
vI
jandschap voorlgezet,welkenietsbeslisten en slechtsdenhaatverhoogden. ADELIIEIDE
onderlusschen handelde m et veel beleid en schranderheid , cn wistin hetgeheim de

bewoners van Nzedorp en W g-'î
,hel voorzich tewinnen,die uiterli
jk metdeoverige
N'
Vest-Friezen nog ééla belang schenen te hebben. Zelfs schaarden zi
j zich onderde
vanen van vrzxuxaEx, loen deze met eene zeer aanzienli
jlkelkri
jgsmagtnaarXlkmaar
wasopgerulkt,om in helopen veld zi
jn geluk te beproeven. Onverschroltlten trolthem
KOIyLUEIDE met hare ridders en de Kennemers te gemoet, en bond laem den slag aan.

Bi
j hetaangaan van den slri
jdhielden echterdeaanvoerdersderNiedorpersen Winkelcrs, doorHollandsch goud omgckocht,hunnebenden aan gene zi
jde van hetriviert
je
de At
?/tczz of Rekere, eene voorname grensscheiding tusschen Ilolland en W eö'tFz-/-d,
vlczl# , terug; waarop de overige Friezen, vrezende van achteren ingesloten te
zullen vorden , langzaam naar de ondiepte der rivier, nu eensa1sA'lugtende weken,

cll dan weder stand hielden, alsof zi
j handgemeen wilden worden. De Kennemers
en Alltmaarders vielen, zonder de riddersafte wachten,moedig op hen aan,enjoegen hen naar den anderell ocverder rivier. 5YItI,Ex ,slecltts door weinigen vergezeld,

(1)Cltron. Egmond.apud KtrzT,Hht.crïf.Com.T.1.P.1.p.154. MEtlssToKl:B.1l.
b1.A50,451,is deecnigeSchri
jvcr,welke&OEI,nEIDEhiervan betigt. Zou misschienhetnadeel,
wclkzijdcnkloosterbroedersvanEgmond latertoebragt,ookinvloedopzi
jnoordeelgehad Lebben?
(2)cltrott.Egmond.ap.KtrxT in 1.c.p.154. MktlssToKE,t.a.p.bl.451.DEBEKA?p.57.
J. A Llvols,Lib. XIX.c. 2. D e K lerk lv
-f de laage Lattden , bl.79, 80.

(3) Chron.Egmond.ap.KttxTin 1.c.p.154)155. MEslssTekE;t.a.p.b1.451,452.
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verrvecrde zich eenïgen ti
jd dapper in de ondicptezelve,doch zoudeingesloten ge-119
20
56

jdig doorde vlugtgercd had. Dezegevan.
toEl-1IEloE
Mreestzi
jn,indicn hi
jzich nietti
wasbeslist(1).
Juist ontving Graaf nlnx.de blijde mare dezer ovcrwinning,teen hi
j,na een allerhcvigst gevecht op JF aloherelt, Graaf BouoEw lzx 'van K laanderelt geslagen en ge-

noodzaaltthad,Zeeland teruilnen (2). Spoedig sneldehi
jnaarEgmond,waaru&DEI-IlElnz steeds haar verbli
jf hield. Xevens zi
jne moedcr, Aoz
t van Sehotland, ltwal'
nen hier, nog vöt
sr het einde desjaars, zi
jne drie ooms, Bisschop BoroEwxlx van
Utreeht, de Domproost OIRI
t en Graaf o'
r'
ro van Benthem bi
jeen,om de gesclzillen
tusschen debeidebroeders,tevereflLnen. Lang werd eronderhandeld,totdateindeli
jk
door den Domproostoverreed , zich naar Ilaarlem begaf,waar Graaf oxltli
en Bisschop Bovoyavxzx zich bevonden. Hier werd tlan OP ePn Vroegen m orgen jVOOr
het bed van Graaf DIRK , een verdrag gesloten, en daarin bepaald: 1) dat aan
I'VILLEAI ,

wllzLEx,voorvaderli
jk bewi
jsoferfdeel(proAttfrzrlzz/zzz-o),jaarltjlts uitdeGeervlietsche tollen,driehonderd pondenzoudenaangewezen worden;2)dathi
j hetgraafschal)
van Ooeter- en /Fèâ'ldréxp/ (Oost-bh-l'esland, Jpzzlïfatus orïdzlfclz'
.vFrg'egae):an
zijn broeder in leen zoudeontvangen;en 3)dathi
j,naarhetgewest,hem afgestaan,
vertrelklten en Graaf DIRR in het gerustbezit van hetgeheele graafschap H olland laten

zoude (3). W zluvzx nam nu dentitelenhe@zegelvan GraafvanFriealand aan (4).

(1)Cltron.fgzzlpzl
,d. apud KLIJIT:Ilist.# Ct-it. Cont.T.1.P.1.p.158,159. Mkrlss'roxE,
B.II.b1.:5-3, 454. DE IIEI
CA, p.57. occo sckatzxsls,1a1.104. D e K lerk lïfde laage Landen ,bl. 80. Oude 11011.D iv. ffr/zl. Veertiende Div.c.3. S. >rlx>rr>rxB>rl:o, J lkmaar,bl.57.
Volgens het oude Goudsche .
Ar/zlv''
â7'e, zoudcn vierdui
zend Friezen omgekomcn zi
jn)bl.48)
gc
t
r
o
kk
e
n.
To
e
t
s
&
t
e
e
n
,
bl
.
247
,
248.
lzctgeen doorscRlvERlrs metrcdcwordtin twijfel
(2)cltron.Egmond.apud Ktvlv in 1.c.p.156.159.Conf.T.1.P.I1.p.267. MEtxss'
roxE,
B.II..b1.A52J455. DESEK:,p.57. J.x tEyols,Lib.XlX.c.2. HetGoudsclte Arozlz
lâ*je
begroot het getal der gesneuvelde Vlam ingen op 38,000. b1.48. Zie hierover dcn Toets-nteen ,

1)1.248. De VlaamscheSchrijvcrsmeldennietsvan dezeheerliikeoverwinning;zijschijntechtcr
nict gchcel uitde luchtgegrepen tezi
jn. MEl-sRrs crkent zelf,datwegensdcn Gservlietschen
tol, groote twist tusschcn de Hollanders en Vlamingen gerezen en nietzonder oorlog geEindigd
is. J nnal. Flandr.Lib.YII.P.60.

(3)chron. Egm.apud KtrlTJ Ilist. crz-f. Com. T.1.P.1.p.159-162 (88-91). Mxtls
srox.
EJ B. 1I. b1.455- 457. J.DEBXKA,p.57. Oude# oS.D ir.K ron.Veertiende Div.c.3.

en in geltikebewoordingen bi
jdenKlerk lïfdelaageLanden,b1.81#82.
(4)KzrzT,#z
-4f.Crit.fbzzl.T.1.P.II.Excurs.Vlll.p.406.
lI.DEEI-.

21

186

A LG EX EE N E G E SC H 1E DE N lS

112
95
06
- Eenigen vergrooten zi
jn gebied metW e&t-Frzeeland (1);doch ditisnietwaarschjnli
l
.k, dewi
g.l Graaf OIRK in den winter van heljaare1fhonderd achten negentjg,ju
D reehterland Tiel, en hetop eenevreesseli
jkewt
jzeverwoestte (2). Hetwashettegenwoordig Frzesland ten Zuiden tot aan de Lemm er, en ten Noorden tot aan de

j vertrolt onmiddelli
jk derwaarts,en werd
Laumerzee,wathem ten deelwerd (3). Hi
doordeFriezenmetvrelzgdea1sHeergehuldigd (1).
Xen vraagt,laoelkon DIRK VlIzi
jnen broederdatFrieeland in leen geven,daar hi
j
er, volgens de overeenkomst van elfhonderd vt
jfen zestig,slechtsde halve inkomst
van bezat(5)? Hetkomteenigen waarschi
jnli
jk voor,datBoroEwlzx,hetzi
jvroeger
aan blRx VlI, zoo nietreedsaan rIaoalsIlI, helzi
jthans, alsoom ,aan Jonkerw IILEM, zi
jn gedeeltevan Friealand in aclaterleenheeftafgestaan (6). Hiertegenisaangemerl
tt, dat BovpEw lzx , hoezeer oom der beide broeders, toch alsB ix
vsehop , het
regtdesUt
rechtschen zetelszottdenoch kondeweggegevenhebben (7). Xenvermoedt

uitdien hoofde, dat na 'sKeizersbeslechtinginelfhonderdvi
jfen zeslig,erweder
eene nieuwe overeenkomst betreltkell
jk het Friesche graafschap,tusschen Kolland en
Utrechtxnoetgqtroll'
en zi
jn,waardoordeGraafvan Ilolland daaroverbcschiltltenkonde; ten ware Keizer >-REIIERIK l, in hetopgenoemdejaar,niets beslist,maaralleen
eenevereeniging tusschen parti
jen totstand had willen brengen, waarbi
jinderdaad het
regtvan FLoRls llI, a1s Graafvan dit Frl'ealand erkend, maar alleen hetgenotdaar-

van omschreven werd, door er den Bisschop deelintegeven (8). Daarechtereen
(1)occoscARzEwsls,bl.10:. Usno Exxzrs, de Rer.Frïd.Ilist.Lib.V1l.p. 115.
P. 1. p. 168. MEI,
1s STOKE, B.lI.
(2)Cltron. Egm. apud KsrlT, Hist. Crit. Com .
bl.474% Verg. wAGENAAR, D. lI.bl.. 280.
.

(3)

-- en hadin hant
Toter Larecen al de lant. XEtls STOI
tE, B.II.bl.458.BII-DEROIJK ,D.II.b1.69.

(4)MEsxssToxz,B.lI.b1.457. Occo sclRtxxsxs,b1.104. De K lerk zllg-f de laage Zcltfczl,
b1.82. UsBa EMMIUS, de Aer. Fris. #'
9 f.Lih.VII.p. 115.

(5)Ktrl'
ryIlist.Crz-f.Com.T.1.P.111p.403. Verg.hiervoor,b1.169.
(6)Ktvl'
r, llist. 6'
rf-f.Com. T.1.P.II.p.40:,405. Bltrzxlso, Gesck.d.Nederl.D.1.
bl. 119. Verg. occo sclatEssls, bl.105.

(7)BltoEaolzlt, D.Il.bl.68. ReedsdeKlerk ?lïfdelaageIcwges , wasvan ditgevoelen.
))Hierby mach men merken,')zegtLi*i
)datdieLisscop van Utrechtmetonrechthcm bewynden
F,)
wil die Qraefscip van Oi&trrieslant; wanthaddceen Bisscop rechtdaertoegehadt,deseeedclc
Bisscop Lads neyt overgegeven-') bl.82.

(8)BILDERDIJK,t.a.p.

DES V A D E R LAN DS.

187

Graaf over Friesland, zoo door den Bisschop van Utrecht, als door den Graaf van 1190-

Holland, die gemeenschappelijk het land bezaten, moest gekozen worden (1), zoo
schijnt het vrij duidelijk, dat ook thans Bisschop BOUDEWIJN zi:jne keuze op WILLElU

1256

zaI bepaald hebben (2).
BOUDEWIJN overleefde niet lang de verzoening, ',velke voornamelijk door zijne tusschenkomst was bewerkt ge\vorden, doch spoedig weder in onmin ontaardde.
moedt op goeden grond, dat
in het geschil met Graaf

WILLEM

DIRK,

in het geheirn,

OTTO

Men ver-

van Gelre begunstigd hebbe 1196

betrekkelijk de keuze eens nieuwen Bisschops van

Utrecht (3). Hieruit laat zich verklaren, waarom zijne moeder , ADA. van Schotland, en
eenige vertrouwde vrienden, hem zoo bepaald boeijen konden voorspellen, wanneer hij
zijn voornemen, een hezoek bij

DIRK

af te leggen, verwezenlijkte (4).

WILLEM

echter

sloeg deze vermaning in den wind , en verscheen op het slot ten Horst in het Sticltt ,
waar

DIRK,

wien Keizer

VI het wereldlijk hewind des bisdoms tijdelijk had

HENDRIK

opgedragen, zich thans bevond, onder den schijn van hem geluk te wenschen , over
de zege, door de Hollanders in een hevig gevecht op
Reeds de onvriendelijke ontvangst, moest

WILLEM

OTTO

van Gelre behaald (5).

opmerkzaam gemaakt hebhen ; hij

bleef echter en werd onverwachts, terwijI hij, zijne handen gewasschen hebbende, zich
aan tafel wilde zetten, onder de oogen van
HENDRIK DE

en ongetwijfeld op diens bevel, door

hechtenis genomen (6).

in

KRAAN

DIRK,

Men beweert , dat de Hollandsche 1197

Graaf hiertoe genoodzaakt was, dewijl de Kuinder , het graafschap van
KRAAN,

DIRK

en waaruit

WILLEl\1

dezen verdreven had, een leen der Utrechtsche kerk was.

nu, als voogd des bisdoms, was aan

DE KRAAN,

had, voldoening en bescherming schuldig (7).
neert men voort,

»

HENDRIK DE

bragt derhalve

DIRK

»

die bij hem toevIugt gezocht

De komst van

'VILLEM ,"

in eene verregaande belemmering.

dus rede-

Hij zag aan

(1) Zie hiervoor, hI. 169.

(2)

VAN

WIJN,

op

St. II. bl. 96.

WAGENAAR,

RILDERDIJ:I.

schijnt dit helangrijk werk nimmer

g-eraad pleegd te hebben.
(3)

KLUIT,

Hist. Crit . Com. T. I. P. I. p. 163 (92).

Ook schijnt ecnigzins van dit gevoelen

de Klerk uit de laage Landen, bl. 85.
(4) Citron. Egm. apud

(5) DE

BEKA,

KLUIT,

l\iELIS STOKE,

B. II. hI. 469.

P: 61. De Klerk uit de laage Landen, hI. 84.

(6) Citron. Eg1l1. apud

hl. 469-471. DE

BEKA,

Veertiende Div. c.7.

(7)

T. I. P. I. p. 163.

BILDERDIJK)

KLUIT,

ut«. c-u.

p. 61.~ J.

A

Com. T. I. P. I. p. 163.

LEYDIS,

B. II.
Lih. XIX. c. 7, 8. Oude I:loll..Vi". Kron
l\IELIS STOKE,

De Rle1'k uit de laoge Landen, hI. 85.

J). II.

u. 71.

'!erg.

KLlIT,

111."8i. Crit, CO'Ju. T. I. P. I. p. 16,3 (0,3).
24
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1190- de eene zjtle zi
jnevoagtli
jdoarGraafo'
r'
ro,aandeanderedoorzi
jnbroederwll-l-Ex
1256
.
g .jk.k
aangetast; al wilde hi
l met het broe elJ st laart wlsssx begunstigen,hi
jlkon hem
lllet Onl
Fallgol:, Zonder Zi
@
jneachting en goeden naaln te wagenj en zich alstrouwloos
en verraderljl
t ten aanzien van zi
jne voogdp
'- verdaclatte maken. '
W ILLEX beging dus
@

tle grootste onvoorzigtigheid cn haalde zich dezen smaad op den laals; en hetwas eene
sclarandere streclt van DIRK , die gevangenneming door bs Iiawax te latcn doen ,
.

waardoor l1j alleachlerdochtvan collusie wegnam , terwi
jlhi
j(1egelegenheid we1wist
te s'erwelklken # oln den gevangene, zonder dat hi
j er deelaan lzad,te laten ontlko11-1e11
Doch indien GraafDIXK sleclatseen geveinsd misnoegen toonde;indiennooddwang alleen hem tot deze gevangenneming deetlbesluiten; indicn geene veetetusschen

ht?m en zi
jnen broeder bestond; indien vrzsyzEAx op zi
jn beveloftoelating ontsnapte,
van waarilan datdeze ecnetoevlugtzochtbj o'
r'
ro van Gelre,olaxsgrootsten vi
jand?
Dit laatste versterlkt integendee1 het s'erlnoeden van AS'ILLEMS verslandllouding met den

Graafvan Gelre, die hem reeds vroegerin Palestgna had leerenltennen (2),door
'
wien hi
j met open armen ontvangen werd, en metwienhi
jtegenzi
jnen broedereene
OTTO
ze
l
f
s
vi
jandeli
jke houding aannam.
gafhem ,in Frzesland teruggekeerd,zi
jne
dochter ADELHEIDE ten echt, metwiebi
j teStavoren,,onderhetvreug
'degejuichder
1198 menigte,zi
jn huweli
jk voltrok (3).
Ongetwi
jfeld waren het wederzi
jdsche belangen, velkekortdaarna eeneverzoening
tusschen GraafDIRK, zt
jnen broederV'
ILLEX en Graafo'
r'
ro van Gelrebewerkten (4).
Dzsxc beloofde zt
jne dochter AI.EIo aan IIEwDRIK, dep zoon van Graaf o'
r'
ro, ten
huweli
jk. Ditwerd echter vert
jdeld doorden spoedigen dood van dien zoon,welke te
R'
jnshurg begraven en weldradoori
&LEIDin hetgrafgevolgd werd /
s5).Hetverlaond
(1)BItDZROIJK,D.Il.bl.71y72.
(2)DzSEKA,p.61. DeKlerk vzfdelaageLandenJb1.85. Oude H oll-D ir.Kron.Vecr.
ticnde Div.c.7.

(3)Chron.Egnt.apud KI,UIT,#ï4f.Crit.Com.T.1.P.1.p.164 (94). Mstrs srox.E,B.1l.
b1.471,472. DE :EK:, de Oude# /11.D iv.K r.en deK lerk ? opdebovenaangchaaldeplaatsen.
Occo scAatExslsJ b1. 105. lIen,
k)p. 184.
(4)svi
*
1
'kunnen nict deelen in Let gevoelcn vanslsozltozq
w
,l
t,D.I1.b1.73,datdeviiandige
v-

-

e'

@#

aard van Bissclzop DIRK v,
&l DER AARE, de Oorzaak dezer vel'
zoening geweest is. Hetbli
timmers,
@i
@k
dat dcztt Kerkvoogd ettrstdaarna,ten bisschoppeli*i
k
e
n
z
e
t
e
lvan Utreclttwerd vcrheven. Cltron.
e

Egm.apud.Ktrl'
r,Ilist.Crit.Com.T.1.P.1.p.167.

(5)Cltron.Egm.apudKI-l7lT,Hist.Crit.Com.T.1.P.1.p.165 (98). MEz-zssT0KNtB. II.
bl. 473 y 474. DE BEK.:, p. 57. Crokb. de Ilollant, in MATTIINEI Z nqlect. T. V.p.534.
J. A. zvlrolsJ L i&. XIX.c. 1. De A lcz.
; ?f0f de laage Zczl#czl) bl.86.
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werd echter ongeschonden gehoudcn, en lzet nut daarvan bleeltdadcll
jlk,tnen DIRK 1190 .'
vA.x DER AARE t0t Bisschop van Utreeht was verhevem De nieuwe Kerlkvoogd ,om
den sclauldenlastvan heiStlkltt te verligten., besloottegen den geestvan hetverdrag

125t1

door tusschenkomstvan KeizerI'REII>:IAIItlaangegaan, enin spi
jtvan GraafvrxLLI2sl,
eene geldheffing in Frq-eeland tebeproeven (1). De Graafvan Ilolland hierover,zoo
welalswegensandere daden vanvi
jandschap,opdenBisschopverbitterd,enGraal'o'
rro,
die hetverwoesten dcr Felu'
u,e door de Stichtschen onder Bovozw zzx , nietverlkroppen
konde, vonden laierin , na aanzoelt van wIIULEM , eene geschikfte gelegenheid ,zich oI)

den UtrechtschenKerkvoogd lewreken (2). TerwijlOTTOhetzoogenaamdeOrel-stleht
bestoolkt en D eeenter bemagtigt, valt Graaf BIRK in hetGe'
ln , verbrandt de kerk s'all

kkroerden, en rulkt, hetATeder-stlklttverwoestende,voorUtrecht. Hi
jbreelttechter het belcg dier stad op, en snelt, even grootmoedig a1s onbaatzuclatig# naar k rahand ,om Graaf o'
r'
ro, die in handen des Hertogs vanLothargngen ,'sBisschopsbondgenoot, gevallen is, te velelossen. Na T'
iel, teen onder lletgebied van krahand ,in

asch gelegd tehebben, slaathi
jhetbeleg voor '&Scz-f/éxczkl/q
vc/t, en maalkt zich met
die stad tevens meester van eenen ri
jken buiten velegevangenen,onder welke:vII-Iz
EM VAN PARW IJS, 'sllertogsbroeder, en rlExoRzx ,HeervanIkhtzk ,zich bevonden ,aan

wie tle verdediging der veste Mastoevertrouwd. Op den aftog
'twerd lai
jechterdoor
den Hertog,metLimburgsche ec Ylaamschehulp,nabi
j Ile'
ltaden,waarlli
jonbezorgp
-

m et weinig volks gekomen was, aangevallen, na een roekeloozen tegenwcer geslagell,4ofvde

en gevangen naar Leuren gevoerd. Ilolland enGelre,vanGraafberoofd,werdenulr
ar
n
st-

nu door de stichlscllen , doch ten kosle van vele Utrechtsche ridtlers en knapen, vrees-maand

seli
jk geteisterd; en llet verlorene geraalkte weldra weder in hetbezitvan Bisschop 1202
szalc(3). DeGraafA'anHolland slootechterspoedig metdcnXi
jtervorsteenen vasten
vrede, nadat hi
j doorden Herlog voor een losgeld van twee duizend mark zilver,geslaaktwas (4:
h. Xen heefttevensde opdragtvanlleteiland vanDordreehtaan .
B1-a(1)DEIEK:zp.63. 1'
IEo1,p.185.

(2)Kl-vlv,Hist.Crit.6/111.T.1.P-1.p.169,cnaldaarin dcaant.5aangehaaldeSchl'
iiversy
*'
#

bii welke nog kunnen gcvoegd worden:de Aq/Cri-'
uitdeîclg'
e LandenJbl.87. J0u..
à.I-syols,
Lib.XIX.c. 11. 12.

(3)cltron. Aglnozltfin I
krrx'
r, Ihst.&?'
l'
f.Com.T.1.P.1.p.169-173 (5,6,7). AlEsls
srolkz, B,1I.b1.476)477. DEBEKI,p.62. IlEoà:p.185. Cltron.FCe/.p.175.(q.) J.A
I-sxozs, Lib.XIV. c.11, 12. D e A lerî,uit de laage Zcndczl: b1.87 89.

(4)Cltron..
rg.
w.ap.KI-rIT?T.1.P-1,p.173. AlEtlssTox.z)B.II.bl.477. DsBsK(,p,63.
l1EnA,p.185.
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11t)()- halld,als een gevolgvanzi
jnegevangenschap bescheuwd (1). Antleren daarentegcn,
1256 llebben betoogd, dat deze opdragtruim tweeJ.aren vroeger geschied is, en op dkt:.0(,r.

*

.

a

valnietde minste betreltking heeft (2). Hetbli
lkt uiteeriChartervan hetJaare1l
honderd achten negentig , datGraafnlalt toen nog volltomen m eester in Zeeland was,

en menrekent,dathi
jeerstophetlaatstzi
jnslevens,aanBounEwlzxvanKlaanderen,
Do
c
h
e
ms
t
r
e
e
ks
dezen ti
jtl(1200?) hernieuwdedeHertog
lllanschap gedaan heeft(3).
van N eder-Lotharzngen of Brahand, de geschillen over het andere gedeelte van

Zeeland,tusschen M aas en Seltelde, die reedsvoorlang, tusschen zi
jne voorzaten en
die tles Graven van H olland gevoerd waren. De bron dezer geschillen isonbekend.

Er zi
jn die meenen, dat deHertogen van Neder-Lotharingen ,sedertIlertogen #an
B l.ahand genoemd , hun regt en aanspraalk op Zeeland tusschen M aae en Sehelde

daarop grondden, dat de grenzen van het oude Ri
jk van Lotharingevtzich totde
eerstgcnoemde rivier uitstrekten. Dit regt werd hun, naarhetschi
jnt,doordeHolIandsche Graven betwist, sinds N eder-Lotltarl'ngen onder verscheidene Heeren was

verdeeld geworden, die alle onmiddelljk van hetKeizerrl
jk afhingen (1). Doch wat
van dit regt te houden zt
j, Hertog xxExlllvlx I van Brahand deed hetthansgelden,
en het geschil werd door tusschenkomst van wederzi
jdsche gevolmagtigden,op deze
wi
jze beslist: ))In stedevan hetland in geschil,staatde Graafaan den Hertog af:de
stad Dordrecht, terwederzi
jde van hetwater, Dordreclttswaarde, Heresmaarde,
Daaö'en en hetgeheeleland tusschenStrç
jen enkFaalwi
jk,totaan hetgebied des
))Hertogs toe. Al dit land ontvangt hi
j echter wederom in erfeli
jk leen,naar Bra))handeclt regt,van den Hertog,wien hi
jtevensalzi
jn regtop Breda afstaat,en be))looft,hem tegen allevi
janden,hehalretegen hetftQïzdrrï
zj/c,tezullendienen.Daar))tegen verbindtzich de Hertog,den Graaftezullen beschermen, tegen alzi
jnevi
jan.
den,hetRi
jk alleen uitgennmen (5).'' XenbewondertdestaatkundevannrztK YlI,
welke, zonder het regt des Hertogs op llet belwiste gewest, toe te stemmen oftegen

te spreken, van hem bedingt, dat hi
j van alle aanspraak daarop zou afzien. Hetis
(1)WAGEXAAR,D.II.b1.292-296. HrlzoxcopER,op xEsls sroxx,D.II.bl.559-568)betwist de echtheid dier opdragt, welke cchter door IttrlT, H ist. Crit. Com.T.1.P.ll.1
3./113- :49 ,
boven alle bedenking gesteld wordt.

(2)Ktrl'
r,Hist.Crit.C/pz.T.1.P.II.p.413 sqq. VAwwlzx ) op wAGENAAR,St.lI.bl.97 ,98.
Bll-oERollu : D.lI.bl. 66.

(3)ZieditCharterbi
jKl-rlT)Nïdf.Crit.Com.T.1I.P.1.p.218. Verg.BILDERDIJK:D.l1.
1al.66.

(4)SVAGESZA.
R:D.lI.bl.293.
(5)V.MIERISzCltarterb.z-.Holland,bl.137. V.
xA nEwztt?Handr.r..
Dp,
?,
J?-.D.1.b1.10.
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waar, htj droeg hem in deplaatshetzuid-llollandsche eiland op, tloch doorhetin 1112956
0erlleen terug te ontvangen, bragt hi
j ditstuk lands,waarover nog altt
jd geschilmet
Utrecltt te duchten was, inderdaad onder 'sHertogs verdediging; en ontlastte ))dus

zichzelven aanmerkell
jlt,om metmeer nadruk deFriezen en Vlamingen tegentestaan,
metwieeen eeuwigestri
jdonvermi
jdeli
jk scheen (1).''
DIRK VlI overleefde niet lang zi
jne slaking uit de Leuvensche gevangenis. Hi
.j
stierf te D ordrecltt ten gevolge eener zware ziekte, slechtséénedochter, Ao.
&genaamd, 4 vazt
Slagt-

achterlatende (2). Heerschzuchtis, overhetgeheel,zooingewevenin desmenschenmaand
naluur, dat men naauweli
jks behoeftop te merken,datook zi
j een hoofdtrek in het 1203
ltarakter van OIRIt VII, z0o wela1s in datvan V'ILLEX vanFrl-enlanduitmaakte.Beiden
vereenigden methaar onverzaagden moed en dapperheid ,doch ontbrak hethunwe1eens

aan die waaltzaamheid en behoedzaamheid,welltedeveldheer,nietslechtsbi
jhetaangaan
van den slag en in het gevecht, maar ook na de overwinning, nooituithetoogmag ver-

liezen. Ridderli
jkheid van aard kenmerktenietminderDIRK dan wILLESI,toengenede
voordeelen,welltede onvcrmi
jdbare vermeestering van hetbenaauwdeUtrecltthem inhet
verschietaanbiedt,laatvaren,om zi
jnelabondgenooto'
r'
ro,uitdebandendergevangenis
te redden. Zi
j ging echter bi
j olRx metmeerbeleid en staatkunder paard,danbj
w lluxazx , wien ûerheid vaak totdaden verleidde,wellte nietvan onvoorzigtigheid en rne-

lteloosheid zi
jn vri
j tepleiten. Xeer onrustig dan ongelukkig wasde regering van IIIRK
geweest,welke door nog stormachtigerti
jden zou worden gevolgd. Hi
j haddievoorzien
en getrachtte voorkomen. Tedien eindehad hi
j op zijn sterfbed liggende,gewenscht
GraafwlLrEAxtesprelten (3). Gewisnietom zichmetllem teverzoenen,daarhetimmers
llietbli
jkt,dathi
jinonmin lnetzi
jn braederleefde,nadathi
jhem tegen den Utrechtschen Bisschop laadbi
jgestaan (1). Slechtsuithroederli
jkenwlïgz(dehitoy:z-zzzczzïtatzs), liethi
j hem ontbieden (5);en zooeen laterSchri
jvererbi
jvoegt,om zichmet
hem teverzoenen (6),dan schi
jntmen ditnietop hem zelven en zi
jnenbroeder,maar
op dezen laatsten en 'sGraven gemalinAoEruzzoz,temoelen toepassen (7). Haarhaat
(1)BltoERolzK,1).1I.b1.66.
(2)Chron. Eglltond.ap. xz-rz'
r, Ilist. Crit. Conl.T.1.P.1.p.175 (12). XEl-lss'
roxE,
B. l1.b1.478. DE BEKA ,p.63.

(3)Cltron.Egmoltd.ap.Ikl-rlrin 1.c.p.176. AlEl-lss'
roltx,B.11.1)1.478. DEBERA:p.63(4)Vîx wzzx,op V'AGEN&ZR,St.1l.b1.98.
(5)cltron.Egm.ap.IksrzTin 1.c.p.177.
(6)XEtzssToltEpB.II.bl.478. ))om dcn moettemaken zochfei'.''
(7)Vzw wxzw,op wzozxlla?St,1I.b1.99.
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1190- tegen w llzrzEx wasmeerdan ooitontgloeid,en zi
j had hem den toegangt0tdenGraafge1256

.

weerd,toen zi
Jwas overluigdgeworden, datdczehem ,alsbroederen naastenbloedverwallt

(Agnaat),deveogdi
joverzi
jnevi
jftienjarigedochterAoA.,wildeopdragen,en methcm
en de overige voornaamste leellmannen '
ofbaraenen , die schilkltingen beramen, wellke

de belangen van hetgraafschap vordertlen (1). lmlners llblland wastoen nog een
manneli
jlkerfleen vanhetRi
jlt,waaraan het,bi
jgebreltaanmannelgltoir,wedermoest
vervallen (2). Eerstlaterwerdheteengemengd leen (feadum .
pr/zzzïq
vcà:vzzzl,datzoo
welop de dochters als op de zonen oyerging. De Hellandsche Graven,inwiergeslacllt

hetbewind nu drieeeuwen gcweestwas,hadden echter,vooralindelaatsteli
jden,door
deil
awendige beroeringen desRi
jks,zich weinig om hunne leenpliglen bekommerd,en
Holland zelfswordtdooreen geljltti
jdigSchri
jver,hun elfelv.-ket
jxcpokd gcnoemd(3).
Hetbli
jktolltxs bedoeling geweesttezi
jn,datdeonmondigeAozthem in hetbewintl
zoude opvolgen. Yroeger,naarhetschi
jnt,had lai
jxoslulllloztoldevoogdi
jschap bestemd (1),doch was hiervan teruggelkomen, en had evenvoorzigligalsslaatkundig,
besloten, den oorlogzuchtigen en naar gebied hak-enden w zlaluEnxaan zich te verbinden ,

ten einde Holland voorinwendige beroerlen en buitenlandsche ltuip.eri
jen tebewaren,
door hem debelangen zi
jnerdochterin handen te slellen,daar.hi
j,alsde eenige manneli
jketelguitzi
jn geslacht,ooltdeeenigezi
jn zoude,die deopvolging zi
jnerdochler
konde betwisten en haar regt twi
felachtignaalten(5). Immersinhetgrafeli
jk bewind
-j
wassteedsdevaderdoorden zoon'
,en bijontstentenisvan dezcn,doordenbrocderopgevolgd:en menhad '
nog geen voorbeeld,noch vondeenigemeldingvanvrouwelgkeopvolging (6). AoA had slechtsaanspraaltop deri
jke allodiën,wellte laaar vaderin1101-.
lattd bezat,doch waaraan het grafeli
jltbestuurnietverbondenwas(7). AOEIZIIEIDE,
demoedervan A.oA,vistdatdeopvolgingeensbroedersdoorzi
jnenbroeder,onderoogluiking ofgoedkeuring derKeizers,van wierwilditafhing,indegrooteRi
jksleenenwel
gelloegzaaln ten regel,maar nog geenszins toteen wettigen regelwasgeworden ;hetwas
lzaar ook tevens bekend , ))dathet zeer gemeen was, wanneer een dereersteleenmannen

(1)Cltron.Egmond.ap.x.
tclT,#,
?'
4f.Crit.Com.T.1.13.1.p.177(15). 3lEtlsSTOKE,B.l1.
1àl. 478 , 479. DE BEKA, p.63.

(2)Ktrl'
r)Ilist.Crit.Com.T.1.P.1.p.176 (13).
(3)VAxM'IJIaop wAGENAA.
R)St.1I.b1.99.
(4)V&x wlzx,opwzoExazR:t.a.p.
(5)KI-tIT,Ilist.Crit.Com.T.1.P.II.p.454. Vcrg
..gftoERnlzKJD.lI.b1.78.
(6)KI.rlTzIlist.Crit.Com.T.1.P.1.p.175 (13).
(7)KtrlT)#ïdf.Crt-t.Com.T.1.P.1.p.181(20@
),gevolgd door:ltoERolzx) D.1I.bl. 77.
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des Ri
jlts eene gchuwde dochter als eenige erfgenamenaliet,datdeKeizer, in de1190denschoonzoondesverslorvenen,allenanderen s'oortrolt(1).', 1256
Zi
jl
tonde derllalve, op eenigen grolltlde hoop ltoesteren, ook deze gunstvoor laare
opvolging valahetleen ,

dochtcr van den Kcizcr te s'erwcrven , waardonr tevens haar lzaatop '
B-II-I-ESI en laare
heersclazuclat mogten bevretligd worden. De hooftlzaak was slcclats,voor llare dcehter

ecnen gemaalte vinden, ontler wcllken zi
j de teugelsvan hetbewind in hanzen hield,
wien zi
j
do
o
r
de
mc
e
r
d
e
r
h
e
i
t
l
l
a
a
r
e
r
bt
t
l
k
wa
arnheden lkondebeheerschen, en door wiens
t
bc-treltlki11(rcI
'I z
i
j in slaatgestèltlwerd,'
Nvllzlzzny cn zi
jnen aanlzangers,dic,geli
jk men
.

ge
l'
ualklkeli
Jllt lkonde voorspellen, ditlnctlpetle oogen zoudt!n aanziez),m etnadrultwez-rt
stand te Licden (2). Zull
kcen gcmaalvontlzi
jin Izonsv-lzzt,Graafvan Loon ofLo&,
ecn zooll A'an G raaf oErtuvno van Loolt, en van M-talzk, dochter vnn llExl)nll
t,Graaf
van Golt-e. ltorltc voren l
zad hi
jzi
j11graafscllap,ol-n hettegentlenllcrtegvanLotrù
e-k
ofBl-ahand te besclaermen, aan den Bissclaop van Lttl-k.opgetlragen en llel'
van l
ael
'
n a1s
-

.

cen mannelA
i
jlt lecn, tertlg ontvangen (3). Doorde betrcltlkillgcl),As'ellke tusscllen tlen
.

Bisscllop van L I6@-ls
.en tlicla van l'
v/ti-eeltt Lestontlen, kondc zs.ocl-uE:s:Ete nnccr op dc
.zcn
y a
1aatslell, tlen 011T01Z00114e
7
j@t
jk013 5r@
J
@111tl 5rn11 MrILLE31j 1*el
yk011en; 10rWI
.
J.1 LODEMrIJItS llal3la11go1
schap , a1s zusterszoon van o'
r'
ro van G elre,tevens dc vrcesvoar tegenltanling aan t1e
-

.

zjtle van tlezelaGraaf,ofschoon vrlt.l-cusschoonvader,aanmcrlkeli
jk vermindcrde. Nog
minder ondersteuning had '
urlsyuvu uitT l-allalld en K laantakren le waclatcn, vaar men

veeleerden jongen Graafs'
anLoon ,dan tlcn lkri
jgs-enheldlaaftigcnGraafvanF'
t.l-ealalld
aanhctlloofd der zaken inIlotlanclgeplaals:wildezicn (1). AOELIIEIT)IIwis:daarenbaven llaar voarltcmen aan o'
r'
ro , Graafvan W t
?:kJ/?c,
??z, ool
'
n van Illr.l( *j711,en aanvele
.

lI()1lan(1sc11e E,(1(ll
'en snaal
.(e11
J:k tc n'
1akcn (a
r). Ondcr tlczebevonden zicl
zcenigcn,a1s
(1)(
IllcoEnolll
t,D.11ab1.79. Vcrg.Itz-rlT,Ill
-st.Cn-t.Cont.T.1.P.II.p.458 464.
(2)BlsnEnolll
t,D.1I.1,1.79,80.
(3)1(I,
tè
IT, Ilist.Crit.Com.T. 1. P.1.p.178 (16). Dc Gravcn van Loon sproten uitccn
zccr oud) cn wclcer zccr berocmd gcslacllt. Zie nrcuttlrs, ad nED,
&x a p.190. llunnc geslacllt-

li
jstwordtgcvonden bi
jVANtoox,Aloude11011.Ilist.D.11.b1.276.
(4)IIII-DERDIJK?D.lI.L1.80J81.
(5)Chrolb..
â'
t
g'?l.apud ltl-rlTin 1.c.,T.1.P.1.p.17:. AIELISs'
roks,B.lI.bl.479. Xtrlv
beAveepf, t.a.p.(17),in navolgingvan ntiynEcopl:n,op Msl-lsSTOI.
E,1).1I.b1.571,datmen
cnder o'
r'
ro, avltzlcztltts t
g-zfd#czil cplz/f'fis genocnadJ nictdeq graaf van Bentlleln, laaaar dicn van
@

Gelre vcrstaan lnoct. M-ii
reenigcn ons lievcrmetllctgevoelen van vAx spAEx)Ilist. Gel@@' ve

derl.D.1.b1. 114 (14), en gcloovcn, datuithetvcrbandduideli
lii
t,(
latmenlziermet
*i
@'kb
.#k
MEI-ISs'
roKs,aan dcn graafvan Bentltem, dcn cudoom van An&,denkcn moct. ln dictiidcnwerd

avunculus vaak voorpatruus gebezigd. llijleefdenog in 1207. àpuazlox?in harcn briefaan
II. DSEL.
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90rozh valtJ,
125
6 rxcr
p?-:??z ofAleerltel-m cn oos'
r vaîtW /z
rozcofK ovne, dietevensleenmannen
van Ilolland en van Loon waren, cn zichalzeonicttegen I-opzAvlal
tkolldelkverklaren(1).
Pligtbesef, geveel voor het bclameli
jke, of cpnige andercbeweegreden,M-ederhield
.

ADELIIEIDE, laet jonge paar, terwi
jl l):Rlt op llet uilcrste 1ag,cn ondcrvoorwendsel
A'alazi
jllen last,metelltandcr in den cclttteverccnigcn. Inhelgelaeim hadzi
jvAwIuooy
ontboden , en deze onllzieltl zich op hct slet J ltena , welks bezitter, Hcer DIRK ,
eheel zi
l-ne belangen onahelsclc, ena den dond van GraafnlltK afte wachten. Op het

berigt daarvan sucltlli
jnaar .Dovdrceht, Avordt naet ergcrlgken spcetl, terwi
jl het
li
jk dcsvaders, zondcr cenigc gebruikeljke praalvcrlooning, lloven aarde staat,aan
tle doclalcr gchuwd; cn de vrcugde van laet trouwfcest, dans, gezang en snarenspel

'
vervangen dc sombere pleglighedcn der li
jlkdicnst, welke naauweli
jksbegonnen zi
jn.
De doode Graaf werdt vcrvolgcns te schecp naar E gm ond gevocrd , cn den m onniken

de zorg os'ergelalcn,hem naarhun goeddunlkcn cnophunnekosten,bi
jzi
jnevoorouders
lêbcgraven (29.
W ILLEJI,die zich in Frg-esland bevond,spoeddezichopdeli
jdingvan 'sGravenoverlijden,naarIlolland (3). AandcZL)p,op degrcnzenvanKennenîel-land,gekomen,
#

*

@

@

W

Terzoclatlai
j vri
lgeleitle, ona de li
jkdienstzi
Jns brocdcrs te E gznond te vieren; docla dit
.

werd laena op cene M'
i
jze geweigcrd, wcllte henznoopte, overhaastnaarzi
jn gebietl
lerugtekeercn (4). Dezewcigering, welltewelligttleslaatkundevan AOELIIEIOEvordcrde, weltte de verontwaardiging cenlger Edelen tegen de Gravin-wcduwe op , (,1)

ontvlamde hctsmeulentlvuurhunsmisnoegenstcgen een bewind,waarvan zi
jminderte
Xoning zAx van Engelaltdavcrklaart zelvc: datdeGraafvan Loon zijlzebruid ontvangcn had,
))uit Landcn van Graaf oT'
ro van Belkiltent, oom van OIRK Vll.'' D e pz
lf
zzlkl Colnitis tpTToxls de

Wehl//lcypz)ql
'i/?fCfpatrultsDontinipiaezzlcwokft'
/c. V.MlEnls,Cltat.terb.r.Ilollaltd,D.1.
b1. 152.

(1)IltvnxcopER,op MEtls s'roltE, D. 1.b1. 577- 580. Rstl'z:Ilist.Crit.Com.T.1.P.1.
p.180 (18z19),gevolgd door nltoEnolzlc, D. lI.b1. 81.
(2)Chron.Egm.apud Itl-rl'
r in 1.c.T.1.p.182,183. 3IEtIs s'
roxE.I).II.b1.482,483.
DE IIEKA,p. 63. llagn. 63/*
/4.Belg.p.226.

(3)Cltt-on.Egm.ap.xtrll',Hist.Crit.64,33.T.1.P.1.p.183. MEl-lssTtlx.
E,B.111.b1.1.
In stl'
ii
t dc Mge
uixg
nis'
-dezer beide Kroni@i
scllri
ers) zcgt SII-DEROIJK,D.1I.b1.82,dat
*@d mc
e t
Ye
'
@k
.i
.v

wltl-Exa ))op het geruchtvan zijns brocderskl.
ankte,naarHollandsnelt-'? Rvaarondernu de
fraaijegcvolgtrekkingen moeten gcbragtwordcn,wclkcBltoxnollltuitdezevalschestellingafleidtJ
bchocftwelnietaangewezcn te wordcn.

(4)Cltron.Egm.apud.Ikz-rlT,T.1.P.1.p.183 (22). MztlsSTOKZ?B.111.b1.3 (7).
w1J>: op wAGEXAZR) St. II.bl. 100.
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hopen dan te vrcezen zouden hebben. Fzrrps ran f'
fz
-câ-z-:z?ccr, vellke verltlaardes1190-

))datmen zich nletonlzien moest, GraafwvzsI,
EM metgeweld in de vcogc
li
jtehandhaV0n , di
ellem 5,an l%PgtSS5'PgOtoelkss'am ,''JAN ranAt)*#i&'
l'i,SI3ION '
J
13(tltVf/lrl6o?'
è,'
WILLEnI van Fcz'lz'z?
yt
??z, w our
rEa vaitEgm ond , AI,:
By:I:TBzkxzwwRo, JkcoBvan 'fzo â'â':z/t'c'
r,
tj
G

BurggraafvanZeiden,enanderen,noodigdenAvzLx.Enlhcimeli
jk naarHollalld,om lzet
bewintlteaanvaarden,daar zi
jAOEI-IIEIDE,noch dcn nieuwen H'
eer,trouw wildenzweren , en beloofden ,hcm te zullen ondcrsteunen. Op een donlteren nacht,in hetdiepste

geheim , komt hi
j bi
j rlrulpsop hetslotJkraeaenaar, tusschen Lel-delten den Haag ,
en vertreltt voorts, in slecht gewaad, m et een afhangenden hoed op hethoofd , cn

alleen doortwce vertrouwden vergezeld,in een scheepje naar F'laard'
lngen. Doordc
Zceuwen, welke lacm daartoefden,werd lai
j op hetharteli
jlkste ontvangen,en onder
de luidste vreugdeltretcn, dat zi
j den wettigen Heer, den zeon van GraafrxuohlsllI
teruggekregen haddcn, in alleri
jl naar Z ierl'kzee overgevoerd , a1s Graafgehuldigd ,
en hem door jong en oud, metalgemeen gejuich eer, 'Vrede en een lal1g leAren toegewenscht(1).
*

Inmiddels lzadden w ou'
rEx ran E gmond en ALBERT BAXJAARD de Kennemers aan de

zi
jde van w'
VILLEM gebragt,en besleten nu deGravin-weduween hetjeugdigepaar t:
Egîîtond, waar zi
j t0tl'iering van laetli
jltfeestl'an den dertigsten dag,verwachlwerden, op te ligten, en alzoometéénenslaghetpleittebeslissen (2). Hetisgansch
niet onwaarsclli
jnli
jk, dat de Egmonder monnilten,verbitterd op AoEsuElnE,die zoo
ruimschootsoverhunnelkasbeschiltthad,llierin tlehand gehad hcbben (32. Hetplan
echter mislukle. Door AVALTER vax RvvEx, een aanhanger des Graven van Loon ,van
hetdreigend gevaar verwittigd, bevinden AbELHEIOE, xzoozw xzx en aoA , die driedagen
vöör den dertigslen dag te llaarlem waren aangeltom en , zich in de uiterste verlegenheid. Het Stlkltt alleen lkan hun eene veilige schuilplaats aanbieden ; en GzzsBaEcll'
r

ran v.
/zzlâ'fdl, een leenman desUlrechtschcn Bisschops,geltlkthct,bi
jnacht,de Gravin-weduwe en GraafLoozw lllt, midden door de in oproer gebragte bewoners van Oedorp en Aalsm eer, onverlet en behouden ,in eene schuitnaar Utreeltt te geleiden.
AoA echter ylugtmetMEEItUEIAX en BoRwE, gevolgd door eenigeriddersen knapen , naar

den burg teLeiden, die,naarhetschi
jnt,door deparli
jdesGraven van Loott'was
(1)Cltron. Egm.apad Kl-rlr,T.1.P.1.p.183-186. 3IEl,IssToKxJB.111.b1.3-6. D,
BEK:, p.63.

jkdienstpleg(2)Men had desti*
i
edsdriedagen,op welke,bchalvedegewonezielmissen,deli
tig gevierd werd ; deze warcn de zevende, de dertigsteJ en devcr
jaatdagvan hetoverli*
iden.Bllm.
#
DERDIJK , D.II.b1. 83,in navolging van KtrlT, Ilint. Crit.Com.T.1.P.1.p.187 (33).

(3)Bxrlllxo,Gesch.d.Nederl.D.1.bl.111.
25 *
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112
90- bemagtigd geworden, nadat deBurggraaf, z&coB ran Z'f'ktqve
vd?kctz'
z-,ziclzaan dezi
jtle
56

.

s'an w zlzl-Eu gesclaaard had. Sp
.oedig wordt zi
J hierdoor de Kennemers, onder aan4'oering van w orrEh van Egm olèd en ALMERT BANJAARD, belegerd. Bi
l hen voegenzich

VILIPS van Jfzrtzé-l-:z?tzcr met zi
jnebenden;debewonersder omliggende dorpen A'liegen
toe, en weldra is hethevig beslorlntle slot getlwongellzicl
a, door gebrek aan voorraad,

over te geven. Alet znoeitebetlingtmen behoud van li
jfen ledcn;&nk wortltierbet
???, toeverlreuwd; xEErtuExnlen
waring aan haren bloetlvtlrwant, Avlrayuzsl van Ft??
-?'
?r'
??,j,'
roztxE, in ltetenen geltlolllten , mneten met(le overiga gevangenen hun l0t van Graaf

vrzLlznsz afwachlen. Dezc, uit Zeeland teruggelkecrd,wertlmeîzi
jlle gemalin te .
LPg'ntoîîd,daortlejuichende menigte,metopen armcn ontvangcn en alsGraafgelluldigd.
Op zi
jn lastwerd Aot, termeerdere zelkerheid en veiliglleid, naarlaetFttiesclze eiland
Terel gevocrd en overeenkomstig haren slaatbehandeld. Zi
j topfde hierechtcrniet
.

*

lang. Op llctlaalstvan lletzelftlc Jaar werd zi
J., ingevelge ccner os'creenltonasttllssclzcn
hare naoctler en laarcn echtgenootm etGraaf AVILLEAI, naar E llgelaîld overgebragten

aldaareclligejarenopgellouden /
s1).
Het lauweli
jlt van Aox moge,xneteen staatlkuntlig oog gezien,llietig geweestcn als
zoodanig doorGraafV-II-LEM bcschollwd geworden zi
jla, wienstoestcmming,alsnaaste
Agnaat, vercisclat werd; laetmoge waarzi
j11,tlat,dcn Keizerin tlithuhveli
jltniette
lkennen, eene daad was waal'door.
&oA s'
an 11t
ltgraafscltap afstantldeed (2),zelteris
het, tlatvele Hollandsche Edelen en dienstmanllen, altl
aaus in tlcn Lpgilllle, i1) ccn tcenovergestcld gevoelen dcelden. lnlrners onder hcn op wierraad eIa goetllkeuriI)g het

bewuste huweli
jk gesloten was, worden genoemd Graafo'
r'
ro van llent/dt?z?z, oom van
rllali VII, uit wiens hantlen I-ooEAvzzl
:
t &an Looltzi
jllebruid ontvangen had,lturozh
van Jfcz-t?
pz, oos'
r van B orne, OIRK van J ltena , s'Mox, J-kx enIzsnltAxo ran ffcck--

lent,wlsy-EAl rc?zTeill-gîL
ze
Jlt, vol-pEa'
ren vsoltlsvan Leede(Zc::-#tzzz)),Axxovo en
usxnltlf
tran Af
p'
qv?
,f
7(
)'/cenA'
vOUl'El
tran fppzpz?cl(3). Ofschoon nu veletlezerEdelen,
reedsbi
jhetuitbrelten deronlusten,zicla .-e01-'
NVILLEM verlklaard lzadden,ontbrak het
evcnwelden Graaf van Loon , noch aan bloedverwantcn,noch aan naagtige vricnden ,

om hem metnadrulk tc ondorsteunen. Geschenken noclz lleloften sllarclltlc,won bi
j
(1)cltrolt..
l@
;
l
'
jx.
ploi'
ld.apud Ittrlv, Irîst. Ctit. copp.T.1.P.1.p.184 191.cfnot.AlEl-xs
sroltu,B.111.bl.7 9. 1)E nl
tl
t.
xJbl.63. D effle1.lv'
?fff clc laage Zcêldczl,1a1.92J93.

('
2)BlLoy:RolzK,D.lI.bl.85-90. Verg.xtrl'
r,I'
Iist.Cr?
-/.Cont.T.1.P.lI.p.(,65.etc.
(3)Zicdcn bricfvan dcGravin-weduwcADEI-IIEII)E,aanKnningz.
ïxvanEll
gelaztd,uitRIJXER'S
Ioeder.2 ?)gl. overgenomcn door vAN xlEllsJ in llet Charterb.r.Ilbll.D.bl.1.152. De cclltlkcid van dicn brief is door uvvoEcopEn , op MEtls s'
roltEJ D.1.bl. 580 a bestrcdcn , docll deor

xl-vll'A'
erdedigd geworden in zi
javIlist.65-,/.Com.r
l'.1.P.II.p.465 sqq.
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den Bissclaop van .
Z?fïJ!, den llertog van Lg
-m llètrg , dell Xarltgraaf xan ATanten cn 1190G raaf of Voogd s'an K laandet-elt, den Graaf van t/vz Berg en den Graaf van der 1256

#?-t?,broedertlcsBisschopsvan&frecht,inzi
jnebelangcn. Doorhunnettlssclacnkomst
en dievanGraafo'
r'
ro van Gell-e,wellte zich echter later onzi
jdig laield,werdbi
j
-'

'

$

door tlen Bisschop van Utrecht, tot leenman van llet Stlkltt aangenolucn, en '
voor
leveuslang l1leldc lccngoedcren A'erleitl,wellte nlnl
t VII van de Utreclltsche Kerk be-

zeten l1aJ
- (1). Daarenboven moest lli
j dcn bi
jsland of tle xcorspraak s'an dcn
Xi
jlervcl'
st bi
j tlen lteizer, aan wicn het lcen Ilollpnd vervallen was, voor twec
duizcnd rnarlk zilvers Gf meer lkotlpen$ en zij
n broctler a1sgi
jzelaarachterlaten (2).
'

-

Vele llollandsclae Edelcn cn l
'it
lders, A'al
z :3ellke IJSBRA>D en GE1t.&14o van Sctlrft?zn ,

krzxol.o cn ucsoztlx valt Alj.
j
'?tlt
)-/x
- zAx pEaslzx,enlatcrcolkslsxoyvan Ilaaknlem'
met name verm eld wordel), xoegdcn zich , zoo uit liefde tot de Gravin , a1suithaat

op v/ILI-EM,openli
jlkonderzi
kjne banieren'(3).
Ontlersleund deor zoo vtlle aanzienli
jlte bondgenooten, llatl Graaf IzonEw lllt
magtig lcgertegcn vrxyulzsx lli
jcengcbl
-agt,(liethansin ecllen laagcheli
jken toestautl A'erltcerde. lillllacrs,op de treuw dcss'ollks, lton dezezicl)l10g niotgonoegzaam Verlalen ,en
i-ne slri
o', 01
ZJ
Jltllkraclllen varcn lc gerine
A4 eenergrooteltri
jgsmagtwederstantltebieden.
.

l'
ii
j lleslgot derhalve,naarl4etsclai
jnt,onaA-an zi
jne zi
jtlc,verwerender vi
jzeteoorloVtlnelnel-lalèd in laanden s'an v-ou'
rElt rczzE gm oltd en
g0ny stelde hetbewind van h'

ALUERT Bkwzc
kz
klto, en gafaan zi
jn bropderrr-oltls,Domprocstvan Utreeltt,aan zi
jlz
belauwdbroedcr o'
rro, Proostval)X a,
ttten ,aallAsrzrLEnl ran Ft??-J?:?tjy'c:z, aan rllzlvsvan
ffce
y.
5
'c??ccr en andere getrouu'e leen- el1 tlicnstmanncn , de plaatsen , wellte voor t1e
Sticlllschcn blootlagen ,tegen wier invallcn twee verschansingen ,eencte Ztradenhulg

tzlct:/nzné?
o-c/ctrè)aandenA'
t)
,'
tt,enccnclcBttsclö(Boekoop)aan deGottèoe, werden
(1)IIEOA,p. 188, 190. V.MlERlsa Cltartevb. r.Iloll.D.1.bl.140J145. Vcrg.xsrzz)
Ilt'
st.&r/
-f.Cont.T.1.P.V.p.1t12 (46).
(2)Cltron. Al
gpl. ap.I
,
tl-rll-JIlist.&r?
-J.Cont.T.1.P.1.p.19j(51). A3tonym..derc:'
tts
l;ltrqj.c.'
XlV.p.11. A1EI-IssToltE,B.111.1)1.10.
(3)Cv
brolt..
rgg,
pl.np.IkrrlT in 1.c.p.194,195. AIELISSTOKE)B.111.b1.11.
Vclcvnn llollantwarcn nnctllcm (v,
çx zaooxl.
En alle tcgllcn dcn Grave AVII,LEM.

Mraardof)r zzl:
'g BIX-DEIIIIJK zijn gcvoelcn, ovcr dézc E,delcn, D.lI.b1.91,gcuit)stavcll?Zij
nAoctcn van dcn ccl.
sten rang gcwcestziin, daar zii, uitgczondcrd zlx pEltslzx, a1s getuigcn
:ool'
kornen, in llctvcrcll.ag tusschcn dcn Ilcrtog
.vanLotharingen en Graafolnx YlIin llctjaar
1200 gesloten- Zic vz
tx MlEnlsJ CLarterh.r,11011.D.1.1a1.138, 139.
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1190- opgeworpcn. lli
j zclfbegafzich naar datgedeelte van'Ilolland, waar lzet eerst de
12,
56 vi
.k()
l.andeli)
aanvalteduchtenwas(1).

Van Graaf AsrlLLExs zi
jde werd nogtans de kri
jg geopend. 1)e Kennemersoverde
bewezen hulp aan lletgrafcli
jk gezin,op den Heer'
dlcvzJntetelverbitterd,vielen onder aanvoering hunner bcide bevelhebbers, in Jmetellalld,slaken denJnteteldkj-/g
dner,zetten lzetlage land ol
ader water,verbrandden de veenen en verniclden hetdeftige

slot van ozzsBltEcll'
rmetdendaarbi
.
jgelegenboomgaard. Plunderendeenl'erdelgende
tlrongen zi
jnu doorIlttiden enfkreesp,diein deasch gelegd werden,langsdeFecht
tot B'
rettkelen door, alle plaalsen die, naar het schi
jnt,ont
lerhetregtsgebied van
Antstel behoorden, en keerden, zonder cenig merkeli
jk verlies,metri
jlken buiten
gi
jzelaars voordebedongen brandsclaatting,terug (2). Zullkeenedaadvanl'i
jandeljk
geweltl aan eenen leennaan van het Stlkht geplecgd,wien alzoo de llollandsclle ge-

schillelaeigenli
jlt vreemd waren,kondedoorden UtrechtschenBisschop nietongcwrokenbli
jven. Hi
jrukteweldrameteeneaanzienli
jk-emagtveorde sterltte tekoshoop,
wier verdediging den Domproostrtloals was aanbevolen , en bemagtigde laaar metweinig
naoeite, door de werkeloosheid der Kennemers en de trouwloosheid der Hollandsche
bezetting , welke tot hem overliep. FLoRzs zelf werd gevangen genomen en naar het
huis ter Iloret gevoerd. Nu trolt de Bisschop roovende en brandendetotLel-den voort;

nooit was het een zi
jner voorgangcrsgelukt, gewapenderhand zoo diep in Ilolland
doortedringen (3).
Ondertusschen rukte vxx LOON, doch minder vcrnielelld dan tle Kerlkvoogd ,m et
een graot heir voet- en paardenvolk in Zug-d-llolland. D ordrecht werd ingenomen , en Graaf w'ILIZEM , voor de overmagt zwichtende, weelt naar Zeeland , waar

twee vi
jandeli
jlte voorraadschepen werden opgebragl. éDx van Scllotland, wILLEMS
moeder, metzi
jne gemalin AptyuuElox, en zuster ao.
&, die Xarkgravin van Bl.andenhurg genoemd wordt, ontlaielden zich te Oudorp ,in hetLand '
rtzzzK oorn, en velen

van het grafeli
jl
t gezin waren hier en daardoor Friesland verslrooid. Geheel Zuqd(1) Chron.Egmond. apud KtrlT, Ilist. Crit.Com .T.1.P.1.p. 195. ln de aant.53- 56
worden de misslagen, door SVZGEwAAR ? D. lI. b1.314z op llct voetspoor van MELxs sT0KE en Dx
IEKZ, begaan ,aangewezen en vcrholgen.
(2)Cltron.Egm.ap.KIZ
ITTT Ilht.C5'
if.Com.T.1.P.1.p.197,198. XEtlssTox.E,B.111.
b1. 14- 16. DE sxxz, p.64.

(3)Maar,))himochtlichtedoen wil;
Mmant'als een lant in tween Lem sceet
So ist te winnen ghereet-'? zegt MEsxs sToxz, B.111.b1. 18 in navolging van Let Cltron.
Fgpl.ap.KtrzTJ R ist.Crit.Com.T.1.P.1.p.198. Dx NEK:pp.64.

DES

VADERI~A NDS.
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Holland onderwierp zich, zonder tegenstand te hieden , hinnen korten fijtI aan
die nu te Leiden zijne 111agt bij die des Bisschops voegdo,

SIMON

1190.
1256
van Haarlem , 'VIens
LODE'VIJK ,

gedrag bij den togt der Kcnnemers reeds wantrouwen had verwekt , verklaarde zich
aldaar openlijk voor den Graaf van Loon, die met het vcreenigde Iegcr naar Haarlem
optrok.

VAN LOOX

werd hier door de onstuimige Kennemers , die te scheep afkwamen , be-

dreigd, doch hij dwong ben, den vrijen aftogt te hedingen voor vijf honderd talenten,
marken of ponden zilver , tel' schadevergoeding van het in A1Jlstelland gepleegd geweld. Den Bisschop in Haarlem Iatende , trok llij steeds noordwuarts voort , verbrandde
St. Aagtendorp , TIn fie Iteoertoijk , met het slot van ALBERT llANJAAR.D; ook dat te
~e Edelen

Egmond wcrd in asch gelcgd, maar het dorp en de abdij hleven gespaard.
vlugtten , en hielden zich verscholen (1).

Bedwclmd door dezen voorspoed 1 oordeelde

onvoorzigtig, den verderen hijstand des Bisschops overbodig, en op zijn
nadrukkelijk verzoek , trok de gebelgde Kerkvoogd naar het Stlcht terug (2). Een
VAN

LOON

tijdgenoot heweort , dat do Bisschop door gebrek nan Ievonsrniddelen en uit vrees, dat
hem de terugtogL lTIOgt afgesneden worden , Haarlem , na een kort oponthoud , verliet (3).
Niet slechts in Holland maar ook in Zeeland werd
Orereenkomstig een verhond met

FILIPS,

WILLEM

door

LODE"VIJI{

hestookt.

Graaf van N'amea en thans voogd van rlaal~

deren , waarhi] VAN LOON den Vlamingen vrijstelling van den Geervlietschen tol verleende, en het verdrag van elf honderd acht en zestig bekrachtigde, maakte FILIPS zich
van ffalcheren meester J terwjjl HUGO van Foorne hijna geheel Zeeland beooster
Sch eIde , aan

LODEWIJK

visschersschuitje, waar

onderwierp.

hy,

Graaf

'VILLEM

ontsnapte te naauwernood in een

onder netten vcrscholon , te vergeefs door zijne vervolgers

Spoedig eehter keerde het lot te zijner gunste. HUGO van J7 oorne ,
door overmoed en mishruik van magt batelijk goworden , werd door de Zecuwen verdreven , en WILLEl\I, uit zijne schuilpJaats gehaald, op nieuw als Heel' en Graaf gehuldigd. Onlniddellijk werd WOUTER van Egmond door WILLE1\1 gelast, uit Kennemerland naar Leidelz, met zoo vee} magt van sehepen en Yolk als hij konde hijeenbrcngen,
op te trekken, doch volstrektelijk elk gevecht te mijden, tot dat hij zeIf, op den bepaalden dag zoude gekomen zijn. EGMOND werd getrouwelijk door "TILT.EM van Teilingen en FIT.IPS van Wa8senaar onderslcund (4).
gezocht werd.

(1) Chron, Eg1n. apud KI.UIT, ut«. c-u. C01n. T. I. P. I. p. 1!J9-201. MELIS
hI. 18-20. DE nEKA, p. 64. De Klerk uit de laage Landen, hI. 95, 96.
(2) DE

BEKA,

p. 64.

STOKE,

B. III.

De j(lerk uit de laage Landen , hI. 96.

(3) Chron. Egm. ape KLUIT, in I. c. p. 201 (70), en haar vertolker
lIet Goudsch Kron. hI. 5.5.

(4) (lhron, Eg1no11 d. ape

KLUIT

in I. c. P: 202, 203. l\IELIs

STOKE"

MELIS STOKE)

B. III. bl, 21.

B. III. bl, 21-26.
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VAN Loox was ondertusschel
l uit Ke.
llnelnerland met verlics van eenig ltrl
jgs-

vallt teruggelkeerd (1). Twee zi
jner Edelen, IzsBaxxo van fictdrld??z, en diens
moetlerli
jl
te oom , Al-clzx,warcn gevangcn gcnomen en naarOudorp aandeGravinweduwe Ao-k van ScllotJtzztc! gczontlen, waarzi
jtotna dc vcreflbning dcrgeschillen,
opgesloten bleven (2). Hi
j legertle zich nu in en Orn Koor&elloten,waarcenegroote
jaarmarktwerd gehouden,wellte zi
jn legerallerleiverlkwikkingen en verrnakeli
jltheden
aanbood. Doclz dit genot wertl welpi-a vcrgald, deoc de li
jtling van tlen afvaltler
Zecuwen en tlen aantogtdcrKennenaers. Dezelaatstcn verscllansten zich nabi
jLel
-den,
olllv.
&.
x Iaoox aan dicn.kantden doortogttebeletlen, wanneer lli
jt
loor-O-It.IZI!AIcn de
Zzccuwen vandelaanderen ltalltL-esloolktofaangevallen wcrd. Ona dittes'eri
jtlclen,bcsluit GraafI-oouaorlllt zcer s'erslantlig , ok
'n, zontler tlitstel en '
vôt'
lr daîAVII-LEM in 1101-

latld zi
jl
zlkontle,deKennel
ncrsaan te tasten cn zich aan dien lkantl'
netlletzwaard in
vuist, den gesloten weg wcder te openen. 11oetlig trelktmen naart1esi
janfleli
jlte
bolwerlken en t
lemllt de graclalen naetveltlstrno,talklkebossen ,puin ofwatnAenverder

bi
j de lzantlhecft. llicrdo1
or gerergtlvallen t1e tool
nelooze Kennemcrs, tegen lzetbcvel
van Graaf AVILIUEnI, zontler tuclzt ofbeleid op de geoefende krî
g-gsbendcn dcs Gras'cn

i'an Loolt aan, doclz wortlen geslagen en op des'lugtgejaagd. Nu stormen debclcgeraars in de vesling ; het vlieden naar de schepen wordtalgemcen; velen , welke
tlcze nietlkunnen bereiken ,bieden weerslalld op cene b'rug, die ontler de mcnigte I)e-

zwi
jltt)en xindenhun grafin laetwater.FlLlpsvan ffrtzq
vt
v:nccr,Avorrur-ralt.
/fc
ja'
???ond,
a
tl-sslt'
rBxxltAao en andercn ontlkomen tloorde vlugt;57ele Etlelen cchlcr zi
jngctlootl,
gewond of gesp
:ran,F:'
JJJ??angen genom en. Ontlcr deze laalstcn bevnnd zich AvlLI-Erk
di
e
vr
ucht
e
l
o
os
m
c
t
e
eni
ge
r
i
dt
l
er
s
e
n
l
k
na
pp
ï
l
,
gen ,
tlen xi
jand ecnepooslaeeftopgehoudcn. De Kennemcrs lieten hunne scllcpen en oorlogstros in de llandcn tlcs ovcrwinnaars, die meL de geszangonen en den buit zegevierend naar K oorseltolen terug

trolt,in deylzoeten nlaar vcrderfeli
jlken M'aan,dallai
jthansvoorallen aanvalverzekerd
zoude zl
jn (3).
M/anneer alleshopeloos scl
al
jnt, vertoont (1e ware held zich in alzi
jne grcollleid.
lli
j wordtstandvastigcr naar malede gcvaren sti
jgen,en te fier, om veorhcll0tte
#

(1)Hetoade Gpyddc/lcKronB--lje,b1.55.
(2)Chron.fgpz.ap.ItI.rI'
r,Ilht.65-2-1.Com.T.1.P.1.p.203 (77). XEtlssTox.
:z-B.111.
b1.27 , 41 en aant. van IIIJYDECOPER.

(3) Cltron.Egmolld.apud FUI-ICIT,Hist.Crit.fpza.T.1.P.1.p.203-205 (76-82). MEtls
s'
roxz, B. 111. bl.26- 33. DE gEK&) p.65. De.
ff/eri-ltitdelaagc Zczldegl,bl.97,98 (1).
De Oude #oJf.Di.
v. Kron.Yi
jfkiende Div,c. 3. b1. 144z zegtdatde bovengenoem de llrugz
>tot catwyck ouer den ryn lach-''
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zwichten,waagtlli
l'hetmoedig,daarmcde in het stri
jdperk tetreden. NYILLEM Ont-11
j9
z0
gt;
veinsdezjnlecd overditonheil, waarvan hi
j alhctgewigtgevoelde. doch dathem
nictkonternederslaan;hetverdubbeldeveeleerzi
jn moed. Terslondvoerdehi
jzi
jne
Zeeuwsche benden over de Ilaaa in Ilblland , waar de vlugtcndcn zich methem

laerecnigden,en vertoondezich,alsdoor een tooverslag,meteenaanzienli
jkheir,zoo-

welvan HollandersalsZeeuwcn,aan detelbrug bj AJ
-#z/
7!)'k. DcHertog van Lhnâ
'urg,ronrvrzzlcsbondgenoot,en bi
juitstek ervaren inkri
jgszaken,werduithetleger
van F ooreeâoten afgezonden, om dat van wzLI,
Esx te bespieden. Hi
j is verbaasd
over de talri
jkheid,de voordcelige ligging,de lkri
jgskundige inrigting,en de wapening desvi
jandeli
jken heirs, en biedtden
' vrede aan. ))Xen heeftmi
jverdreven,'''
zegt'
WILLEMj))mi
jnVaderlantlis verWoest) mi
jne Vrienden zi
jn gedood. Thansben
ik gekomen , om te overwinnen of te sterven.'' Xet dit antwoord keert de Herlog

terug,en verspreidtdoorzjn verslag en onmiddelli
jken aftogt,devreesin hetlegel'
van zuoonvlzK,wien hi
j,in hetdreigend gevaar,aan zi
jn lotoverlaat. SVILLEX rultt
inmiddelsnader,de schrik snelthem vooruit,en roozwxzx,zi
jne ridders,zi
jneben-.
den,en alwatvlieden kan, nemen in alleri
jlde vlugl,en lalen tentcn, wapenena
kri
jgstuig en kostbaarhetlen ten prooiaan hunne vervolgers. Xen verdringtelkander,
en derwi
jze is democd verlamd, datzi
j zelfs geen weersland biedcn aan de Ri
jnlandscl
aevrouwen,diehen najagen. Eenenaeniglestortzich onbesuisd indeZZ
JJe1l
vindtdaardendood;andercn slaanlangsden Afjzl,dcn weg in naarUtrecltt,docb
bedelkkendienme@hunneli
jken,wantslechtsweinigengelukthet,geheeluitgeschudenilf
de uitersteontsteltenis,die stad te bereiken.llierwasreedsIuopE&vzzxmetzi
jneonlangs
gevangen ridders en edelen gekomen, welke hi
j den Bisschop,op rekening van de
beloofde som ,in laanden gaf. Hi
j werd derhalve vruchteloosdoorwzrluEx nagejaagd.
doch een groot aantalzi
jner stri
jders viel in de magtdes overwinnaars, terwi
jl de
Zceuwen m et de veroverde vaartuigen , oorlogsbehoeften en wapenen in zcgepraal terug

keerden (1). >DuswanGravewzssasxtlant,''zegt MErlss'
roxE,en geli
jk latervali
xlExoRlx IV gezongen werd , ))zoo wel door regt van yorlog, a1sdoor regt van ge-

boorle-''Hi
jwerdvonrGraaferkend,en vztxrzooxkeerdenimmerinIlollandterug(2).
(1) Câron. Egm.apud xtrzT, Hlst. 6J-z
-f.Com.T. 1.P. 1.p.205-207. AlEz-rssr
'ox.vp
EKA, p. 65. Cltron. de H ollant in x.
kTTrl,
:EI Anal.T.V.p.534,
:. 111. b1. 33- 39. D
. E :

DeA/cr; lzfdelaageZcfzdrzl)b1.99. HctGoudsch Ai-/zlg-îp-e,b1.56.
(2)Dz sEK&, p.65. HED,
N, p.186. Da.
/f/erf-nitdelaageLanden,b1.99. Gooxrltlors
xolzcnrs, ad ann. 1204, aangehaald in de Hht.Crit.Com.T.1.P.1.p.206 (862. Ktrlm
beweert,datvan dit oogenblik af', wxl-tsx 0ok door den Bisschop van Utreeltt, a1s Graaf van HolIand werd crkcnd.
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112
1956
0- Kcizcr FlL.lps erkende ook de. regten van AVILLEAI,wanneerlai
jincen open briefvan

hetzelfde Jaat verklaart: ))'
ttlf
p m oeten aan MrILLEM ,Graaf van s pttalèd ,(je jt
lcueu ,
.

jk gehoutlenhebben,vrijwillzg.p>dragen (1).''
diezi
jnvaderenbroedelvanhetRi
-

De o0l'10g duurde echler 1'o0rt. Graalw zl-cEx verdreefFOLBERT en Fluol
tlsvan Leer-

dam , die den Bisschop van Utreeltt ondersteuntllaatlden, uit de laeerljkheid van
4apeî-elt, wellte hi
j aan zi
-jn gebied hechtte,cn vernieltlehun slot. Daarentegen ver-

.-

m eesterden de Stichtschen m eteenigegevlugtc llollandcrsj onder GERARD VAN DERAaE,
brocder des '
Bisschops, de stad D ordrecltt,x)u olader '
w zlur-Eslsbewind teruggelkeerd,

legden haar in de asch , en ronfden en vernielden eene overgroote hoeveelheid wi
jn,
granen en andero goederen (2). llet bloedvcrgicten en A-erwoesten eindcli
jk moede,
werd ccn verdrag aangegaan tusschen Graafw lrl-s3x en den Bisschop van Utrecht, op
tlezelftle A'oorwaarden en genoegzaam in dezelfdebewoordingen a1s dat, in hetbegin van

llctzelfde jaar,doorden Bisschop ,diesteedsde opgaandez0n aanbad ,metden Graaf
van Loon geslolen (39. Xcnvoegthierbi
j,ofschoon crinhetverdrag'zelfgeenwoordvan
gcrcptwordt,datIlExnltllcDI:xnkkxinzi
jnebezittingenhersteldwerd,endenBisschop,tot
schadevcrgoetling,duizend mark zilverdoor wïl-ruEM belaaldzoudenwdrden(1).Eenigen
;

daarenbovcn bewercn , dat w lr-xazx den Bisscltop,'wcgens de aangedane belecdiging te

Staroren,metl'i
jflaonderd Edelen in wollenklcetleren en barrevèets,voordeDomkcrlt

teUtreeltt,s'crgiflbnismoeslsmeeken (5). TevergcefstrachttedeGraafvanHolland
t1evri
jheitlzi
Kc
l
Fnergevangenriddersvantlen Bisschoptcverwcrven;zi
jmoestenzichzelve
tlaarnavoorgroote sommen vandensleedsgeldbchoevendenKerkvoogd,vri
jlkoopen.Fronls dc Domproostcchler,'wertluitgewisselfltegende Edelen , dieV-ILLEM inhanden geval-

roN z'
4l.Crit.
I1)Zie hctDiplomabi
jvAxMlEnfs,Cltarterl).p.11011.D.1.b1.145, 146.Ktrx'

1147//$.T.1.P.lzp.481. Vcrgeli
ztoEltozzlt, D. lI.b1.98 ,99.
*i
@k s

(2)Cltron.Fgp?.ap.xtrl'
rin 1.c.p.207(87,88). 31EzlssToxE,B.111.b1.39. D:BER:;
p.6J.. 11En.
:zp.186. De K lerk uitde laageLanden)b1.99, 100.

(3)HEo&,p.188.V.xlERls?ClTasterh.r.Holl.D.1.b1.140 142.KtrlrJIlist.Crit.Com .
4'.lI.P.1.p. 273. Dc echthcid van dit Charter LeeftxtrlrJ 111st. Crit. Com.T.1.P.1.p.208

(89)tcgcn rryoEcopER,op MztxssTcltEJB.111.b1.39,40,verdedi
gd. Vcrg.hiervoorb1.197.
(4)Cltron.Agp).apud xtrzT, H'
ist.crz
-f.Com. T.1.P.1.p.208. 31EtIsSTOII.E.1).111.
1)1.39: A0. DE BEKA: p.65. 1lED.
:Jp. 186. D e A'
/czf- ktit de laage Zccl#czlz b1. 100.

(5)DsBEIt.
&)p.65. I1EDA,p.
'186. Deoltde11011.Div.Kron.ZevcntiendeDiv.c.3.b1.156.
Dc oudstcIlollandschc Jaarboekschriivers, de Chron.Ag/zl.MEtlsSTOKE,wzsnErxrslyaocrRzToR,
de K lerk Itit de laage Zczl#czla Let oztde fi.
/vddcâe K ron.meldcn Liervan niets. Hctis ook

geheclongeloofli
jk, dat wIttEx zich zulk cene vcrnedering, enwc1Jnaarlaetschi
jnt, buiten
nnodzakc?zoagetroostllebbcn. ZieBrcqEtlrs,op osBEKA,p.67(r).
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len, en te Oudorp opO'es!oten waren ; de andere gevangenen worden eerst later geslaakt.1190o
u
l em , ARNOUD en IIENDRIK van R 1Jsw1j
·· · ·k "verd en d oor 1256
I JSBRAND en ALLyN van
u.aar
WILLEM

in genade aangenomen en in hunne bezittingen hersteld.

De inkomsten en

goederen (hona feltdalia?) dier Edelen daarentcgen, welke den Graaf van Loon genegen hleven , werden door

WILLEl\1

In het bijzonder werd de Proost
waardig maakte,

aan zijne getrou,ven en aanhangers ,veggeschonken..

FLORIS

ryk bedeeld,

welke zich deze onderscheiding

In het midden des winters deed hij strooptogten door Zeeland, ver-a

brandde het slot te Scharpenisse op Poortvliet, toen een eilandje, <loch naderhand
aan Tholen gedijkt, dat aan

IlUGO

van P oorne hehoorde , die met zijne maagschap

nit het land vcrdreven werd (1).

De Graaf van Loon was , hoewel door den baatzuchtigcn Bisschop , echter niet door
al zijne bond genooten verlaten , en bezat hierdoor nog magt genoeg, om zijne eischen
op Holland en Zeeland met nadruk te ondcrsteunen.

Het merkwaardig jaar van twaalf

honderd vier was naauweljjks ten einde gesneld, toen FILIPS, Graaf ran!{amen en Voogd
van P1aanderen, ten bchoeve van

teen viel.

LODEvVIJK

De toegang tot dit eiland

,YUS

cen groat heir hijeenbragt en in SC1,Oll-

te gen1akkelijkcr, daar

VAN LOON

den Vla-

mingen voor Zeeland beuiester Schelde, manschap gedaan had, en zij alzoo daar meester
waren

(2).

Graaf

vVILLEllI

hevond zich

in

een neteligen toestand, doch het vertrouwen

del" Schouwenaars bezielde hem met nieuwen moed.

Het was cdeler op het veld Tan

eer te sneven, dan als balling huiten het vaderland rand te zwerven (3). Door tusschenkornst
van de Vlaamsche Gravin-wetlnwc

lUATHILDE,

en den Proost van Brugge, Kanselier van

l7laanderen, werd echter de zaak vereffend, en

"VILLEl\I

tien duizcnd vijf honderd mark zilvers opgelcgd (4).

maar

'VILLE1\1

als vredesprijs, de belaling van

Voorzeker cene aanzicnlijke som ;

had geen duimbreed grands verloren, hij had zijne grenzen, waar zij het

meest voor eenen aanvaI operilagcn, gedekt, en aan

VAN LOON

den nlugtigsten bondgenoot ,

en daardoor de' hoop ontroofd, van ooit zijn doel te bereiken (5). Geweldig was (Jan oak

(1) Citron. Egm. apud
B.. III. hI. 40 1 42.
(2)

KLUIT,

KLUIT,

ut«:

Crit.. C01n. T. I. P. 1. p. 209 (93-96).

IIist. Crit, Corn. T. I. P. 1. p. 211 (97), wien

EILDERDIJK

MELIS STOKE,

hier weder volgt,

D. II. hI. 99.

(3) Chron, Egl1t. ap.'

KLUIT

in 1. c. p. 211.

(4) Ohron, Bgm, apud KLUIT, Hiet, Grit. C011l. T. I. P. I. P: 210-212. l\IELIs STOKE, B. III..
u, 42-44. l\IEYERI Annal. Flandr. Lib. VII. p. 62. Dat 'VAGENAAR, D. If. hI. 324, zich vergist, is reeds door KLUIT in 1. c. P: 213 (1), uit dezen door VAN 'VIJN, BiJv. en Aanm. op
WAGENAAR, St. II. hI. 103, en door nILDER,~IJK ~ D. ,II. hI.,-lOO, opgemerkt.

(E)

KLUIT,

tu«.

c-u.

Com, T. I. P. I. p. 211 (98).

IhLDERDIJK,

u

II. hI. 100.
26¥
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1J1256
:0- dc intlrult, dien de ti
jding valv datverdrag op roozw lzlc en ADELIIEIOE.maakte. Zi!.

bevonden zich te Utreeltt, volvertrouwen van weldra, door vreemtlenbi
lstan(j., geheej
b
e
1
*
*
1
r
'
1
;
va
n
de
zc
n
onve
r
wa
cht
e
n
vr
ede
,
llen ,voor laet
Ilolland te vcroveren, loen lzet
oogenblik, ten eenenmale ontmoet
ligde) el
'
l zi
j, teleurgesleld en hopeloos,naarhet

lqnd van Loolltertlgkeerden (1).
GraafV'ILLEM bleefeclzler uiet gcrusten ongesloord in hetbezit van Ilolland. VAN
luoox wcndde zicla tot llcrlog IlnxopkïK l van Lotltar,
ingekt of Brahand, die hem ,

ondcr zelkerevoorwaarden, vanzi
jllcn'kantbcloofde: ))tegocdertrouw tezullcn beWerken, tlatWILLEAIen VAN LOONmetCllkandervereenigtlwerden, en bi
jWeigerlng,
aan beiden dag te zulien beteekenen , et1 dan , naar mannen uitspraak , aan vakN LOON

VOldeening verschalen (2).'' lletbli
jktniet,datditvan eenig gevolg geweestis,ofdat
w llxtEsx zich hieraan onderworpcn lzeeft. Daor gebrek aan bescl
aeiden ishetmoei
jeli
jltte
wat
hem
kan
a
ange
s
po
or
d
llebbepalen,en kan sleclatsbj gissing opgemaalttworden,
ben tot de nadeclige overeenkomst mctv-tx Iuoox ,dooy midtlel van den Graafvan A c-

1206 men,lateraangegaan (3). Hetkomtonshetwaarsclli
jnli
jkstvoor,datFlLlpsvanNamen
weder de wapens, ter gunsle des Graven 4an Loon Opgefatofhem ondersleund heeft;
en dat eene vi
jandeli
jke
magtinScltoumen gevallen is. lmmersvindtmen opgetee.#
kend,datvILIaAIx,broeder des Graven van Loon ,in Sprok-kelmaand vanhetgenoemde
jaar,voorGoessneuvelde (1);terwi
jlo0k tevensvan cenevoorgenonaenebelegeringvan
Zzerikzee door de Vlamingcn wordt gewag gemaakt(5). W zLLEx,vernaoedeli
jltniet
e
n
t
ot
het
ui
t
e
r
s
t
e
gebr
agl
,
z
al
i
n
ee
n verbestand tegen de overmagtzi
jnervi
janden

draggenoegcn genomen hebben,waarbi
jhetland en gebied tusschcnhem envAxLoow,
(1)Cltron.Egm.ap.zttrlrp Ih-st. Crit. copl. T. 1. P. 1. p.213. AIELIS sroxx,B.111.
bl*44745. Hicrmcde eindigtdeoudeA'ron.wczzEgmond,wierschrijvermen gemcend heefto
datPIETERMEERHOUT hectte. HcvoEcopElt,op MEtxssToxzJD.lI.b1.46. Vcrgelijkdepraefatio
van KtrlT, p. XXIII. Hi*i
s de leidsman van xEtls sT0KEp wiens berigten nu zcer korten
#' wa
xchraalwordenJtotLi
i
a
a
n
z
i
i
n
ci<n#en lecfti
naderd is.
*#
*@
*i
@d ge

(2)Ziedeovereenkomstofcompositlobàl
-xtrxT,Ilht.Jrff.Cont.T.1.P.II.p.292-299.VA>
wlzx,opwAorxazR,St.ll.b1.106(1)vermoedt,dattooEwlzKvanLoon,vrocgermeteenedochter
dcsHertogsvanBrahandzeLnwdgeweestwas.Verl.xrrlT,Ilist.Crit.Com.T.ll.P.I.p.*342).
(3)ZiewwoEwz
tA.R,D.II.bl.32:. VAx wlzx,op wAOENAAR,St.II.bl.104.Bllrlxlxo,Gesch.
d. N ederl.D.1. b1.115. BIIZDERDIJK, D.lI.bl. 102- 105, wiens oordeelJ hoezeer uitdehoogte

voorgedragenJonshetmînstaannemelàik voorkomt.
(4)MAwTEI,I Hist.Zod#.p.14% apudRIrIT,Rht.Jrff.Com.T.1.P.1.p.211(97).
(5)MEv>rl'x Annal.Flandr:ZïJ. FII. p.62. Hàibrengtditblàikbaarvepkeerdelijk, totltet
jaar1203 terug.
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door FlluxpsvanN amen vcrdeeld werd,op eene wi
jze,diegenoegzaam tekennen geeft,1190in welke allerhagcheli
jksteomstandigheden hil. zich moetbevonzcn hebben , daar men 125:
het waagde de volgende vonrwaarden van hem te bedingen. Lonzw zzK , in ditverdrag Graaf van Loon en vau Holland genoemd ,werd geheelHollandtoegewezen ,met

uitzondering van llethuweli
jksgoed vanwlrlzzxsmoeder,lletwelknahaaroverli
jden,
op den zoon vervallen lnnest. Seharpeng-eae, D uiveland , Staveng-ane en D rl-eeltii-f'

(thans Dk-eheltor),in dien ti
jd afzonderli
jke eilanden, werden hem insgell'kstcegekend. Hij moestdieechtcr, evenalsdenburg en slad van Lezd
.6zzmetdeovcrige
goederen des burggraafschaps, a1s leenroerig van K laanderen ontvangen. Aan w zr-

IEM,die.eenvoudigKeergenoemdwordt,vcrbleef, naarhetschi
jnt, geheelhetoverige Zeeland van deslaas tûtdeSeltelde(tota clz!c terra ex parleXoiseadvernun
Flandriam). Tevens z0u lli
j jaarljks vierlzonderd ponden uitde Geervlietschetollen
treklten. lli
jmocstdaarentegen zjn leençooatergooen lFeetergootdenBisschopvan
Utreeât weder opdragcn ,dc ingezelenen van Holland van den eed, hem gedaan, ont-

slaan,hen tothuldiging vanLoozwzzltdringendaansporenentrachlen,hetzi
jinpersoon,
hetzi
j door gezanten, zi
jne nichtuitE'
ngeland wederte kri
jgen, om haaraan haren
emaalterugtegcvcn.Totnakoming van ditalles,moesthi
jzi
jnezuster,zi
jnedochter,en tien mannen van heteiland Sehouwen,ten gi
jzelaarsgeven. Ten overstaan van
vele Edelen werd ditverdrag te Brugge, den veertienden van W l
jnmaand twaalfhonderd zes eleelkend, en doorwzrrzx metzi
jn zegel, z0o wclalsdonr datvan vlrlps
en vAw'rooxbekrachtigd (1).
De bepalingen in deze overeenkom stvervat,werden echternietlnwerkinggebragt(2/
5.
Xen beklaagde zich deswege bi
j Pauszxxoczxrxuslll, welke eene bulle uitvaardigde:
))over den roof der edele vrouwe, gemalin van den Graaf van Loon , landen en andere zakcn ,'' en den Aartsbisschop van Trl-er magtigde ))den zoen ofschikking door

tusschenltomstvan zekeren rxlulps, Graaf van N am en , goedwillig aangegaan ,''te achtervolgen. De uitspraak des Kerkvoogds was tegellw lrzLEx ,die zich daaraan niel wilde
onderwerpen ,enin denban gedaan werd. PausHoxoRzrs111,opvolgervan IxxocExTzrs111,
die een weinig later het pleitmoestbeslissen,ontsloeg SVILIZEX van den ban , doch er-

kende openhartig ))dathem in zulk eene groote strijdigheid derbeweerde regten,niet
(1)M&TTIIAErSaWpclccf.T.111,p.126-130. V.xxERls,Charterb.r.Holl.D.1.bl.147151. KtrlT, Ilht. Crit. Com.T.1I.P.1.p.299- 315,welketevens(p.315-320)deechtheid van dit Charter vcrdcdigt tegen nrvoEcopla,op Mztls sT0Kz,D .I1.bl.151 154. Verr.
ook xtrx: in 1.c. T.1.P. 1I.p.473- 476.

(2)Verg.:II,DERDIJKzD.II,bl.103,10:.
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11
90- bleek wat waarheiz was-'' Hi
j stelde d
e zaalt in handen van den abten der geesteli
j1256 l
.
tenvansT.Iaavhsxsin Oosthroeknabi
lUtrecltt(1).
1207

De Gravin-weduwe ADELHEIPE had inmiddelsKoning zax van E ngeland eenen brief

gezonden, om hem te ovcrtuigen, dathethuweli
jltharerdochtermetdcn Graafvan
Loon wcttig en ont
ler toestemmingderHollant
lscheEdelen geschied was,hetgeenzi
jzelfs
doergetuigschriften van o'
r'
ro vanBenthem ,endenBissclaopvanUtreelttstaafde;tcrwi
jl
zj
.-hem tevens smcekte, gccn gelooftehechten aan deinblazingen deslastersen der
afgunst(2).Xen heefthieruitvermoed,datvan dezi
jdevanGraafwllulaEsx,deKoning
in den waan isgebragtgcworden, dathetbewusle lauweli
jltonwettig was, en datom
het land in rdstte bewaren en aan den wetligen Graaf te brengpn , geen bctermiddel

bestond, dan .
xn.
&in Engeland te houden (3). VAx i-oox zelfbegafzich derwaarts,
en om den Koning voor zich te winnen, erkentlc lai
j zich a1s dicnstman van dezen Vorst,wcllkcthansineenelloorlog metFrankrjj'1-cnin binnenlandscheonlusten
gewilklteld was; tcvens belovende, 'sKonings necf,Keizer o'
r'
ro IV wellke lletri
jlk
aan rlLlpsbctwisttc,overalten diensttestaan (#). lli
jontving nu zi
jnegemalinAoA,
welke meer dan vier jaren gcvangen wasgeweest, terug; doch moest zi
jn broeder
anxvlzF, tot waarborg dczer vcrbindtcnis, achterlalen, die aldaartol'
hetjaartwaalf
honderd zeshien gebleven is(5).
Het bezit A-an AnA lzielp cchtervAx Izoox niet aan datvan haars vaders graafschap ,
M'ellk hel
'
n wel toegewezen ,l'
llnnr door W ILLEAI niptWaS afgestaan. Vrucht
eloos wendde
$

hi
j zich t0tI'
Ierloglll'
rxol
vlxvanBrahand ,wien hi
jte zamennaetzi
jnegemalin,aldeon.

*

leenbare en vl
-i
je goederen,wellke A1)A in Holland behoorden,behalve den burg en de

slotvoogdi
j van Leidezt,welkeaan Klaanderen moesten gaan,metaldeandercleellen,
welkehi
Jbezat,opdroeg, cndiewetlerinleen terug ontving (6). Terwi
jldeIlertog
.

*

(1)Diplom.uoxonll1lI apud MATTll.
sErx,Analect.T.111.p.130. VAx MlEltls,Cltarterb.w.
1.
lbll. D. 1.1
:1. 168. KLIJIT, Ilista crïf. Com. T.1.P,. II.p. 476 a 490 A93. Bll-osltollx ,
D. 1I.Ial.105 , 108.

(2)Litteq-ae AoEl-uclols Contmitcssae de Ilollandia en dcLitter.Testim.apudvzx xlyznls,
Cltarterh.m.11011.D. 1.bl. 152. litcz'
r, H ist. Crit. cpr).T. 1I. P.1.p. 330 33J.

(3)5V'
AGEX.
&AR,D.IIvb1.330.
(4)Zicdczeovcrccnkomstbijv.xlEalsJ Charterh.r.Holl.D.1.bl.152. III-rIT,Ilist.c?ff.
cppz.T.lI,P. 1.p. 335.

(5)Ktrl'
r, 11lst. crz
-f. Com. T.1.P.lI.p.469,477. T.II.P.1.p.338 (4). Verg.vAx
wrzl ,op w.
&(;ENA.
&R, St.lI. b1. 108.

(64
)Zie den vcrdragsbricfbijv.MlEnls;cicrfcrl.r.Holl.D.1.b1.145. KtrlT)Ilist.c?',
'f.
cp-. r
1'- II.P. 1. p. 321.
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van Braband naar de uitspraak van hethangende regtsgcding wachtte, om vAx Iuoow 1190.
te ondersteunen , schaarde zich w lluyuEx , na den dond van Keizer rlrlps, aan de zi
g
de 1256

van o'
r'
ro IV tcgcn >'
REDERIK 11, wien vax Loox nu schi
jnt aangeltleefd te hebben. 1208
W ILLEM won hierdoor de genegenheid des Konings van E ngeland) en Keizero'
r'
rolV,
dienog onlangs vernielend in w lruyuExs gebied gevallen was, verleidehem ,ofschoonnog

onder den Pauseli
jken banvlock,metaldeleenen,welltezi
jnevoorzaten,rLoRlsen 13van
OIRK,Graven van Holland, van hetRi
J*1t gehouden lladden (1). Kortdaarop,denrLO
RWR2:n(
)
negen en twinligsten van Lelltemaand , slootAvlxaLEx eenverbond metKoning z.&w , wien 1213

lli
j daarin beleofde )tegen eenen gedreigden invaluitFrankrù-k,A'i
jfentwintig ridders
kos
t
e
l
oo
s
doc
h
di
e
,
i
n
E
nge
l
and
,
o
p
'
s
Koni
ngsltosten zouden
(ntzlites)
te zcnden,
dienen (2).,' Hj veroorloofdetevenstlen Vorst,inIlollandenZeeland,vi
jfhonderdof
duizend , zoo nietmeer mannen te werven , voor wier trouw hi
g inslond. Daarentegen

z0u lai
jeene leengiftvan vierhonderd marlt'sjaarsvandenKoningontvangen (3).
Uithoofde van ditverbond , zoo welalsom debelangendeshandels,endewi
jlmennict
gaarneEngelanddoorFrankrl
jk overheerdzag,verecnigdenzich AVILLEMenI'ERRA>B
of>alrlAllzx-kxo, Graafvan Klaantlerelt,tegen rzslpsArqcsrcsvan Frankrl
jk, wellte
cen Inaglig leger tocrustte,om KoningJAx,doorPausIxxocExTlrsl1I in denban gcdaan

envanzi
jnri
jk vervallen vcrklaard,uitEngeland teverdri
lven. De Graafvan F laanderelt,die een geheim verdrag metden Engclschen Vorst had gcsloten, was dc cenig-

sle dcr grooteleenmannen van Frankrqj'k,welke zich tegen dczcondernemingverltlaarde, en weigerde zi
jne kri
jgsmagtLi
j (lie zi
jns leenhecrstevoegen (4). Fzrxvs
Arovsrus, om zulk een gevaarli
jl
ten A'i
jand nietachterzich telaten,wendclelaeteerst
zi
jne wapenen legen den weêrspannigen Graaf. Caeael, Yperen , ./?-?,,jxg:, Gent,
A t7-z-J.:l en D ouai werden door hem ingenomen ,en de Graafvan K laanderen vlugtte

naarheteiland JFalcâeren, vaarop lai
j naar Pa'
rt
k
e)
'.
çterugkeerde,om zi
jne eigene staten tc vertledigen, die op verschillende punten, door eene ontzagweltkende m enigte

vi
janden bedreigd werden (5). Naauweli
jlts'waslai
j vertrokken, of >'ERRAS'O, gesterkt
(1)Zic lzetDiploma, teNn-megettgcgevcn,lai
jv.xlEals,Cltarterb.r.Holl.D.1.bl.156.
KI-VIT, Ilist. Crit. Com .T. lI. P. 1.p.34
'4. Verg.IttrlT, T. 1.P.II. p.482 J 483.

(2)Onderccnmilesverstondmcn tocn cen riddcrofEdele,gellarnastcn tepaard,ncvcnszijn
gevolg, bcstaande gewoonli
ittien ruitcrsbehalve dc voetknechten. De lzicrLeloofde vi
ifen
@i
@k u
*#
twintig milites zullen,waarschi*i
n
l
i
i
l
t
,
t
wc
e
Lo
nde
r
d
v
i
i
f
t
i
n
r
ui
t
c
r
s
,
be
nc
ve
ns
e
c
n
a
a
nz
i
c
nl
i
i
k
gctal
' *@' <
@
w. A.a
@'
<
.#

voctvolk,uitgcmaaktLebben. SVAGENZ
CAR,D.lI.b1.334(3).
cl
t
a
r
t
e
r
b.
r.
I
l
ol
l
.
D.
1.bl. 157. Ktrl.
r, N f
-df. Crc(3)V.MlEals,
f.Cont.T.1. P.11. p.483.
T.lI.P.1.p.349.

(4)IIIJMEJHist.of A,?gI.Ch.XI.p.112. London 1838:
(5)MEl'ERrsJJnnalium Flandt'.ft'
i.VllI.p.66.
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1190--door de hulp van Keizer oT'
ro IV ,verscheen melGraafNVIIZLEM van H olland weder
1256

*

.

in Flaanderen, aan hethooftlvan eentalri
jk heir. Yperen,Doornik en Rl
jsset.
A5'aarALLARO van Boraelen ,een Zeeuwsch Edelman,bi
j een uitvalderbelegerdenwerd
gevangcn genomen, geraakten spoedig in handen desGraafs. 0p ditberigtrukteFxLlpa
a'
krGrsTrsin Klaandeè-en enhernam A'
j,'eeel,waar EERRAXD zich versterltthad. Deze.,
begunstigd door den dil
tken roolt, die van alle kanten dcr brandende slad opsteeg ,

fantvlugtte, en viel in Braband. HertogUEXDRIK vanBrahand,welkeovTo'szi
jde
verlaten en zich bi
jFrankrv-'k gevoegdhad,werd doordeGravenvan Flaanderek
'z
en Ilolland binnen Bruaeelbelegerd,en totecn verdrag genoodzaakt,waarbi
j hi
j beloofde, zich met hen tegen den Franschen Koning te vereenigen. Tot waarborg ,

mocsthi
jztjnebeidezoncn afstaan,welltenaarhet.kasteelvanCentgevoerdwerden(1).
X
'en wil,datom dezen ti
jd,Graafwzxzx-Esxhetverdrag van elfhondertlachtenzestig.
,
tusschcn rlxzlps van Klaanderen en vluoalsllIgesloten,bevestigdheeft(2). Uiteel)
iftbrief van wxyuLznx, en een van rERRAXO bli
jkt,dat hetgebied overkEaleheren.
tusschen debeideGraven verdeeld was(3).
De Graafvan Loon blecfondertusschen nietwerkeloos. Onversaagd en allerdappersl

streed lli
j voorzi
jnen leenheer,denBisschopvanLuzk,ineenenmoorddadigenveldslag.
,
tegen den Herlog van Brahand,wiensleenman hi
jtevenswas,doch welkc,om Keizek
o'
r'
ro eene dienst te bewi
jzen en zi
jn eigen wreveltekoelcn,hetlandvanL1I,1-kte
vuur en te zwaard vernielde. De Bisschop zegepraalde, verwoestte een deel van Wrc-

hand,en dellertog zag z
ch gedwongen,op dekniepn,hemvergillknistesmeeken(1/.
ki
AVILLEAI daarenlegen, onder wiensbevelen een gedeelle der Engelsche vlootgestetd

Avas, noodzaakte deFranschennog vpôr heteinde van hetzelfdejaar,F/ccz?#tl
z-/vzte
ontruimen, en Douaz slechtslaleefinhunnehantlen(5). gezegelukkigeomslandig.
heid verlevendigde'denmocd derbondgenooten tegendenKoning Tan Frankri
jk. Bik
ùen voegde zich de Hertog xan Lzmhurg ,en recdsverdeelden zi
j onderling deianti..
schappen, welke zi
j niet twi
jfelden tezullen veroveren. DeGraafvan Klaanderett
bedwelmd door deze hersenschimmen, zond Kcizer o'
r'
roIV , welke met de meesleVot-

sten desRi
jltsteJken gekomen was,een gezantscbap,om hem deverzelteringzi
jnel
verknochtheid, te hernieuwen , en ontving wederkeerig 'sKeizers belofte vftn bescher

(l)XEleznrsrZnnal.Flandr.Lib.:'111.p.67.
(2)MogExawn,D.II.bl.336.
f3)V.xlEllls,Cltarterb.w.Iloll.D.1.bl.159,160,
N
. flttlz,Ilist,&?'
?f.Com.-1'.f-1A.II)a.274.

(4)Dzwzz,Ilint.GJI.dela Bel
g.T.II.p.412 416.
r5)AVAGEXAAR.D.II.b1.336,
t

,
.
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ming. lletnaderen van het lalri
jklegervan o'
r'
ro,bragtdenBisschop van Lttikin112
95
06
-beweging. zonder ti
jd te spillen, plaatste hi
j zich, vergezeld door den Graafl'an
Loon, aan het hoofd zi
jner onderdanen, en liet de brug over (1e alfccz-, nabt
j
M aastrg-cltt, afbrekcn. Door tusschenkomst vas den Graaf van K laanderen ,

veroorloofde hi
j eintleli
jk den Keizer den overtogt, die nu te Maastrx
l-eltt Zi
J-n
laeir naetde bendcn der Graven van Luœem hurg , Ilolland en N am ells'erslerkte,en

hierdoar eene magt van meerdan honderd vi
jftig duizend manbi
jecnbragt(1). Had
GraafwII,I,E5Izich onlangsnaar Keulen op eene ri
jksvergadering begeven,om de zaak
van o'
r'
ro te bevorderen,thans trachtte lai
j den Hertog van Brahand,die slechts
schoorvoetende t0t het verbond wastoegetretlen , sterlter aan dien Vorstte verbinden.

Immers schi
jnt hetzi
jn wel'k geweesttezi
jn,datthans'sHertogsdochter,AXAIAI.
&vall 1211
Braband,te Alaastrielttmeto'
r'
ro in den echtverbonden werd. Opmerlteli
jlkishet,
na
ar
he
t
dat de onderlrouw niet tloor eenen Geesteli
jlke,
gebruil
t dicr ti
jden,nlaar
door den Graaf van Holland verrigtwerd;en datdeze laatste,weinig jaren daarna,
de hand van dezelfde Vorstin , toen reeds ten tweeden lnale weduwe, voor zich ver-

wierf(2). Nahet vieren derhuweli
jksfeestentrok de KeizernaarFalencl-ennes,waar
hj
''door Graaf FERRAXO op he@prachtigste ontvangen werd.
Ondertussclaen was FzLlps ArovsTgs metecn leger van slechts zestig duizend man in
F laanderen gedrongen ,en D oornik had voor hem t1epoorlen geopend.Om hetverder
voortrukken der Franschen te beletten, beslolen de bondgenoolen te K alenezennee,al

hunne stri
jdkrachten teM ortgagne,drie mi
jlen van Doornik,te vereeni
lgen. FlLlps
krorsrcs, vreezendedatmen hem op dezeplaals,waar de vi
jand alzi
jne magtkonde
ontplooi
jen,den slag mogtaanbieden,versterkteD oornik en begafziclanaarlli
*iseel.
Vandaar trolt hi
j naarBottvgnee,een dorp bi
j C'
l&olng aan de M arglte,en lietzi
jne
benden ol'erdc brug bi
jBourl-nes,ditrivierl
je overtreklken. De vool'hoedellad reeils
den anderen oever bereilkt, toen de bondgenooten onverwachts aanstormden en de ach-

terhoedebereiltten. Onmiddelli
jk lietde Koning de l'oorhoededebrug wederovertreltken en stelde zi
jn heir in slagorde,zoetlatlai
j de zon eflden wind in den rug laad.
lli
j zelf plaatste zich in hetmidden deslegers. OTTO had zi
jnemagtin drie laoofdafdeelingengesplitst;lli
jzelfbesloeghetmiddelpunt(ccntrum),(1eGravenvanKlaanderen en van Boulogne hadtlen hetbeveloverde beide vleugels, en eenebendelkeurlillgen
wertl bestemd ,om slechts den Koning te zoelten. Hevig en moorddadig wasdestri
jd.27 van
XOOiFlyulps Arovsrrs reeds Jn den hals gewond en van zj'n paard gevallen,isop betPuntma
and
1214

(1)DswEz,Ilist.&JAl.dela Bel
g.T.1I.p.417.
o
p
wA
G
E
XA
A
R
,
St
.11.bl. 109. Xaleez. op de Fcdeo'l.H ht.bl. 132. Verg.
(2)VAx wrzwa
MEERM.
MI a Gedci. p. &raal wlttEx:Apoz
zldcâ-Abzlzbg)D.1.B.1.b1.116)117. 'sHage 1783,
II.oseL.

27
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1190- van cevaneen te worden . toen de Graafvan Jttzerre aansnelten hem weder te paartl
1256
''
helpt. De Franschen , verbitterd' over de woede tler vi
l.andentegenhunnen ltening,her-

eenigen zich,en bedoelen nu,ophunne beurt,den Iteizeralleen. Een Fransch ridder

vatden tooln val)o'
rTo'spaartl,een ander gri
jptdenVorstzelvenaan, ecnderdekwelst
hem in den built, en nietdan me
t
d
e
gr
o
o
l
slemoeile ontsnapthi
j,door(levaardige
h
hulp zi
jnerDuitschers en de snelheid zi
jnspaards,aan hunnehanden. Zi
jne A'lugtbesliste het lot van den slag. Te vergeefs slreden n0g m etonbezweken moed de Graaf
van Bottlogne nevens den llerlog van Brahand aan tlen regter- ,en deGraafs'anF laanderelt aan den linlter yleugel, na,de nederlaag hunner medgezellen in hctmidden,

tegen het overwinnend heir;zi
j moeslen eilldeli
jk zwichten cn derlig duizend htznner
dapperen bloedden op laet slagveld. De Hertog van Bl.ahand , wellke zcsren hondertl
ridders had verlorcn , ontlkwaln dool-de vlugt; doch de Graven van K laanderen , 3'al1
Bottlogne, van-Sall
-shury , en , naar men wi1, eolt Graaf Avzsluux , wcrden met
zulk een groot aantal ritlders gcvangen gemaalkt, datde kcrltersop vele plaatscn in

Fran/îrz
p
''k geheelbezetwerden (1). Onder belofle '
van nimmerwetlerdewapcncrz
tes
t
en
(
l
c
n
Ko
n
i
n
g
v
a
n
Fl
a
nk
r'
ù
*
1
o
p
t
e
v
a
t
t
e
n
,
we
r
d
e
n
tle meesten dezergeî'angenen,
QJ
en oolkGraaf v11.IzEA1yvooreen aanzienll
jk losgeld geslaaltt(2).
Dc nctlerlaag s'ala Boltvznea maakte een einde aan hetbewind van o'
rro. De tegen-

keizer rltEoErvlzt, zoon van llExnnllt VI,trolk onmiddelli
jlt na o'
rro'sterugtogt,den
Ili
jn en deAlaasover,enwerddooronderscheideneNederlandscheVorsten,waaronderde
Hertog van Brahand , erkend en gehuldigd. O(
)kwILLEMvanHollatldverlietdezi
jdevan
OTTO , en wi
steen huweli
jltvan zi
jn zoon rxzoRls,ofschoon slechtsvierjarenoud,mct
xacllrzy
uo, de dochler des Hertogs,te sluiten. ln de overeenkomstwerdmetonderling
5 van goedvindcn bepaald , dattle leenmannen van H olland en Zeelandzouden zweren : ))alle
Sl
- Iantlen , wel
tn
aaant
nd
ke graaf wlsssnx bezat, voor Fsoals, zi
jne bruid ofbeider erfgenamen

1214 te bewaren,''terwi
jl'voorlsbedongen en doorwederzi
jdscheleenmannenbezworenwerd,
dat ))de Hertog en Graaf elltander, tegen allen en een iegeli
jlk, naar vermogen
zoutlen beschermen en bi
jstand bieden (3).', DitA-erbond moestdehnop desGraven
van Loon op lzetbezitvan Ilolland vernietigen. Hi
jrustte echternieten trachtte zich
cllkc omslandigheid ten nutte te makcn. De mislukte togt van IuooEw lzlt,zoon Tan

(1)llEvElrsJ Annal. Flandr.Zï5.VIII.p.68. DExlsskcvkGE,la f'
rpzlïgl/cdeFlandre&y
(rh.XV. p. 3I. DEwEz, Ilist. Gén. de la Belg.T.lI. p. 418- 423. De A uctorW çuicïzlcl'
ll:,

ccn tiidgcnoot,isdeccnigsteoudeSchrijver:welkeQraafwzrtznlonderdegevangenentelt.PzsToltlrsy
*+

R e1. fl.
c?zzl.Scrz
-t.T.1. p. 1014. Verg.vAx vIJxz op wâqExA.
p
tRJ St. lI.bl. 107.

(2)55T.
xGExz
k.
&.R,D.1I.bl.337.
(3)V.MlERls,Charterb.m.11011.D.1:bl.162, KtnlT,# ïyltCrit.Com.T, II.P.1.p.366.
,

Cf.T.1.P.1I.p.486J487.

.
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90Fltlps Arlrsl'rs,naar E ngeland, strckte om zi
jne uitzigten te A'erlevendigen. Deze11
1256
Jonge, dappere prins was op uitnoodiging dcr Engelsclae baronnen,welke hem bi
j
-

hunncn opstand tegen Koning zAx , de kroon (les lands hadden aangebozen , naar
E ngeland overgeslokcn , waar, onder meerandere Grooten, Graafw ILI,EM hem met
zcsen dertigridders cn hun gevolg'
vergczeltle(1). De banbliltsemsvan den Paus op
LODEM'IJK on 'WTLLEM geslingcrd , zoowel alshetwantrouwen der Engelschen tegen de 1216

Fransehenjredden KoningJAx;en LODEAVIJK wasgenoodzaaktmetden Graafen zi
jne
Ov
e
r
det
r
o
uwbr
c
uk
va
n
ovcrigeleglgcnooten,naarlaetvaslelandterugtekeeren (2).
AVILLEM verbillerd,dorstte de Engclsche Vorst naar wraak. Op zi
jn aanzocltverklaarde
vax x-oox,die cven als'
'
WILLEM,nu deze dan gene parli
jaankleefde,zich bereid,om
o'
rro's zi
:
'tle weder toc te vallen ,waarop dc Koning ineencnbriefdellKeizeraanspoorde,
t#
vax roox in lzclbezit dcs graafsclzaps van Ilolland cn deranderegoederen ,welkehem

nog onthouden werden,te hcrstellcn (3). Ditblecfzondergevolg,daar o'
r'
ro magten
invlocd vcrloren laad , cn Koning zAx kortdaarna overleed. Ondertusschcnllad vaxI-oox
ziclz tot Patls uoxoltzrs 11l gewend ,well
te,ingevolgehetverslag (atlvieslvallden abt
v
r
oe
gcl
'
e uilspraak van rzlzlps van Aïanteltbcvestigdc
van Oosthroeh, l?j ccnebulle t1c

endcuitvoering daarvanden Aarlsbisschop val)Trler aanbeval(1).
1217
Avzsssn,,cn gelzcclzzpfowgnacthcm ,uitgczonderd,leabdi
jenvanx'gmondena?r
/,?z-hltrg, lagen n0g onderden Pauseli
jlkenban(5). En ofschoon dewakkereGraafniet
gewoon wasziclzom dc geesteli
jken veeltebeltommeren,wannecrditmetzi
jncbelangen
streetl,zoo datlai
j zelfsvroegerte KaleJîo'
lezîneaKcizcror'
ro laetregtllad tocgekendy
hun tle tienden teonlnemcn,om daarmcdelze!legertebclalen (6),oordeeldelai
jhet
echter thansraadzaam ,laen teontzien cn hetkruisaan te nemen. llnmersonttrok hi
j
zich laierdoor nietalleen aan den kerkban,maarslclde zi
jn land onderde heilige bescherming der kcrk zoolanglqi
jop dien tngtafwezig zoudezi
jn(7). VAx I-ooxhad
(1)MEvERrsJAllnal.Flaltdl'.Zf:.VI1I.p.69.
(2)Epist.uowoRlx1IIapud MATTIIAECM,Analect,T.111.p.132. 11rME,Ilist.ojEngl.Ch.X1.
p.117. Ksrl'
r:.
Sfdl,Crit.Cbwz.T.1.P.1l.p.488. T.iI.P.1.p.375.

(3)V.Mlsaxs,Cltarterb.r.Iloll.1).1.bl.169. Ksrlr, Ib-st. Crit. Com.T.1.P.lI.p.489 )
400. T.1I.P.1.p.370.
r, Ilist. Jz'
ïf. Com. T. 1. P. II. p. 490- 493.
(4)Ktcl'

lI. P. 1.p.375. Verg.hier-

voor, L1.204.

(5)Epist.n0xoRll11Iap.MATTHAEIJM ctRl,rlTin 1.c.Cf. KLrIT: Jfvsf.Crit.Com.T.1.P.11,,
P.488.

(6)V.xlExls,Charters.m.11011.D.1.bl.161.
(7)BItDERDIJR?D.1I.bl.110.
:7Y'
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1119
0- insgeli
jks,om den Pa
usvoor zjnebel
angen tewinnen,zichreedsvaorltruisvaarder
ver256
.
.
k

ltlaard (1). Men twjfeltechter,oflli
ldien logtwelzou ondernomenhebben;ze-ej.js
het,2athi
j dien nietuitgevoerd heeft. Hi
j overleed (len negeu entwintigstenvanHooinaaand dcsjaars twaalfhonderd achttien,in den bloeidesleyens,naarmen wil,door
vergif, hem en zi
jnen broeder IlExbltlK,g0WeZ0n Domgroostvan M aaatrzcht,tloor

eene onbel
tende hand toegedicnd (2). Uiteenloùpetld ishetkaraktervandezen Vorst
beoordeeld gewerden. Terwijlhi
ja1sweinig beteeltenendinonzegcschiedboekenAvordt
voorgestcltl,verhellen deLuikscheSchri
jversdaarentegenzi
jnedcugdenenbegaafdheden,
en verhalen,tlatzi
jn dooddoorgeheelLuikerland,a1seenealgemeenerampbeweend
Werd (3). Deroem van moed,dapperheidenkri
jgsbeleidkanhem veorzekernietbetwist
worden,en deze deugtlen werden ooltzoo algemeen in hem erltend,dat in den slagbi
j
Steppe&,dellerlogvanTrahand hetbi
jzonder op 3rAN Looxsleven muntle,openli
jltbetuigende,datna'sGravendood,deoverigen nietbeslandzoudenzi
jn(1).Evenminmogenzi
jneonverwrikte standvastigheid,zi
jn rusteloosstreven terbereiltingvanhetcenrnaal
voorgestelde doel misltcnd worden, doch waren de middelen die hi
j bezigde,niet
alti
jd van onberadcnheid en overi
jling vri
j teplciten. Nietsechtergetuigtmeervoor
zjne bekwaamheden, dan datalde schranderheid,alhetgeluk zi
jnertegenparti
j,en
zt
jn eigen onti
jtlige dnod zelfs,vereischtwerden,om GraafAVIIZLEMElhetgerustbezit
van Holland te verzekcren.. zi
jn broeder ARxovn,dievoor hcm in Engeland gi
jzelaar was gebleven,volgde hcnzop in het graafschap van Loon ,en huwde metALEIDE,

eene jongere dochter des Hertogs van Brahand, waardoor hi
j zwager van Graaf
wxx-rEx werd toen deze,na zi
jne tcrugltomstuithetHeiligeLand,in tweeden echtwas
getreden metdeKeizerin-weduweXARIAvanBrahand.van wiereedsgesproltenis(5).
W at An&.betreft, dit ongelultkig slagtoFer van heerschzuchten staatkunde, lzad zich
sinds hare slaking uit E ngeland , in Lug-k en in l
aet graafschap Loon opgehouden.

Berooftl van dien luister en ri
jkdom , op welken zi
j door hare geboorte aanspraak
maakte, sleet zi
j,uitvaderland en erfgoed verjaagd,hare treurigedagen in godsdienstfge oefeningen,en in hetbegiftigen van kloostersengeesteli
jken. Zi
a:overleefdeharen

(1)Epist.II()x()Rlx11I,apudxtrlT,Hist.Crff.Com.T.II.P.1.p.375.
(2)Ktcl'
r,Hist.Crit.Com.T.1.P.1I.Excurs.XI.p.493.

(3)REIXER.txoolsxs.ad annum 1218.p.60,aangehaaltlbii
@
#
'Ktrl'
rin1.c.
(4)Yàx wTzx,op wloExlAR:St.lI.L1.108. Verg.lliervoorab1.208.
(5)Ktrl'
r:Sïdf.Crit.Com.T.1.P.lI.p.494,495. Verg.lziervoor?b1.209.
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(1). Hare moeder, de schrandere,

gemaal, en werd bij hem te Herkenrode begraven

.

heldhaftige, doch door heerschzncht verhIinde ADELHEIDE van Kleef, leefde zonder eemgen
invloed, nog eene reeks van jaren,

Immel's onder de regering van Graaf

WILLEM

119~- ,

1206

II ,

begiftigde zij het kloostsr van Ri.jnshurg, waarin zij wenschte bijgezet te worden (2).
Toen de dood des Graven van Loon, Graaf

WILLEM

bevrijdde, beyond hij zelf zich in het Oosten.

I van eenen rusteloozen vijand

Bij had

EOUDEWIJN,

Graaf van Bent-

hem , het hewind oyer Holland, als voogd of stadhouder, gedurende zijne afwezigheid
opgedragen (3), en was den negen en twintigsten van Bloeimaand met twaalf welhe- 1217
mande koggen nit de Maas in zee geslol{en.
Graven

De vIoot del' Duitschers , onder bevel des

van Wied, nit het gebicd van Keulen , voegde zich bij hem, zoodat

GEORG

scheepsmagt nit meer dan twee honderd bodems hestond, welke te Dar-

de geheele

mout Ii met de Friesche vloot, uit meer dan tachtig kielen bestaande , verstcrkt werd,
Na

het afkonJigen del' lirijgswetten, naar welke het kruisleger zich moest gedra-

gen, en het nemen van de noodige maatregelen, nam de Graaf van Wi tid het bevel over de voorhoede del' vIoot, en Graaf

wien het geheele Ieger reeds tot

'VILLEM,

opperhoofd had gekozen, het hestuur over de achterhoede op zich.
wind staken de schepen des Graven van

Met gunstigen

W ied in zee , -doch werden door een ge-

weldigen storm verstrooid en een schip verbrijzelde tcgen de klippen.

De Graaf van

Holland bragt zijn smaldeeI hehouden te St. Mattlteus, volgens eenigcn eene haven in
Neder-Bretagne, hinnen.

Bier werd hem het bevel over de voorhoede en den Graaf

van Wied, dat der achterhocdc opgedragen.

IIIen stevende van daar met eene gunstige

doch Ilaauwe koelte naar Phare in Gallicie·,

door eenigen voor het tegen,voordige

Ferrol, door anderen voor Corunna gehoudcn,

De kruisvaarders trokken van hier in

hedevaart naar Sant Jago eli Com postella , eene del' meest hezochte hedeplaatsen,
en

werdcn ,

houden.

te stevenen,

(1)

teruggekeerd,

negen

dagen

door

Daar echter de wind ongunstig bIeef,

KLUIT,

keerde Graaf

'VILLEM,

zoo

het

tegen,vinden

te

P hare

opge-

om nit die baven naar Lissabon
ons

voorkomt, naar de haven van

Ilist. Crit, C01n. T. I. P. II. p. 496, 497, wien

BILDERDIJK

gevolgd heeft , D. II.

b!. 112.

(2) De schenkingsbricf is van den 12 van Lentemaand 1237, en te vinden hij VAl' 1\IIERIS,
Charterb, 'I). Holl. D. 1. hI. 213. ](LUIT, II1~8t. c-u. Corn. T. II. P. I. p. 479. BUTKENS, Trophees de Brab, T. I. P: 566, meldt , dat de weduwe van

rrehuwd geweest is.

Zie v.

MIERIS,

DIRK

VII, met ARNOUD, Graafvan Altena ~

t. a. p.

(3) Dit hlijkt nit een charter van dien Graaf fer gunste der ahdij van M1·ddelhurg in het jaar

1218 verlcend.

KLUIT,

iu«. Crit. Com. T.

II. P. I. p. 413.
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- St'.Alattlteueterug (1). W eilaig dagen later ondernam

men weder de reisnaarP ortîlgal. Niet zonder gevaar en met verlies van drie schepcn , liep een gedeelte der

vloot Oporto binnen ,terwi
jlde overige buiten dehaven en in hetgezigtderlklippen,
voor hunneanltcrsri
jdende,den nachtin grnoten angstdoorbragten. Bi
jhetaalabreken van den dag, zette men met gtlnstigen Avind den togt voort, doclawasgenoodzaaltt

in de haven van Sl-lere, waarschi
jnli
jk laetdarp Salir t/p31ato,binnen tevallen.
Eindeli
jl
t bcreikte men den s'
i
jfen twintigslenvanllooimaandLlssahon. Terwi
jlde
ltruisvaarders hicr vertoefdcn ,om volgensafspraalt, cene '
verstcrlking van schepen afte

wachten,werd hunnehulp doordePorlugcscheGroolen, z0owereltlli
jltealsgcesheli
jke, tcgen de Saracenen ingeroepen, wicr overmoed olltlrageli
jl
k vas geworden,
daarzi
j nietallecn eelaslot(alcazar)nalai
jLl-t
b
-sahon l
aadden vermceslerd,om dieslatl
te bedwingen,maarjaarli
jlkshonderd Christenen s'ordcrden, a1s eeneschatling aanden
Sultan van Alaroeeo. Zi
j smcelkten d-erhalve tleltruisvaarders,hen tegen tlitgeweld
te verdedigen, en datslot, den slelztel en veormlzur van hctSaracecnsclze lliepangè'.
te heroszeren. De gevoelens waren op dit puntzecr verschillend. De Friezen inzonderheid bragtcn llier vcel tegen in,bcwerende datm en,in gpvolge 'sPauscn begeerle,

onverwi
jld naar laetIlellzgeZtzadt/meestvcrtrelkken,en zeilclen metmeerdan tachtig

'

é

koggen , den dcrligstcn van llooimaand, de lzavcn uif. Eezl groot gedeelte lzunner
togtgenoolen, onder (1e Graven van Ilolland en van Jkh-ed'
,bleven in P ot-tttgalaclater
en begonnen dcn dag van laun vertrek , de belegering van hetslol. AB nALLXn
zux MoII.
&MMEo EBX w xslR veerde hierin hct bevel en verdedigde zi
jnen burg,
die hevig werd aéngetast, met groote dapperheid. Eerst den vier en twîntîgstcn van

Oogstmaand startlej na ongelnofelijlkcn arbeid, een dertorensin,doch debreswas
hierdoor niet geopend, daar de binnenzi
jde des muurs nietbezweken was. Hierop
rulktcn vier derSaraceensche Opperhooftlen aan en sloegenhunnetentenopnictverrevan
de-legerplaats der Christenen. In den 'vroegen morgen van den tienden van Herfst-

maand, schaarden zi
j zich,a1sderoverwinning zeker,s'roli
jk ten stri
jde. De Clarislenen , geringer in aanlal, doch sterkcr doorzedeli
jlke lkracht,rigtlen hunlleslagorde
naar het Oosten, )zoodat de zon in hunne vergulde schilden sclaitlerde,en de tegen

))hen overliggendebergen verlichtte,hetgeen derkri
jgeren moed nietweinigsterltte-''
Bloedig en hardnekltig wasde stri
jd;godsdiensthaatvuurdetlien aan,duizenden sneuvelden. Eindeli
jk verklaarde zich de overwinningaan dezi
jdedcrChristenen. Twee
(1)Anderenmcenen,datdeGraafvan Holland naardcDritschc lk
'usten zcildccninDarmoutâ
binnenlicg. DIRKS, Xoord-N ederl. en de A'
rlzcd//gfew, 1)1.230. Daar wII-LEM cchterdcn 26van

ZomcrmaandPltareverlict, enrecdsvi
jfdagcn daarnaOportobereikte: komtonsvoerzulk cen
togt?deti
jdvceltekol'
tveor.
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Khalifen met veertien duizend Saracenen , bedekten het slagveld; cn een vcelcrooter1190.

-

aantalvielin dehanden deroverwinnaars. De vt
jandellketenten werden geplunderd,
en launne galei
jen,welkeden burg moesten ontzetten,door deschepen derltrulsvaar-

1256

tlers op de vlugt gedreven. Nu werd metvernieuwden moed hetbeleg der veste voort-

gezet, die na lletvallen van een tweeden toren,op den een en twintigsten xan à'
Vi
jtlmaand, in de m agtder Christenen geraakte. lleerdan duizendArabisclaeruiterswerden
il1 koelen bloede onthoofd , en de overige bezetting, mannen ,vrouwen en kinderen ,

als slaven verltocht. De gevangen genomen bevellaebberltreegs'ooreenlosgeldzi
jne
vri
jheid veder, en hetslotkwam inhanden der Ridders vanSt.Iagodela Spada.
Dekruisvaarderslteerden naarZistvabon terug,alwaarzi
joverwinterden (1).
Xcn wenscbte hen eolt, den volgenden zomcrin P ortltgal te houden, om de Sara-

cenen te bestri
jdcn. Graaf A'
VILIUEAIwenddezich metditvcrzbelt,in cenen bricf,tot
PausIloRoxlrsl1l,in welken hi
j zichOpperbevelltehher#dhkrttlsvaardereLcr'
ttcee
vzvglatorttn'
tctyv?tcq
vfc/??l/l/J.lnoemten bettligt,dathi
j ))alseen gehoorzaam zoonbereid is,
'sPausen bevelelpstipteli
jk op tevolgcn (2).'' De Pausdronginzi
jnantwoord ten
sterl
kste aan,tlcn lcgtnaarPalentz-o/c,voorttezetten (32. Ui@dienhoofdestak Graaf
wTLI-EM, in het voorjaar met zi
jne l'loot uit L'
iseahon in zce. Een hevigestorln in31van
den Paaschnacht, vcrstrooide (1e schepen; eenige liegen Barcelona ,andereAlarseille,ma
Lea
nt
cnd
en sommige tusschen Sardlniè- cn Coreika doorzeilende, Genua , 'z-l.c of M cl'
âaz-zlc 1218

binnen, cn van daardatzi
jnietallete geli
jker ti
jd voorAcrelkwamcn. Dcn zesen
twintigsten van Bloeimaand verlieten zi
j diehavcn en Avierpen,driedagen lahcr,het
ankervoorecn eilandin denA'
JJtegenoverDantzate. Xen'
vermeedt,datdeFricsche
kruisvaarders daar reeds gelantl warcn, dewi
jl zi
j bi
jhunnekomstin Egypte,dell
Graaf van Saî-hrueh tOù Opperhooftl kozen, hetgeen vermoedeli
jk nicthetgevalzou
geweestzl
jn,indien.GraafvrllzlzEslvanHollandtegenwoordig geweestwas(42.Dever-

(1)ComitisIlollandiaeF
..
'
z'
lpc#l'
fïo.
in Syriamo, in EllûxlsCltron.apud xlrTlllEcx , Jnalect.
T. II. p. 26- 29. GuoErnlnrs Moxlcllrs, in >'RZIERI. R er. Gcrpz. Scrlp
't.T.1.p. 384 386.
J rgent.1717. Litteïae ad Hoxoltlllx 111. Papant, de actis cp-uccdz'
gzlcfprllz?z v'
zIP ortttgaliaa. et

Litterae wlI.f
lsLMl Ilbllandiae cbzzlïlï: HoxoRlo lII, bi
tx MlERzs, Cltarterh.w.Holl.D.1.
@i
e v
b1. 174- 176. OLIVERI Ilist. D am iatilta in Ecc.
kRo) Cotpus ffïdr.T.lI.p. 1401. Mr. nlltxsJ

xoord-yedevl.czIdeKruistogt.b1.225-236:251-255 en dealdaaraangehaaldeSchrijvers.
(2)Littel-aewzzllEsxzin 1.c.
(3)Epist.820 IIONORII llIbi@
i'FI-ErRY, Hist. Z'cclcdfcyf. T. XVI.p.423)aangellaald dcx
wzoExw,
th, D.lI.bl.345, cn nlRKs b1.256.

(4)Alr.olRltst.a.p.b1.257.

216

A LG E )1E E N E G E S CH IE D E N IS
-.--

-.
- --..
- --

.-- -.
-.

- ''

---

.

--

1190- overing van Egypte beschouwtle men a1sden weg, welke ter vermeestering van Syriè'
1256
en P alestzna geleidde ,en hetbemagtigen valzD am late zoudenveldtogtogenen. W ei-

nigbelegeringcnzi
jn zooberoemdalsdievan dezestad,waarin bi
jzonderdeHollanders
en Friezen , door onversaagden moed en stoute daden zich boven de overige dapperen
onderscheidden. Daml
'ate (.pz'zzzz
-tz#) ligtin Neder-Egypte, ten Oosten aan eenen
arm des AZ
JJ.
S-, welke er langs slroomt. Hel was m e@ torens, muren ,bolwerlten
eI)grachten versterltt. Daarenboven stond in den N '
q
)'1 zelven , tusschen de stad en een
eiland in den mond dier rivier,een toren ,welkezeventig gewelfdekamersbevatte,ieder

metdrie schielgaten,en welvaorzien van manschappenenkri
jgsbehoeften.'Dezesterkte,
door eene of meer zware keitingen aan de stad gehecht, welke den toegang derwaarts
afsloten , moest ingenomen en de kettingen verbrolken worden, vöôr datmen aan het
beleg van D am iate zelve konde denlten. De ltruisvaarderssloegen zich op hetgcnoemde

eilantlneder,en weldra werd de toren bestormd. Desteenen,pi
jlen en hetGrieksche
vuurdervi
janden echtervernielden de stormtuigen deraanvallers,dienatweemaalher-

haalde pogingen vruchleloos moesten aftrekken (1). Reeds begon bi
jdebelegeraars,
onder welke oolt de builtloop vele slagtoffers maakte , de moed te verzwaklken, toen
door osxvza , welke dezen logtbeschreven heeft, een allerltul
astigst stormtuig.werd

uitgedacht en in werking gebragt, waarvan lai
j deze beschri
jving geeft: ))Avi
j zagen
dat de toren niel ltonde ingenomen worden deor hetbeuken met slingerwerkttligen

en stormrammen (petrarg-orum etfrcl?/clz//rzzzzz:-cfï/??/J'),ofdoorinsluitinguithoofde
van de dieptederrivier,ofdoorhonger,uithoofde van de nabi
jlleid derslad,ofdoor
ondermi
jning, wegens dersslroom. Daarom sloegen deDuitschersen Friezen (Nederlanders) op hunne eigene ltosten, handen aanhetwerk. Zi
j hechtlen tweeltoggen
metbalken ensterke tollwen,op eene zeerstevige wi
jze,aan elkander. Opdezeschepen rigtten zi
jvierhooge masten op,benevenseven zoo vele sprieten,en stulten door
l

deze een toren , wellte uit planlken en vlechtwerk zamengesteld was, en waarvan het

dak en de zi
jden,doorhuiden,tegen hetGrieltsche vuurbeveiligd waren. Aan deze
kleine sterkte werd eene ladder aangebragt, die dertig ellen buiten den voorsteven
van het schip uitstal
t. Binnen in den toren wasnog eene valbrug van geringere leng-

te (2). Xetveelmoeite,dewi
jldeAï
J-Jhoog gezwollen wasensterkstroomde,werd
dit werktuig tcgen den toren slroom opwaarts gevoerd. De Saracenen weerden zicll
1

(1)OtlvEl
txHist.Damiatinay p.1402. Gesta Fresonum , tlitg.door het Prov.Ff'ïedc/l Genootsclt. W orkum 1837.bl. 140.

(:)oslvER in 1.c.p.1403. DeSclarijverderGesta Frcdozlv-,voegtlziernogbij,b1.141,
dat de toren zoo kunstig gebouwd was; dat men dien ) naar begeerte, wel 20 tot30 voeten , verhoogen en verlagen kond:!

D ES V A DER LA N DS.

dapper, en slingerden onophoudeli
jk zware steenen, zoo wel uitde torens der112
p5
06
stad als uitdien in den Nj'
)'l, op laet ontzagwekkend werktuig, terwi
jlhetGrieksche
vuur,schrik en ontsleltenis onder de kruisvaarders verspreidtle(1). Xeniggevecht
werd metafwisselentlgeluk gestreden, en steedsheviger en woedenderwerd de stri
jd.
Te midden der steenen , des vuurs, der werpschichten , knodsen , zwaarden en an-

der moordtuig der belegerden, gelukte laet eindelt
ljk den Nederlanders de ladflersop te rigten. Een jong Luilksch riddersprong heteerstin den toren,onmiddelli
jk
gevolgd door een Fries,uAzo geheeten en uit Jfolrega geboortig ,die, gewapend met

eenendorschvlegelvanijzerenltettingenvoorzien,alleswashem ontmoetteternedersloegen

eenvaandcldragerdesSultansvelde,wienlli
jhetvaandelontweldigde. Andere ltruis'aarders volgden, en t1e vaan des kruises wapperde weldra van den toren. De verv
overingwasechter hiermede nietvoltooid.DeSaracenen,die naar binnen gevlugtv'aren,

staken vullr aan onder in den toren. De hitte en rook joegen de overwinnaars over
de valladder naar hun werlktuig terug ,welksvalbrug nu aan den voet des torens werd
lledergelaten , die met vernieuwd geweld bestormd en verdedigd werd. Onder belofte

l'an li
jfsbel
aoud gaf zich debezelting over, wier welverdedigde burg dekruisvaarders25valt
..
0OgStvier maanden had opgehouden. De kettingen , welke den A t,
7l afsloten ,wel.den ver-ma
and.

Jlrol
tenenllierdoordebemagtiging derstad voorbereid /
&2).

1218

Hctbeleg van D amiate kon echter nietterstond mçt kracht doorgczetworden. De
Saracenen hadden voor de stad verscheidene schepen laten zinken , en er verliep eenezl

geruimen ti
jd, eer dezeen anderelainderpalen tebovellgekomen waren; ook A'eroor-2Sl
9av
an
gtzaaltte een storm op de ltusten van Egypte en op den A ïJ.l, eene groote schadel'
nzan(j.

aan de bodems der ltruisvaarders. Eindeli
jlt sloegen deze laalsten, bi
j een opstand
in hetleger der Saracenen, eene sclaipbrug over den Nlj-l, welke hunne legerPlaats aan den westeroever dier rivier met den oosteli
jken oever vereenigde. Kort 1219
daarop werd eenc tweede schipbrug gelegd , en de belegering m et nadruk voortgezet,
ofschoon vele kruisvaarders, het lange dralen moede , lluiswaarts getogen waren. Na
vele gevechten en herhaalde stormen , besloot men tot eenen algemeenen aanvalop hel29 vall
flogstuaaalld-

(1)Dit vernielend vuur kon, naar llet gevoelen van dien tijd,slechtsdoorazijn, zanden
urine gebluscllt worden. Beide laatste bezigden de Friezcn hier ter blussching. Zie de aant. op
de Gesta Fz-cdpzlv- ,bl.187.

(2)otlvERl Hist.Dam.p.1404z5. GestaFredozlzfzzl,bl.141J142. E.IIEXIAGA?#zdf.r.
Oost
fr.bl.110. Verg.Alr.orRlts, Noord-Nedevl.en dekrnistogt.b1.264 272,en dealdaar
aangehaaldc sclari
ivers. svaarop zich Letverhaal grcndt, door BII-DERDIJK, D.lI.bl.327, van
*F

t
lezebelegering gegeven, isonsonbekend. Hetschijntgeheeluitdcluchtgegrepen, isaltllans
in striidmetdeschrijvcrs,diewi
jkonden raadplegen,en f
lnderwelkezich cenooggetuigebevindt,
lI.DEEIZ.
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1190- legcr der Saracenen, die echter ongelukk-ig afliep. Onder hen ,welltem oedigweêrstand
1256 b
otlen en hct christenleger van een geheelen ondergang redden , behoorde de Graaf
van Ilblland. lntusschen ontvolkten hongersnootl en pestde ingcslotene stad , wellte
MALEK Itz
kxElzsteeds te vergeefs poogde te ontzetten, Na eene belegering van ongeveer

Stl
aagnd.
t- zeventien
na

maanden, werd het uitgelaongerde en bi
jna uitgestorvenDamiatedoorde
Chrislencn over3veldigd (1).
De overlevering wil,datde Haarlemmerkruisvaarders pnder wVILLEM I, door koggen

meti
jzeren zagen voorzien enmeti
jzerbeslagen,delteten tusschen Damiate en den
Aï
e/
lfpr:zzverbroken hebben. Dit sprooltje, op goede gronden reeds voorlang tegengesproken en wederlegd , heeft niettemin in onze dagen eenen vurigen verdediger
gevonden, die echterm ecr tloor ongepaste taal en gissingen, dan door geschiedkundige
bewijzen zi
jn gevoelen mcenttestaven (2.
). I-let isvoldnende OP te merlken , datgeen

der ooggetuigen of ti
jdgenooten,geelle onzeroudekroni
jken vöörheteinde dervi
jftiende eeuAv,daarvan eenigemeldingmaken(3).lntegendeel,deeerslgenoemdenverklaren eenparig ,datm en zich eeretvan den torenm eestermaakteen daarna deltetting'
uleg-

r
??tzz?'
z(4). Xaar van waardan die scheepjesin degrooteKerkteIlaaklem ,deDamiaten
sclaeepjesgeheeten,enwelkeinzestienhonderdzesentachtigzi
jnvernieuwdgeworden?Van
waardieDamiaten klokjesofDamzaten,vanKorinthischkoper,hangendeinhetbovenstegedeeltevan dentorenderzelftlekerk ,enwelkealleavonden tenegen ureluiden , zonder

met poort- of boomsluiting in eenig verband te staan? Van waar eindeli
jk hetwapen
der stad Haarlem , te voren vier sterren op eenroodveld ,doch waarin thanseenzilveren
zwaard m eteen kruis daarboven,hetwelk haar, naar m en zegt, door den Keizerenden
Patriarch vanIeruzalem ,tergelegenheidderinneming vanD am iate, geschonkenwerd?

Men geeftvan ditallesdeze verklaring. Graafwlluluzx l,diein Kaarlem zi
jngewoon
verbli
jfhield,zaleeneafbeelding vandekoggen,metwelkehi
jnaarhetOostenwasver(1)0tIvERIIlist.Dam.p.1409-1412. DlRfts, N oord-xederland ezl de Ai-uïdfpgfe/l, b1.
273- 278.

(2)BlI,1)ERnlzK,D.II.bl.327, 328. Hetsprookje was recds bestreden doorvAx I
-EErwEx)
Batavia lllustrata, 9.1. L1.183. X sxso Al-'
rlao, Not. Germ . .fzI
./
'
.P.II.p.81. L.sxlosy
Scltatkamer #cr iYederl.0/#1. art. Haarl. en Damiate. VAx o0sTlx DE BRrvxJ de Stad S ccr/.
en fzcwe Gesclt.bl. 47 enz.H aarl.1765. KoK p Tadevl. 'Foprleni.D.XI.bl.32.NlErwExHvls;
kyoordenh.in roce.b1.271. II.
&MARSR: c/zzlpiczlfcffo ad locum TalkvooolslwnxEnlszt-xlxalzll,
de eawctfzfïosïlv,
ça Grcecf
-,
çFrczlcfàçzfeadversusDimyatltam )ah.czlsp.C.708- 1221susceptisJ
in hetlII D. dcr werken van hetKon.Nederl. Instit. 1824.p.81- 89.

(3)J.Azasvols, Lib.XV1lI.c.20,isdeeersteonzerschrijvers)welkeditberigt.
(4)Zie(legctuigen aangcvocrd doorMr.olRlkst.a.p.bl, 283. Verg.wAGEx,
k.
t.n,D.lI.b1.
3J
'0;351.
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troklten ,toteene dankbare nagedachtenis van zi
jne behoudeneteruglkomst,aan de stad1190-

zi
jner hofhouding ten geschenk gegeven hebben; dergeli
jke gesclaenlken toch zi
jnin 1256
Roomsch-Katholt
jltelanden thansnog zeergebruikeli
jlt(1). En watdekleltjesbetreft,
ookdezezt
jnwaarschi
jnli
jk doorwxxalaEsxuitdenbuit,welkehem ten deeleviel?tothet
bovengenoemde gebruik , ter gedachtenis der verovering , afgestaan. ))W ant H aar-

lem de verbli
jfplaatsder Vorsten zi
jnde, washetzeernatuurli
jlt, datdaal.de gewonnen zegeleekenen plaatskregen en degedachtenisvieringgeschiedde(2).'9Deveredeling
van hetstadswapen wordtdoor deinlandscllejaarboekschri
-j
vers, die deinneming van
Ptolomag-s in e1fhonderd een en negentig ,metdie van D am iate, achten twintigjaren later,verwisselcn,geheelonjuistaanFREOERIK Bxl
AsARossAtoegeschreven. Xcn houdt
hetechtervoornietgelzeelonwaarschi
jnli
jk,datKeizer>>nxnEhlx 11,om ceneopenli
jlte
hulde te bewl
jzen aan de dapperheid van wxluyuEx en zi
jner onderdanen, ditop geene
cpasterwi
jzenaeendete kunnen doen, dan dooraan'sGraven hofplaatseenwapenschild
te schenken, waardeor het geheele volk zich vereerd konde rekenen. Xen wcet, dat

de Graafin hooge gunstbi
jden Keizer stond.en daarhetdesti
jdszeergebruik-elijkwas,
dateen Vorst,om de dapperheid eens leenmanstebe
loonen , hem eennieuw wapenschild
A,
gaf,zoo kon razoEltrm lI,a1s vriend van AVILLBM , diteerbewi
jsligteli
jk aan dehoofd-

stad zi
jnslandsschenken (3). Heteenvoudigeen natuurli
jke isechterte zeerin stri
jd
m et de algemeene zuchtnaar hctwonderbare, dan datnietin verloop van ti
jd, eene

andere oorzaak laiervoor werd uilgedachten zoo hetsprooltje ontstond,hetwelk door
den Haarlemmer Karmeliter monni
k zAx vAN LEIDEN, OP het einde der vi
jftiende
eeuw, welligtom zi
jne stadgenoolen te believen, het eerst gebeekt en door zi
jne
naschrijvers,zonderverder onderzoelt,isgevolgdgeworden(1). Xen vierdeteHaarleïn reeds voorlang een gedachtenisfeest ter eere dezer overwinning, en in de zesliende eeuw liepen op elken eersten dag van Louwmaand , de kinderen met
scheepjes
Tan eene Zl
tag voorzi
en en op stoltken geplaatst,deslad rond (5). bezegewoonte

wasin hetbegin der volgendeeeuw bog nictbuiten gebruik geraakt(6).
(1)DlRl
ts,Nbok'
d-xederl.en deA'
rvïdl.bl.282,283.
(2)BltnERolzx.,D.lI.bl.329,vergeleken metb1.62. DIRKS?t.a.p.bl.283.
(3)BltoEnolzlt,D.Il.b1.329. DzRl
tsyt.a.p.b1.286:287.
(4)S.vA> z-xErwExa Bat..//&dfr.D.1. bl.183Jmcde aangehaald doorDlRKsJbl.288, en
zi
jneBescltr.w.LeidenJbl.332.
(5)H.JrxzzBataria)c.XVII. p.434. Ed.1652. T.scnREvEtlrs)B eschr. m.H aarl.
.

$:1.39.H aarl.1754.

(6)ScnltsvEslrs,t-a.p.b1.40.
28 P
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Ilaarlem heeftin den betwisten roem derverovering van D am iate, in de stadD okA'fpz eene metledingster gevonden. Zeker ishet, dat dopr een ooggetuige, die alles

naauwkeurig heeft opgeteekend, het bemagtigen van tlen Ni
jltoren aan deFriezen of
Nederlanders en aan deDuitscherswordt toegeschreven ,zendervandeHaarlemmers, die

echteronderhenkunnen enook waarschi
jnll
jk zullengeweestzi
jn,een enkelwoord te gewagen,gelt
jk toch zulk een uitstel
tend feitwelzouhebbenverdiend(1). DeSchri
jverder
Gesta Frcepxz:zzz, wellte ongevecr eene halve eeuw later leefde,schri
jftdevermeestering destorens aan de Friezen toe, m aar spreekt even min als gene van Haarlemm ersp'

ofvanhetdoorzeilenvan denketting(2).Hiervan zwi
jgtmedeeen zeeroutlFrieschKrox
ni
jl
tje,waarechterinhetbi
jzonderdeDokkummersonderdeeersteveroveraarsvanDamiate
genoemd worden (3).BExlxot kentden valdier stad toeaan hetbestierenvaneensterk
koggeschip ,vanvoren metstaalvoorzienenbehoorendethoDoeeum ïzzkFest
freesland(1/
h.
Ook bli
jkt uit een briefvan hetjaartwaalfhonderd achttien,tlatintlerdaallDokkunlmers bij deze belegering geweestzi
jn en zich zoo zeer ondersclaeiden hebbell,dat
er bijzondere zorg gedragen werd,dat zi
j lli
j hunne terugltomstinhetbezithullner
goederen gesteltlwerden (5). IoslxoA verhaalt,datdetoren van Dokkum ,diesetlert
vööreenigejaren is afgebroken,ter gedachtenis meteen koggeschip alsweerhaanvoerzien was (6). Ook meldt de overlevering , tegen de getuigenisdergeschiedenisaan,
dat het werltluig, waarmede men den lkettingtoren bestormd en veroverd had , naar

Dokkam gebragt en aldaar lang bewaard zouzi
jn (7). W elligtiseen derkleinere
Friesche ltoggen in die stad binnengevqllen , aldaar bewaard gebleven en een afbeeldsel
daarvan . ter heri
nnering op den toren geI)laalst (8). Ook verdientopmerking, tlat
het oudste M'aPellvan D okkum slechts drie sterren bevatte, maar later meteen kwartier maan vermeerderd is, ))ter erkentenis,'' naar mellwil, ))van de overwinningeu

indeheiligeoorlogen op deSaracenen behaald (9).',
(1)otlvEkrIlist.Dam.p.1A01.
(2)Blz.140- 143.
(3)ZieolRl
ts,Noord-xederl.en deKruist.bl.328.
(4)Hist.r.oostfriesl.b1.110.
(5)ScuoTAxrs,Brieven c0zDocumenten)dienendetotdeFr.Hist.b1.11:12. V.MIERI:,
Charterb.r.H oll.D.1.bl.176. Charterh.r.Friesl.D.1.b1. 87,88.

(6)Staat&regtderKereenigdeNederl.D.1.bl.126. DfRKs)t,a.p.b1.289.
(7)DlRKs?t.a.p.b1.289.
(8)DIRKSJt.a.p.b1.290.
(9)Tegenw.Staatm.Ft.iesl.D.l1.bl.261,262-
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Graaf

moe~t kort na de inneming van Damiate, zoo niet vroeger, en ,vaar- 11901256
lijn naam 19 van

WILLEM

schijnIijk over ltaliii en Dltitschland, naar Holland zijn teruggekeerd.

wordt gespeld onder een giftbrief van Keizer FREDERIK II te Frankfort aan den Main
uitgevaardigd (1). Hctzelfde jaar voltrok hy zijn tweede huwelijk met de Keizerin-weduwo
MARIA van Braband , en eindigde drie jaren later in vrede zijne onrustige en wisselvolle
loopbaan (2). Men heeft hem tot een toonbeold van ChristeIijke deugden verheven (3).
Zoo in roekelooze togten naar het Heilige Land, in het begiftigen van kerken en kIo osters , en in het kiezen van een zegelring, voorstellende een biddende door een Engel
getroost, met het opschrift:
dan kan men Graaf

'VILLEM

WILHELMUS

Comes Frisiae , het ware Christendom bestaat ,

I den eernaam van een opregt Christen niet hetwisten. Wie

echter juister en zuiverder begrippen over de Christelijke leer koestert, zal voorzeker dicn
titel niet toekennen aan eenen man, welke niet tevredcn , zich regtens den gravenhoed

op het hoofd gedrukt te hebben, tevens zijne nieht, /wier belangen hij moest beschermen , van hare vaderlijko erfgoederen gewetenlcos en tegen aile regt heroofde,
Daarentegen mogen zijne verdiensten als Regent niet vergeten worden, door zijn streven
tel' vestiging en bevoordeeling der poorters in de steden , waarvan zijne handvesten ter
gunste van Geertruidenbere , lJfiddelhurg en Ilordreckt getuigen (4).
,velijk met

ALEID

van Gelre liet hij drie zonen en twee dochters nat

hem in het gebied en erf van

DIRK

VII opvolgde;

WILLElU

FLORIS,

welke

Graafvan Friesland, en later,

OTTO,

na den geestelijken staat omhelsd te hebben, Bisschop van Utrecht;
de minderjarigheid van

Uit zijn hu-

II, Voogd van Holland w~rd;

WIIJLEM,

ADA,

welke tijdens

abdis , en

R YCHARDA

non te RiJ'ns~urg (5).
FLORIS

IV was in zijn dertiende jaar getreden toen hij het bewin d over de landen

tusschen de Heidenesse en de Lauioer aanvaardde.

(1)

VAN lUIERIS,

(2)

VAN

WIJN,

Charterb, e. Holl. D. I. hI. 178.
op

WAGEN\AR,

KL1HT,

llIen betwist , dat

tu«. c-u.

hy

onder de

COin. T. II. P. I.

r- 428.

St. II. hI. 109, 110. Naleez. op de Faderl. Hist. hI. 133.

tc Rijnsbuf~, stclde z~jn dood in 1223. Zie VAN MIERIS, aant. op
de Klerk uit de laage Landen, hI. 10~. Dit jaar wordt ook aangegeven door WILllELllIUS PROCUl-Iet gTafschrift op Graaf

R,\TOR,

P: 500.

MARIA

WILLElI

van Braband leefde noB' in het jaar 1260, en schijnt zich meest te Hel-

montl opgehouden te hehben.

(3)

BrLDERDIJK,

(4)

VAN MIERIS,

D. II. bI. 113.
Charterb, o, Holl. D. I. hI. 158, 172, 264.

P. I. p. 388, welke de echtheid del' kcuren door
dedigt tegcn

hI. 420.

nUYDECOPER,

\VAGENAAR,

u

op

Goudseh Rron.

STOKE,

I(LUIT,

ni«.

c-u. cs«

T. II.

aan M/lddelhurg verleend, bondig ver ..

D. II. bl. 306 enz.

BALEN,

Besch.

1;• .Dordrecht

.

II. hI. 352.

(5) Cron, de Hollant, ape

hI. 29.

lllELIS

WILLEl\l

llIATTllAEUM)

hI. 58.

Analeet. T. V. p. 535.

VELDENAAR)

Chron, v. Holl.

Gras-

~220d
4 van

SkPlrok~
em.

1223
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112
95
06
- vooa
-dt
l
-ivan zi
e
inen moederli
'
i
'ken oom ,den GraafvanGelre,z0u gestaan hebben (1),of.

.

schoon ons dit zeer natuurli
lk en overeenkomstig de gewoonte van dien lild voerkomt
- .

1225 Hoeditzi
j,laetisbli
jltbaar,dathi
jdoordezenoomindeGeldcrscheonlustenmetUtreeh,t
betrokkenwerd (22. Naauweli
jkswarendezevereFentl,toenhi
jmetdenUtrechtschenBis1226 schop in geschilgeraalkteoverhetleggenen onderhouden derzevensluizen in denW endel-

dï
J'à. Xenweetniet,welkédieJFendelofdraag
jende#'
J':geweestis. Zekernietdienvan
Amerongen totScltoonhoven langsdenAJ
J'
X enLek,daardezewaarschi
jnli
jlteenigejaren laterdoorFLoRlsisgelegd geworden. Xen meentderhalve,dathetdiedi
jkgeweest
is, wellte reeds vroeg van F elzen langs hetIJ , t0t aan M uiden gelegen heeft, ter

ontlasting van het Ri
jnwater datsindshettoenemend vernaauwen van den uitloop bi
j
Kattov-'&-, dilkwi
jlsbuiten zjneoeversliep (3). Bi
j onderlingeovercenkomstwerdbepaald, dat de Bisschop vier der zeven sluizen zou belkostigcn. Tevens werden de

geschillen uitden weg geruimd betreflkndedegrensscheiding en de ljfeigeneninbeider
gebied woonachtig,terwijlook eenenicuwe bepaling gemaaktwerd metbetrekking tot
de voordeelen, welke de Bisschop en de Graafuitdejaarli
jksche leregtzitting in.de
Friesclaegraafschappen zouden trekken (1). Intusschenwaren eronlustenmelKlaande:':p,uitgebroken, dewi
jlrruoalsDomhurg en kFeetkappel op JFalclteren versterkten
methandvesten voorzien had, zonder den Graafvan F laan.
deren tekcnnen,wien bi
j
weigerdevoor Zeeland p?czzldé'zcr Seheldete huldigen. Hi
jmoestzichechterhieraan0nderwerpen en beloofde,ditgedeelte van Zeeland voortaan,even alszi
jnevoorzaten ,in
21vanhet gemeenmetKlaanderen tebezittcn (5). Derustwerdeclzterwederspoedig door
naaand.de onlllsten in het Oreretzeht gestoord. Om den opstandaldaartedempen,voorzagGraaf

rruoRrs dcn Bisschop van eellig vkri
jgsvolk, doclz in een hevig gevechtin demoerassen
27van van D t-entlte, werd de Utrechtsche Kerkvoogd omgebragt. Een nabestaandevan y'
Izoztzs,
11O0i-

ï

I

lnaand welke 5orst,asIeelaman desstgkhte, bi
j de verltiezing eens nieuwen Bisschopswas
.

(1)BILDERDIJK, D.II.bl. 117. In stede van lafFeschcrts,ware llet betergeweestalssltoslnllx de gronden van wAGENAAR voor het tegenovergestelde gevoelen , in eenen briefaan vAN

wIax medegedceld, behoorli
derlegd'had. Xisschien wasllem dien brief onbekendp welke
*i
Fk we
in de Brieren rczzes aan z.wAtIEwAAR, b1.158- 162 , gevonden wordt.

(2)DEnEK,
N,p.69 71. Jltonym.deSci.Ultrqj.c.20,21.
(3)A,
STIGEXAARzD.II.bl.360 (1). BlsoEaolllt,D.1I.b1.119.
(4)IIEDZ,p. 200r 201. V.MlERls,Cl
tarterh.m.Ilbll.D.1.bl.194. Chartet.
b.r.Fkz-edl.
D.1.bl.88. Ksrl'
r,Ilist.crz
-f.Com.T.lI.P.1.p.448. W ijvermoedcn metvàswlzx,dat
dit cltarter nietin 1225 maar een jaar later gegeven is. Bl)
.'r. en Hczlpl. op wko.St.II.
1àl. 112.

(5)KtrlT, Hht.6'r2
-/.Com.T.1.P.1I.p.280-286.T.II.P.1.p.460-460.
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tegenwoordig gewcest en zi
jne stem had uitgebragt, volgde laem op en beteugelde112
95
06
binneneenigejaren demisnocgden,wieraanvoerderzi
jn leven npeenradeindigde(1).
Omlrentdezen ti
jd werdlletltruistegendeStadingersgepredikt,wellkeop degren- 1a,
:()
zen van Frzesland en Saksen aan dc PFezer woonden , en door den Aartsbisschop van

Bremen bi
j PausoltEooalvslX , van groote l
tettert
jen beschuldigd waren. Hetschi
jnt
echler,dat hunneketterij hoofdzaltelt
jlt in het weigeren dertienden aan den Bremer
Kerkvoogd bcstaan heeft,wienswereldli
jlkregtsgebied oyer hen zjnietwildenerltennen,
en wien zi
j onlangseenezware nederlaag hadden toegebragt(2). Niettemin werdenhun
de bcuzelachtigste en ongeloofeli
jkste dingen aangedicht,die op lastdesPausen door
eenemenigtekruisvaartpredikendemonnikenlangsdenRt
j'
njinlFeetfalen,Brahand,
F laanderen , H olland en Friesland verkondigd, de vorsten en volken tegen hen in

bewegingbragt(3). GraafFLoalsrustteweldriehonderdschepen uitInetwelltehjnaar
de kkrezer stevende (1). Daar vereenigdehi
jn schoonbroeder,den Hertog
j zich metzl
van Brahand, wien deGraafvan Kleef en andere NederlandscheGrooten mettalri
jke
benden gevolgd waren,enaan wien hetopperbevelwerdtoevertrouwd(5).Xenwi1,tlat
hiereenemagtvan veertigduizend stri
jderswasbi
jeengebragt, tegenwelltedeStadi
Nngersnaauweli
jkselfduizend man konden overstellen. Doch dewanhoop gafhun moed 24van
in. Xetgeweldigeltrachtinspanning sloegen zi
j den eersten aanvalaf,en vicrduizendZomeI.
k
maancl
ruisvaarders beten reeds in hetstof, toen de Graafvan Kleef,terwi
llFraoalsin een 12a4
allerhevigsl gevecht gewikkeld was, den vi
jand van terzi
jde en in den rug aantastte.
Dit besliste den stri
jd. DeStadingerszich op eenmaalingesloten ziende,moesten A'oor
de overmagt zwichten, en vreesseli
jltwashetbloedbaddatonderhenwerdaangerigt.
.

Twee duizend , naar anderen, zes duizend dezer ongelukkigen ,bedekten he@slagveld

met hunne lt
jken, en velen,die hetmoordend zwaard pntsnapten,vonden den dootl
in de moerassen of in de golven der kkrezer. Hetrampzalig overschotvlugtte te ver-

geefsnaarFrieeland,waarhctschi
jnt,datzi
jaanhanghadden. lmmers,geli
jkeenigen
beweren,werden zi
jdoorGraafFLoazs,op zi
jn terugtogtachterhaaldenverstrooid(6).
(1)Anonym.de Ae5. Ultraj.c.22-28. DsnEK.
&J p.70,72)73. llEow)p.201. W xtH>r
l,
xrs pltocrRwTon, p.501.

(2)IlEaàl.coaxERlrs,Cltron.p.862,863. Verg.wzoExAlaJD.II.b1.367-372.BISDERDIJK)
D.II-bl.121- 125,wiensredenen wijechterverreztjn van tebeamen.
(3)WzruEtxrspl
tocrlàl'oR,p.501. EMONISCltron.apud MITTIIIEIJI!,zbtalect.T.p.97.
(4)cltron.Izfolcsvrg.ap.EccwRo)T.1.p.1406. MEvERrs,Annal.Flandr.Zï1.VIII.p.73.
(5)Exoxzs Cltron.p.98.
(6)VoegbiideSchriiversdoorwAGEX.
MARzD.II.bl.373 375Jaangehaald,oEBZI
:A,p.2059
v.lI,
II. Pnocrltw'
rohJ p. 501. M agn. c/lrozl. Bel
g . p. 249. DlvwEcs, Lib. X : ad ann. 1234,

Fraaien uitveerigbeschrijrtrsB0Exxlrsdezcn kruistogt)deAer.Fris.Nî
-df,L1h.X.p.143--146-
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Eenige maanden na deze weinig roemrijke overwinning werd

FLORIS

IV in een sleek-

spel te Corhie, of te Novimagttm (!{oyon in Picardie'?) of te Clermont in Beauvais
vermoord (1).

Even moeijelijk als de plaats waar die moord geschiedde, kan men over

de daders van het gruw'eIstuk beslissen (2).

Graaf

beroemd door zijne ridder-

FLORIS,

lijke oefeningen, schoone gedaante en edel voorkomen, had de helangstelling eencr
jeugdige Gravin van Clermont vo or zich opgewekt.
hoogbejaarden Graaf, haren

gemaal,

te hewegen

Zij wist nit dien hoofde den
een stcekspel aan

te leggen,

1235 waar de manhafte en luisterrijke Graaf van Holland verscheen, en op elk ridder den
prijs behaalde. De uitbundige lof, hem door de schoone Gravin toegez,vaaid, ontvlamde
argwaan in den hoezem des ouden echtgenoots. Met eenigen zijner Edelen overviel hij
verraderlijk den te gelukkigen ovcrwinnaar en offerde hem zijner ijverzncht op. Het schelmstuk werd door den Graaf van Kleef , welke den moordenaar doorstak, onmiddeIlijk gewroken, De heel" van Nielle, een del' handdadigen, verzoende zich mel de vrienden des HoIlandschen Graafs, onder helofte van een klooster te stichten op de plaats waar de moord gepleegd was (3). Zoo luidt genoegzaam eenparig het verhaal by de oude Kronijkschr~j
vel's. Latere nasporingcn echter hebben bewezen , dat Clermont in dien tijd geen ouden
Graaf had, maar eene jonge Gravin, welke drie jaren daarna voor het eerst huwde (4).
Het is evenwel aan geenen t,vijfel onderworpen , dat Graaf
gekomen is, de,vijl een tijdgenoot dit geluigt (5).

FLORIS

in een steekspcl om-

Men moet derhal ve vermoedeu ,

dat de naam eens Graven "van Clermont verkeerd bij latere Schrijvers is ingevloeid (6).
FI,ORIS,

gevallen in den schoonsten bloei des levens en na een bestuur van elf jaren ,

(1) VAN WIJN) op WAGENAAR, St. II. bI. 113, merkt teregt op, dat 's Graven dood niet , zoo
als algeuleen gestcld wordt , in I-Iooimaand 1234, maar eenige maanden later is voorgevallen, dewijl
uit

een brief van Paus GREGORIUS, den 27 van Slagtrnaand des rrenoemden jaars , hlijkt dat hij

toen nog leefde. Zie ook MEERMAN, Gesch, v. Graaf WILLEM II. D. I. hI. 2, 3. J.
'8

Graven overlijden in 1235 plaatst , zal weI gelijk hehhen.
(2) I-IUYDECOPER, op l\lELIS STOKE, D. II. hI. 49-51.

A

LEYDIS, welke

Lib. XXII. c. 16.

Deze gelecrde sceptische Geschiedvorschcr

houdt de geschiedenis van het tornooi te Clermont voor eene fabel.

(3) MELIS STOKE, D. II. B. III. hI. 49-56. DE BEKA, p. 75, 76. lIED!, p. 205. Oude Riimen, door BOXHORN op de Chron, v. REYGERSBERG, D. II. hI. 67 , 68, aangcvoerd. J. A I.EYDIS;
Lib. XXII. c. 16. De Oude Roll. Div. Kron. Zeventiende Div, hI. 163. De Klerk uit de laage
Landen, hI. 107-109. Cron. de Holl. p. 536 enz.
Graaf FLORIS IV, is aIgemeen hekend,

(4) l-IuYDECOPER, op MELIS STOKE, 1. a. p.
(5) ALBERTUS STADEISIS, ad annum 1234.

(6)

VAN

"'IJN, op WAQENAAR, St. II. hI. 114~

BILDERDIJKS fraaije

dichterlijke Homanve :

D ES V A D ER L A N DS.

Werd Onder hetluide gesveen desYolks, te l'
l'
q
l-ltshltrg begrarren (1). OP lletvoet-119
20
;
5tJ
spoor zi
jns voorgangers, had hi
j getracht desteden doorhandvesten en keuren op tc
beuren en te bevoordeelen ; en voorregtbrieven door hem aan lFentkappelen D om Jzêrg op het eiland kfalclteren verleend , welke genoegzaam m etdie van w ILLEX 1
aan M iddelhurg g0g0Y0n,overeenl
komen,zi
jn nogvoorhanden (2). BehalvewvlLrEnl,
welke hem opvolgde,wasui
tzi
jn huwelijk metMACUTEI,B van Brahandnogeen zoon,
rLoltzs genaamd , en twee dochters gesproten; de eene aLEln of ADELIIEIDE, die met
zAN vAx AvExxzs, Graaf van Ilenegoutven , huwde; de andere 5IKCIITELB of M&Rl
l
t
e
a
an
HERA
I
AN
Gr
a
af
va
n
wer
d
get
r
ouwd
e
n
v
an
wi
e
GARETIIA . we
Henlleherg ,
,

lzctsprooltjederwonderli
llkelkindcrbaring bekend is(32.
'
W ILLEM 11 was, naar m en wil, in twaalfhonderd achten twintig te Lel-den geboren en in de Pielerskerk m etgroote praal gedoopt (1)..Hi
jkon dusten hoogstezeven jarcn bereikthebbcn toen zi
jn vader hcrn ontviel, doch werd niettemin voor Graaf

erkend engehuldlgd (5). Hetgrafeli
jk huisteldein dien ti
jd veleleden.Dewedawelt
van drie op elltallder volgende Graven, AI,EJp van Kleef, MARIA van Brahand en
SIACnTELD van Bl-ahand waren nog in leven (6). Behalve eeneweduwe,stiefmoeder,moeicn vieronmondigckinderen, had rl-onlsIV noj tweebroedcrseneven zoo
vele zustcrs achtcrgelaten. Aan den oudsten dier broeders, o'
rro ,Bisschop vallUt-

jvers.
(1)MEtzsszoxz,D.1I.B.111.b1.56?bcncvensdeopbl.228.aant.3,aangehaaldeSchri
t2)V.xlrRls,cnarterb.r.Iloll.D.1.b1.182-187,188-193. KsrlTz Ilist.&0'if.Com.
T.lI.P.1.p.434-442. Fmonls verlecnde ook vrijllcid van tolaan eenigepoortersvan Gorin.

c/lcpl. V.xlzRxsJ t. a.p.bl.193.

(,
3)AlkslssToxE,D.11.B.111.bl.57,58 en deaant.s'an HUYDECOPER. XELIS STOKE n0Cll WILlEtxrs pRocrRAToR,noch nE SEKA,maar latere Kroni@i
chri*i
rszoo alsSEDA,b1.206, hetM agn.
#ks
Fve
Chron.Belg.p.249,de Oude # 0îî.D ir.K ron.negentiendeDiv.b1.178,en deA lczf-'uitdelaage

Landen?bl.109,vcrhalcn mctcen verwonderli
ertrouwen<,hetfabcltuq'e betrekkeli*#ik deGrav.in
.i
#k v
van H ennenherg. Alen zie hierover uitvoerig vâx GocTHoEvExs .
Kron. b1.304- 306. Scazvzazr,

Holl.Zeel.Frzr
ct
ç.Cltron.b1.241. Oudlt.r.Del
ft,b1.465-468, waardeoorsprong van dit
sprookje,opeencgcestigeen natuurltikewijzeverklaardwordt. De Gravin van H enneberg namelijkyverlosteop gocden Vrijdag1277,dcsmorgensten 9 ure,van tweelingen,ezzdusvanzoovele
kindercn,alserinhetkerkeliikcjaar,datmetZaturdagvpprPaschen eindigde,n0g dagen gerejoverleedopdenkend wcrden. Het zoontje werdzorlwx,LetdochtertjeELIZABETu genoemd. Zi
v
a
n
he
t
k
'
l
o
o
s
t
e
/
t
e
Lo
o
s
dui
ne
n
be
graven.
zelfden dag,en werdinLctnoordeli
*
jkgedeelte
(4)J.Azœvoxs,LIJ.XXII.p.196.
*e

(5)sFltuxmxrsphocralTon,p.503.
(6)Xz>l
Rxzx?Gesclt.p.Graaf wlttsx lIzD-1.B.1.bl.115-118.
lI.pssw.
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- recht,werd devoogdjschap overdenjongenGraaftoeverlrpuwd (1). Hetscbi
jntechter da!lll
tj, belemmerd doordesteedsvoortdurendeonlusten in Drentlte en dezorgen der regering van zi
jn eigen bisdom , aan zi
jn broederAvzsyussx,diealsPraeses
(stadhouder,voogd, regent) van Ilolland voorltomt, onderzgn oppertoezigten ontlersteund door eenen raadvanaanzienli
jken deslantls, hetbestuurvanhetgraafschap
heeft afgestaan (2). lnwendfg gerust en van buiten ongemoeid, verliepen deonmolldige jaren van wvzxzrxx 11 voor Ilolland in vrede en geltlk. Slechts éénmaalwertl
1238 derustbedrclgd, toen GraafDIRK van Kleef Hollandschehulp inriep tegen den Aarts-

bisschopvan Kelt&zz,doorwienhi
jzich belecdigtlachtle. Hetisnietonwaarschjnli
jk,
datde Gravin-weduwe AIUEfD van Kleef ditaanzoek ondersteund heeft. Erwerdal.
thans cene vloot Hollandsclle schepen de W aal opgczonden ,m et welke de Graaf3,all

h-leef laetgcbieddesAartsllisschogsovervicl. Doortusscl
aenkomstdesGravenvanGelre
wcrdechterecrlang eeneverzoeningbewerlkt(3).en weinig nAaanden tlaarnaviclvrzyxIZEX, de Voogd, in ecn stcckspel(42. Het schi
jnt,datBounswzzx van Benth,em il)
zi
jne plaats door Bisschop o'
r'
ro verkozen werd. lli
jwascen volleneefA'an wILLEM l
en hatlreeds,ti
jdcnsden togtvan dien Graafnaar hctIlezl,
lge Land,deregeringmet
1ofwaargenomen (5). Hi
jbezatinHolland aanzienli
jltegoederen,hadonderrluoRlsIV
zich hoofdzalkeli
jk in datgewestopgehouden,en in vcrscheideneopenbare stukken van
dien ti
jdwordtzi
jn naanagenoelnd (6). Hetgevoelen,datlai
jthansaanl)e@hoofddes
10 vallbesluurs gcplaatst was,is gegrond op de uitspraak van hem cn NvzrulzEx ran Fdz-/ïz?éxdzd,

Lente-

i

ke

lnaandalsscheidsmannen n ze rcn twisttusscllen de abdi
j van M g-ddelhul-g cn tweezecuw1240 scheEdelen, over detiendenteMellekerke(7). Zi
jn naam wordtaan laetlleginvau
ditCharternaastdien vanwILIZEM 11gevondenenkomtdaarongetwi
jfelt
lineeneandere
(1)DsIIISXA?p.76. Chron.de T''(r
p'.p.340.
(2)MEEIMA.
N,Gesclt.w.Graaf wzztEx 11,1).1.B.1.1
a1.122. ln 1236 schonk deze wxslzExz
in sowïzlc Sanctae et indiridttae Triltitatis, eenigc goedcrcn aan laet klooster te Ilys'nshurg.

In dien bricfnoemtlli*i
ich : T'
utor spl/cpldc
,
cc. V.Mïvllls, Cltarterb.r.Ilolland,D.1.b1.212.
@' z
.

(3)W AQEN/
CARJD.lI.b1.377. 31EERM.
kx?Gesclt.p.Gr.wzz-tEx 11JD.1.B.1.1a1.126.
(4)AtnElTtrss'
rAoExsls,ad ann.1238.p.308.
(5)Ziellicrvoor,b1.213.
(6)Ktrl'
r) Ilist. &r?
-f.Cont. T.11.P.1.p.481(1). IIEEIIMAU01n11e1stmededitgcvoelen in
dc Gesch.1,. Glaaf vrltl-xx11J D.1.B.1.Ll.128. lli
jv.
ïx xlEur:,chal.terb.z?.11011.D.1.
)à1.213 wordtopLetjaar1238ccncovercenkomstgcvonden tusschcn noroEwllxcn den Graafvan
Ilotland,waarbi*
ideecrstccenigezljncrmannen aan dcn laatstcn afsfaat, doch van dezen wcder
andcre in vcrgelding ontvangt.

(7)Ktrlr;Ilist.65-?
-f.Com.T.11-P.1.p.481.
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helrekking voor, dan in die van eenvoudig scheidsman.

227

Men ziet ondertusschen nit 11901256

dezen brief, dat de Regent zijnen kweekeling met zich naar Zeeland had genom en ,
en reeds trachtte hem aan regeringszaken te gewennen (1).
Weldra nam dan ook

WILLEM

II zelf de teugels van het hewind in handen.

Schoon

van gelaat, rijzig van gestalte , Ievendig van geest en geoefend in den wapcnhandel ,
daar hij van zijne vroegste jeugd » het harde staal boven he! gIinsterend goud ver-

k oos (2)", aanvaardde hy in eenen ouderdom van ongeveer veertien jaren, het hestuur
van den staat, Het is echter zeer waarschjjnlijk , dat een man van die bekwaamheid en
ondervinding als Graaf nOUDE'VIJN, nog een tijd lang invloed 01" den loop der zaken gehad
heeft (3).

Hij staat ulthans aan het hoofd der getuigen, en zelfs
in eenen giftbricf ter gunste der Duitsche orde door

FLORIS,

vour 's Graven

WILIJEM

brooder 5 van

II uitgevaardigd, Zomel~maann

en met welken , naar men gist, deze Vorst zijne korte doch schitlerende staatkundige 1241
loopbaan opende (4). Reeds van 'VILJ.lElV£ I en FLORIS IV hadden de Duitsche ridders ,
welk e de pligten van den edelman met die van den monnik vereenigden, verscheidene
gunstbe\vijzen ontvangen; en de Nedcrlandsche ridders dezer orde, welke te Utrecht
hun hoofdverhlijf hadden, geraakten met der tijd in het hezit van vele regten en goederen in Holland (5).

WILLE~I

II schonk hun in dien brief, in welken hij zich

Gods genade Graaf van Holland/'

noemt,

»

door

bet J·'Us patr onatus over de kerk van

Valkenburg, onder welke ook die del" heide [[atwiJ·ken hehoorde, en over de kerk

l\ieer dergelijke schenkingen verleende hij nu en later, zoowel aan

van lJlaasland (6).

geestelijke gestichten als aan bijzondere personen (7). Deze giften waren voorzeker minder
belangrijk en weldadig , dan het geven van keuren en voorregten aan Haar lem , Delft
en's Graoenzande , waardoor deze steden aanmerkelijk in bloei en welvaart stegen (8).

Ondertusschen was op eene kerkvergadering te Lyons, onder voorzitting van Pans INNOGENTIUS

(1)

IV, Keizer

lUEERMAN,

(2) DE

nEKA,

FREDERIK

Gesch,

p. 76.

1).

Gr.

II van zijne waardigheid vervallen verk laard, Men wcet .rla] ] 245

WILLElll

II. D. I. B. I. hI. 129.

Verge 11lATTUAEUS

PARISIENSIS,

p. 630.

MELIS STOKE,

(3) l\IEER~IAN) Gesclt. v. Gr. 'VILLEM II, D. I. B. I. hI. 131.
Zie VAN bIIERIS, Charterb, v. usu. D. I. hI. 243.
(4) V.

PARS,

Katwijk. Oudh, hI. 543 enz, Vitg.

1745.

(6)

l\iATTllAEUS,

(7)

l\IEERMAN,

(8) V.

MIERIS)

leefde nog in 1247.

Charterb, u. 11011. D. I. hI. 216.

MIERIS,

(5) Kerkel, Uudh, o, [ftr. D. I. hI. 338-348.
van

BOUDE'VIJN

D. II. B. III. hI. 63.

de fundat. et fat. Eccles. p. 56~.

Uesch, v.

a-.

WILLEM

II, D. I. B. I. hI. 134-146.

Charterb, o, Holl. D. I. hI. 219" 228, 236.
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1l
t2
95
06
- dieVorstreedssindsjaren in onminmethetHofvanR om everkeerde,hetwelltafwisselend
nu eens den banYloek over hem uilgesproken,dan wederhem daarvanonthesr
enhad(1).
V/as reeds uitdien hoofde door Paus GREGORIUS IX in twaalf honderd negen en dertig,
z
!
10tkeize1
-k
-i
J-lt aan ROBERT,broeder desKonings van Flankrù'k aangeboden,doch dit
aanbod met verontwaardiging van de hand gewezen;' hatlde trotsclae Kerkvoogd reec
ls

te vergeefs gett
-acht, deRi
jlksvorsten totlaetafzetten van >'ItA:IIEIAIIC tebewegen,thans
beproefdedit,enmetmcergeluk,zi
jndoorslepen,nietmindcrheerschzuchtigeopvolger
12&a,.IlxocExTlrs 1V. Te Ilocltheim aan den Alaln werd op eene vergadering van verscheiB1Oei:t
taancl(1encgccstell
jkeen wcreldli
jlkeGroolen desRi
jks,onderwelkemen mcent,datnes'ens
1246 llertog IlExorvllt11vanBrahand,ook deGraafA'
an Ilblland geweestis(2),in tegenwoordigheid van den Pauseli
jlken gezant,deLandgraafvanTltltrzngen,IIENPRIKRAspo,

!0t ROOmSCIZ Koning VerllesTen ,Wellte zich deze benoeming lietwelgevallen. Nieltemin
5*0r1t1 KOENRAAD IV , Z0On 57an EREDERIK 11, welke vroeger totdeze waardigheid was
verheven , eenen magligen aanl
aang, en geheel D ttztaeltland werd aan de ellenden eens

burgerltri
jgsterprooigegeven. DeLandgraafvan Tlturhîg:zz,spotsgewi
jzederPapen
Jf/zzz-zw genaamd , ontlersleund door hetgoud van denPaus,behaaldeeeneoverwinning

t)p xoExRka.
o nietverre van Frankfort,doch werd kortdaarop dtlor zi
jnen tegenstan12
'47 der geslagen, en trok naarzi
jnestatcn terug,waarhi
jaan den buikloop ol/erleed (3).
lleezeer dit voorval den Paus mogtsmarten ,het ontmoedigde hem niet. Onverwriltt

in zi
jnen laaat tegen Keizer>,IIEbERIx.11,welke nog stcedsden ri
jltsstafin vastevuist
lklemde,spreekthi
j overhem en zi
jne aanhangersop nieuw denbanvloekuit.lli
jdraagt
tloor zi
jne gezanten, aan den veelvermogenden RlcuAltn van Cornwall, broederdes
Koningsvan E ngeland , en vervolgens aan uAco, KoningvanNoorwegendegevaarli
jlte
kroon op , wellte deze Vorsten voorzigtig weigeren. ))lk wil de wapenen welopvatten

tegen aldevi
jandenderKerk,''zeideuAco,))dochniettegcnaldevi
jandenvandenPaus!''
Even weinig was lai
j geslaagd bi
j den Graafvan Gelre en den Hertog van Brahand,
welkelaatstehem zi
jnen zleef,den jeugdigen GraafvanHolland,had aanbevolen (1).
(1)MEERSfA:,Gesclt.r.Graaf wlr-tEx 11JD.1.B.1.bl.104-112,124-126,146.
(2)AIEERX&X,t.a.p.b1.154.
(3)Jdditiones ad mlxs.sculrxasrno., in ms'
roall Rer. Gerpz.Script. T.1.p.431,432.
slrrnsoz plzsnv'
rERl Epl
-tom es, Zïâ.lI.p. 1044, apad vzsrolllcx, T. 1.Ilist.de Zczldgr. Tltu4.
?-wg.c.52, apud I'zsToazcx, T.1.p. 1328. 3I,
$TTnaErs luulslExsls, p.538, 561J 602. MEwc0AIs cltron.in nlATTII.
&Ers,J nalect. T.lI. p.142.M agn.Chron.Belg.p.265.

f4)MATTIIIEVSPlulslExsTs, p.63A,698. llagn.&Ar/zl.Bel
k
gic.p.266. Zie overden Graaf
van Gelre aan wien lletRii
rd aangcbodenJbel
aalîre scRlvEalcs,Ilbll.Zeel.enFr?
::.Chron.
@ek we

bl.200,201,w,
kGExA.&R,D.11.1)1.381 (3)Jen xExnxzx,Gesch.r.Gr.wzttEx11JD.1,B.I1.
b1.163,in hctbi
jzondervAxsl
>z
kEsJIlist.r.Gelderl.D.1,:1.206.

D ES Y A DER LA N D S.

Hetzi
jvreesvoorden moedigen cn eerzuchtigenjongeling,en om lzem eldersuerk te112.
190
56
verscbalien (1);hetzi
l opregtevriendschap voor denzoon zi
lnerzuster(2),den Hertog
.

'

.

lziertoe aangespoord hebben , de Paus die niemand konde vinden , welke zicla door het
aanbicden van dien lznogen rang lietbegoocbelen ,nam genoegen indezcnvoorslag.

Doorgoud,beloften en bedreigingen,gelukte hetden H.Vadereindeli
jkineenevero
p
he
t
s
l
ot
t
e
f
Foe
rg-ngen, niet
gadering A'an eenigegeesteli
jkeen wereldli
jkeGrooten
ver van Keqlen , na vele onderhandelingen ,w ILLE5I totRoomsch-ltoning te doen ver- 3 van
kiezen. Xetuitzondering van w ExcxssAvs,Koning van B oltem e, wienalsvreemdeling A
vi.
inma
a
ntl

laet lticsregtdoor velen betwistwerd, waren te JFoerg-ngen slechtsdedrie geesteli
jke 1217
K eurvorsten ,de Aartsbisschoppen van Keulen, Trl-er en Alentz , tcgenwoordig; oolt
ontbraken er vele Duitsche Stcnden ,hetgeen nietweinig de wcttigheiddezervcrkiczing

kon doen betwi
jfelen. Nevens de meeste Kerltvoogden, onder welke or'
ro llI van
Utreoltt,haddcn van de wereldli
jlteVorsten alleen deKoning van Bolteme,deHertog
van Braband ,de Graven van Gelder en van Loon zich voor w ILI,E31 verltlaard; tcr-

wi
jldeHertogen van Saksen.en Bel
jeren,dePaltsgraafaan denRlj-n,deXarkgraven
vanBrandenhllrg en Me'
lssen, de adelvan Oostenrù'k en Stiermark, deAarlsbisschop van Ilaagdenburg ,eenige Bisschoppen en de mcesteStenden de zi
jde van FaEnEalx 11bleven aanhangcn (3). Erbljkthieruit,en hetisniethe!eenigevoorbeeld,
datmen in dien tl
jtlzich om heterkendeofvermeende regtdesGecstelt
jkenOpperhoofds
te Rome, om laetwereldli
jk Opperhoofd desRt
jlksnaarwillekeurafen aan te stcllen,
weinig bekémmerde; een regt, dat men vroeger vaak betwist,dochlater,om hetgedrag

ilan Graaf AVILLEM 11 te verdedigen, op reglsgronden getrachtheefttebetoogen (4).
MFIXZLEM, zoo hi
j alnietin devergaderingvanW oerzngen a1sRi
jksvorstzitling had
enomen, bevond zich ten minste in de nabi
jheid. Hi
j versclzeen aldaarzoodra zi
jne
verheffing wasbekend geworden , en ontving de gelulkwenschingen en hulde der Vor-

sten, cn deBisschoppen beloofden,bt
j plegtigen eede, hem metraad en daad te ondertseunen (5). Zoohetwaaris,hetgeen men,hoewelslechts gissende beweert, dat
(1)MEz-lsSTOX.
E,D.1I.bl.63.
(2)llwRI.
wxrs, Aztnal. Dttc. Brah. p. 258..VerJ. scnxvEnxrs, Iloll. Zeel. FrJc,.Cltt.on.
bl.199. MEERMAX,Gesclt.r.Graaf wILLEM1IJD.1.B.11.bl.170,171.

(3)Mâ'
rTuz
knrs rARlszExsls, p.636. Cltron..
fvylcl/fr.
j
a'
. apud xccàlto,T. 1.p.1411. ltsslll.
vs s'
rloExsls, ad annum 1247, p. 313, 317. XExcoxls Chron. ap. xw'
rTuzEx J nalect.
T.lI.p.145. Alagn. 6'
/lrpa. Belg.p.266. J. A z-nvozsJ Lib.XXIII.c.5.p.197. MEslssrorts,
D. 1I.B. 111.b1. 63. Ds BEKA, p. 76. D e A/rl-uit de laage Landen , bl.111. Verg.wAovxAla,D.II.bl.382. IIEERMAXz Gesch.m. &r.wlttEx,D.1.B.lI.b1.172- 175,2,
34,235.

(4)Bzl-oxnozlx,D.II.b1.128)332 335.Verg.MEEI
,:IAa'
JGesclt-r.Gr.Mrltzsx11,D.II.B.V.bl.179.
(5)ll1;EltxtxJ Gesch.1'.Gr.
'wzttEx 11,D.1.B.II-bl.176.
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119
20deVorsten, welken
hetRi
jk vro.egerdoorden Paus wasaangebozen, ditafsloegen uit
56
.
,
vrees ))om den slri
ltlbaren en wi
ldgeduchten FREDERIIt hethoofd te bieden ; of 51e
j om-

tlat zi
j zich nietaan de kanswiltlen bloolstellen, laetzp
''van eene Terzoening A'an den
Paus me@ FREOERIK, hetzi
j l'an 'sPausen slerfgcval, dat welligt een geheel andcrs
gezinden Kcrkvoogd kon doenoptreden (1),,'dan isGraafw'IIZIUEAInietvan vermetelheid en onberadenheid vrijte pleilcn, teen hi
j hetwaagde eene kroon aan te nemen,
wellte tle veorzigtigheid en hetwelbegrepen staatsbelang van ouder en magtiger Vorsten

tlan hi
j gcweigerd hadden (2). Yerblind doordenluistel',wclkehem zi
jnejeugt
lige
verbeelding a1svertegenwoordigde, s'onrzaglai
j dezwaz-iglaeden niet,in welltehijziclz
wikltelde, noch de vertlrieteli
jltheden en teleurslellingen welke hem toefden. Xen
vergeeft deze ltortzigtigheid aan eenen ecrgierigen Yorsts'an twintigjaren,maarmoest
ïlie niet in hem verontschuldigd ofzelfs geprezen hebben.

De nicuwverkoren Koning was uit hoofde zi
jner jeugd, nog nietonder het
getal der ridders opgenomcn. ln dien sland echler moest hi
j, naar de gebruilten dier tl
jden, verheven zi
jn, vöt
'
lr daL lzj't0t Koning konde gelkroond wortlen.
De domkcrk te Keulett wcrd dcrlaalve ten spoedigste, voor deze plegtigheid op het

praclatigst ingerigt. Eene luislerri
jl
te schaar van Ri
jltsgrooten, Aartsbisschoppen 7
Bisschoppcn, Hertogen el'
lGraven was tegenwoordig (3). Na hetlezcn eenerhoogmis, lcidtle de Koning van Boheme den aanstaanden Ridder tot den Kardinaal

Legaat Plz'
rao oz cxprr
rlo, aan wiens onvermoeide pogingcn in hetbi
jzonder,'
w Iy.LEAI zi
jne verheëng verschtlldigd was, en voor wien hi
j thanszi
jnegeloflen a1s ridt
ler zou afleggen. ZDeze Gcesteli
jke,in zi
jn bisschoppeli
jl
t plegtgewaad, hield hem
hierop de pligten voor, wellke op den waren riddcrrusten. )Hi
jmoels'an edelen
llltletle, milddadig,bescheiden,opregt,dapperen standvastig zi
jn in detegenspoeden.
Hi
j mocLden tlag openen methetaanhooren eenermis,tereerbiedigeherinnering vatl
'sHeilands li
jden;voorlaetChrisleli
jk geloof moedig bleed en leven wagen;deHeilige
Kerk en hare dienaren beschermen;weduwen en weezen in den noodbi
jstaan;onregto
n
g
e
p
a
s
t
e
b
e
l
o
o
ni
n
g
e
n
a
f
wi
j
z
e
n
;
v
o
o
r
de
v
e
r
v
olgdeonsclaultl
A'aardigeoorlogen vermi
jden;
in laetstri
jdpcrlktreden;geene steelkspelen bezpeken dan alleen om deridderli
jlteoefeningen;den Roomschen Keizerofzi
jnen Stedehouder,in wereldli
jlte zalten onderdanig
gelaoorzamen;tleregten desRi
jksongeschonden bewaren;geeneri
jksleenen vervreemflen,cn onberispeli
g'k voorGod en dewereld leven. Indien gi
jdezevoorschriften,naat'
uw vermogen,vervult,''voegded'eKardinaalerbi
j;))zoozultgi
jti
jdeli
jkeeerindeze
(1)BltoEltolzlt,D.1.b1.129. Verg.scRlvERxrs,Iloll.Zeel.co Tries.Cltron.,b1.201(2)Vcrg.IltpvoEcopxnpop MEz-lssT0Ks,D.11.bl.67.
(3)Piteen Latàinsch stuk biis.vAw zlErwExzBataria f/lzldfrc/cJbl.733.
*@

b ES Y A D ERLA N DS.

231

wereld, en na ditleven ,eeuwige rust in den Hemelverwerven.'' Hierop legt
lehi
jde11:
95
06
ZRmengevouWen lzanden A7an W ILLEM in een toegeslagen misboek , Op hetEvangelie
waaruit men lzatl voorgelezen , en vroeg l
aem ,oflli
j ))in den naam desHceren,ziclz
in den riddersland wilde begcven en de pligten daaraan verbonden , naar
YornAogo11

opvolgen?'' Op lletantwoord: ))ja,''1asdejonge Yorstden vnorgeschreven riddeteetl
met luider slemme voor: )
)lkwILLI:M,Graafvan Ilblland,wereldli
jlkVorstenvri
je
Leenman van het HeiligeRi
jk,zweerin tegenwoordigheid vanden Pauseli
jltcnLegaat,
de voorschriften der ridders te zullen onderhouden ,
bi
j ditHeilig Evangeliedat ik met
lni
jne hand aanraltc-', De ltardinaal antwoordde: ))tleze beli
jdenis zi
j de vergiffenis
uwer zonden-'' Nu naderde de Koning van B oltem e en gaf den Vorsttlen schouderslag m et deze woorden ; ))Ter ccre des Almagtigen Gods s1a ik U t0tridder,enneem IT
volgaarne in ons genootschap OP. Gedenk stecds, datdeVerlosser derwereld voor den
Hoogepriestcr axxas(CAJAPHAS)jOm ussr
entss'ileenenkinnebaltslagontvangeltlaeeft;xoor
flen Stadhouder I'ILATCS bespot, gegeeseld en m etdoornen gekroondis;voordenKoning
uEaooss met eenen naantel omhangbll en bclagchen is; en voor allaetvolk , naaltt en
ewond aan hctkruisis geslagen. U dan raad en vermaan ilt

,steedsaan zi
jnen snaaad
denlten, zjn kruisop.u tencnaen cn zi
jn bitteren dood te wreken-'' Hierop wertl
wcdereenemisgelezen,en nu kolzdigdedekri
jgsmuzi
jk een stcclkspelaan. Driemalell
tralldcjonge riddermetden zoon desKoningss-an Boltenkein hetslri
jdperlk)waarlai
j
zi
jne vaardiglleid in de belaandeling van lletzwaard,zoowela1sindievandelanstcnteon
spreidde. Daarna verllief hi
j den Graaf van Holö.tehttotden stand in wellken lai
j ze1f
aem de gouden sporen, en llielddriedagenaclatereen
Z00 e'-en M'aS OPg0nOm0n , schonk l

teIikttlen luistcrri
jl
kefecsten,waarlli
jondcrdeRi
jksgrootenltostbaregeschcnlkcnuitdeelde(1).Xetvorsteljl
teprachtwertllai
jvervolgensdoordedrievoornaamsteAartsbisschoppcn
desRi
jks,in hunne zetelplaalscn ingelaaald en ontvangen. De Pauslkondezi
jnevreugde
over de s'erhel ng van vzzx-xuEx nietbedwingen,van wien lli
jin eencn briefgetuigde:
))lli
jis ccn gocd Katholi
jk,voorzigtig,dapper, maglig, aanveleVorstenvermaagschapt; de driftzi
jnerjeugd wordtdoordeonderA'inding getelmperd;van zeden en ligchaalnsgedaantcisLi
j be4,allig;elltbeminthena. V'i
J-hopen derhalvc,dathi
j (len verxolger spoedig onder zi
jnen xoetvertreden en den kop der kwali
jkgezinden zalvcrplctten; cn datdeAllnagtigedeorhem hetKatlaoli
jlt gcloof,den vretle derlkerltjde rust
tlerwcreld cn dcn slaatdcr geloovigen luisterri
jk laerstcllen zalydewi
jlrccds eene mc-

(1)AtnEul'rs s'
r,
koEysls ad ann. 1247.p.317. J. oE :EKA,p.77. llagn. t)W?-/zl. Belg.
p.266, 267. Cltron. de.spf/cnf, ap. MkTTn,
kErM , J ltalect. T. V.p.536, 537. Oude 11011.
O ït
z'. lirolt.AchtticndeDiv.c.0. l)e A&/J-uit de laage L anden,b1.113 117. V.MlEnlsp
C'
/zcr/cfi. r. 11011. D.1.b1.243.
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1190- nigte Groolen zich terslond aan hem onderworpenhebben (1).
', Tevensdankthi
jin
1256
eenen andcren briefde Vorslen , Welke tot die verkiezing hetmcesthadden toegebragt,
hen tevensvermanende, onderbelofte van vergeving der zonden ,den nieuwenKoning,

llaarvermogen teondersleunen'(2).
ltiets was noodzakelgker dan

deze vermaning. Immers het grootste gedeelte s'an
Duztseltland, in spi
jtder banbliltsemsvan hetFatieaan,had zich voor KeizerrREnERIK 11 verklaard, een Vorst boven zi
jne eeuw verheven,evenzeeruitblinkendein
beschaving van dcn geest,a1s in ltri
jgsbeleid en staatkunde,en die door een dertigjarig Ri
jksbewind in degrootekunstvanteregeren wasdoorkneedgeworden. Jhen,
waar de Roomsche Koningen naar oud gebruik m oeslen gekrnond worden, en verschei-

den anderebelangri
jltestedcn aan den AZ
JZZ,waren in handen van'sKeizersbekwamen

zoon xoExïtAao lY (3). Alle krachten van wzLLExszi
jdemoeslen derhalvcingespannen worden, wilde hi
j dcn aanhang van dezen geduclaten Vorst fnuilken en zich in
lzet opgedragcn gezag vestigen, zonder welk zi
jneverheKng slechtseene bcspotteli
jke
s'ertooning zou zi
jn. 0m zich hicraan onverdeeld tekunnen wi
jden,had hi
jhetbewind over Holland aan zi
jn broeder rroxzsopgedragen. Hetbestri
jden echterA-anzulk
eene ontzaggeli
jlke tegenparti
j', vereischte eene legermagtwier ondcrhoud hetvermog0n 3'an V-ILLEM teboven ging. Zi
jnegewoneinkomslen,nochdeondcrstantlvaneenige
Duitsche Vorsten, ncch de aanzienli
jk-e geldsommcn tezi
jnen behoevedoor den Paus
uit D ttltneltland en andere gewestcn bi
jeengezameld, waren genocgzaam. Hi
jWRS
genoodzaaktuitgeldgebrelt,en hoezeero0k tegen de algemeene belangen vanhetRt
jk,
de stad en laet gebied van N v--megen , die geen ander Heer dan laet Opperhoofd

tlesRl
jkserkenden,voorzeslien duizend mark zilveraan GraafoT'
ro s'
an Gelreteverpanden (4). ltorttevoren hadhi
jDazsharg,ofschoon ecneri
jltsstad wieroudevoorregtcn laijonlangsbevestigd had,voortwaalfhonderd mark aan den Hertog van Lq-miv'
z.
g, zi
jnen bloedverwant, verpand (59. En hoewel hetbekrachtigen enverleenert
van handvesten veelti
jdsbi
j den aanvang eener regering gebruikeli
jltwaren, isbetvermoeden niet ongegrond, dat de vele gunstbrieven, wellte wxLLrM in dien ti
jd gafj
(1)DEBExw,p.78.
(2)Aluaxzx, Gesclt.r..Gr.wlttxx11,D.1.B.11,bl.241.
(3)AVAGENAARzD.lI.L1.383. AIEERM&XtGcdci.r.Gr.wlttEx 11,D.1.B.11.bl.235.
(4)AluRxlx, t.a.p.b1.264. 7z.
wsplzx, Ilist.w.Gelderl.D,1.b1.208. Dcn pandbrief,
getcekcnd den 154en xan Zomermaand 1248,hceftu x MlERls opgenomcn in hetCâarterb.r.R oll.
D.1.b1.249 z cn Boxnax in het Charterh.t'. Gelre, D.1.b1. 467.

(5) MzERzA>r Gesch.r. Gr.M'lttzx l1,D.1.B.II,b1.257.

DES V ADERLANDS~
uit de netelige omstandigheden in welke hij verkeerde, en uit behoefte aan geld zijn 1~~~6
voortgev loeid (1).
Ondertusschen hadden de Aartsbisschop van Bremen, de Bisschoppen van W urzburg, Straatshurg, Munster en Spiers benevens verscheidene steden, zijne belangen
omhelsd. Het was hem gelukt HENDRIK van Gelre, broeder des Graven OTTO, op den
Luikschen BisschopszeteI geplaatst te zien ; een man, wcl is waar , van de losbandigste
zeden, maar in wiens dapperheid en verknochtheid hij eenen magtigen steun vond,
het hijzonder trachtte de Pans aan de zaak van
aIleen hedreigde

hy

aI de aanhangers van

FREDERIK

WILLEM

kracht

by

te zetten.

In
Niel

met den banvloek der Kerk, maar

beval het kruis tegen dien Vorst aan te nemen, onder toezegging van vergiffenis van
zonden voor elk, die in dezen heiligen krijg de wapenen zou opvatten, Hij begeerde tevens ,
dat de Duitsche Bisschoppen hunne strijdkrachten bij die des Hertogs van Braband zouden
voegen, ten einde met vereende magt, den algemeenen vijand der Kerk te bestrijden.
Om

FREDERIK

in ItaliiJ werk te verschaffen, had hij den opstand der ItaJiaansche ste-

den tegen bet keizerlijk gezag aangestookt; terwijl

KOENRAAD

zich nog steeds in Zwa-

ben ophield, alwaar insgelijks oproer en oneenigheden Iosgebarsten waren (2).
W ILLEM spoedde zich thans tot het belegeren der stad Aken waar hy moest ge..
kroond worden, en over welke reeds de kcrkelijke hanvloek was uitgesproken.

Nog

v66r het einde des jaars had hij haar voor een groot gedeelte ingesloten, en naar
het schijnt, te gelijker tijd het heleg voor Keizerstoaard , een sterk slot op cen eiland
in den

Rrjn,

geslagen.

Ofschoon verscheidene Duitsche en Nederlandsche Vorsten ne-

vens eenige Hollandsche leenmannen zich hier hij hem voegden, konde hy echter, hij
gebrek aan de benoodigde middelen, zich slechts tot eene insluiting bepalen; en hij zelf
verliet nu en dan het leger, om de zaken in Holland te regelen,

Ret heleg der heide

plaatsen werd eerst met eenigen nadruk voortgezet, toen de Bisschop van

M et z en de

HerLog van Opper-Lotharingen, door de pogingen en heloften van het Hofvan Rome,
aan zijne zijde gebragt waren,

Een aanzienlijk geschenk in geld en onlsJag van eene

gelofte om naar het Heilige Land te trekken, hadden de trouw des Hertogs aan zijn
Heer doen wankelen,

Merk\vaardig voorzeker is bij deze gelegenheid de toezegging

van den Pans » dat zoo bij ooit mogt hesluiten, met den Keizer of zijnen zoon eenen
vrede te treffen, de Hertog daarin hegrepen zou worden

(3)." Dit bewijst , hoe juist

de Vorsten, welke de aangeboden kroon hadden afgesIagen, den Paus kenden en hem

(1)

WAGENAAR,

(2)

MEERMAN,

(3)

MEERMAN, t,

II.

DEEL.

D. II. hI, 384.

t, a.

MEERIIt\N;

Ilesoh, e, Gr.

WILLEU

II, D. I. R. II.

u, 258,

p. hI. 243, 244.

a. p. hI. 256.
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1190- teregt wantrouwdcn ; en dat AVILLEM slechts loteen werlttuig mocst streklten ,om de
1a5
.6 belangzuchtcn wraak des Hciligen Vaders te bevredigcn.
Daor geheel D ulteeltland had ziclainmiddels hetverdelgend vuur desopstandsverspreid. Duizenden kri
jgers haddel,op de prediking dermonniken,om hetkruis te.
1248 gen den Keizer op te nemen ,de banieren van xoEwnA&.
o verlaten en waren voor J ken
versclaenen. Evenwel acbtte men llet leger nog niettoereikend , ona deze lnaglige stad
te bedwsngen. Op verzoelt en raad van w lx-l-Ex , ontsloeg de Paus, hoezeer hem de
vcrovcring van Palestina ter harte ging, die Nederlandsche onderdanen des Konings,
welke het ltruishadden aangenomen , om onder hetbevelvan xzonzw zzK IX van Frank-

?-ï
J/c, ditjaareen togtnaarhet Hezllke Land te ondernemen, van hunnegelofte,
indien zj voor Akevthunnen Vorstde behulpzamehand wilden bieden. Altlaansde
,

Kardinaal-Legaat cApuTzo ontying den last, de Friezen op die s'oorwaarde, van dcze

verpligtingteontheFen, en nuslroomden nietalleentalri
jltescharen van ditmanhafte
volk, maar oolt uit Ilolland, Zeeland , Gelderland ,Utr:c/z;,L ul'k en Ilenegouqren , ngar he@leger dcs Konings. Vele Nederlandsche Grooten en Edelen volgdcn hun

voorbeeld,en onderdevoornaamstenbehoordenongetwi
jfeld,nevensdenHerlogvanBra/?tz'7#, de Graafvan Gelre,dievan Kleef en zAx van x#rdzlx:â-. Hierdoor wasw lLxzEnxs hcir tot een getalvan tweemaal honderd duizend man aangegroeid,die allen cven
als hun Vorsl, laet teelten des kruises drocgen. Xen besloot, zich voorcerstall
.een tot

debelegeringderltrooningsstadtebepalen,enKezzerawaardingeslolen tehouden (1).
Omringd door cen schitterenden stoet van geesteli
jke '
en wereldli
jlke Rijksgrooten,
xan Edelen, Ridders en geoefende krl
qgsbenden, zette AVILIZEM hetbeleg lnetkracllt
door. Daarenboven ltwam hem eenetlier omstandigheden te hulp,welke menscheli
jlte
schcrpzinnigheid vooruit niet ltan berekenen , en die z0o vaak het lotvan vollkcn en
Vorsten beslissen. llad dc opsland in Ztvahen xosxnAAo reeds verhinderd aan de spits
eenslegers, Koning vrxruyuEx , toen hct gezag van dien Vorst nog niet genoegzaam was
gevesligd ,hcthoofd te bieden en van den waggeleuden troon te stooten , tlaansdoor de

oproerlingen geslagen en genoodzaakt naar Bel
j-eren tevlugten,moestlai
jAken aall
zichzelfoverlalen (2). Slechtslkondehi
jdenmoed dergclrouweinwoners,welkemen
le vergeefs getrachthad goedwillig tot de ovcrgave tebewegen , doorbelofteop eenspoe-

dig ontzet ondersclaragen. Onvermaeid waren z;
ji
jverig in hetversterken derstad,
enmenigeuitvalgetuigdevan hunne dapperheid. Deellcnde steeg echtcr onder hen ten
top , toen na eene allerhardnekltigste verdediging , eene uitgelezene bende Friezen ,

(1)AVAUEXAAI,D.II.bl.385. MEyzRxlw?Gesch.r.Gr.wlttEx 11:D.1.B.I1.bl,261-264,
266 z 282.

(2)XEERMIXzt.a.p.b1.259,260.
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zich van eenige sterlte punten om de stad m eester maakte, die nu zoo eng werd ingc-1190-

sloten, dat alle toegang van cn naar builen Tolstrektonmogeli
jk was geworden. De
hongerwaardevreesseli
jkrond in debenaauwde veste, devertledigingsmidden vermillt
lerden,zieltteen gebrcltmaaiden vele slagtoFersweg,terwi
jldebelegering ontlertusschen dag en nacht, zonder verpoozing Ayerd doorgezet, en afgematte halfverkwi
jnde
a
f
wi
s
s
e
l
den,
burgersde verscheen moedigebenden dervl
janden, dieelltandergedurig
jk sloegen de Friezell
moesten bestri
jden. Hun trouw echter wankelde niet. Eindeli

1256

dcn Koning voor, de stad door haar eigen water te benaauwen en alzoo ter osrergave
jstroote dwingen. Jken ligtin een dalen ontvangtvan de omringendebergen,bi
eren,diein laetlaagstegedeeltederstad hunnennatuurli
jkcll
m en , zi
-ne beroemdewat
.j
v
i
nden.
De
Fr
i
e
ze
n
damden
di
e
n
ui
t
l
oop
o
f
s
t
r
oom
a
f
,
wa
ar
door
e
en
gr
o
ot
geuitloop
deelte der stad onderliep en het water, ondanks alle pogingen , totzulk eene hoogte
sleeg, dat de burgers in de bovenste verdiepingen hunner woningen eene schuil-

plaals moesten zoelken. Vranhopende aan lzet ontzet, gefolterd doorhe@ni
jpendstt,
igen vi
jal
3d,
gebrek en niet wetende werwaarts zich tewenden tegen eenen Overmagt
zl
@
cl
'
1
z
10
wicnsgetluld zoo lang wasgeterg'
d geworden,waren zi
j eindeli
jk genoedzaakt,
onderwerpen. lloed,trouw enstandvastigheid zi
jn alti
jd aanbevelingenbi
jdenheld,die
dle deugd ook in vi
janden weette waarderen. Koning AVILLEM ontving de gezanlen
*

der t0thetuiterstc gedrevene stad ,op diewi
l.zealsdebetoondedapperheit
len verltnocht-

heid aan hunnen Vorstverdienden. Hi
j schi
jntslechtsccnigesclaadevergoedingvanoorlngskosten ti
jdens debelegering, van hen gevordcrtlte hebben; zi
j daarenlegcn be-16 vatl
dongen t1e bekraclztiging hunner oudc s'oorregten. Hierop ging de slad ovcr, zwoer svi
in:j
.
m zzn .
dell Paus en dcn nieuwen Koning trouw , en twee dagen later bevcstigde en vcrmeer- 1248

derde wlyuyuxnx daor eenen nieuwen giftbrief, devoorregten laaardoor zi
jncvoorzaten
escl
aonlten (1).
jk legcr,metzi
jn
Prachtig was's Konings intrede. Aan hethoofd van een aanzienli
broeder rsosxs aan de zi
jde en omgeven door vele Vorsten en Grooten , begaf w lLI,ESI zich zegepralend naar eene stad, 1
)die den onweêrstaanbaren vi
jand in llenahad
lceren vreezen en den weldadigen Vorstbeminnen-'' De geesteli
jkheid trad in haar
Plegtgewaad hem buiten de mtzren te gemoet, en geleidpe laem naar lletpaleistot

zi
jn verbli
jfingerigt. Allerheiligendag was tot dekrooning bestemd. Aldegeesteli
jke en wereldli
jke Ri
jl
tsvorsten in het gevolg desKonings,vergezelden den Vorst
(1)AIATTIIAEITSpaulslExslszp.651. AlEtlssToltz,D.lI.B.111.b1.69.DEnEKAap.78.Ml:xctlxTs
cltron. in M.
kv'
rsaEz A nalect.T. II.p.145- 148. llagn. f'
lrpzz.Belg.p.267. llzxzxo:, H ist.
e,.Oostfr.b1.116. UBB: Exxlrs, deAdr.Fris.H ist.Zï1.X. p.149. Vcrg.xfI>:llhfàx, Gescâ.

w.Gr.wIstzx11,bl.283-291?bijwienookdeinhouddesvoernoemden giftbriefstevinden is,
30 +
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Hier werd hi
jin hetvereischte gewaad gekleed, en door deBissclloppen van L'
uzk en Utreelttvoorden koninkli
jlten troon gevoerd. DeAartsbisschop
van Keulen,Kanseliervanltalzè',lietlzem dien besli
jgen onderhetuitsprekenvandeze
weorden: ))zi@ met luister op den trpon desRi
jlks, en oefen regt en gcregtigheid Op
aarde-'' DeAartsbisschop van M entz,alsKanselierdesRi
jlts,vatte'sKoningsregter-

1190-- naar de hoofdlterlt.
1256

hand, zalfde die m et de heilige olie en zeide: ))de Almagtige, die oAvxo doorden
profeet sAxvEy
u tot Koning der Hebreën liet zalven , laeilige u t0teenen waardigen

jk,
Koniùg desRoomschen Ri
jks.'' DeAartsbisschop van Trzer,KanseliervanFrankrç
de
s
ve
r
s
l
a
nds
,
t
l
e
r
ke
nlcgdehem dehanden op,zeggende:))degeestderwi
jsheid en
nis,der godsvrucht,der dapperheid en der vreeze des lleeren dale op u neder.'' Daar
de vier wereldljke Keurvorsten ontbraken, naderde hj, die den (lroot-lkanaerheer

voorstelde, den Koning, wien hj met deze woorden den zegelring overhandigde:
))ontvang dit teeken derheerschappi
j, bewaarhetRoomscheRi
jltin zi
jne kracht, en
bescherm hetm et onverwonnen moed tegen de aanvallcn der woeste volken-'' DeplaatsYervangor van den Groot-llofmaarschalk reikte den Koning het zwaard over en riep :

))ontvang den koninltlt
jken schepter, tuchtig er deweêrspannigcn gestrengeli
jk mede,
en regeer in vrede over tle goedwilligcn.'' De vertegenwoordiger van den Groot-llofmeester gaf hem den gouden kloot en zeide; ))ontvang dezen bol, onderwerp alle
*

vollken der aardé aan het Roomsche Ri
jk, opdat gi
j met regt vermeerderaar des
V
o
r
d
e
n'
'
Ei
n
d
e
l
i
j
l
t
z
e
t
t
e
he
m
e
en der Vorsten, uit naam des
Rgks moogt genaamd
Konings van Boltem e, als Groot-schenker, en met toestemming desAartsbisschops
)Ontvang'' dus sprak hl
j, ))dezeschitterende kroon;
van K eulen , de kroon op. )

munt hier op aarde zoo uit in deugdzame daden, dat gj in den Hemelde kroon
der eeuwige zaligheid moogtverwerven-'' Nu verhiefzich een algemeen gejuich on)leve de groote Koning, hem zi
j heil en eer!''
der de menigte, en het geroep: )
weergalmde driemaal door de gewel&-en van het ruimre kerkgebouw. Elk der lrorsten naderde nu den troon , boog zich voor den Koning en zwoer hem manschap

en trouw (1).
De krooningsplegtigheid werd door luisterrl
jke en kostbarefeesten aan hetHofge(l)D:BEK,
C,p.78,wiensverhaalwijhiermethetM agn.c/lr/zl.Belg.p.268 ,deCronçcade
rpzl-,achttiende
H ollant,p.539 ,de A fcrâ uit de laageLanden Jb1.119 ,en deoude# 01/.D ir.A'
Ge
s
c
l
t
.
r.
Gr
wl
t
t
x
x
I
1,
D.
I
.
B.
I
I.bl.291- 297.
Div.c.8, alleen gevolgd Lebben. Verg.xzsRxAx ,
Allennoemendevierwereldli
keKeurvorstenalsbi.jdczeplcgtighcidtegenwoordig,hetgcen echterniet
.i
jde krooningop zich ,en van daar,dat
het geval WaS. Andere Vorsten namen hunne taak bi
deze bi
j vclen van geenerwaardegehouden Nverd. AI&TTn. plalslExsls,p.651. 0ok ontbraken
bijdezeplegtigheid de Riikskleinooden;alzoomoeten die,welke menthansbezigde,daartoebijzonder&'ervaardigd gewetstzijn. Ziexul
lxkxJt.a.p-bl.297.
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volgtl, op welke wxluxaEx de Grooten, die llem zoo nadrukkeljltondersteund had-119
20-

den, prachtig onthaaldeen vorsteli
jk beloonde(1). ln he@bl
jzonderdeeldendeFriezen in zt
jne hooge gunslen, en Aken zelfsvondin hem eenen weldoener(2). Door
het bezit dier slad was echterhetgewigtig pleit geenszins beslist, en veel was er nog
teverrigten,eerwlLLrx zich in hetgerustbezitdesRi
jkskonde verheugen. Om hem

den last derregering tehelpen torschen, zouden de Ri
jksvorsten op den achtsten dag
na de krooning,denjeugdigen Koning eenen bi
jzonderen Raad, uiteenige bekwame
nlannen zamengesteld,hebbcn toegevoegd, onder wiens leden de Hertog vanBrahand,
de Bisschop van Utrecht, en de abtvan E gm ond, a1sonder-kanselier,genoemdwor-

den (3). W athiervan zi
j,wantdezaak isaaneenigentwi
jfelonderworpen (1),wxLIZEM, ondersteund door het goud van den Paus,trok meteen gedeelte zi
jns heirs
naar Keizeremaard dat nu meternstwerdaangegrepen. Terwi
jllli
j zich voordeze
hardneltkig verdedigde vcsting ophield, toog een ander gedeeltezi
jnerkrl
jgsmagt,onder aanvoering des Aartsbisschops van M entz en der Bisschoppen vanM etz en Straate-

hurg , Koning KOEwRAAO le gemoet, wien het gelukt wasweder cen leger bi
jeen te
brengen. Beide heiren naderden weldra de plaals op welke het lot der beide

Yorsten z0u bepaald worden,en ditbleef nietlang twi
jfelachtig. KozxaAan wertl
geslagen en vlugtte naar ltalzè tot Keizer FItEBERIK, wien ook daar het geluk niet

aanlachte(5). Xenverwondertzich metreden,datwzrrEM zich nietzelfaanhethooftl
van een heirgeplaalstheeft,aan welkszegepraalzi
jn1otzoooogenschi
jnli
jkwasverbonden, en hetwelk lai
j nu aan gemi
jterde veldheeren had toevertrouwd. Immers,indien
deoverwinning zich voorzi
jnenmededingerverklaard had,z0u hi
jtoch buiten twi
jfel
gedwongen geweestzi
jn hetbeleg voor Keizersmaard op tebreken (6). GERX.
&XO,
de wakkere verdediger dezer vesting, wederstond langer dan een jaaralhetgeweld
van w xrLEx , en beslootniet eer totde Overgave, dan toen verdere tegenstand dwaas-

heid z0u geweestzi
jn. Hi
jwerdin genadeaangenomen, en totloon zi
jnerdapperheid

(1)MEERXIX,Gescln.r.Gr.wlttEx 11,D.1.B.1l.b1.297-301.
(2)Usgo Exxlrs,deRer.Fr?
-d.Hist.Lib.X.p.149.F.sloEqosJFr.Jccri.D.111.b1.32.
AIEERXZN, t.a.p.bl.301.

(3)DE BEKA, p.79, hierin gevolgd door het M agn. c/zro..Belg p. 268 , de Alerl-uit de
laage lczltfezl, b1. 121. D e @?4#e H oll. D iv.Kron.achtt. D in. c.8. J.v. tEloEx, K ron. r.
Egm.Jbl.72 cn andcren.
(4#
)ZiexEEaxwx,t.a.p.bl.302.
(5)MATTIIAEIJSpàulslExslsap.651.
(6)MEERx&w,t.a.p.bl.307.
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119
20
56
- en trouw beleende de grootmoedige Koning hem en zi
jnenakomelingen metdatslot,
.

wellts vertlediging hem zo0 wel wasaanbevolen geweest. W ILLZM gafhem daarenbo-

ven zi
jnenicht,XATIIARIwA van Brederode,tenhuweli
jk,wierbroeder,wILLEAIralt
ZàrWdrpt'
î:,nevensveleHollandersenZeeuwen,hem inditbelegbelangli
jltediensten
bcwczen had (1).
De onderwerping van Kezzerelraard had die der meesle plaatsen .en vestingen aall
den R i
.)
'
yt en JHoezelten gevolge, welkeden nieuwen Koning vri
jwillig voorhunnell

Heererkentlen. Slechtsweinige,geli
jltIngelhezm ,een steedjeaan hetrivierljeSeltz,
>

1249 lusschen Alentz en B znge'
n, moesten door t1e wapens .bedwongen worden. KoEx-

I
'
IAAD llad inmiddels weder ecne ltri
jgsmagtbi
jeenverzameld, metwellke hi
j op wII-IaE7I eenige voordeelen behaaltle (2). llet is echher zeer te betwi
jfelen, of deze
voordeelen zoo aanmerkeli
jk,geweest zi
jn als laler isopgegeven geworden (3). 5'a
125t) den dootl van raEnEltlK 11, toen ItoExnAko a1s opvolger zi
jnss'aders, zich hetKei)
r0r1i
J-lke purper laad omgehangen, verllaauwde veler moed en i
jver. l'
Ietis mogeli
jk, dat de afgunst tler Duitschers tegen een Hollandschen'
'Vorst wakker werd,
(,1) zt
j liever den landgenoot ItoExRx&.
o, dan den Hollandschen Graafaan hethoeftl
t
les Rl
jlts geplaatstzagen (12. Zzelkerisllet,datdePatlsin cenen briefaan Koning
'
urzLyuEx, wellte zich toen waarschi
jnli
jit in Zeelaltd bevond, lklaagt ))dat de genegenheid voor de zaalt der Kerk en dcsRi
jlts in velen begon te verkoelcniz1plaats
*

van te ontbranden-'' En uitde vermaning ,wellte hierop volgt,zou men op eene ver-

1251 koeling en weifeling in wILIZEM zelven besluiten. ):Avi
j vermanen u''zegtdePaus,
werlkzelfmeti
jver;werk mede metde regterhand desAllerhoogsten;bevorderdegênen, die getrouw zi
jn in den arbeid; tracht de ongetrouwen, meteene behoorljke
voorzigtigheid,tothunnen pligtterug te brengen. Hierdoor zultgi
j metgrooter roenl
tot het bezit derKeizerli
jke ltroon geralken, waarmede wi
j,onderGodshulp,u vall
ganscherhartebegeeren te versieren. Izaat uwe Koninltli
jlkeuitmuntendheid geen ligtgeloovig oor leenen aan de ltwaadspreltendheid van sommigen, dieu mogeli
jk hettegendeelvoorhouden , en die met de kronkelende loosheid der oude slang, uwe opregte

(1)AlEclssT0KE,D.1I.B.111.b1.74,75. DEIIEI
t.
&,p.79. Wzsllsz-xrspllocraz
s'
ron,p.505.
c'lèron. Avzlei.p. 1412. LooEwllK vzx VEI
-TIIEM , Spiegel H istoriaat,B.1.c. 3.b1.5. Am st.
1727. J. A. I,
>zvnls, de Orig. et Ae5. gestis.D .D . de # re#.in llz
îTTI
IAErsJ Z nalect.T.1c.2R. p.621.

(2)MlTTrllzl;spwRlslxxsls,p.652.
(3)MEERMIN,Gcdci r.Gr.wzLsnx 11)D.1.B.II.bl.353;354.
(4)BII-O:ROIJKJD.II.la1.130.
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gevoelens zoeken te vergiftigen, met geen ander oogmerk, dan opdat zij de liefde, die 1190. aIIe opregt h eiid hemi
. deren 1256
gy.. voor de Kerk kcoestert , en waarme d e deze U In
emint , vermin
of ,vegncluen zouden , en u traag maken in het voortzetten van het groote werk dat
op handen is.

Bewaar dan uw hart 111et de grootste omzigtigheid voor de zoodanigen;

sIuit uwe ooren voor zulke vleijende oorblazers, die u als een doornenheg omringen;
tracht altijcl toe te nemen in gcnegenheid voor de Kerk, die u opregt heeft lief gehad
en nog lief heeft, en die, niet ophoudende u met moederlijk e teederheid to heminnen ,
u, zoo het Gode behaagt en gij in het leven blijft, welhaast tot de kroon des R!jks
verheffen zal (1)."
'8

KOE~RAAD

Pausen bemoediging was ontijdig noch overbodig,

immers , steeds be-

dacht zijnen mededinger het hewind des Rijks te ontwringen , had in het begin dezes
jaars zijne vereenigde strijdkrachten naar. den Rtjn geyoerd.
doorgedrongen, teen

met een aanzienlijk heir hem tegcnsnelde en nabij Op-

WILL"El\1

penlieim slag leverde.

Reeds was hij tot Spiefi's

W oedend werd aan beido zijden gestreden en slech Is eene tij-

dige versterking van hulphenden, door den Bisschop van Metz aangevoerd, verschafte ,
na eene geweldige sIagling, de over winning aan

WILLEM

(2). I{oE~RAAD vlugtte en vcr-

trok kort daarop naar ltalie, waardoor vele steden en gewesten in Dwitsoliland zich
nan zijnen gclukkigen tegenstander onderwierpen , die eenigen tijd te voren door het

Opperhoofd der Kerk, in eene. groote vergadering van Bisschoppen te Lions , tot Opperhoofd des Rijks was bevestigd.
KOENRAAD

getrouw gebleven.

Intusschen waren nog onderscheiden Duitsche

Om hen te verdeelen en

WILLEIUS

te verstcrkcn , bewerkte de Paus een huwelijk tusschen hem en

'T orsten

betrekkingen in 11et Rijk
ELIZABETH,

de dochter

van OTTO I IIerlog van Brunswi.jk en Lune~hurg, een magtig Vorst in <lie dagen,
en welke aan de voornaamste huizen van IJu/itschland vermaagschapt was, De ecbt.. .
verbindtenis werd te Brurzswijk op den hurg van
plegtigheid en luister voltrokken.

HENDRIK

25 van
den Leeuw, met aIle Louw-

In den bruiloftsnacht ontstond er brand op het slot, en ~2;l

"7

I LLE l\1 outspoedig hadden de vlammon bet slaapvertrek der jonggehu,vden hereikt,
snapte tel' naauwernood naakt aan het dreigend gevaar door behulp zijner gemalin, welke

met de gangen van het kasteeI bekend was,

De Koningskroon, verscheidene kleinoo-

den en prachtige kleederen gingen daarbij voor altijd verIoren (3).

\V1LLElU

vertoefde

(1) INNOCENTII IV Epist. apt RA. YNALDUM ad annum 1251. c. 9) 10) vertaald door :\IEERMAN,
Gesch: v. Gr. WILLEM II. D. II. B. IV. p. 7, 8.
(2)

(3)

l\IEERlUAN)

t, a. p. D. II.

ALBERTUS STADENSIS)

J,EInNITz)

u

IV. hI. 16, 17.

ad annum 1251) p. 319.

Script, Bruns». T. III. p. 134.

Chron, Ryt/un. Principum, Bruns», in

IIERM, CORNERII

Chron.

apt

ECCARD)

T. II.

p.

894 i
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1190- nog een gerui
men ti
jd teBrunewç
jk,alwaarde beideXarkgraven van Brandenhurg
1256
en de Herlog van Sakaen , allen aan Hertog or
l'l'o l na vermaagschapt, hem a1sVorst

huldigden en trouw zwoeren. Hunne onderwerping werd doordie van onderscheidene
Duitsche Grooten gevolgd , zoodat de staatkunde van den Paus o0k laier niet werd

teleurgesteld (1). Doch terwijl de'zaken in Dal
'tschland zich meer en meer te
zi
jner gunste regelden, riepen hem de onlusten lusschen den Utrechtschen Bisschop
en eenige leenmannen van het Stg-eht, naar Utreoht. Hi
j sloot een verdrag met
die stad, en nam de burgers, wier voorregten hi
j bekrachtigde, in zi
jne bescherming (2). Hi
j was echternaauweli
jksteruggekeerd, toen degeschillenmetKlaanderen zi
jne tegelawoordigheidinHollandvorderden, werwaartshi
jzich,nadeRi
jksvergadering teFrankfort,begaf.
Hetberuchte en voorIlolland nadeelig verdrag van hetjaarelfhondcrd achten zestig was door alde opvolgersvan FxuoaxsllI,hoewelschoorvoetend,bekrachligd gewor-

den (3). W ILLEM Iwaswe1doorKeizer>>ItEIIERIK 11,welkeaandeGravinzorlAwxtvan
K laanderen de Rl
qltsleenen ontnomen had, bj een besluitin twaalfhonderd achttien,
metZeeland Jdup:t
vf'
dr Sclteldeverleid en daardoorvan den leenpligtaan K laanderen

ontslagen geworden; maar 'sKeizers zoon Hzxnltlx had drie jareu later,hetvonnis
zi
jnsvadersvernietigden zouAxxA in hareleenen en regten hersteld (#). Xenkan het
895, welke te onregte de bruid van wztsxx, nEsExx nocmt. lIELEXI was llare zustcr cn gelluwd
aan den Qraar van Znholt. BoTnoxls Cltron.Wrl/zldrïc.pictur.ap. LEIBXITZ in 1. c. p.363.
Door scRlvERlrs, Chron.r.H 0ll.) Zeeland cA& F'riesl.bl.195) wIGEXAAR , D. lI.b1.387 ,slt-

OERDIJK, D. lI. b1. 130 en andercn, wordtdezehuweli@i
vereeniging)in navolging der meeste
Fks
.

Kroni
jken?eenjaarvroegcrgesteld. Wi
jechterbcpalen LaarlievermetMEERMAX,Gesch.r.GrwlttEx11; D.1I.B.l7.bl.51pop hetaangegevenjaar,overeenkomstigdegetuigenisvan cert
ti
jdgenoot,den Schri
*
i
@
'
vervandeaann
%eehaaldeRii
>mkroni@
i
.k,
e
'bi.
i
*I.sIBxITz,T.II.p.134Nach Gottes geburt, so man geyt,

Tauscnd zwcy hundertzwey undfunFtzigjar
Gab der laohe Fiirstclar
Zie Braunschweig sondre Lone
Seine liebe toclzter schone
Konig wltnErx von H olland.u.s.M.

(1)MEzaxlx,t.a.p.D.II.B.lV.bl.59-61.
(2)DEBEKZ,p.84. HEDA,p.209,210. Vwx xlzRzszcharterb.m.Iloll.D.1.bl.266.
(3)KzrlT)Hist.Crit.Com.T.1.P.Il.p.270-287.
(4) Ksrlz?Ilint. Crit. &p-. T.1.P. ll.p.279, 280,wien :II.nZRDIJK volgt,D.II.b1
'.
132,133.
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tlerhalve geenszins veroordeelen, da@ sxwlvowRyrTllA s'an K laa'
12J
9()(J
llt
let-en ,iI)Ilolland met11
den naam VRn Z tcarteM&RGRIET bestempeld , hare reglen op Zeeland tegen V-II-I-ESI11
v'ilde handhaven. Zi
j was eene dochter vanGl-aafBovozwzzx IX,wellke inLtwaalf

honderd A'i
jf a1s Keizer van Xonetantv
inopeloverleed, en had A'i
jfjaren daarnahare
lzand geschonlten aan BovcuAho , Heer van J vennes in Henegoutren. Reeds warell

uit dit huweli
jk twee zonen, J-kx en BocbEwxzx, voortgesproten,toen hetTerbrokell
werd,dewi
jlmen ontdekte,da@AvElxEsweleerdekerkeli
jkegeloftehad afgelegd,en
de kerltvergadering van hetLateraan in twaalfllonderd vi
jftien,bovendien verklaarde,
dathi
j zi
jne gemalin tena in den bloede bestond. XARGARETIIA waslaierop in tweeden
echt getreden met AVILLEAI van D ampl-erre, wien zi
j, behalvetwee doclaters, drie
zonen schonk,wILI-EM,Gvzen zAx geheeten (1). Xeteeneonnatuurli
jkeparti
jdigheid
traclatte zi
j deze zonen, ten koste derbeideantleren van hetcerstebed,diemen de
bastaarden noemde,te bevoordeelen. Zoodra zi
j hare zusterJouaxwA in twaalfhonderd

vier en veertig a1sGravin van K laanderen was opge&-olgd, nam zi
jden oudslen n,
tnlI,IERRE tot mcderegentaan, welke naar hare bcsclzikking, metzi
jnebeide broeders
de graafschappen van K laanderen en Ilenegoumen zouden eryen, terwi
jlhaaroudste
zoon,z-kx van zittennes,van alleopvolging werduitgeslolen,dewi
jlzi
jsteedsbeweerde,
dat hi
j uit een onwettig huweli
jlt gesproten was. AvzxxEs daarentegen betongdede
wettigheid zi
jnergeboorle,welke door denKeizerendenPauserlkcndwas,enschroomde
niet alseerslgeborene terverdediging zi
jner regten op K laandel-en en Ilenegoumen,
dewapenen tegen zi
jnemoederop le vatten. Demeesteadelvan Il'
enegottwen,en vele
Groohen in K laanderett schaarden zich aan zi
jne zi
jde;Koning AVILLEM washem genegen, en de reeds begonnen A'i
jandeli
jk-laeden dreigden eenen vreesseli
jken burgerkri
jg, toen door tusscl
aenkomst van den Koning van Frankri
jk en den pauseli
jketl
Legaat,in twaalf honderd zes en veertig bepaald werd , datK laanderen aan w zLluEAt

van Dampl-erl-e,Henegottlren aan zatl'van Jvennea zou ltomen, mitselk zi
jnjongeren broeder een belaoorli
jlk erfdeel aanwees. XARGARETHA echterznu de beide graafsclaappen bli
jven regeren , en de bepaalde schikking eer,tna haren dood ten uitvoer
worden gebragt(22.
Xaar AvExxrs, in den bloei der J
'aren , onstuimig, dapper, stoutmoedig en heersch-

zuclatig, eischte daarenboven voor zich en zi
jn broeder rocnEw lzx, geheelZeeland
iczcnwfcr Schelde,hetland '
zhczl#Fccé'en derïdr Jmhacltten, wellkehi
j beweerde,

(1)XEvERrs,Jltntal.Flandr.Zf3.VllI.p.65,69,70.

(2)MzvERrs,Annal.Flandr.Zê,:.IX ,p.75. KLrIT,Ilist.C'
rc-f.Com.T.II.P.1.p.498.
T.II. P. ll. p.618. AIEEEXAX ) Gesch..1r. Gr.M'IIZLEM 11J D.lI.B. 1. b1.154 159.
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112
90
56 datniett0t Klaanderen bchoordcn (1). Terondcrsleuning s-andezen eisch wendde
hi
jz'
ich om hulp tot Koning wlxzrEM,wclke echtcr doorhetbeleg vanJken ,buitcll
staat was hcm die te verschaffen. 0m evenwel avcxxEs aan zich te verbinden, gaf

deVorsthem zi
jnezusterALEIOtenlzuwdi
jltensclaonlklacm zi
jn bi
jzondervertrouwell
Dez
e
guns
t
be
t
oo
ni
ng
a
an
ee
ne
n
ge
hat
e
n
zo
on
ont
vonkte dewoetle
cnvriendschap (2).
tler trotsche AIKRGARETIIa
K tegen NVILLETT,wellte btlitendien llog niet den leenmanseed
'

wegcllsZeeland iczt
ldl.fer Sclteldebj-haar,die recdsvicrJaren K laallderen rcgccrde,
had afgelegd. Hi
jhad nietslechtshetleen nietJ'erheven,maarzelfszichinopenbrieven ))Graaf '
tlczzIlolland czz Zeeland,,genocmtl, en de inkomshen der Zeeuwsche
eilanden , die tusschen K laanderen cn Holland moesten h'erdeeltlwordcn,geheelaan
zich getrokkcn,waardoor de G ravin aanzienli
jke-sommenvanlaem tevordercn laad(3).
Xet rcden was zi
j beduchtvoorhare reglela, wanncerhetgeluk AVILLEM in D ttitq
çelt-

lalld bcgunstigde en hem ten troon verhicf, daar zi
jdan srcrpligtzou zi
jn, tlatzclfde
Zeeland van hem ,alsRoamsch Koning,teverlaeffen,laetwellklai
j van laaar,a1sGravin vanKlaanderen,inleen had (1). Om diltc4'oorkomens'atzl
j,terwi
jlt1eVorst
alzi
jncgeldmiddelen cn strjdltrachlen tcrbedwinging van Akeltnoodig hecft, de wapenen tcgen hem op , zegepraalt,en dwingtrsonls, den Voogd. van H ollazld , dc be-

lofteaf,welkedoort1e Zeeuwschelecnmannen mcde gcleclkend wordt,))datlajt1eoudc
rcgtenderGraven van K laanderen op Zeeland za1erkennen,en bewerlken,datzi
jotl1t
door w lxz
LEM crkend en bekrachtigd worden. llldien de Graaf s'an H olland ditm ogt
weigeren, zullen rsoals en de Zceuwsclle Edelen hem legen NARGARETHA gcen bjslant
l
n'
logen bieden. Tcr nakoming (lezer beloften zoowcla1stotwaarborg , datFluoRlsbinncll

twce jaren al (le achterslallen derinkomslen, welke (1e Gravin nietontvangcllhceft,
zal uitltecren, zullen gi
jzelaars gelcverd M'orden. Daarenboven zullen Fluosls,de
Zecuwsche Etlelen en AVILLEM zelfs, den Paus verzoelten , deovereenkomslcn, naetbe-

trelkking totlzetregtderGraven van K laanderen op Zeeland,metzi
jn hcilig gezagte
bevestigen ,en den banvloelk over hem uitte sllrelten ,welke daartcgcnm ogthandelcn-''
Yeorts bchoordc onder de voorwaarden l'an ditvrcdesverdrag, dcn zep-endcn van llcoi-

(1)Alsvl:
atTs,Znnat.Flaltdr.Zïâ.IX.p.75.
(2)&-.xlEals,chat'
terb.v.#ofl.D.1.bl.239.Ktcl'
r,Ilist.crff.copt.T.1.P.II.p.212llctlluweli
swaarschi*i
lii
ussclten dcn 20 van oos
tmaand cn dcn 25 xan MPii
nmaand 1216
*i
#k i
#n
.
*Fk t
<#s
.I

voltrokkcn. D.GROEBE,ïrerlt.orerGraaf rtoalsV pin D.VI.St.1.b1.15
'11)van dePkrlt.d.
dlccc#c ILîcdçe d.K . m .I'
nstit. lmst. 1836.

(3)KLIJIT,Ilist.Crit.Coln.T.1.P.1I.p.292.
(4)Kscx'
rzin 1.c. p.287. ))Enditscllcena,'vocgtI
llLpsnnlzK,D.1l.1)1.133Jbi
jdcop.
ytlcrlting van IktvlT:))een colt
fusiome1tcLrcngcn)guaetollitdeiïflfzzl-''
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maand twaalfllontlerd achten veerlig geslotcn, ))dat rroRls, benevens ccnige Et
lelenin 11
90125
fy
persoon j der Gravin vergiflknis zouden afsmeeken en zich in hare magtstellen,doch
11a achtdagen wcderin vri
jheidgesteld 55'orden;dathi
jdelrerraders,dieuitZeelalld
ove
r
gel
oo
pe
n
wa
r
e
n
,
ge
nade
schenkcn , cn de geseangenell
ïejaagd oftolMARGARETIIA

metalhunncgoederenvri
jlalen zoude''(1).
Op aanzcck van rxzosls bekrachligdevrlr-yuEnl,denderden vanOogslmaandvalllletzellkle
Jaar, hetverdrag van e1fhondcrd achten zestig, en weinig welten daarna oolkdc A-ernederende o&-ereenkomsttusscllen de Gravin en rLoRlsleBrèt
ggeaangegaan,belrekkcli
jk
de Zceuwschc achterslallcn , ten bedrage van zesduizcnd Vlaamsche ponden,bcnevens
twaalfhonderd pontlcn tetschades'ergceding voor eenige 'eeuwscl
aeEdelenLepaald(2).
'
W IIZLEM laad nu wcl cl'
ltend der Gravin manschap schuldig te zi
jn, maardienog nict
'

gctlaan. Jlazttkwltllrll&.dronghierop tenslerksteaan, doch vcrgenoegdezich eindeli
jlt,
tloor tusschenkomst van den Kardinaalcarur
rlo ,meh'sKoningsverlklaring ,))datdituit-

stel,doorde belegering van Aken vcroorzaakt,welltezi
jnetegenwoordighcidvorderde,
t zou malken OP llareregten ofdieharererfgenamen,nnch hem en zi
jlle
g0Pn0 inbreul
opvolgers in hetGraafschap van devcrpligtingdcrleenverhelngzou bevri
jden-'' S5FIIzIzEAI
llleefondertusschen zi
jn gezag in Zeeland uitoefcnen en scheen hetgedrag van 51&11G.
:nETII.
,
taftewachten,wanncerlai
j1otRonmsch Koning geltroond z0u zi
jn (3).sveldra
echter gaflai
j zelf aanleiding, dat(1exlam desoorlogstusschet)K laanderen en Holland met vernieuwde M'oede losbarslle.
Verbitterd op dc Gravin, wcllte laem tot een even nadeelig a1shonend vcrdrag ge-

tlwongen had,tocn dc gewigligshebelangcn desRi
jkshem eltlersriegen,slelde wlyzscx
z)adeinnemingvan Jken,ccnelalri
jltekri
jgsmagtterlaeschikking van zi
jncnsclaeonlarocdcren bpezemvriend AvExwrs,welke zi
jne zi
jde gedlzrendelaetbeleg nietverlatelz
had. Onverwachtsvicldc'
vcrbolgen zoon in hctgebied zi
jnermocder, hetland rczz
4alat en Jkraas,de vier Apzicc/tfczzen de geheele streelttusschen Geertahelg en el)

-

Dendermonde plundercntle en verwocstende. Xkltoz
vltl,
:Tllat llragtin alleri
jleenige
stri
Giclbcndcn bi
jecn, welke zich bi
j Jrterelde, Wz-crrlz-t
?; cnIlttletlegerden en die
(1) Ktrl'
r,11ist. crit. c'
pza.T.1.P.lI.p.287 293. HctCharterzelf, waaruitdezeoor1og, van wclkezlnoch deVlaamschcnoclldeHollandscheKroni
jkcn ccnigemeldingmakcn, onwedcrsprekelii
k lali
jkt,
wordtnc
vonden bi.i
xz-rl'
r in 1.c.T.11.P.11.p.524 530. Verg.xsvR*#
>
u
#
xAx) Gesclt.

Gr.wlttEx 11, D.1.1!.II. b1.268- 275.

(2)V.xfxltzs,Chal'
terh.z
r.Ilbll.D.1.b1.250,251. Xtrl'
r,Ilist.Crit.(7/p1.T.1.P.II.
I).293- 297. T.1I.P.lI. p.532- 535, 544.

(3) Ktrl'
rJ Ilist. &/-f/. Com.T.1.P. lI.p.297 C00.T.l1-P.lI.p.548. BILDERDIJK)
1),l1,b1. 135.
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1199- zil
' door woord cn voorbeeld totdapperlzeid aanspoorde. .
Na vele schermutselingen cn
12.
56 l'

aetverliesvan veelvolkswaszi
j genooclzaakt, terwi
jlRllpelntonde te land en le A$'a-

ter belegerd werd ,den s'rede aan te bieden. AVENNES deed ten behoevederDAMPIERRES

afstand van het graafschapNamen envoorzestig duizendponden dien van zi
jneaanspraalt op Zeeland Jt
?lflcz-r:r Scltelole. het land ran x#tzL'/,J'
K aa& en de v'
ler 1 /4hncltten. Hetvcrdrag werd in hetbegin van twaalfhondertl negen en veertig gesloten

en rsoltrsvan Ilollalld alsgqzelaarnaarKlaanderen gezonden (1). Xen vermoedt,
datvr-oltfsinpersoon avzxxssin dezekri
jgsoladerneming bi
jgeslaan,enalthanscen ti
jd
lftllgjdollollandschebendenofschepenaangevoerd heeft(2).
Om AvExxEstcbelie&-en verleidehem wlruluEAl,in naam desRi
jks,op nieuw methet
graafschap Namen , dewi
jlBouoEwzzx 11, Keizervan Konstantl
-nopel,verzuimd had
ditgcwesl,een leen van Ilenegouwen en aclllerleen van hetDuitscheRi
jlt,vanAvExxl
:s
te verheflkn, en gelastte alle Edelen en leenmannen des lands, veorlaan (len Graaf van

Henegolttven voorhunnen Heerte erkennen. Daarenboven schonk bi
j hem op denzelfflen dag ten huweli
jlksgift, al hetgeen deGraven van Holland van deKoningen van
Sehotland in leen gehouden hadden (3). HoezcerditallesSIARCARETZIA moestgricven wellte, ondanks eene nadere pauseli
jkebeslissing te Rltel-ma en te Luik,steeds
de wctligegeboorlevan hare beideoudstezonen betwistte,werd zi
jechternog lleviger
op'
NVILLESIverbitlerd,dewi
jlhi
jallesin Zeeland op eigen gezag regelde,zonderlaaar
in ictsteltcnnen. Silldstweejaren had laijde Zeeuwscheinkomsten geheelaanzich
getrokken , waardoor de verschuldigde achterstallen van zes duizend op zestien duizentl

pontran geklommen waren;hi
jbeweerdehetallecnregtop de strandgeederen, opdebeden en giften derZeeuwsche leenmannen,op degeheele reglerljkemagttebezitten,
en gaf,naareigen goeddunken, vri
jheden en voorregten aan verschillende plaatsen in
Zeeland. MAROARETa& dringtop nieuw hare regtenbi
jhem aan,dochTindtgeengehoor.
Demceste ZeeuwscheEdelen scharen zich aan 'sKoningszi
jde alsdemagtigste;slechts
weinigeblt
jven derGravin getrouw. De spanning wordtgrooter en grooter,enhetuitbarsten van den fellen kri
jg,dielater ontbrandde,kan slechtsdoor tusschenkomstvan
(1)MEvEltrs,dnnal.Flandr.14.1X.p.75,76. KtrxT,Ilist.Crit.6b?
zl.T.1I.P.1.p.504.
AIEERMAX, Gesclt.r. Gr.wII-LEM lI, D. 1. B. 111.L1. 308- 312.

(2)MEERMAN:t,a.p.b1.312.
(3) Vwx MlERls, Cltartern.r.H oll.D.1.b1.249. KLrITJ Ih-st.Crit.&ppI. T.II.P.1.p.
216, 301.T.II.P.lI.p.553- 559. Vcrg.4.xlzRls, t.a.p.bl.247- 249. .
M EERMIN m eent,
dat hetgoedJ door de llollandsclle Graven van deKoningen van Scltotland in leen g'
ehouden , de
landstrcek GarriatJn LetgraafschapA berdeen geweest isJwelke aan Aol, de gem alin van l'toxls
III)in 1162totecn huweli
jksgoedgeschonken was.Gesch.r.Gr.wltsEMII.D.1.B.I11.b1.d43.
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den pauseli
jken Legaat,dcn Bisschop van Jlhano,vooreelligenti
jdverhlnderdworden.11'
2
9t50c-Op eene vergadering van NederlantlscheGreoten, Geesteli
jlten en Edelen te kt.ttaö'el,
wor
den negentienden s'an Bloeimaand twaalfhonderd vi
jftig, dendehangelldegeschillen
tusschen de beideparti
jen bcslecht. Bi
j een verdrag tusschenw ILLEM en ryuoRlsaande
ééne,en E
U-KRO&RETllz
kaan deanderezi
jdegesloten,wordthetregtderGravinopZeeland,
naar de overeenkonast van elfhondertlachten zestig, erlkend,m aar daarentegen doar

haarafsland gedaan vanden eisch opdeachterslallen, mitsdeKoning ofzl
jneerven
het thansgesloten verbond
eerbiedigen. De llertog van llraband ,deGraafvan Gelt.e,
N
.

tlie van Kleef en de Bisschop van L'
u'
ik stcllen zich terwederzi
jdeborg voordeuitvoering vnn het verdrag ,lletsw llk oolt de Paus met eene bullebevesligt. Dezaakgelasligde van den H.Yatler bewerkte daarenboven,dat MARG-tRETUA aan N'
VILIZEM op niellw
uilslelvan leenverhe:ing wegens Zeelalld vcrleende. De Koning echter verklaart, dal

zi
jhctregtheeftdezelaulde van hem te eischen,en ))dat,schnon hetvanhem alnimlner geëischt mogtworden, de volgende Graven van Ilolland evenwelin dezelfde l'er-

pligting zouden bli
jven, terwjlSTARGXI
AETIIA,ten opzigte van hem ,in denzelfden slaat
bleef van de hulde te kunnen vorderen,waarin zi
j te voren verkeerde-'' Voor deze
vergunning van uitslel beloofthi
j, wanneer zi
j hetmogtbegeeren, haren zoon,den
Graaf van K laanderen , zonder bedenlking , den eed af te xzemen wegensde landen ,

wellke hi
j van helRi
jk verheflknmocst(1). Ditverdrag laatnietraadselachtig, wie
der beide parti
jen hetmeest in de gunstderscheidsmannen deelde. DeGravin wertl
slechts in regten erlkend , welke haar niet konden betwistworden ; de Koning daaren-

tegen,zonderielsop te offeren,bleefin hetbezitderaanzienli
jlte sommcn,welkehi
j
zich eigendunkeli
jk had toegeëigend, en nog steedsverschoond van laelgeen hem zoo
geweldigtegen deborstwas:hetheien van zi
jn leen (2).
Degeschillen waren aldus, voor hetoogenblilt, doorhetBrusselscheverdrag bi
jgelegd. 11 etwas echter te Toorzien , zoowel uitden aard der gemaakte bepalingen zelf,

alsuitde gemoedsgesteldheid der ltitteloorige Gravin, en van den eerzuchtigen , ligtgeraakten Koning , dat spocdig nieuwe twisten tusschen K laanderen en Holland zou-

den geboren worden. W l-e&zelig en onverzeenli
jk van aard, leefde SIAROARETUA nog
edurig in onmin met hare beide oudste zonen. Om te beletten ,da@ zAx van J oenne&

bi
j haar leven het gebied overIlenegouwen zou voeren, lietzi
jde bevelhebbcrs der
steden en sterltten ,alleHenegouwers,doorVlamingers van beprnefde trouw vervangen;

(1)VAw MlERls,Cltarterb.r.Holl.D.1.b1.258-260,282. Ktrl'r, Ilist. Crs-f. Com . T.1.
P. lI. p.302--309. T.lI. P.lI.p.572- 598. Vcrg.MEERMAXJ Gesclt. r. Gr. wztrxll II? D. 1.
B. 111.b1.382- 393.

(2)MkEltxlx,Gesclt.r.6r.wltl-sx lI.D.1.B.111.b1.,
392.
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11t)0- een onvoorzigtige stap , welke in Ilenegoutven de algemeene verontwaardiging tegen
1256

11vanlaaaropwekte(1). w zsssx,om zi
jncnzwagertewrekenenz?
jneigcnmoedopceneoutlt,
1
1
O
O
i
v
i
j
a
nd
i
n
t
e
l
k
o
e
l
e
n
,
v
e
r
kl
a
a
r
t
o
n
e
de
l
mo
e
di
g
g
e
n
o
e
g
,
n
a
a
r
v
o
n
nis der Ri
jksstenden, op
lnaand.
1252 den lallt
ldag teFrankjort aan den Jf
'açn, de Gravin van K laanderen vcrvallen Tan
Zeeland Jcvl:â-zdz- Scltelde, de landcn van A al&t, /F/'rZ.
V en de vz-er J mhaelttell,

op grond, dat zi
j verzuimd heeft deze leenen, naar de ri
jkswetten,binnen cenjaar
en dag, op strafe van verval, van laem a1s Roomsch Koning te heflcn. Onnlidtlelli
J'lt daarna beleent hi
j AVENNE% mct dcze goedercn, op dezelfde voorwaartlcn als
MAROARETIIA die te voren bezeten had , en bevestigthem tevens in hetleen van N'a-

Azcs (2). Hierbi
j bleef het niet. Hi
j trachtle AvExxEs door krachtvanwapenen,
in hetbezitvan Ileneg
.tp?zztnt?zzfe stellen, en rukte waarscl
aijnli
jk zelf,n'letdcn Bissclaop
van .
Lt&2k, aan hetlaoofd derllulpbcnden in ditgewcst. lllen wil, datl
aj-teen cn nict
twee#
jaren vroegerkFaleltel-ettnes heeft ingenomcn (3). lloedilzi
j, deHenegouwers,
op SIAROAP-ETHA verbitterd , vormtlen tegen haar cen m agtigen aanhang. M/eltlra gcraakte laet geheele land in beroering, de Vlaamsche bevclhebbers wertlen evervallen ,
velen om lletleven gebragt,en launne vrouwen , wreedaardig verminkt, naarM-xnczt-

nEvut gezonden. W oedend zwoer zi
.
j den opslandelingen den ondergang,cn wachtte
slechts een gullstig oogenblilk

em ock den Koning al hare wraak te tlccn ge-

xoelen (4).
Met al dien i
jver, wellke door t1edorstom zich tewreken wordtopgewekt,'bragt
zi
j een laeir van honderd duizcntl uitgelezene Vlaamsche en Fransche ltri
jgslicden,
1253 Etlelen en riddersbi
jeen,overhetwell
kharenbeitlenzgnen,oI2xcnztxvanDampg-erre,
het opperbcvel wertltoeverlrolzwd (52. SteunendeOP deze lnagt, vordcrdezi
j thans,
in overcenslemnling meh laaren Raad, van vrzlzx-Enx onsrcrwj-lde lecnverhelllng $5'ogens
Zeeland. ))lloe!',riep dellere Koning,))zalik dedienaarvan mjne dienaresse zi
jn!
zaliltleenman worden daariltlcenheer ben ! Vecleerzou zi
j alwatzi
jhceft,vanmi
j
houden. Yanhaarwilik nictsontvangen. Zi
jzalvoorhetland van (1eScltelde,met
regt9 lni
jn onderdaan zi
jn. Hetwareschande, indien ik haarmanschap bewcesvoor
goed,dataan hetRi
jltbelzoort. 1l
kLenKoning,voorheloverigemagzi
jdoen, wat
(1)MEvEltrs,.
z4nltal.F/cwti
'r.Lib.JX.p.76.
(2)VAx MlsRls,Cltartel'
b.r.11011.D.1.bl.268,269. Ktrf'r) Iliet. crg-f. Com.T.1.P.11.
l)-217. T. 1I.P.1I.p. 621, 624- 632.

(3)AIEERX&N,Gesolt.z
?
J.Gr.wztzzM 1I.D.II.B.IY.Ia1.101.
(4)MErEnl
;s,zbtnal.F/cxdr.Lih.IX-p.76.
(5)DsSEKA,p.86,cn de.
fflcrl'uitdelaage ltïx#czl)bl.127zbegrooten hctgctalderstrtjders op 1507000 man.
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haargoeddunkt(1).'' Zonderde belrekkingin laetoogtelzoudcn,in wclke'
wllulaz:
u,11125
906als Rcomscla-ltoning , legen ovcr haar geplaalst is, verklaartde verbolgen Gravin op

tlitschamperantwoord,onmiddelli
jk den Giaafvan Holland vers-allen vanzi
jnleen,en
maakttcrstondtocbereidselen,om harekri
jgsmaglnaarZeeland overteschepen. Alles
dreigteenen blocdigen oorlog, wantook vrzsl-Ex laeeftecnaanzienli
jk legcr,school)
vccl miuder talri
jk dan helVlaamsche, bl
jeengebragten welk gereed is,ondcrhet
llevelvan rIuoaxsvan Ilolland endcnGraafvan Kleef, in kyalelteren teruklten (2).
(1)AIELISSTCKE,D.l1.B.111,1a1.78.
(2)Mstlss'
rol
tl,D.Il.B.111.b1.75 79. DEIIEI
tA,p.85. AlzvEnrs,Anltal..
r./J,l#r.LiLnv
1X.p.76. Ktrl'r, Ilist. Cl.it. Com. T.1. P.1I, p. 1$10. AIEEnMAX, Gesclt.r.Gvaafvjïvïtz11)
D. l1.B. V.b1. 309 , en andcren llcbbcn het gedrag van wltx-sx , ten opzigte van de Gravin valt
krlaa3tderelt, van dubbclhartiglzeid en kwade trouw Lesclluldigd. Alcn Lccftllem verwctcn , dat
lli
4
jziwinc betrekkinga1sGraafvan Ilblland metzi
newaardigllcid a1sRoomsch Koning vermcntlde
*i
of licvcr vcrwarde, cn van de magt, welke deze laatste Lem vcrlccnde,m isbruik m aaktcJ ollt
.

zicll op MAROARETIIA tc wrckcn. IIII-DERDIJK (D.1I.b1.11
$8 143) Lecftditccllter a1secn ligtvaardig vonnis vcroordeeldJcn getracht'sVorstcn karaktcr van diesmcttezuivcrcn. Hiiverdedigtden Koning slechts volgensdeLcginsclen van regtcnIlillij
@khcid;engeeftgccnszinsin lae-

dcnking, ofnietwclligtnoodzakeli
jkllcid cn gezondcstaatlx
-undcwlttExsgcdragin dczcnbcstuurd
iteblacn. Toetscn wij derhalveCsmansvcrdcdigingnaardezelfdebeginselen van welkelli1
-isuit'@'
*

x

gcgaan. Alcn laelzoeft zich nietmetLem (b1.138) op tc lzoudcn, noch moetzich ophoudcn met
vooronderstellingen cn gissingen, walkncer daden dtlideli*l
-k sprelten ; cn weinig bctcckcnt dc gctui-

1'
cnis van ccnigc schri*
ivers overwlzul
-llsaard cninlaorst, wannccrltunnewoorden i1.
1stl'
iid ziin
@

.

nRPt z#--1'
le daden. lloe Lard, nadeelig en vcrncdercnd hct vcrdrag van elfLonderd acllt en zestig

xoor Ilollaltd zi
*
in mogt, gafdit aan wlttEx gecn regt llctteschendcn;Letwasnict,onrcgt.
vaardig,gcli
jksltoEuolzx.bewcert(bl.139.Vcrg.Lierxcor,b1.126,127),maarop ccncwcttigc
wijze vcrkregcn; hetwas dooraldeopvolgersvan rtonlsl1I,doorwlz-tEx11zelvcn,a1sgcldi:l
crkcnd en Lckraclltigd gcworden (1). Evcn zoolladllijzich deovercenl
tomsttusschcn deGravin
cn zi*in broeder rsouls latcn wclgevallcn. Deverkracllting daarvanmogcstaatkundig,maarltall
@

nietrcgtens verdedigd worden, ook dan nict wannccr lzct mcer dan louter gissing ware, dat yto-

Itlsoverrompeld enverrastisgewordcn, cn gcnoodzaaktwasin ziinegevangenistcrug te ltccren,
zoo wll-tzx Let gesloten verdrag nictLevcstigdc. MTi
*
i gclooven,datwlttExlieverdczaakmct
t1e wapcncn zou bcslecht Lebben t doch willen nict bcslisscnJ of gebrek aan nangtJ dan wcl Zl
*
l
*rl

(1)Zielziervoorbl.222,223. onjuistwordtdoorBltpsl
trlzx,1).1I.bl.143, dezaak van hetverlci
van Zeelalld door Ifeizer rIIEDEIIIR 11 aan wlstzx 1voorgesteld. Yerg.hiervoorbl.210. Daarenboven
had wlstcx 11 ook hierin berust, en ofschoon dit de zaak der leenverhelng van de tlravin voor làent
nog veelgrievender mag gemaakthebben , gaf hethem volstrektgcen regtzich daaraan te onttrekken.
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1119
0- Het ontvlammen van dien lkri
jg werd door dcn llertog van Brahand eene poosver25(1
traagd, wellke door zi
jne tusschenl
komst, het bloedvergieten trachtteA'tlortekomen.
Op zi
jne uitnoodiging versclaeen de Koning, welke weder gaarne laetgesclzildooreen
vergeli
jk wildevereflenen, te Jntlrerpen , werwaarts ook xxR(;ARETI1.
&.hare gezanten
zond,waarschi
jnli
jk meerom den Hertog genoegen tegeven,dan op nieuw in verdralnrocderminncnd hart)gelijk nxtoEltnxzltbcwecrt (b1. 139. Verg.Licrvoor, bl.212,243),dit
rhindelxlLeeft. In de xne
chillen m etMAROAMETIIA had hi.#izich aan de uitspraak van scheidsman*ve
# s

nen onderworpcn: en hoczcer hunne bepalingen Lem ook tegen deborstmogen geweestzijn)
ecnsdoorllem aangenomen en bekraclztigd,stondhctnietaan hem,naarhetgevoelen vanzijnen
verdediger (bl. 140,141. Verg.Liervoorb1.243)245)Jdieteverbreken,toen llijdaartoe de
magt mcende te Lebben. Wij willen volgaarneerkennen)datwlyul-zx ))den wensch koestel.deJ
zich vanhetbewustehateli
*
ik vcrdrag doordewapenen tebevrijden,wanneerereenwettigcgrontl
van oorlogontstaan naogt'?IsISDERDIJKJb1.140);doch wi
*
jerkenncn tevcns,datwettigeredenen
totoorlognietdoorMAROARETIIZ, maardoorhem gegeven zi
*
in, en datjuistdithcln desmetvan
.

@'

dubbell
zartigheid en kwade trouw heeftaangewreven. Immers is het onwaar, wannecr BILDEI
TOIJK

(bl. 141) zct
;tJ )dat M.
kRo&llETIIA sleclltszoolangnietbijdenlloniylgop deleenverhelngaane
drong, a1s zi
jrekendehcm in degeschillen van harefamilietemoeten ontzien;en dathiivan
zijneziidea1sRoomsch Koning,ooknictophaarverhefl'
en aandrong, maarditslependeLielda1s
uitwcderzq
*dscheinsclzikkcli*
i
'kheid,toteindeli
.
jk,gctergd doorxlltt7AlE'
rn.
k,dicnubegreepdehan.
den weder'
ruim te lzebben om leedtedoen, enA'
anhem lecnverhelngvorderde,LijopdcnRijksdag
*F

haarvan laarerijksleencn vcrvallen verklaarde,cn bcslootzich doorde wapencntewreken-''Hette2'
endeellzadplaats. W II-LEMhad recdsdeGravinvanhareri
jksleencnvcrvallenverklaardzomdatzii
laiiLem ,a1sRoomsch Koning,de huldeniethad akelcgd,toen ziihcln lietaanzeggen,dathii,
a1s Graaf van H olland, haar znanschap wegens Zeeland Jccf?edfcr Schelde zou hebben te doen.

'
(Zie hiervoor b1.215.246.) DoorhetuitsteldezerplegtigheidmogcdeGravin zich stilzwii
@
#gend
verbondcn Lebben, dcze llietvan den Koning te vergen ; M'IT-I-EM zelf echter had verklaarda dat

flit geen inbreuk zou makcn op llaarregt, deze lzulde vallhem te eischen. Xaar thans had zii

nictmeertecischen op cengewest,waarmedenaaruitspraakderRijksvergadering,cenanderverleid
was;wlttExhad Lierdoorzi
*
i
@nvurix
ceen wensch Lereikte;
j
aarhi@#ide)dicnaarzi
jnerdienaressc''niet
' d
*

.

zi*i
nde,
d Li*i
ich aan deverschuldig
ecllhelnng
nttrokken ;
lllcfa
en aan hetRi.i
#n ko
.
R La
F z
%e'de l
v o
#' a
xee
#k
Iachoorde derGraxin ontwrongen, cn wederaan AvExaEsgegcven:dien lli*i
na
a
r
z
i
i
nc
n
wi
l
ko
nd
e
F
*'
leidcn)en metwien lliialzoolieverwilde te doen lacbben,dan mctx,
kRG.
&ItETIIAofnaderhandmct
4e owxpxzltl
tEs,zeo a1snIIOEMOIJK zelfel
tent,b1.136. Rvaar ishicr rondhcidJecrliiklzeid,rcgtscbapenheid en goetletrouw in wII-IEM teontdel
tken? Ofzi*Fin deze welligtmeer telaespeuren,wanyzeer lzi
pottende metde overeenk-omsten en bepalingenade gchcelc opbrengsfvan hetgemeen@i
@',s
.

schappcltikleen,Zeeland,eigendunkeli
jknaarzich trekt? '
W allncerLijwillekeurig,zondernaar
pligt de Gravin van Tlaanderen teerkcnnen, aan Zeeuwsdae plaafsen wctten en vrii
heden uit@F
f
leelt? Avanneerhi*i
TA verschulcligde achterstallcn inhoudt,zonder de voorwaar# de aan MNRGARETI
.

#

444
?1.
t te eerbiedigen op welk'e dezehem zi*i
itunescholden? 0fwanneerhi
m de Gravin te
Fn kwi
GF
@1
'?o
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gen te treden , die steeds,men moet heterkennen , door w ILLEM zoo weinig geëerbie-1190digd werden. De sluwe Gravin althans, de goede trouw desmiddelaarsmisbruikende, 1256
zocht de onderhandelingell, door het gedurig opwcrpen van nieuwe voorstellen en zwarigheden , te rekken, om inmiddelsin Zeeland te vallen. Xen verhaaltzelfs, dater
een bestand voor eenigedagen gesloten was,tnen zi
j ditverraad ten uitvoer bragt. Te
kFatdr#z
?zzrz/dzl, eene plaats op de ltust van K laanderen , moestzich hctVlaarnsche
heir naar Zeeland inschepen. XAXGAXETIIA zelve begaf zich naar hei strand en/ Im m
afscheid van haren zoon ovx van D ampzerre,den Opperbevelhebber. ))God geleidde

u, mi
jn zoon!,'sprak zi
j,))doch verschi
jn nooitwederonderm IJ**ZC OOg0Rj dau a!s
overwinnaar van Zeeland.s'. ))Xoeder,''washet antwoord ,))het moge gaan hoe het
wi1; ik za1 overwinnen ofsneven. Vaarwel.
'' Onderhetvreugdegejuich dermenigle,

stapteDAM>IERREindebooten vertroknaarhetschip (1).
Alet*'well
ten spoed ook de vlootwas uilgeloopen , zcoontving cchter V'ILLEM hiervan te

Jntwerpen ti
jdig berigt en haaslte zich heimeli
jk huiswaarts (2). In Kollandwas
men intusschen van het voornemen der Gravin nietonkundig gebleven; en rLoazsllad
.7
*:

-

- '

tergen cn te verbitteyen) zvExxEs ondcrsteunt en de vlamm en des oproers in Tlaandeven rn # e.
negou'
u?ez3ontsteekt? Hoe kannltnEltnzzR (b1.143)nadezefciten nog in goeden ernstbeweren)
)dat zoo iets in lzet gcdrag van wlz-tEx aan te m erken valt, hetia, dathi
jaltecordaat,altc
edelmocdig handelt
le-'' Hee staande houden , datLctaan de zà
idevan MNRGIRETIIAalleen ecne
aanecnschakeling is van plagingen J tergingen , misbruiken van ti
jden en omstandiglleden,om te
grievenrom te dwingen , om te verrasschen , om te verschalken (bl.142)p
,'terwàildegeschiedcnis
leert, dat wlttEx ziclz evenzcer zeo niet meer dallzi
@
ine vii
*andin,aan ditallesschuldiggemaakt
heeft? Het iswaar,la
ijerkendedeverdragen,maardeed dienooltgesfand;Li
jondermiev zich
aan deuitspraak derschcidsmanncn,dech slechtszoolanghem demagtont
braknaarvrijen wilte

handelen;en ditnoemtlnen:toegeepùklteid in alles,tenaanzienvanMARGARETIIA (bl.142)!
Hetkan niet ontkend '
kworden , dat de getergde Gravin het eerst de wapenen opvatte. Indien m elt

eclztermet nztolaolax (b1. 144.)wil aiciden, dcwijl zij op krijg voorbereid was,datzijden
oorlog gezocht en bedoeld hecft, dan zalmen evcn weinig wlttrxLicrvan kunnen vri
jpleitcn.
Zijn gedrag immersmetbelreltkingtOtM,
ïIICAItETIIA,wierhevigen en opbruisenden aardlli*
ikende,
voorspelde het onwcdcr, dat over hem zotxlosbarsten,en zljne toebereidselen ten krijg getuigen, dat llijhetverwachtte. Men verontschuldigedezelangeaanmerking. Bltozanlzl
twordt
dx r velcn een te grooten te beslissend gezag toegckend, dan dathetnietnutti
g,ja zellknootlzakeli
jk zi
*
jn zou,'smans vtelvuldigescheeveoordeelvellingen, inJet belang dergescltiedenis
zelfyaan te toonen en teontzcnuwen.

(1)Msl-lss'
roKz,D.II.B.111.b1.79,81. DRsEK&,p.85. DeKlerkxû delaagefcw> ,
17. 125- 127. Cron. da Hollant in xz.
TluAy:zAnalect. T.V.p.541,542. Msunrs, J nnal.
Fland.Z ?
7:.lX.p.76)77.

(2)MEtlsSTORE)D.II.B.111.b1.80z81.
lf.DEEL.
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190256 zich reeds met Hollandsche, Zecuwsche en eenige vrcemde benzen in de dulnen gelegerd nabi
l. JFeö.tkappel, eene bloei
l.endej maar sederldoor de zee s'erzwolgen stad

op lFaleheren, waar mcn den vi
jand verwachtte (1). Geenen tcgenstand vermoe4 van dende, stapte eene dcr vier hoofdaftleelinze
n des Vlaamschen heirs vroli
ik en onbe*
llooi*
.
.
lnc hoede, stormde onmiddelli
lk , onder een vertlooven(j
$D22nr) zorgd aan land. Fsowls op zi
1253 eschalvan laoorncn en trompetten

,wnedend op dennaderendenl'i
jandaan. Vanschrilt

en verbazinkgetroflbn,vlodeneenigen naarlaunneschepen terug,ofversprcidden zich
ginds en herwaarts door hetland; anderen hielden stand cn olltvingen steedsnieuwe
vcrstcrking vàll de vloot. Er werd moorddadi
g gevochten en het stri
jdveld.in ecn
slagtplaatsherschapen ;men plaste tot aan denenkelinhetbloetl.
))Esrena1sdemaaijers
onder de stoppelen,wocdden de HollandersonderdeVlamingers(2).'
' Deecrstevi
jan-

deli
jltehnofdafdeeling wasreetlsteruggeslagcn;detwcctleenderdaondergingenhetzelfde
lot. Xcn verhaaltdat de mannen van rlzöltls geheelafgem'
atwaren van hetnedersabe-

len en bloedvergieten, toen de Vlamingers hunne vierde en schoonste legerafdeeling
ontscheepten , om tegen hen aan tc voeren. Hetgerucht, datKoning AVILLCAInaderde,

onderschraagde echler de bezwi
jlkende krachfen der Hollandcrs, en decd den mocd

dervi
janden zinkcn (3). Op raadvan ccn Hollandsch ridder,dieonverschrokltennaar
(lcn vi
jand was gerend,gafdeGraafvww ovlxEszich zontlerslag ofstootover(1). Gvz
vanDaknplerre,diebl
jcenvorig gevechtindenvoctwas ekwctstgeworden,zi
jnbroeder
Jxx, rnlBocb, de Graaf oz BASRE ofBar le D tto mct de aanzienljl
tstebevelhcbbersen
twee honderd dertig ridders, vielen, bencvens de gcheele vloolm etalhaartoebehoorcn , in de handcn van rxzouls (
5). Tusschen dederlig en s'i
jftig duizendVlamingers
en Franschen waren op dien bloetligen dag deels ontlerlattlzwaard gevallen, deelsin

zee verdronlten (6). Naar men vcrhaalt, zoudenuitéêneVlaamscheslad allcen tien

(1)AlEtlssT0K.
E,D.II.B.111.b1.80. M/ll-uElaxvs pllocllltà'roRJ p. 597.
(2)sîrltnltxrs pRocrR&T0R:p.511.
(3) AiltHErMrs pnocrRwToR,p.511.
(4) MEtls s'
roltl, D. Il.B. 111. L1. 83. BILDEROIJK, D.lI. 1n1.145, houdtlneto: ))EKzy

p.86J dcch in stri
jd mctxEvEltrs, Lih.1X.p.77,wien wi
jllicrlievermctIlrcllvmlcsvolgenp
den GraafvAx Gclxzscn zAx van Nampierre voor éénen persoon.

(5)XxA-Ekrs,Annal.Flandr.Zï1.1X.p.77.
(6) MEtlsSTORE,D.1l.B.111.p.84. Avltn.pRocrRll,.p.512. DE:EKA,p.86JdeOude#011.
b lr..
/frogl.achttiende Div.c.20.- D eK lerkzfïfdelaageZczltfco,bl.128 zcn hetGoudschA'
roAl.

bl.63)makenziclzongetwiifcld aan bcspottelijkeovcrdriivingschuldig,wanneerzi
jvcrhalen,dat
50000 Vlamingersgcdoodp50000in zceverdronken cn 50000gevangengenomenzijn. VAwxlsnls
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duizentlman gesneuveld zi
jn (1). Grootwashetgelaldergevangenen;die))methopen,1190-oftscape waren,'' voorlgedrcven werden, terwi
jleene menigle naalkten bc
*rooid rolld- 1256
zwierf (2). Ondertusyclaen is Koning AVILLEM te Arnem uz'den aangekomen , waar
llj met de mare der behaalde zege verwelkomd wordt. Hi
j sneltnaarhetslagveld,
om den dapperen vsoltls op hettooneel dcr overpinning zell, totridder te verhellen.
Op den weg stroomen hem geheele scharen wccrlooze, naakt uitgeschudde vlugtelingell
te gemoet, wellke om zich te bedeltken , greene erwtenstruiken om de lentlen gestren-

geld laadden, en hem metopgeheven llanden,genadesmeeken (3). Hi
jdanktGod;
en methetlotdezerongeltlkkigen bewogcn,laatlli
j hen,doch )also nalketa1ssiwarcn,''bi
j hoopen metschuiten naar P-laallderen overzetten (4). Hetmedell
jden van
zi
jne moet
ler,Mxcu'
rEto s'an Brahand,wasvnorzeker van cen edeleraard. Om de
gelkwetsten op te zoelten en te verplegen,troltzi
jnaarlFalcheren,waar zi
jreedseene
aanzienli
jke vrouw metditwerk van liefdadigheidbezig vond.. De kri
jgsgevangenen
wcrden naarHolland gcvoerd en den aanzienli
jksten hetslottelFateringen totkcrker
aangewczcn (5).
Zoo zag dan MAROARETUA op ééncn (1ag ,binnen hetkortverloop van weinig uren ,
lzaar ontzaggeli
jlt lleirvcrnietigd, hare beidcgeliefdste zonen , hare uitstekendste be-

velhebbcrs, lzct puik laarer ridders,llare dappersle ltri
jgsbenden ,haretalri
jlte s'lcot,
alles, allcs in het bczit van eenen gcllaten en gelukltigen vi
jand. Nielskonde hare
spi
jt over hetmislukltenharerbedoelingen cvenaren; nietslaaaroverditonlaerstelbaar
verlies troosten. ln debitterheid harer smartzendtzi
j eenige aanzienli
jlkeGeesteli
jl
ten
naarwzLl'
-xAx,om methem den lospri
jsharerzonen te bedingen. ))ZeguweXeesteres,''
is hetantwoord , ))datde Koning in geen de minsteonderhandelingm ethaarwiltreden,

vôör datzi
j zich in persoon bi
j hem verontschuldigd en voldoening za1gegevenhebben,

willicvcrvooriedcrevijrtig duizcndman,vtjfduizend stellen. Jant.opden A/eri'tfitdelaage
Aclp#c9'
?,bl.128. DeVlaalnsche Qeschiedschriivcr xEvElrs, p.77,echtcr,laepaaltzelfhetgetal
op 30000 e1twkecr. Verg.ooronoEvEws K ron. bl.316. DEwxz, S z4l. de la Belg.T.111. p.11.

(1)Erxnll Cltron.Zelandica.ZïJ.lI.c.15.p.243.sliddelb.1634.
(2)XEsls.
sToltE?1).11.B.111.1a1.84,85.
(3) W ztnErxrs ploccaaTon,p.512.
(4) MEtlsSTOKE,D.1I.B.111.b1.86.
(5) MEURXAX, Gesch.r. G1'
.wISLEAI11,D.lI,B.I7.bl.129. Ter gedachtenisvan dezc luis-

terri
jkcovcrwinningwerdjaarli
@
i
ek-sopden 4denvan Ilooimaand,lzetgebcentevanwzttEnaoRn, den
Ileschermheilig van W estkappel: in plegtigen omgang, door ïralclteren rondgeclragen. Zie
llzyGxllsl
szat
iEx en.soxllonsJ Cltron.r.Zeel.D.II.bl.72.M iddelb.1644.
32 +
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menigvuldige misdri
jven, did zi
j tegen hem gepleegd en bi
jzonder voor
trouwloosheid met welke zt
j hetverdrag geschonden heeft (12.*' Op ditnorsch

1190-- voor de

1256 d

e

doch niet geheel onverdiend bescheid , ademtde Gravin slechts wnede en wraak , en
de teederste inspraken der natuur zwichten voor de ingevingen van gekrenkte eer
en beleedigden trots. AvEyxzswaagthetin eenen minzamen brief haar tenbehoeveder

okxpllhRzsaan te raden,den voorslagendesKoningsgehoortegeven.))Om mi
jnerzonen
wil,''antwoordtzi
j,))zalikmi
jtotnietslaten overhalen.Zi
jzi
jn inuwemagtenaan
uwe willekeur blootgesteld. Slagthen, bloeddorstige beul, slagtuwe broeders. Kookt

hen, zoo gi
jwilt,metpeper,braadthen metltnoiook, enverslindthen (2).'* Kort
daarna werd haar op pauselt
jk bevelaangemaand,aan hetvonnisvan den Ri
jksdagte
Frankfort binnen zes weken te voldoen,op straFe van den kerkban en opzegging
van gehoorzaamheid aan de bewoners der landen van W clz'r, van /Fcc.
v en de riet-

Amhaehten (3).
ln dezenhagcheljken toestand wenddeXARGZ.
RETHA zich totxAhlL.
van ?w.
/pv,den
broeder van Iaoosw zzm IX.. Vertrappende de regten der natuur en der geboorte,
opdatslechts geen gehaatHollandsch bloedooitiets van harelanden zou erven ,stond zi
j
.

denvreemdenVorstHenegoumenvooraltt
jdaf,indien hjhaartegenden Roomsch-Koning
15 van onderst
eunde(1).Deopdragt van ditgewest doordenBisschop van Luik,alsleenheer,
Sproknnee,nochdebekrachtiging daarvan doorwllzrxx (5),verhinderden
kelm . aan zAx van Jve
1254

(1) MsvERrs,Annal.Flandr.Zï1.1X.p.77.
(2)XATTIIAEVSelRlslExsxs,p.780.
(3) YAx xlEl
tls, Charterb.m.lloll.D.1.b1.277.
(4)XEl-lssTexz,D.II.B.111.b1.92- 94.
Si wilde llem Ilenegouwen op gheven
Dat de van Hollant niet in bleven
ln haren lande ghcervet iet.
X Ev'
Elttls daarentegen , Lib. IX. p. 77, zegtdatx1hGARE1'II& bepaalde, datK.
&REt Ilenegouwen'
t

zou bczitten zoolang zi
jlcefde,maardatditgewestna haren doodtotJAwvan Jrentte&zouterugkecren. XEvEltrseclltersclatintditte verwarren methetgeenvroegerwasbcpaaldgeworden. Zie
hiervoor)bl.241.

(5) V. MlEltls,-Chal'
terb. m.Holl. 1). 1.b1. 270. KtrlT) S ï4f. Crit. Com. T.lI.P.lI.

p.644- 646. Beide Schrijvcrs hebben niet, gelijk MEEIXA., Gesck.w.Gr.wzzaxax11,D.l1.
bl.152, bemerktdatdedagteekeningdezerbrievenJ1253,onjuistziin moet. lmmersverklaart
f
1e Bis:chop daarin, datde Gravin van flaanderen Lem llad berigt:)
)Qu'eleavoitdonetau Onte
d'Wcy'olacontédeHaynaupàluietàsesoirsàtousjors-l) Ditnu geschieddeeerstinltetlaatst
*@

van 1253 ofLetbcgin van 1254.- W zozzlAn plaatstt1edagteekcning ook ten nnregteinhetbegin
van Oogstm aand 1253,D.II.bl.395.
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dat KAREL '
tlalt Jzf
//z: binnen weinig weken, deel, door de Wapenen, deels door111256
90-onderhandelingcn , gelaeel K enegoumen , eenige steden uitgezonderd , aan zich on-

derwierp (1). JAx Tan Jrenneszond zi
jnegemalin&I,EIO naarJlolland,om debulp
van haren broeder, Koning w xx-rxx , in te roepen. Deze Vorst echter vond zich op

dat pas in eencn kri
jg metdeW estfriezen gewikkeld,en konde deswege slechts
XAREIZminzaam ,bi
jgeschrifteverzoeken,))afstandte doen vanhetgeenhem nielnaar
regttoebehoorde (2).'' Hetisligttebegrl
jpen,datzulk eenverzoekvruchteloosmoest
zi
jn bi
jeenen veroveraar,temidden zi
jneroverwinningen (3). Hetwerd danook met
spottenden trols afgewezcn , en door XkRElztergende geantwoord, ))dat de W aterko-

ning maaruitzi
jnemoerassen moestopdagen,en ti
jd en plaatsbcpalen,om hem onder
deoogen tezien;hi
jzoudanzoomethem omspringen,(latraen er ten eeugrigen dage
vanzouspreken(1).''Xiddelerwi
jlonderwierphi
jzich nog menigHenegouwsche slad ,en
sloeg hetbeleg voor Enghzen (WWxg/t6zl)(5). W ZLLEM was ondertusschen de man
11iet,die zich ongestraftliethonen. Ht
jbepaalde den GraafvanJnjou dagen plaatsop
çfrfc/t;, tothetleveren van eenen Teldslag. ondeheide te A eeclte, niet s'errevan M ccq
.

der bepaling, datlai
j,dieheteerstekwam ,zjnenvi
jandten minstenéénendag zOu
wachten (6y
'. Deze even onverwachte a1s manneli
jke taal, bragt den overmoedigen
Graaf van Jnjou tot nadenken. Ht
j wendde zich totzt
jn broederronzwxax om bi
jstand, doch ontving totbescheid: ))Nmmer heeftdeRoomsch-ltoning ietstegenmi
j
ondernomen. ll
t za1 hem derhalve nooit redeù totmisnoegen geven,zoolanghi
jin
zi
J'n land bli
jften mi
jn volltcngemoeidlaat,vcoralnietcm ecnskwadenvi
jfswille.Dit
zou even dwaas als schandel
j inlusschen watu goeddunkt(7).,' Opde
i
jk zi
jn. Doegi
verzekering van MAROAREI'
HA echter, datw lLrlx betstri
jdzwaard nietzou aangorden,
zoo 31'el als door het uilzigt op het bezit van H enegouwen , nam KAREL de uitda-

ging aan,en melddeden Koning,dathi
jhem zouafwachten,ondcrbeding,datdeeerstltomendeden anderen opdeb.
epaaldeplaatsdriedagen zoubeiden (8). W elliglhoopte
(1)AlEvEltrs, Annal. Flandr. Z4.1X. p.77. XEEEM&N, Gesclt.fl. Gr.wlttxx 11, D.I1.
B. IV.b1. 152- 156.

(2) MErlssToxwz,D.I1.B.111.b1-95.
(3) MEERMIN,t.a.p.bl.156.
(4) Mzl-ls sToxE)D.l1.B.111.b1.95- 97. De Alerà uitde laage Landen,bl.130.
(5) MEtlss'
roltx)D.Il.B.111-bl.97.
(6) MEtzssToxs,D.I1.B.111.b1.102.
(7) MEtlssToKz,D.Il.B.111.b1.99, 100.

(8) XEtls STOKE?D.II.B.111.lal.102.
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119
20
56 lai
j,datinmiddels depogingen van den Paus,om eenenkri
jgtevoorltomen,bijwlL-

'

LEM zouden gelùklten ; ook waren reeds alseene schrede van toenadering aan 'sKenings

zl
jde,eenige hoogaanzienli
jke kri
jgsgevangenen, hoewel vonr groot losgcld,uitden
Hollanzschen l
terkergeslaaktgeworden (1).
W ILLEM verheugd, dat hem de jelegenheid werd aangebotlcn,nieuwe lauweren te

plukken,riepnielvruchteloosveleDuilschevorsten en alzi
jneleenmannenop,om den
hoon hem aangedaan te wrcken. Nevenshen sclaaarden zich de Hertog van Brahand

metzAw en BouoEwzzx van Jvenneeaan zi
jnezi
jde,en tenbepaaldendageversclaeell
llj op (1caangcwezene plaats,aan hethoofd censheirs van weinig mintler dan llontlertl
tllzizend stri
jders. De Graaf van Jnjot',welke slechtseene magtvan A'i
jftig duizentl
m an hier tegenover lkonfle stellen , had op de mare van 'sKonings naderen, hetbe1eg van E ngltg-elt opgcbroken cn was naar K alelleiennea gevlugt. Xaar oolt hier
volgde hem de vrces voorAVILLEAI, wclke, na dric dagen te vcrgcefs hem op de
heide bi
j Jawohe gewachtte laebben, zi
jne tentcn in het geszigt dezer vesting hatl

ollgeslagen. Hl
j vertrouwtle tlerhalve de xerdediging dezer gewigtige en welversterkte stad aan ucoo van Boueltaht, en vlood naar D oltai op de uiterste grenzen van

lfezlegouwen. Na ecne korle belegcring gaf K alenel-eîlnee zich over aaa w ILIZEM ,
'
voor wien oolk E '
n,
l'
Jc?z de poorten hatl gcogentl; B ergen en B '
ineltgeraakten inhantg/

den van AvExxEs(2). Hierop werd, eerAxzov vooralti
jdhetgewestontruilnde,een
wapellslilstand gesloten , die echter den tocstand s'an SIARGARETIIA niet verbcterde, de.

wi
jl daarbi
j de zaken in dien staat bleven, in wclkcn zi
j zich tlaansbevondcn. Zi
j
traclltte uitdicn hoofde,tloortusschenkomstdesKoningsvanFrankrl
jk,mehv-IL1E51 over den vrede en het losgeld harer zonen te onderbandelen ;doch de voorwaarden
fles o&-erwinnaars waren zoo harll en vernetlcrend, dat zi
j tlie met verontwaardi-

gillg verwierp (3). Zi
j was echter genoodzaakt 14etlloofd in den schootteleggen
en bi
j een verdrag, niet zonder mcdewerking van den Paus gesloten, Ilenegouwen
benevenshet lattd van A tzl.
v,,ran 'fzrcc.
v en de vl-er Wpzscc/lfdzzaan JA> van J ven-

:1:3*t0VorzekerenjWaartogendebeideoxsvpxEhazsuitdegevangenisontslagenwerden(1).
(1) AIEERMAX, Gcdci..
r.Gr.wxttEM 11tD.II.B.1$7.b1.158- 161.
(2) )IsLIss'
roltE,D.11.B.111.bl.104- 107. Verg.XEERMàX? Gcdc/l.e,. Gr.wlttEx11,D.l1.
B,IV.LI.206- 211.

(3)AIEEILMAX, Gesch.r.Gr.wlttEx 11y D.II. B.lV.b1.211- 213,257,258,en dealdaar
aangehaalde Schri*i
ers.
.ev
(4) AlEl-lss'
rowz,D.lI.B.111.bl.107J108. J.I)E BEKA,p.86. Vâx xlEltls, Charterb.r.
Iloll. D. 1. b1. 281, 282. KI.rIT, Ilist. Crit. Com. T.1. P.II. p.220, 221. T.I1.P.11..

p.657-659. D.Glltlsnyi'sTerlt.over Grcc/ z'I
-oals57,Ial,23 (1). Vcrg.pxwzz,Ill
'st.Gtll.dc
la B el
g. T.111.p.12- 22.
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Kortna den gelukkigen alloop van dezen kri
'z
rleed Keizer'xoExaAAb lV. W IL-1190el
ku ove
.

.

1256

x-EAls gezag wcrd nu bt
lna door geheelhetRjk, zoowelaan deze als aan gene zi
ldezlvayt
41er J lpen , erkend en laem ontbralt slechts,naar oud gebruik ,'sPausen krooning te BloeiR om e, om den Keizertitel aan te nemen De zwarigheden ,welke deze plegtigheid ma
and
1:5
4
.

steeds verhinderd hadden , waren tlaans uit den weg geruimd , en IxwocslTlvs IV ontllood w zLrEsxtegenhetaanstéandeItersfeestteRome,om dekroon desRi
jlksuitzi
jne
halldcn le ontvangen (1). Lat
erwerd ditweder,en waarschi
jnli
jk tothetPaaschfeest

fles volgenden jaars verschoven, declz vôl
'r dien ti
jd wasde Pausoverleden,en de7 van
Keizerslkroolting s'an A'
VILLEAX naar cene onzeltere toekomst verwezcn die nooitA'oor R
ntvi
erm
y
.

hcm is aangebrolken. Sommigen beweren# datlai
j werkeli
jk te Rome gelkroontl
is: doclz ditword: door de zaak zclve wedersproken, dewijl hi
j zich nergcns Kcizer
lloemt, noch met dezcn titel gedacht wordt(2). Hij vernam 'sPausen afsterven op
eenereis naar Dtti-tseltland, waar lai
j gclukltig,reedsa1sweltig Hoofd desRi
jltswas
gehuldigd geworden. Avellte tocgenegenheid hj alom ontmoette, getuigtlli
jzelfin 1255
eenbriefuitSpl-ereaan den abtvan Egntolîd. ))Opdatgi
ju overden toestand onzcr
zaken verbli
jden moogt, zoo weet, dat tecn wi
j onlangs debovensteledeelten valz
Dttg-teeltland omtrentden A'
J'I bezochtcn,wi
/
jiederecn zoo begceriggevondenhebben,
om onze heerschappi
j te erkennen,datcene moeder zich overhetwederlevend worïlela van eenen eenigen znon, dien de dood haar ontruktlaad, nietm eer verheugen
kan, dan men zich oyer onze tegenwoordigheid verlaeugtle, en ons welbelaagen en onze
bevelen naauwkeurig opvolgde. Elt opdat niets aan ons genoegen m ogt ontbrekcn ,

laebben M'
i
j ook recds hetslotTrlfelsmetde Iteizerli
jke sieradcn,ecnemenigte heiligdommen, cen onbeschri
jfeli
jken schat, despceren deltroonin onze magt,en bezitten die in vrede (3).:' DconlustcnmctdeW est-Friezen riepen hem uitDttitecltland terug,wcrwaartslai
jzicla,naecnvcrbli
jfvan eenige maandeninzi
jneerfslaten,
weder begeven, op nieuw algemeene welwillendheid ontmoeten lactRi
jnsche vcrbond
lllegtstatigbekrachtigd had (1.
2.
(1) Zie Epist. zxxoc.IY apud nz sEftaxp p.86. V.xlEnls, Grootf'/lcg'/crl.t.H oll.D.1.
bl.291J292. DatwlrtEx na deze ontbicding ecne reisnaar Genua (nietGeneve,zeo a1swAoExwAa zcgt, D.1I.b1.396) ondernam ,en aldaardoordcn Pausmetgrootenluisterontvangenwerd,

geli
jknl SEIA, p.86 cn deA/erî.uitdelaageLanden,b1.135,vcrhalen:kan metden loop
tler zak-en in dit ti
unt,niet welovcrecngcbragtwordcn.
*i
@dp
(2) BltoEllorzlt)D.lI.1:1.148. Reeds vroeger lzad vzx MlEalsditopgemerktin ccn aant.op
dcn K lerk vïf de laage Landen , b1.137.

(3) V.SIIERISJ Chartevh.r.Iloll.D.1.1al.279.

(4)Fitvocrig bcschri*
ift XEEUMIN dentogtdesXoningsdoorDuitsehland cn zijnevcrrigtingelt.
#

!).II.B.V.b1.226 236,261 278.
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Sinds meer dan eene halve eeuw hadden de W est-Friezen,onder den naam van on-

derdanen dcs Graven van Rolland, hunne vri
jheden en regten ongestoord genoten,
toen zi
j,naareeniger meening,op aandrang van Koning KoExztxAo IV ,hetHollandsch
grondgebied doorhunneinvallen verontrustlen (1). Althans,wILLEM 11hadintwaalf
honderd twee en vjftig hetslotte Heemekerk in Kennemerlalld gesticht,om hen in
bedwang te houden , en het beveldaarover aan GERRIT van H eem ekerk opgedragcn,

welke hen twee jaren daarna op den elfden van Bloeimaand,in eenen scheepsstrl
qd op
de meren, welke Kennemerland van W e&t-Friesland scheidden,overwon,waarbg
zi
j vi
jfduizend manverloren (2). W'
ZLLEM zelf,vergezeldvan eenaanzienli
jken stoet
Duitsche en Nederlandsche Grooten, moetnog dieper en verwoestender inJfe&t-Frze&-

land zjn doorgedrongen, en Fronen nevens Ouddorp vermeesterd en van keuren
voorzien hèbben /
). Doch dezenederlaag ontvlamdeslechtsdewraak der W est-Fries3
zen en Kennemerland bleef steeds blootgesteld àan hunne invallen en strooptoglen ,

terwi
jl KoningwILLEM elderswerd bezig gehouden (1).. In den nazomer van het
Jaar twaalf honderd vi
jf en vijftig rukten zi
jne benden op nieuw in W est-Friealand, en vermeesterden eenige dorpen, terwi
jlde weerspannige bewonerstot de be-

lofte gedwongen werden, vgorlaan de tienden van allaunne bezittingen aan de H0llaudsche Graven af le staan. De Koning echter begreep te regt, datdeze onvolkomen

overwinning de vi
jandeljkheden der W est-Friezen nietzoude beteugelen; en om
aan den steeds llernieuwdcn stri
jd voor alti
jd een einde maken,besloot hi
j den
laeirtogt mct nadrulk vnort te zetlen , wanneer de m eren , moerassen en onlanden ,
welke kkre8t-Frleala'
nd doorsneden, en hem tl
aansverhinderden verder voorttetrckken ,

zwaarbevrorenzouflen zi
jn (5). GeheelHolland en Zeeland werd derhalvetegenhet
bcgin s'an den naderenden winter terheirvaartopgeroepen, en tea nosten van J lk-

(1)NArctEarsatlannum 1256,aangchaald bi
*
ioRtzRs;fcdcâz'.r.Leb'denJb1.2S1.Ed.6141:
F

cl1 wa
toExttlt, D. Il.b1.400.

'

(2) Lurwoto vlx woh'
ruor bi*i
lxRs, t.a.p.bl.290. O?z#e 11011.bir..
Sro,
n.Achttiende
@ oR
lliv. c. 13. Verg. s. EIKET-ENnERG': Jlkm aar, b1.63- 65,welke hetverliesder W cst-Friczen

slcchtsopAijfLonderdmanbepaalt.
?z castri' ïzl
(3) Ditlali
jktuiteenzijnergiftbricven van welkezlhetonderschriftluidt: Datum v-'
depopulatione 'f-z
edf-Fg'fdïce, ultimo v'
llïwf/ Cal.Jkzlïï iItdictione duodecimo cnvlo Domini

1254. Zie Chron.Episc.J.
/fbl#ezl4',apud PzsTonlrx, T.Il.p.830. MSXRMAX, Codem .
J.
?0/lo.
Ascffc'
lf,
v,bl.383- 385.XEERMA.
w, Gesch.r. &r.wItI-EM 11, D.lI.B.l7.b1.1œ . Yerg.M'Auz-

xwys,D-lI.bl.401.en caoEBE's Vel'
l).ovcrGraafy'tonlsV.b1.7.(1).
(4)Zie hiervoor,b1.253.
(5)MzEltxz,Jt.a.p.b1.247.
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ntaat. een nicuw slot, Toornhurg genaamd, t0t dekking van Kennemerland opge-119()1256

worpen (1).
Hoe gaarne wxr
al-E;z zich in dien ti
jd naar ltallè-had begcven, om deKeizerli
jlte
kroon te ontvangep, l
konde lli
j hel cchter niet van zich verwerven,deHollandsclle
grenzen Ondertusschen aan den moedWilder W est-Friezen pri
js te geven (2). Hi
j
,

vertrek derhalve uit D aitacltland en kwam te Utreeht. Door groote voorregten en

uitstek-endegunstbewi
jzcn,wasdezestad tenlaoogsteaanhem verpligt,enhi
jhadzelfs
zich onder hare burgerslatenopteekenen (3). Terwi
jlhi
j op deSt.Xariënplaatszich
met de geesteli
jk-laeid minzaam ondcrhield over het stichtcn eener nieuwe kapelter
ecre van sT. zoals, of over het verri
jken van hct bedehuis aan dezen Heilig toegewi
jd, slingerde eenc onbekende hand een zwaren steen digtlangszgn hoofd (1).
Ellt is ontstelt
l, verbaasd , verontwaardigd. ))Heb ik dil aan u verdiend, Burgers

Tan Utrecht/'' riep de Koning getroFen uit, terwi
jl lai
j den steen in zi
jne handen
55*00*.
b

))Is dit het l0on voor de weldaden . die ik u bewezen, voor de trouw , die

ik u als medeburgergetoond,voorden i
jver,degcvaren,demoeiteen opoflkringen
met wellke ik u en uwe regten verdedigd heb !

Zoo waar G0t1leeftcn sT.zoRls!

binnen hetjaar za1dezes'orstenschennisyewroken worden-'' Ilierop steeglai
jdadelt
jk
le paard en snelde de stad uit, welke kortdaarop eene norlogsyerklaring van hem ont-

(1) D1rBEKA,p.87. BrcuEtlrsad nEKAMJp.90,91. Mzxsoxlg Cltron.ln xwTTllàzx Jnalect.
T.II.p.157. Oude #/#.D ir.A
'ron.Div.XV1I1. c.27. Usno rxxzr,, de Aer. Frisg
-c.A té,
l.

Lib.X.p.156. EIKESENSEROSAlL-maar,b1.78,79,en dc aldaaraangehaalde Schri*i
crs.
@v

(2)MEslssroxz,D.I1.B.111.b1.112- 114. DEBEKAJp.87. DeAîerâ.ltl
-tJelaagezt.
Jndcn ) bl.136, 137.

))Soudicval'
en,''zegtwltl-ExbijSTOKEJnin vreemdcn landert
En dwingcn tote m inen Landen
De lieden,en m ynssclfslant
Soude blivcn butcn miere hant?
.jo t warc sccnde,
Lietic de al openbare,
En vocr hier en vocr dare,
Ander liede te docn fonder,
En laten de mine albesonder
Onbcduonghen sonderdanc.''

(3)D::zKl,p.80.
(4)BII-DEROIJK,D.II.b1.150,schràirtinnavolgingvandeAlcrâuz-tdelaageLanden,bl.137,
dat dcze stcen den Kening eenc zware wende tocbragt. D:B:xz
kzegtslechts:caputjerecontri.
verat-') p.87.

lI.oxnz,.
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I190 xing. Den dader konde l
'
ncn in spi
jtallcrnasporingen,nergensontdelkken,en zi
jne
1256
uitlevering was nogtans de voorwaarde op well
ke A'
V'IIaLEM den gezanten, die gezonden

waren om zi
jncn toorn teverzachlen,verklaarde,destad voor een geheelen ondergang

tewillen bewaren. Xenzag derlaalvenlctangslt1etoelkemsttegemoel(1).
Helzi
j de zuchtom zich op Utl-eeht te wreken,hctzi
j een edelerbegil
aselden K0ning aangespoorcl heeft, lai
j bcproefde alllaansmctde Nvesl-Friezcn in onderllandeling
2.
5vantetreden. Zi
jnevoorslagen werden echtermetverontwaardiging s'an dehaudgewezen;
vi
n- en
tA
el
-n).

nu trnk 11i
J. aan het hoofd s'an ongeveer dertig duizend stril
.ders , aoor g tkpgagl.

125.
5 naar F roonen, om van daarin het harlvan kkrest-Frîeeland te dringen. Een groot

meer, denkeli
jlt de Ileer S'
M/g:zzkrccrd en de Scltermer, sinds in vruchtbaar
land hersclaapen, schorste lzier voor eenigen ti
jd zi
jnen togt. Toen men het i
js
sterk genoeg oardeelde, om dien voort te zelten, verdeelde V-II-LEAIzi
jn leger
in twee hoofdafdeelingen. Hi
j zelfnam hetbesreloverdegroolstehelftopzich,wellke
naar dezi
jde van Hoogtooudezoude oprultken,waar de vi
janden h'lnnehoofdmagtbi
jeen getrokken hadden. De tweede afdeeling werd aan laet geleide van wILLEAIran
s'rc#:o-p#: en DIRK ran .
cï
J-zl#czztoevertrouwd , welke de Drechlerlanders,ten Zuiden
.

Val'
lMedemhll'k, moestcn beslri
jden. Helkri
jgsgeluk waslaun gunstigerdan denKoning, wien het totnu toe zoo onafgebroken verzeld had. Nietverre van Ilbogwoude

stonden de Friezen in digte drommen op het i
jsgeschaard. Geklcetlin ligte linnen
wapenl
-olklten,en gewapendmelwcrpschichten,stri
jdbi
jlenenhalvepieken,wachttenzi
j
denvi
jandeli
jltenaanvalaf,terwi
jlanderen$metpolsstokkenvoorzien,achterderietbosschen,
die hier en daartusschen he@i
jsopschoten,verscholen lagen. De HollandscheRidders
en Edelen waren zwaar geharnast,in hetbi
jzonderdeKonipg,wiens grooten moedig ros medein vollewapenrusting en meti
jzerbedektwas. Detragetogtoverdegladde
enbedriegeli
jkebaan,wasgehcelin stri
jdmetdevoortvarendheidvanWI1,LEAx. Ongeduldig en evenalshi
jophctveld gcwoon was:renthjzi
jn volk vooruit,doch onverwachtsbreekthe@i
jsen zi
jn paard zakter door. Eensklapsen woedend vliegen eenige
:8 vanFriezenvanachterderietbosschen op den worstelenden ruiteraan,dienzi
j,naarmen
.

Lonw-wil nietherkennen ,en welke,te vergeefs een grootlosgeld aanbiedende, onderhunnc
maand

'

1256 slagen bezwi
jltt. Hetbaartverwondering en heefthetvermoeden van verraadofkwaadwilligheid opgewekt, dat niemantl van 'sKonings volk , onder wier oogen, a1s hetwa-

re, bj vermoord werd, hem gevolgd of tezî
jnerreddingistoegeschoten. W elligt
was dit ondoenli
jlt; ook beweertmen,dathi
jrcedsteverwasvooruitgereden,om

hem ijlings ter hulp te snellen (2). Hetverliesdes Opperhoofdsverspreiddeal(1)DEBEK:,p.87.
(2)DeKlerk '
lfc
-fde laageLanden,bl.13p.
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90-.
ïemeene verslagenheid, schrik en wanorde in hctleger, datnu door de Avest-Frie-11
1z5
(l
zen werd nagezetj welke er eene vreesseliikc slagting onderaanrigtten , en de overwine

.

'

ning van BREDERODE op de Drechlerlanders behaald,bloezig wleoktes. jjetjjk des
Konings werd heimeli
jk onder de haardstede eenerwoning teIlbogwoltdebegraven,
waarhelzeventienjaren verborgen bleef(1).
Kort van jaren maar rt'k aan roemruchtige daden, washetleven van W ILLEAI1l.
.

Xet hem verdween de schoone dageraatlvan rust en gelulk, wellte over D ttztsehland ,
z0o vele slormen , scheen aan te breken; enoOkIlolland belreurdeinhem hetverlies
*na

Van een zi
jner groatste en beste Regcntcn. Hi
J' was deor de natuur gevormd vool
groote daden en eeneglansri
jkeloopbaan. Immcrs devoordeeleneenerschooneenkrachlige gestalte, wellke in dien ti
jtlvooralila aanmerking kwanaen , cn een gelaat waarop
adelen innemendheid warenvereenigtl,werden bi
jhem verhoogddnorvoortreffeli
jltehoedanigheden van laart en geest. Hi
jwordt afgesclailderd a1s een regtschapen en godvruchtig Yorst, goedhartig en weldadig, rondborstig en aflkeerig van alle onregt, verhevenboven alleswatnaarvalschlaeid ,laagharligheid ofoncdelheid zweemde, grnotm oedig
tegen vi
janden, en bovcnal erltenleli
jlkjegens vriehden voorbewezen dienslen, eene
deugd temeerin deGlooten der aardelebewonderen,naarmate zi
jzeldzam crin hen
gevonden wordt. Oorlogsmoed en beleid paarde hi
jmetvoorzigtige staatkunde,onverpoosde werltzaamheid en eene onwrikbarestandvastigheid in hetdoorzelten zi
jnerw el-

doordachte ontwerpen. Xeer door ongeveinsde minzaamheid, dan door de ri
jke geschenken en voorregten,wellkehi
j meteenebi
jna verkwistende hand uitdeelde,boeide
roxE,D.1I.B.111.bl.114- 120.LolyEwlzx vlxS'EL'HEM;
(1)AIATTHAEUSpAnlslExsls,p.793.Xstlss'
Spiegel Sïdlorïccl, B.1.c.38.bl.50. 'îvllzllEtqlrs PROCURITORJ p.514. AlExcoNls Chron.ap.
MATTUAEI Z nalect. T. I1.P. 157. DE BEKA) P.87, 88 et srcHEl-lcs ad eun4em P.91. Cltrou.
g.p.270. J.AtEvolsJ
dè Ilollant.apud MATTII.
N>:rM , Z nalect.T. V.p.543. M agn. d/lrozl. Bel
de Orig. et res. gest. .
P.
/?. de é'/'
e#cr/tl:, in x,
kTTuaErsJ A nalect.T.1.p.622. Oude H oll.
D.
ir. Kron. Achttiende Div. c. 27. bl.172,cn vlx otprrlltlyivyrx, b1. 318. D eK lerk '
llzrfdc

laage Landen, b1. 138 140. E.nExlsoàa#f,
:f.r.Oost
friesl.bl. 118. Verg.rsno>:
MSIIrS,
de S cr. Frîs.S ïdf.Lih. X.p. 156 , 157. Sclzoràwcs, Fr. H '
ist. B. lY.b1. 136. )'
IEERMI,)
Gescâ.w. &r.wzttEx 1I.D.ll.B.V.1a1.284- 293.
.
izen:
tlcvnEcopER poogtin ccnebreede aanteekcning op xEzlsSTOKE ,D*1I.bl-170--180,tebewi
z
o
o
we
l
Du
i
t
s
c
he
a
1
s
Ne
d
e
r
l
a
nds
c
hc,
Le
t
sterf.
dat mctdezcn Kroni*
ikschri
*
ivcr en vele andereJ
van wlttEM 11 in 1255, op den 28 van Louwmaand moetgcsteldworden. Ondertusschen heeft
jaap
v. xlEuls, Cltarterb. m. Iloll.D.1.121. 292 , 293, vierz xttTl'
r, Ilist. Crit. Com .T.11. P.I1.

p.669-675, twee) en MEERXIN ln zi
jn Codez .
De
'lom.Jp.388-394,achttien brieven bi
jgebragt,welke alledoorwlz-txql11, na den 31 van Louwmaand 1255 zi
tgegevcn. Men za1tocll
#i
'n ui

wel niet willcn bcweren,datdetiidmerken van aldezestukken onjuistofvcrminktzi
jn? Daar*@

enbnven begunstigtook de geheele loop dergcbeurtenissen niethet gevoelen vanuvvoscopEl.
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112
95
06
- lli
j Vorsten en volken aan zi
jnebelangen. De toegang totzi
jnen pcrsoon wasvoorelk
.

zi
lner onderdanen ,zonderonderschcid ,geopend ; eniederlkonde op lzcm ,alsden onpar-

ti
jdigenhandhaveren verdedigerzi
jnerregten,rclkenen.DenbaldadigenadelinDttitseltland had hi
j door den landvrede gebreideld;roovcri
j en geweld beteugeld,en regt,
orde en rustin lletRàjk teruggeroepen. De zaden ttateenen geregclden laurgerstaatin
Ilolland, reedsdoor zi
jne beideonmiddelli
jlke veorgangcrsuitgcstrooid, ontwiltkeldcn
zich voorspoedig en heilspellend onder zi
jn bestuur,en zoutlcn ongetwi
jfeldtotcene
verrassendehoogtezi
jn opgeschoten,indien niethetbemagtigen derDuitscheri
jlksltroon
cn de geschillen met K laanderen ,hem verhinderd hadden, zich geheelen onverdeeld

aan de bevordering van Hollands welvaart toe te wi
jden. Yeelnogtansheeftlai
jin
cen onrustig bewind, ten nutte van lzetalgemeen en tcr gunste van laandelen ni
jverlleitlverrigt. A'
fegcn cn vaartenzi
jn onc
lcrlaem aangelegd,bi
jzondcreI'
Ieemraazscllappen
t0tenderhoud en verbetering der di
jltcn ingestcld,(lereglspleging cn straflkn op ecnen
meer algemcenen, gcregeltlen en tluurzamen voel gebragt, terwijl in hetbi
jzonder
de bouwlkunst, door hetslichten van verscheidenegebouwen,zooa1slletHofbi
j den
Vi
jver in '&fftzg:, hetStadhuis teHaarlent,en cen verbli
jfofpaleiste Alkmaar,
benevcns velegcesteli
jlke gestichten,die aan llem wordcn teegeschrevcn,bevorderd en
aangemoedigd werd. Alkmaar,Sccv-fcpzz,Deljt,J;z
-##t?J1?r?-g ,Zl'erzkzeeenrnissclaien
nog meerplaatsen,beurde hi
jop,tloarmetoordeelgegevene keuren,wetten en5'001*regten. Donthurg en LFcst-Kappelbegiftigdelli
jmetslatlsvri
jhcden ,en zag mctwclgevallen zi
jn naam ondcrdiederburgersvan Utreelttopgenomen. Xctschrandcrlacid
wist hi
j dc Edclen en Lecnmannen,wellkeditbegunstigen en lletaanwasscnd vermog0n der sleden met leedc oogen aanzagen , te bevretligen en hunne toegenegenheid ,

wellkelzj zoo zeerbelaoefde,tebewaren. Nietmindcrwaslai
j gezicn bi
j degeesteli
jklaeid, dewi
jl lai
juitstaalkundc,ofuitoverluiging ,naisschien weluitbeide drangredenen te zamen, de voorregten der Kerlk in zi
jn gebied vernaeerderdecn hare dicnaren verri
jkte. Zoo gelukte het hem , zich lai
j dedriestanden dermaatschappi
j,dcn
adcl, dc geeslcli
jlkheid en dcn burgerstand, bemind temaken;ecn bewi
jss'an zi
jne
raote begaafdheden a1s rcgent, van de onbcltrompenheid zi
jnsverstands,cn van de
buigzaamheid van zi
jnen geest.
zoo5,elcverdicnstenwcrpellcenenvqrschooncndenslui
jeroverdiedaden,wellteuiteene
aangeboren zuchtnaar roem en llecrsclaappi
j;uilzi
jnentrotschcnenopbruisendcnaard,of
uitslaatkunde en noodzakeli
jlkheitl voorlsprolen,en wcllkedikwcrfstri
jdigwarcnmetzi
jn
laart,zoo wela1smetdevoorsclariftcnvanregt,billi
jkhpidenwaardigheid.Ilctaanvaarden
van eenelkroon metzo0veledoornen omzet,alsdiedesRoomschenRi
jks,getuigdemeer
van naoed dan A'andoorzigt;meer s-anjeugdigei
jdelheiddanvanl'
nanneli
jlteberadenheid.
Daar hi
j niet doorcigen l'
nitltlelen laetbezitdierltroon ltondeverwerven,geraaklehi
j
vanden Pausgeheelafhankeli
jk,en zi
jn gec
lrag teL.
l
-olz@,waarlai
jverpligtwcrd,den
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sti
jgbcugelvasttehouden,wanneer deH.Vadertepaardsteeg,wasdiepvernederend112
90
56
voor zi
jnen rang, en isonverltlaarbaarinzi
jnkarakter. Zi
jneblindegehoorzaamheid
aan de bevelen van Rome,znnderdie aan de wetten derbilli
jkheid te toetsen,s'erleiddellem totlletplegencndulden vanwanbedri
jven,A'anwelkeLi
janderseennatuurli
jken afkeerhad,en dielli
j voorderegtbank l'an zi
jn cigcnlaartnietkondeYerdcdigen,
ook dan nict, wanncer men hem in-den geest zi
jner eeuw beschouwt, en gelooft,
datlli
j in gemoede,van de oppermagt der Pauzen ovcr de Versten overtuigd geweestis. Door laetvcrpandenvanAljjnîegclt,Dttl-ehttrg en Arles,een onvermi
jtleli
jk gevolg zi
jner oorlogen om dekoningslkroon, beroofde lli
jdeze sleden grootendeels
van hare onschatbare vri
jheid, en men heeftde vraag geopperd, ))ofhets'erliesdier
vri
jheitl niet de oorzaalk gewecst is, dat de oude zetelvan XAREL den Grooteaan de
JFaal, de beroemde ri
jksstad, z0o gelultlig voordcn kooplaandelgelegen,thansniet
meer dan eene matige landstad isxan elf duizend zielen?'' Om ziclz geld envrienden
te verschaffen schonlt lai
J- ook andere ri
jksgoederen, tollen en onderdanen 51'0g P11

droeg dus bi
j totde laterearmock
le derKeizcrs, die slechtscenen i
jdelen titel, en in
llet gcheele Ri
jlt geen tluim brecd gronds meer laadden. Te regt is zi
jne onbegrensde milddadigheid jegens zxx van Jrennes gelaaltt gewordcn, en dat lai
jaan
dezen op nicuw Zeeland helre&ter Seltelde, met het Land ran a#cîwr, W aae cn

de /,.7:?- Jmhachten uilgaf, lloezcer lai
j zich nu npeoJ'?fr:van den middel-lecnhecr
ontslagen lton rekenen en lletbetwiste Zeeland gelleel vri
j bczitten. Zi
jn gedrag
met belrcltkfng tot MARGARETIIA van K laanderen is niet van trouwloosheid, Avraalt-

zuclzt en trolschheid vri
j te plciten, doch :an den andercn kant meeterltend worden, datde '
sluwe, l'erratlerli
jlteen ovcrmeefligeGras'
in,hem weleensnoodzaaktede
grenzen van regten redete overschrgden. Allcstezamen vattende,wegen detleugden
!

ruimschoots op tegen de gebrelken van Koning vrxruluEhx11, een Vorst, wellte op de
dankbaarheid dcs nageslachts de onbetwistbaarste aanspraal
k heeft. Aan hcna toch is

Nederlalld,voor een greotgedeelle, ))dieburgerli
jlle en staatlkuntlige voorregten l-ersclaultligd,welltelletboven z0o velevollken in El/z
rt?/.
?c gelultlkig onderscheiden (12.',
UTRECIIT. OvzsRllssEs. DayrxvllE. Onder AVILLESI11 bereilktehetoude grafeli
jlt lluis
t
we
e
t
e
l
gen
ui
t
dat
be
r
oe
md gevan Ilollalld de naiddaghoogte van zi
jllen luisler; en
slacht bckleetlden in dit ti
jdperk, dell bissclaoppeli
jkcn zelel van Utrecht. Bisséhop
rovoEqvlzx, de broedcr l'an Graaf Fluonls llI, lzad de laatstejaren zi
jnslevens aan
lzet bedwingen van het oproerig D relltlte m octen toewi
jdcn. Iletvuur der twee(1)Vcrg. wAIIENA,
tR, D.1I.b1.403 408. AIEERMAX?Gesclt.r.Gr.wlrtEM11,D.1I.B.A,
r.
1)1.301- 313. V.x,
kxpEx?Kaderl.ffc/-clfcri-.D.1.b1,100 112. llltoEnnlzl
tpD,lI.la1.143 ,,
J52 158.
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e aangestookt, ofschoon
1190- dragt aldaar was, naar men verm oedde, door owwo van Gel,
t.
12.
56 d

ezeGraaf,doortusschenkomstdcs Keizers,metBovnEwllxwasverzoendgewarden (1).
Debrondezertwistenontsprootuitdeknevelari
jenvanFl-opklsranFt?rcz/sprg/à,welke
voor zi
jnen stiefzoon yorxEh, de slotvoogdij van Koevel-den,cn laetdrostschap van
D rentltewaarnam ,enverpligtwas,van'sBisschopswege,detellenteheffen.Zi
jneafpersinï0n drukten in hetbi
jzonderdeonderdanen desGraven vanBentltem ,wcllkezichdaaroverbi
j zi
jnen broeder,den Bisschop van Utreeh,
t,tlen lecn- en opp.erheervan hetgew
west,bcklaagde.Na vele vergeefschevermaningen,werdeindeli
jk doorBocoEwllxdeban
rlver denweêrspannigen slotvoogd uilgesproken. Fluonlsbeltommcrdezich weinigom deze

uitspraak. Hi
j versterkte zich op hetslolteKoettel-den, datechter weldra doorBouDEll:5 '
urlzx belegerd en na eene dappere verdediging ,totdeovergavegedwongenwerd. Beide,
Fluoltlsen vorxEh,vielen in handen van den overwinnaar enwerdeninhetslotTer Sbrâ';

opgeslolen. lnmiddels werddeRidder olzssERr ran .
/pt?t
vfdicz
rx Lperayn?)el1naderlaand, tegcn den zin der Drenthenaars, Graaf o'
r'
ro van Bentltem zelf, welke reeds

lang daarnaargetrachthad,doorden Graaf-Bisschop inhunneplaats aangesleld (2).
Ondertusschen llad voLxza in zi
jnegevangeriisde teedere gunsten verworven van de
dochter desri
jken RiddersALBERT l)z LEEIJAV ,en haardan oolkgehuwd. Op haaraanhouden, en gcschraagd door cenigevermogendebloedverwanten,werd lai
j onhslagen en
ilem vergund,zich op zi
jllouderli
jk erfgoed teJnze,onderRuhten,nederte zetten.
Sleclltbeantwoorddelai
j,aan ditgunstbewi
js; wantmisnpegd,dathem zi
jneleenen niet
teruggeschonken werden ,hetgeen in den Bisschop een slaatkundige misslag zou geweest

zi
jn,woeldehi
jzoolang,toteindeli
jltdeDrenthenaarsinvollen opstantlltwamen.Aan
hun hoofd, en versterkt door de Groningers, die middelerwi
jl in onmin met Itet
Sticlttgeraaktwaren,viellai
jplunderende en verdelgende op de bisschoppeli
jltegoederen in Drentlte aan,en legdehetstadje Koererden me@den voorburg deskasleelsill
de asch. Om deze geweldenari
jen te beteugelen en tetuchtigen, rultte de Bisschop,
ondersteund door o'
r'
ro van Bentltem ,meteeneaanzienli
jlte heirmagtinDrenthe,dat
nu uit weerwraalt, llaar men wil, der roofzucht en verwoesting werd pri
js gegexen. Door tusschenspraak des Graven van Gelrewerden spoedig de vi
jandeli
jk-heden
gestaalkt,en zestien gjzelaars,Aier uitGronkngen endeoverigen uitDrentlte,den
Bisschop in handen gesteld en naar D eventer gevoerd, alwaar de geschillen vcreffend
zouden worden. De onderhandelingen werden begonnen, maar de Utrechlsche Kerkvoogd tegen den Graaf van Gelreargwaan opvattende', brak die'plotseling afen wierp

degî
jzelaars,tegen regten rede,z0oa1svandeGeldersche zi
jdebeweerdwerd,in de
(1)Ziehiervoorb1.151.
(2)DESEK.
&?p.58aIlagn.Cltron.Bel
g.p.212,213.
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gevangenis. Devi
jandelj
ikheden werden hierop hervat;voxzltER verraste bi
jafwezigheid1190-

des Graven s'an B entlle3ît lletslotKoererden en nam de Grayin metlaaar gevolg ge- 1256
,
vangen. BornEwxzx vielin D rentlte cn sloeg hetbeleg voor Koeverden , laetwclk hevig bestormd werz. Door tussclaenkomstvan den Aartsbisschop van Keulen en den Bisschop van nlltnster ,werd ondcrtusschen te D eventer een verdrag getroffen enbepaald,

))datalhetgeroofdeen verwoeste op debisschoppell
jkegoederen in Drentlte zOu worden vergoed en hersteld ; dat den Bisschop duizend, den Graaf van Bentltem en dcn

raden, denkeli
jlt de zoo evengenoemde scheidsmannen,honderd FriescheXarken zouden worden uitgetcld; en dat aan I>
UVIIOLF, zoon van voxzKEh ,K oeverden ,D renth,
e
en de dienstdes Bisschops overcenkomstig de oude en nieuwe Toorregten , zouden wor-

den gegeven-'' Nu waarschi
jnli
jk eerstwerd degevangeneGraTintegendegi
jzelaars
uihgewisseld en in vrl
jheid gesteld (1).
Door deze overeenltomst cchter verloor de Graaf vanBentltem lzetgebied overD ren-

tlte,hetgeenhem geweldig tegendeborstwas. Op zi
jnaandringen,welligtook door
het niet naltomen der voorwaarden aan de zjde der Drenthenaars, vatte deBisschop
weder de wapenen op, en legcrde zich met eene aanzienli
jke.ltri
jgsmagt nabtj
Koererlen. Op den avond vôör den dag t0t den slag bepaald , geraakte men

handgemeen door de onbedachtzaamheid van eenige jonge kri
jgslieden, welke op
de Drenthenaars aanvielqn, doch naar de legerplaats teruggeslagen werden. Hungeschreeuw bragt hier alles in beweging; schrik en verwarring verspreidde zich alom ;

hetvlugten werd algemeen. Te vergcefsbragtdemanhafte Bisschop een gedeeltezi
jner
manschappenbi
jeen en drongop denvi
jand aan,diesteedsin gelalaangroeide,terwi
jl
zi
ti
#ne bqnde gedurig verluinderde. Naeenheviggevechtwashi
jgenoodzaaktaan zelfbehoud te denken, en ontkwaxn naauwell
jkshetgevaar door devlugt. Dertig zi
jner
dapperste mannen waren gcsneuveld en honderd ridders met eene m enigte volks en

wapelltuig,in handen dervi
janden gevallen. Verbitterd op denGraafvanGelre,welke
de Drenthenaars ondersteunde,viel llt
j methetoverschotzi
jnsheirsin deF:JZZ'
?
Z:,
van welke een grootgedeelte te vuur en te zwaard verwoestwerd. De Graaf bleefhem

nietsschuldig;hj vielin Twente,verbrandde Ootmarwum en bemagtigdeverscheidene
Overt
jsselsche sloten; eindeljk bestormtle llt
ljDeventere1f dagen achtereen, zonder
ziclz daarvan meester te kunnen m aken. Inmiddels bewerltte de Hertog van B rahand
een vredesverdrag tusschen den Graafen den Bisschnp , waaraan zich echter de Dren-

thenaars zoo weinig gehouden oordeelden, datzi
jaldebisschoppeli
jlteinkomsten van
(1)DEsxl
tAzp.58.Magn.Cltroqt.Belg.p.213. Mz.
Gw1>,Geseltiedk.Orcrz?gfvan de:c.
stnren in Drentlte, D.lI.St.1.bl.12- 14Jverhaaltdenloopvanltetgebcurdeeenigzin:andersp
doch op welk gezag is onsonbewust.
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1190- hun gewesl ovl,o van Gelre toewezcn. Bovozw xzx wendde zicla nu om hulp tegen
1256

.

jteXHentz aantrof.Hi
j ontving
zjneweêrspannige onderdanen,totden Keizer,wien hi
21vande stelligste verzekeringen van bi
jstand,doch mogtde vervulling daarvan nietbeleven.
6r
2
S
Yi
j
f
t
l
a
g
e
n
na
z
i
j
n
e
a
a
n
k
o
ms
t
t
e
Me
ntz,maaktededood een eindeaanzjneonrustige
maand
1196 loopbaan. Hetli
jlkwerdnaarUtreclttgevoerd en indeHoofdkerk begraven (1).
Achttien jaren had Bornuwlzx in bi
jna onafgebrclken oorlogmetdenGraafvanGelre,
lzetStlehtberegt,en zi
jn dood baardenieuwe onlusten. Er'onlstond wedereenedubbelevcrkiezingdoordekuiperijenderGravenvanIlollandenGelre,dienhetnietonverschilligkcntlezl
jn,wiedenUtrechtschenzetelbekleedde,enwelltedeswegegewapenderhantl
in Utreeht getroltken waren. De keus der Kanonilten zweefde tusschen den Ulrechtschen Domproost, Ilzrtlt van H olland ,broeder des overleden Bisschops, en Altxolzbvall
Ieenhltrg , Proost van D oventer. De Graaf van Ilolland verklaarde zich v001-gene;

tlie van Gelre voor dezen. Xen kwam totgeenbesluit. Eindeli
jk bevestigdeKeizer
xlExoltllcVIzi
jnen bloedverwant,denDomproostoll
AK,metringenstaf(perczlnuîlzzzl
etpastoralem icczzfdlzzzl,totdatdePaustusschendebeidemededingers,welkezichnaar
Romebegaven,uitspraalkzoudegedaanhebben (2). Hetisopmerkeli
jlt,datooltindcze
verkiezing de Aartsbissclaop van Kealen , onder wiens stiftUtreehtbehoorde,nietge-

kentl werd; een bewi
js, datdesti
jdsin laetlkiezen en bevcstigen derUtreclatsche Bisschoppen, weinig of geenachtop hem geslagen werd (3). Hetwcreldli
jlkbeheerdeg
bisdomswerd ondertusschen door den Keizer aan Graaf oznlt VlI van Holland opgedra-clttstelde,in
gen ,die zich derhalve in hetbezit der stad Utreeltt en van hetN ederntl

sPJde
i.
-t sGravenvan Gelre,welkezichvanOverl
jsselofhetBovenatlkhtmeestermaaktc,
Een bloedige oorlog tusschen deze beide gezagvoeders washiervan hetonvermi
jdell
jk
netrt
g
@@b
oevolb
œ. DIRK VlI deed eenen vernielenden aanvalOP de F elz:zc:, doch wcrd ,l'

ken buitbeladen, op zi
jnen terugtogldoor o'
r'
ro van Gelreachtcrhaald. Aanden
Ilel-menherg nabi
j Rltenen,lkwam men t0tqen beslissend gevecht. OTTOwerd gesla-

r,Ilist.cJ-@f.Com.T.1.P.1.p. 147. Dz BEX.
6)p.58.ctCltron.
(1)Cltron.Fgpz.ap.xl-pl.

M agn. Bel
g . p. 213. l-IEOA ) p. 183. Cltron. Tiel. P.166. J. A IZEYDI:) Lib.XIX. c.5.
Ycrg. plcllto'
r: Cltron. m. D rentlto, bl.181 -184. DVMI
IAR, Kerkel. eIt 'fz
-ercly/.D erentcr,
b1.447 450. Tegenzv.staatr.Ilreltthe,bl.71 78. l'
vssrEwoonp,Jaalm.znczlen voorf;:.oa.
I). I,bl. 201- 208. AI&GNIN, Gescltiedjc
.. Orerzigt.D.Il.St.l,b1.8- 15.

:).p.184. Cltron.deTraj.apud
(2)cltron.Egm.apud KlzvlTin 1.c. DEBEx::p.60. 1IEo.
xàTTnz
szl Anal.T. V.p.335. Axowvllcs, de Aei. Ultraj. c. x,p.9. Alqtls sTellx, D. 1.

B.11.b1. 459 .cn dc aant,van llvvoccopEa Jbl.553.

(3)VzlRnlzxJXant.opBat.Sacra.D,II-1)1.128.
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gen en reddeziclztenaauwernood,doordesnelheidzi
jnspaards,overdeGrehhemet11901256
,veledooden engevangenen achterlalende(1).

de vlugt

lnmiddels waren de twee vcrkoren Bisschoppelltepomegekom en. PauscoELEsrlxl7sllI

bcslistetergunstevan altxoLoran l'czllà:rg.
e(2),wellkeechter,volgensanderen,reeds
vöt
srlaetuitwi
jzen desgeschils,zou overledenzi
jn (3). Zekerisllel,datLi
jteRome 1197
sticrf, en olal
t tocn m et de bisschoppeli
qj
l
kewaar.d.igheid isbelkleed geworden. Doeh
:
.
.
oolt lli
eed op .
de terugreis te Papla ofPavlè, en de Utrechtsche Geesteli
g.kheitl
,loverl

kooseenparig in zi
jne plaatsDIRItvan derJare,ProostvanAlaaatrgkltt, den gunste-

ling van Keizcr ITEXDRIK VI, metwienlaijzich op datti
jdstipinSl-cilzè'bevond (4).
Onmiddelli
jk spoedtle zich (1e nieuweKerlkvoogd naar het Stlkltt Hi
jvondhetzeerver.

armd , gebukt onder eencn drukkenden schuldenlast eh n0g TOOr eeD gl'oot gedoelle 1198
in handen van GraafPIRK V11, welke zich in hetslotTer H oret genesteldhad (5).
Om in de dringendstc behoefte te voorzien, trok l
aij,ltortna zi
jne aankolnst, in
.ersoolànaar Frg-esland ,metongmerlt aldaar op eigen gezag , eene schattingteheffen.
P
Ditnu wasin stri
jd methctl'erdrag door KeizerFltEbEallts tusschenkomstine1fhonderd

vi
jfen zeslig aangegaan,en werd door'
NVILIZEM vanHolland,diea1sGraafinFriesland
llct gebicd vocrde, euvelopgenomen (6z
h. Hi
jovervielden Bisschop gcwapenderhand
in sT.onuLrs kloosterteStaveren ,en voerdehem gevangen naarzi
jnen burg te00&teriee,wellken hi
j aan die zi
jdeten bolwerlttegen hetStlchthadopgeworpen. Eenige
monniken el1Friezen vcrlosten echler den Kerkvoogd metgeweldj en voerden hem te

schecp in veiligheidnaarUtreeltt(72.

(1)Cltron.Egm. ap.KtrlT in 1.c.p.148. MEslss'
rt
ll
kz,t.a.p.b.1.459- 461. DEsEl
tw,
g.61. Alagn.Cltron.Belg.p.229.
(2) DEBEI:I, p.61. 1IEo&,p.184.

(3)MEtlsSTOKEJD.1.B.ll.b1.461J462,cn IlrvozcopEasAanm.aldaar,vcrgclckcn metdie
van Ktvl'
rin Chron.fgzyzokzd,p.149 (60J63), cn dicvan vww tEErwEx in Cltron.Tiel.p.170.
Aaxato wasafkomstig uitLetlluisderGraven van Isenbulg ,hctwclk nog ten tijdcvan nccllsszcs,
in magt en aanzicn bloeidc. Zie dc Aanm .op IIED,
Nz p. 184.

(4) Cllron.Egm. ap.Ktrl'
r, c.149, 167. MEsls sToKz, t.a.p.b1.462= 464. DE BEK,k,

p.61,62. lIEo.
&,p.185. Chron.de Trqj.p.336. DccnEl-lrszegtz dat DIRK ran derudcrcuit
ecn grarclijk geslacht van dien naam g'
csprotcn is,maar datlli
j nietheeftkunnen opsporenJ
waar dit graalkchap gelegen was. Xot. ad IIEDAM, p,189.

(5)AlEtlsSTOII.
E,t.a-p.b1.469. DEIIEI.AJp.62.
(6) Zie llicrvoor,L1.169a185,186J 189.

(7)DEBEK.
C?p.62- 11EoArp.185. Chron.de Tmj.p.336.
lI.DEEL.
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q totde Graven van H olTen hoogste over dit alles gebelgd ,wendde zich w xluraEl
land en Gelre, welke,sinds de vcrkiczing van DIRK ran derW tz'
z':,hunneOudeAreeten
hadden bi
jgelegd, en slechls ecne gelegenlaeitl schenen af te wachten, om hunne

wraalt- en heerschzuchtige oogmerken ten opzigte :an Itet ksvz-c/d;, te voldoen (1).
12t
)2 Iletverlangde ti
jdstip laiertoc wasthansgeltomcn;er ontbranddeeenfellekri
jg,dieechter dnor dcn onverwachten aanvaldes Hertogs van Bl-ahand, tenvoordeelevan Utreeht

eindigde(2). DeBissclaop hadcen gedeeltevanIlollandgeplunderd,delkerkteï'
Koer'
A 'z verbrantl, de #%J?:?
,
c: verwoest, Ztttphen veroverd , D eventer hernomen en waà

metri
jltenbuilteruggeltecrd (3). Devoorwaardcnvanhetvretlesverdrag tusschenhem
jkthetvan elders,datdeGraaf,waaren GraafDIRK gesloten,zi
jn onbekend;doch bll
lheeft(1).
schi
jnli
jk na ditverbond,zich vooreenlcenmandesUtrechtschenStoelserkent
$'ILLEAI5Tan X ollalld , WaS esTensYelhierdoor nietbefredigd.
De wrok des Bisj
schops op :'
lli
j nam dan o0k een werkeli
jk aandeel in deonlusten tussclaen dezen en den Graal

1204 sran %009t, en bragt hem op den rand desverdcrfs. Eil
adeli
jk erltende hi
j laem ,
jverde
bi
j een voor hetStgklttgunstig verdrag,a1sGraafvan Ilolland (5). Thansbei
hi
jzicla, de verwarde geldmiddelen des bisdoms te herstellen, loste in watverpand
was, voltleed het verschuldigde le Itome,en bragtzi
jneslolen cn burgen in beteren
j reedsl'roegereen verdrag getrollkn,dal
toesland (6). Xet de Drenthenaars had hi
stipteli
jl
t wertl nageltomen,en waarbi
jhem eene vergoeding van negenhonderd ponden, voor de nadeelen, welke zi
j hetStlkltt berokkend hadden,verzekerd was gcworden. Hi
j behield de reglen op Drînthe, welke zi
jne voorzaten bezeten hadtlen , dech bevest
igde Itrool-r, den zoon van votxER, in de slotvoogdi
j vall
Koererden (7).
Ook de belangen der Utrechtsche Geesteli
jkheid ontsnapten zi
jneropmerkzaamheid
niet. Hi
j bepaaltle dat))hetgevangen houdenvan een lterkeli
jkenpersoon dooreenen
(1) GtwslrsJ Gesclt. d.'Christ.Kerk ïzlNedel'
l.D.1.bl.262. Verg,IttrlT in Chron.Eg x

ntond,p.169 (5).
(2) ZieLiervoor,bl.189.

(3)lxoxvx.deAci.Traj.p.11,12. DEBEKA)p.62. l-lEow,p.185.J.AsEvolsJLib.XIX.
c.12. Het Cht-on.Egmond.ap. KttTlT, p.173,wcidtover dezeoverwinningen zoobreednietuit.
(4)Convositio ïzlfcr Epl-sc.Trcp-.et cp-z-fï,sIlollandiae?apud lEoàx)p.188. V.xlzqls;
Cltarterb. r.Iloll.D.1.bl.140 , 141. Verg.lVlGEx&.
&a?D,II,b1.291.

(5)Ziclliervoorlb1.193-203.
(6)DEBEKAJp.65. HEDA,p.186.
(7)I'
egenlv.é'
fccfp.Drentlte;bl,79.
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xYorollli
l'ken, en wel bjzonder door de Graven van Vpllalld en Gelre,metban el1112
95
06
schorsing der openbare godsdienstoefening moest geslraltworden , wanneergeeneverma-

ningenbaattenendegevangenenietbinnen eenenbepaalden ti
jdwasgeslaaktgeworden.
Even geslreng mnestdeleek getuchtigd worden, die openli
jk en zwaar eenen kerkelt
jke beleedigd had; zelfswerd hetkerspel,waartoe llj behoorde,metdezelfde
strafbedreigd, wanneer hj de Kerk of eenigen geestelt
jlten persoon goederen ontvreemd en nietten bestemden ti
jde teruggegeven had. Bleeflai
j steedshardnekkig weigeren,dan moestdeHecr,wiensonderdaanhijwas,op straflbvangodsdienstschorsing,
hem tatwcdergeving dwingen. Ook de pachlerss'an kerkelë
jke ofgeesteli
jke goederell
moesten in den ban getlaan worden,wanneerzi
jnietop hunnen ti
jtlbetaalden. Dezelfde slraf werd toegepast op Kanonilken , tlie de praebcnde van een ander aantastten ,

ofde verpaclating van kerkell
jlte goctleren verhindertlen;hunne inkomstenwerden daarenboven zoo lang ingetraklten, en indien zi
j langer dan een jaarin hun misdri
jfvolLardden,werdenzjvan hunne eigenepraebentle geheelberoofd-nlogtde Bisschopofzi
jn
OKciaalzich aan degeesteli
jltegoetlcren vergri
jpen,danmoesthi
j,nas'ergeefschevermaning, deorhc@stilslàan van de kerkdiensttot teruggave gedwongen , of zoo ditniet

baatte,bi
jdenPausofdenAartsbisschopvanKeulenaangeltlaagdworden.Hi
jwasverpligt
deKerk metraaden daad,enzelfsmetzi
jneschatkistbi
jtestaan,terwi
jldeKanoniken
gelaoudrn waren , de onderscheidene laooge feesten der Kapittel-kerken onderling bi
j te
wonen. Geen Kanenik mogtin geschillen met eenen amblgenoot, zich toteenen ande-

renregter dan zi
jn Deken vervoegen. Ongehoorzaamheidwerd,wanneerhi
jzichniet
binnen hetjaar onderwierp,methctl'erlieszi
jnerplaats geboet. Stierfeen Kanonilk
zonder uitersten wil, dan was,bj ontslentenisvan anderebewi
jsbarebeschilkkillgell,
llet kapittel erfgenaam van de goederen, wellte hi
j van datkapitlelontvangen laad-''
Voartsvindtmen hier)behalve eenige bepalingen van minder belang , Toorschriften be-

trekltcljkdedienstenen pligtenderKanoniken,hetbegraven vangeesteli
jkepersonell,
cn de straffen gesteld op hetonweltig traclalen naar eesteli
jkegoederenenbedieningen,
op laetplegen van gewelddadigheden 'in de kerken , enhetschenden ofmisbruiken van delt

kerk-eli
jken vrijdem (1). nlerkwaardig isditgedenltslult,tlewi
jlernictalleenuitbli
jkt,
h0edegeesteli
jkheid zich meerenmeerboven dewereldli
jkemagtpoogdeteverheflkn,
en zich daartoe uitmuntend ook van haregeesteli
jltewapenen wisttebedienen,naaar
tevens ook ,datlaet gezag derUtrechtsche Bisschoppen over de Nederlandsche kerlten

geesteli
jkheidtoenniet onbepaald geweestis(2).
(1)Batav. SacraJ 1). 1l. b1.131- 137. qsAslrs, Ge8clt.d.Cltt'i&t.7f.e?-1.in .â?t'#c?./.D.1.
bl.204- 207,208.

(2)Vcrg.GrAslvs;t.a.p.Ial.206.
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1190-- Bisschnp blsx. van derJareei
ndigde zi
jn onrustig dertienjarigbestuur in vrede te
1256
Derent
er,en werd in de DomlterltteUtreclttbi
jgezet(1). Zi
jneverdienstenomlrent
J.of6v.
.

Mrin-hetStlelttmogen nietmiskendwor()en,ofschoon demiddelen,welkelai
jbezigde,niet
te
1
21
rm.
2 overeenstemden metdenoorspronkcli
jkenaardzi
jnergccsteli
jkebedicning;middeleneclztcr
dieineenen ti
jd,toen degeesteli
jltlaeid zoo vaaltden herdersstafvoorlletoorlogszwaard
vcrwisselde, geen opzien baarden nnch veroordeeld werdcn. Door1.m oed# en lleleid was

het hcm gelulttlaetbisdom , dat hi
j in zeer l-erwarden en vernederden tocstandlaad
es-onden, a1s een welbevestigdcn staat zi
jnen opvolger natelaten. ln zi
jneplaals
werd o'
r'
ro, broeder van osauARo Ill van Gelre en van Arukln, de gemalin van w ILI.ESI l van Ilolland , door den invloed dezer beide magtige Graven ,en onderstcund
door de Bisschoppen van K eulen , Jfzzzlz-/cr en Oenablug ,ge1lkozen. Staatlkundig was

deze lteuze, dcwi
jl hierdoor'het niet gering belang, wellt de Gravcn van Ilollalld
en Gelre er in hatltlen , dat cen 1id uitlaun geslachtden Ulreclllscllcn Bisschopszclel

llekleedde, aan beide zi
jden werd bevrcdigd;oolt schi
jnthet,dat zelfsbuitenlandsche
Bisschoppcn hierlne medegewerkt hebben. Xinder echterscheen zi
j in lzetbelang des
St.
lchts zelvc. OTTO toch, laoewel reeds Proostvan Xanten,llad slcchtsachttienjarcn bereikttoen laj t0tdebissclloppeli
jlke waardigheid wcrdgeroepen,wicrbelkleeding,
naar eenealoudedoch dikwerfovertredcnewet,zoowclin dcGriekschea1sLali
jnsche
kerk ,eenen tlerligl
-arigen ouderdom A'orderdc. Ondanl
tszi
jneuit-eninwendigevoortreffeli
jkehoedaniglzeden,mocsthethem thansnog aan dieondervinding,zelfstantligheidcn
deftighcid ontbreken , wellte in het Oppcrhoofd dcrlterk vanN ederland vereischtwerden.

V'elligtbleefuitdien lzootdede Paushuivcrig,hem van dewelLetreltkeli
jkdenouderdom derBisschoppcn,tc ontslaan,en tocn o'
ra,o,in hetderdejaarna zi
jne verltiezing,
zich naar l'
lome wilde begeven, om di@teverwerven,overleed lli
jop dien togt,cn
1215 werd in deSt.Xaartcnskerk teUtrechtmet groote praalbegraven (2). Xcn getuigt,
dat hi
j met meer voorzigtigheid cn beleid, dan mcn van zi
jnejaren konde verwach.
ten, de zaken des Stlkltts bestierd ,en vrede en geregtighcid metnadruk gehandhaafd

(1)Dz Bvxl,p.65. I'
IEDAj p.186. Vcrg. dc Aant.van v.xucwxx opLctCltron.Tv-cl.
P. 180, 181. lletCltron.de Traj.p.336Jstcltmetdc11011.Dir.Akpzl.ZcstlcndcDiv.c.5,
'etsterfjaardesBisschopsin 1214.
h

(2)DEsEulendeSchrijvers,welkehem gevolg;hcblacn)nocmcn Nool-dltltizen,in Letgraaf,cllap ran der Jfcr/;, a1s de plaats waar oTl'o overlccd. Het Cltron. Tielense, p.182adaarcnte-

;cn,speltToertltub'
sen (Eoorthuizenin Gelderlandt, llctgccn onswclzoowaarschii
.nli
jkvoorkomt. Yerg. de Oude H oll. D ïrïyz-c Kçon.Zesticndc Dlv.c.7; cn deAant.van srcnELlrsop
DE BEK:) P.68.
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heeft(1). Jletdenslotvoogdvan Koeverden lladlaj degoedeverstandhoudingbewaard112
en daardoor de rust in D rentlte verzekerd (2). Xisschien minder ten voordeeledes
bisdoms,washetbeleenen s'an zekeretienden,vermcezcli
jk op deF:lzfznc,aan zi
jnen

broederOERIIARD van Gelre(3).
Op aanbeveling van dczen Graaf en van w ILLEM Aran Ilolland ,benoemden nu de ka-

Pittelen, den lltreclatschen Domproosto'
r'
ro,zoon vanGraafBERw.
&RDran derZZ/T:,
totBisschop, wclke door den Aartsbisschop vanKeulen teFrankfortgewi
jdcndoor
Keizer FREOERIK 11, alswereldli
jltVorstbevestigd werd. Onruslig en kri
jgshaftig :an
aard,vertrouwde lai
j in de eerstejaren zi
jnsbewinds,nahetbelaoorli
jk bezetten zi
jner
slotcn cn sterltlen, de belangen van lact Stlcht aan zi
jnen breederHERMAX ran der
Zïzy?c, en nam deelip den kruistogtnaarhetIleilqgeland (4). In dehavenvan 1217
Spalatro, in Dalmatlk', voegde hi
j zich, nevens andere DuitscheBisschoppen,de
HertogenLzopol.o vanOoetenri
jk,cAsxMla vanPontmeren en dcnHcrtog van Meran,
deGravcnrovouwlzxvanKlaanderen,rooEwxzltvanSavoù,'een dendapperen worl'
ER
van Jvennea,bi
j hctlcgerA'an AxoREws,Koning van Holîgari
jè'
. Een grooLgcdeelte
dezcr kruisvaarders landde nog in hetzelfdejaarvoorspoedîg op de kusten van Syrg-è-,
tloch voerde weinig uiten ging weldra uiteen. Na hel vcrtrek van ltoning Aanltxx.
s,
bleven de Duilsche Bisschnppeyl, onder welken onk o'
r'
ro 11 van Utrecltt, in laet
Ocsten, en waren den Koning van Ierazalem en Hertog IuEopox,o behulpzaam in het
versterken en herstellcn van den burg van Caeearea , vellten de naam van P elgrzrzzlœi?/z'
jfjaren lteerde or
r'
ro 11in zi
jn bisdona terug;
,j
x werd egeven. Eerstna vi

jnli
jk een langenti
jd in Itall-è-opgelzouden (5).
lzzz
hi
jhadzich waarschi
De vredep in welken lai
j zi
jne slaten wedervond,werd wcldra dooreenen kri
jg met
Gell-e verstoord. De ware beweegrcden hiervan ligteenigzinsinlaetduister(6). Het
sclai
jnt echter, dat l'an dezi
jdedesBisschopsdeeersteaanleiding hierteegegeven is,

(1) DE SEICAJ p.68 en deAant.van srcuyl
tlrs. 11EDI,p.192. Chrolt.Alagn.Belg.p.239.
Cltron.Tiel.p.181,182. Cltron.de Traj.p.336J337. Vcl'g.I'tlxl'
.
kwrsJIlint.Gelr.Z4.VL
p. 125, 126. Bat. SacraJ D.II.b1. 151 en dc Aant.van v.nulzx ,b1.153,Gtlslrs,Gesch.d.
t'
/zrùf.K erk v
r',j
Yederl.D.1.bl.271,272.

(2)Tegeltw.é'
fcc.f#7..
DrentheJb1.80. M&GsIxrGeschiedL-.Ppcrzf
gfJl).II.St.1.b1.16.
(3)posvlxvs,nist.Gelr.zïz.YI.p.126. SsxcllrEwuoltszJGeld.Gesclt.B.5'1.b1.88.
(4)Ds sEltA:p.68. l1EoAzp.1S2.
(5)Dlllxs, Aroord-xederl.en de A'
rzlfdf/gfezl;Ll.258,cn dealdaaraangehaaldcSclzrtivcrs.
Vcrg.Gtzslrs, Gesclt.d.c'/lrzdf.llerk in Xederl.D.1.b1.273.

(6)Vzx spzEx,I1is1.p.Gelderl.D.1.b1.122. Xerg.nlto>molzx)D.II#b1.118.
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jlzi
jneambtenarendeGelderscheleenmanneninSalland,zwareschattingenafpers56 t
en. Graaf czauaao III liet tot weêrwraak , verhoogde tolregten te Lpiïl/z van de

Stichtschen afvorderen, en bewerkte zelfs eenen opstand in Salland, waar lzt
lj de
Heeren van Buckltoret en van Koorattotzi
jnebelangen overhaalde/
N1). Onverwi
jld
1223 bragto'
r'
ro11,ondersteunddoorzi
jn broederHERMAXenden BisschopvanMun&ter,te
Deventer cen leger bi
jecn# verraste cn versloeg de oproerlingen teHerkel),nabi
j
Zwol, ofschoon de gehecle landstreek onder water stond , cn bemagtigde de sloten

Koorsten Buekhoret. Meteen aantal gcvangenen keerde lai
j zegevicrend naarDeventerterug,waarhi
j,naarlaetgebruik dierti
jden,zi
jn legerafdanlkte(2). Dezaak
Aîras daarmede niet afgeloopen. De Graaf van Gelre legde nu meer openli
jk het
1224 mom af. lli
j verbond zieh metwtluxtvEx,Hertog van Lzmhurg ,HEXDRIK,Graafvan
Sazn, en met zi
jn vollen neel,GraafrtorxlsIY van Ilolland ,terwi
jlLi
j,naarmen
giste, in het gelaeim onderschraagd werd, (1001-y:xozlusEx'
r, Aartsbisschop van Keu-

lell, tlen zoon zi
jns oomsvan moederszjde. llierdoor vereenigdelli
jaan den A'
l
)-zz
een leger van twee duizend ruiters en voetvoll
k naar elang, tegenover welk o'r'ro 11,

metbellulp zi
jnsbroeders,denAartsbisschopvanBremen,slechtseenemagtvanduizend
ruiters en voetvolltnaar evenredigheid,kondestellen. Aan de H'
annepe,een M'atertje
dat b1
j D eventer ziclain den I.
h aelontlastte,geraakte men handgemeen;de Bissclzop
moest voor de overmagtzwichten,werd naarDeventer teruggejaagd en daarbelegerd.
Xiddelerwt
jl voer eene Hollandsche scheepsmagt langs deLek,in hetNederetieltt)
en het l:ïzl, digt bi
j Utreeht, werd aan de vlammen opgeofferd. Xindergelukkig
slaagde de aanval der Gelderschen op deF6JZ:Z/
J:, wellte zi
j moesten ruimen. Dit
welligt bragt den wapenstilsland te weeg , wellte daarna door tusschenkomstvan den

Pauseli
jken gezant, xorwhkxb, Bisschop van Porto,dooreenen vasten vrede gespolgd
1226 werd. De Graaf van Gelre deed ,ten behoeve van o'
r'
ro 11,afstand van eepgraafschap.

in Salland,waarschi
jnli
jk de heerli
jltheid Salk,welk GERIIAROvanBttckhoratvanhem
in leen hield. Hi
j ontving daarentegen van den Bisschop , E &f'in de Wdlzzkr: cn
Odiliè'
nhurg bi
j Roermond. in eigendom ,bcnevense1fhonderd Utrechtscheponden.
Reeds vroeger waren de wederzi
jdsche verschillen overSalland,hetKore-gerigt,het
Alaalgoed,de Novaliè'
n en anderepunten,bi
jeeneovcreenkomst,opdennegentienden
van W i
jnmaand desvorigenjaars indeNoda.ofGrehhegeleekend,aan goedernannen verbleven. Xen sloottevens een onderling hulpverbond en bepaalde, datalle toe-

komende geschillen door wederzi
jdsche scheidslieden zouden beslistworden. HolItzzktf ontving tot schadeloosstelling, achthonderd ponden van den Bikschop tusschen

(1)DEnEI
t&,p.69.
(2)Awolvx.derei.Ultraj.c.XYIII.p.14:15. DEsrxA,p.69. HEok,p.192.
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Wien cn GraafFluoazsIV ,tevensnog eenigeandere belangrjke gesclailpunlenxereflbntl112
D5
06
werden (1).
De verzoening mettle Gravcn van Ilolland en Gelre wasvoor oT'
ro 11vanhetuiterste
belang, dewi
jlhi
j tolhetbedwingen der opnicuw ontstane onlusten in hetB ovenOf Orer-sticht, beider hulp behocffle. Rrnox,
r, slotvoogd van Koererden 51'as, Wel

is 5YZR1'j bi
jd0OY0f00l1k0mStYan 01f laondcrtls'i
J'f en negentigjin deDrentsche leenen bevesligd , doch 'lactreglsgebied ,door zi
jne voorzatcn inDl-entltebczelen,naarhet
schi
jnt, aanmerlteli
jk besnoeid geworden. Ten minsle wordtin dien ti
jdvan eenen
))Schulte van D renthe''gcwag gemaakt,M'
hi
c
l
d
,
endenkeljk
elltezi
jnverbli
jfteEelde
niet een ondcrgesclaikt ambtenaar van den sletvoogd vanKoererden ,maareven a1sdeze,

j deze beperking l'an
regter over cen gedeelte van Drenthe gewecstis (2). Hetzl
jlk te
magt cn invloed,helzi
j de ZuchtOm zich van helStzcht geheelonafhankell
maken, of welke andere redenen ook ,den haatvan Runorr tegen de Bisschoppen :an

Utrecht Ont#lamd hebbenj laet bljlkl genoegzaam ,dathj en zi
jn broederFREDERIK,
.
jkenleennevensMcxso enrlsxoxlK van Grarestoîp (van Peize?),hunncnbisschoppeli
heer, in onderschcidene oorlogen , de verpligte trouw niet bewezen; en zel
fszi
jne
goederen en bezittingen door rooven en branden , vernield hadden. De hoofdoorzaak

echler van den ltri
jg,welke kortdaarna losbarstte,ontsprootuitdeburgerli
jke onee5
'
r
i
enden
de
n
aanha
ng
de
s
Bisschops
nigheden teGronlngelt,in wellkeRrboLr en zi
jne
openli
jk bestreden,cn zichdebuitensporigslegeweldenari
jenveroorloofden.0m hentebeteugelen ,en Gronzngen aan den kantvan D rentlte,tegen hunne aanvallen tedeltlten ,

troklten deSallandscheridtlers(milites)mcthunnemanschappen,oplastvan oTr
l'o11,naar
Omm en ,doch werden ondcrscheptenverslagen.Rroorvruktebieropmeteeneaanzienli
jke
van
D
re
nt
he
,
i
n
de
dor
pe
n
D
al
e
n
en
kri
jgsmagt, gedeellell
jlk binnen de grenzen
Loon , gedeelleli
jlt daar buiten,in Steenroort, Goor en eldcrsgesforven ,naar GroAlzl/ltçwz, t
erwjl onderweg vele Friezen , door de Gelltlngen aangevoerd, zich onder
zjne banieren schaarden. Het beleg wcrd voordestadgeslagen,doch spoedig weder
opgebroken na llel berigt, tlat de Bisschop in aantogt was en-lzet OP K oeverden
gcmunthad. Gesterktdoor de hulp, wellte Graaf IAEIAUKltP van Gelre in persoon aan-

bragt, en door deriddersen hulpbenden derGraven van Hollanl,van Kleefnvan
Benthem en der Bisschoppcn van Keulen en M '
unater , zag zich o'
r'
ro 11aan hethooftl

vap cen aanzienli
jkheir,hetwclk te Ommen doorhem inoogenschouw genomen werd.
(1) lxcksvx. dercl.Ultraj.c.XVIII.p.14.XIX.p.15.XX.p.16.XXI.p.16.XXV.P.21.
DEBEKA,p.69,70.lIEn&)p.192,193.Alagn.Chron.Belg.p.246.11.sarsllxl?res Frcldïdclc/lcc
iu IIUMBAR'SA ltalect.r
13.11.p.88- 92.B0xoz
kx,Cltarterh.r.Gcîre)bl.338.Verg.hiervoor,b1.222,

(2)llat
lxlxjJcdc/lgcyi-.ovelzlgt)D.II.St,1.bl.10.
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119
20
56 Van daartrok lli
jnaarN'
jenstede,MraarsedertDisschopAVZLI,IBRAwDhetslotHardenherg stichtte; voortsnaarBergen> nu Gramsbergen,en eindeli
jlt.naarJnen,waar
lli
j zi
jn legernedersloeg, en langsde Overl
jùeeleohe ''bc/z/ tescheep :an leeftogt,
stormluig en andere ltri
jgsbehoeften voorzien werd. Rroox,phatl zich inmiddelsnaar
Koererden gespoed, en zieh tegenover den Bisschop gelegerd,van wien hi
j,ter
breedteeenerhalvemi
jl, door een naaktmoeras, thansde Bommerz
-itegeheeten.gc%

scheiden werd. Xen trachlle door onderhandelingen tot een verdrag te geralten ,
doch vruchteloos. RUDOLF en zi
lne aanhangers werden door o'
r'
ro in den ban, en
launne goederen verbeurd verklaard; hctgeen slechts verbitlering , geen schrik ver-

wekte. Xen tartte llu zelfs den Bisschop ten sfri
jde uit, en weltlra ltwam het tot
eenen veldslag tusschen de beide legers. Hel Stichtsche heir, door het Vergtlnnon
van aflaten en het uilspreken van den zegen,aangem oedigtl, werd dnor ltvnox.r van
Goor,welke den slandaard van sT.MAARTEX droeg, aangcvoerd; o'
r'
ro zelf,deGravetl
27van vari Gelre,van Bentltem en andere Grooten maaltten de acbterhoedc uit. Hetgevecht
11OaOnd
i- 51,(,r(
1 op.tle mnerassige streelt gronds die geheel onder waler slond , geopent
lna
l. be
,
.
1227 zwaargewapende voorhoede konde op den doorweekten bodem geen vasten voetzetten
noch zic'
h bewegen , en hare waggelende en zinkentle gelederen werden door de ligt
ewa
pende
Drenthenaars van verre met schichten en werpspietsen, van nabi
g
j met
het zwaard afgemaakt. Schrik , ontsteltenis en verwarring verspreidden zich nu door
geheel hetbisschoppell
jk leger,en weldra werd hetvlugten algemeen.Xetvel'bitlerde

woede scl
aoten de Drentlzel
aaars, nlannen en vrouwcn,de wi
jltende benzen achterna,
xan wellke eene menigte, die in de moerassen bleefsleken , zonder enade werd flnz
llals gebragt; anderen , die dieper gezonlten warcn, versmoorden van zelf, en velen

bezweken,door de ondrageli
jl
tehitte van dien dag,onder lzeLvlieden. Rcool-Fsnelde
des nachlspeteenige ruiters lletrampzalig oversclla!desvluglenden vi
jandsacllterna,
vernieldehet,en keerde metri
jljen buitnaarILoererden terug. Xeerdan vi
jfhonderd
yiddcrs en gewapende mannen, waaronder de bloem des Stichlschen adels, warellgesneuvcltl. De Graaf-Bisschop zelflaad in dezen slag hetleven gelaten. ln een moeras

vastgeraakten aehterhaald,washem wreedaardig meteen zwaard dePrieslcrli
jkekrtlîn
(tonsuur)metvelen vleesch afgcschoren,delteelafgeslelkellen zi
jn li
jl
kin de modder
etrapt, waaruit het latcr heimeli
jk werd opgehaald cn te Utrecltt begraven. zjn
Jaroeder DIRK , Proostvan D erenter ,die kortdaarop aan eenelaoofdwonde oTerlccd, de
Graafvan Gelre, GIJSBRECHT 3T41'
1 X metel en eenige andoré Edelcn, allen zwaar bG0kwetst, waren gevangen genomen j en al de voorraadschepcn , welke op de K echt

lagenjden Drenthenaarsinhanden gevallen (1).
(1)IZZBERTUS s'
rAozpàsls ad annum 1227. Axoxyx.de raz.t'
r
ltraj-c,XXV.p.21. DEszxt:

D E S Y A D E R LA N D S.

273

De mare dczer vreesseli
jke nederlaag

dompelde het Sfïc/tf in algemeenen rouw ,119
20
-,
56
en ontvonkteallerwraak. Hagcheli
jltintusschenwasdetoestandin welkeno'
r'
ro11llet
bisdom had achtergelaten, en zoo ooit, thansdel
teuze eensopvolgersbelangri
jk. Xell
,

behoefde eenen man wien het aan moed noch beleid ontbrak, om de weêrspannigell
te breidelen ,de misdadigers naar eisch te straflkn en den vervallcn staat van zaken

te herstellen. Op het eerste berigtvan 'sBisschopsomkomen,had dejeugdigeGraaf
van Ilolland , rLoals IV , met de voornaamste leenm annen des Stzeltta, zich naar

Utrecltt gespoed, om den Kapitlelheeren zi
jnen bloedverwantwILIZIBRAXO,Bisschop
van Paderhorn ,uithetgeslachtder Graven van Oldenhurg , ter vervulling der open-

staandewaardigheidaantebevelen. Terwi
jldeKanoniken llieroverraadpleegden,werden deGraafvan Gelreen deHecrvan z4vn&tel,vooreenenbepaaldenli
jdonderborgtogt ontslagen en nog niet geheel van hunne wonden hersteld , op draagbedden in de

vergadering gebragt. Hetgezigthunnerwonden,deweemoedige ernstmetwelken zi
j
op hunne slaking uitde banden desvl
jandsaandrongen,en de nadruk metwelken zij
het vcrlangen des Graven van Ilollaltd ondersteunden ,bepaalden weldra de keus der

eesteli
jkheid. W ILLIBRAXD werdgekozen, daarhj vooreenltri
jgsmanvanbeproefde
dapperheid en schrander slaatkundige bekend stond, van wien men derhalve de hoop

konde voeden, dat hi
j de geleden ncderlaag op eene trcffende wi
jze z0u wreken.
Hi
j bevond zich thans in Itall'è.bi
j Keizer I?RI:II>:RIK ll. Xen zond gezanten af,
zoowelom hem'van zi
jne verkiezing ltenniste geven,als om de vergunningtothetaanvaarden dczer waardigheid, bi
j het Hof van Rome te verwerven,dewi
jlde kerkeli
jke wetten verboden, twee bisdommen levens te bezitten, ofvan heteene bisdom
tot een ander en ri
jker overtegaan. Van de verpligling aan deze laatslewetontsloeg
hem PausoltEgoRlusIX ,in wiensbi
jzondere gunsthi
j deelde,en nu trok hi
jinalleri
jl
naarUtreeht(1).
Middelerwi
jl trachtte RcnoruFvan KoeveIden zich zi
jneoverwinningtcn nutletemaken. Hi
j sloeg nogmaals,doch vruchtcloos,hetbelegvoorGronhtgen,endeeddaarna
eenen invalin T'
trente,wellkemeteven weinig geluk bekroondwerd. Velezi
jnermannen , en olldqr hen twee Ridders, zw zoza van Gravenndorp en BERTRAX van Iloven ,
werden gevallgen genomen yen ofschoon beide een groot losgeld aanboden ,terstendom

p. 70, 71. Jfcgkz. Cltron.Belg. p.2:7. Cltron.Tiel.p. 191. Clt
von.Je Trqj.p.337,338,
alwaar door xl'
r'
ruAxrs eene naamli*i
t wordt mcdcgedceld van m eer dan 140 riddcrs, welke aan
@'s
den kant des Bisschops sneuvelden. Verg. =EXR. snrxAxl, lles Transisal. p.93- :6; en
de OrerB--sselsche f'
/zr/zlyci'c, L1. 228, 229 in zlrxnllts A nalect.T.I1. UsBo Exxlrs, de Iler.
Fr,4. Lih. X.p. 134) 135. AI.
kGxlx , Gesolt. Orerz.der hesturen WlD rentlteJD.lI.St.1,b1.19.

/1)Axoxvx.deIkeh.L'
t
/frcJ-.c.26.p..23. Ds:EIIA;p.72. HzowJp.204.
ll. BEEL.
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119
20
56
- hals e
=ebragt
O en hunne ll
jken op helrad gelegd. Ditallesverhiefden zinkenden moe;
der Stichtschen, die nu aan alle zi
jden dcn Drenthenarcnmoedig weêrstandboden.
,

Veertig welgewapende ridders,welke van Utrechtterhulp van den sledevoogd EGBERT
naar Groning
,en gezondcn waren ,rukten aan dien kantin D renthe cn veroverzenllet

slot Peize,waarvele aanzienli
jken in hunne llanden Aielen, van welke cenigedadeli
jlt in koelen bloede vermoordj en de overige geltluisterd naar Groningen werden

opgezonden (1).
1228

Hierdoar was de rustin deze streken eenigzinshersteld ,toen Bisschop w zlzlalBh&wpte

Utreehtaankwam. lli
jvcrltlaardeonverwi
jld bi
jeenvonnis,denGraafvanGelreende
andere gevangenen onlslagen van alle verpligtingen en beloften aan Rrbotp gedaan ,

spralk over dezen den banvloek uit,alsmoordenaarvan zi
jnen wettigen Heer,en verlecnde op pauseli
jlt en bisschoppeli
jk gezag,aiaten aanelk,welketcgenden oproerigcn slotvoogd en zi
jnenaanhang hetkruis zoudeaannemen. Spoetlig zag lli
jzich
tlan ook in het bezitvan cene enoegzamekri
jgsmagt,om Drentltete geli
jk van zes
zi
jtlen aan te tasten. De eerste afdeeling zi
jnslegers, onderbeveldes Graven Bonllen ,trok s'an daar
xlzx van Bentltem en o'
r'
ro van lloratmar naar Gr/sfzzgczl gezont
idlaren , in D relttlte,doch werd z0o m oedig ontvatlgen , dat
over M itzpete, nu M '
was
me
t verlieslerug te lteeren. De tweetle afdeeling ,m eestFriezen
zi
j gcnoodzaalkt

uit lfestergo, drong aan den kantvan Bakkeneen inhetvi
jandeli
jk gebie; door,
Jegde eenige woningen in de asch en lteerde, zonder verder iels uitte rigten ,met

t
lcn buitterug. Gelukkigerdan beide slaagdc eenederdeafdeeling,insgeli
jksFriezen
uit de omstreken van Staveren en Lenteterland , well
ke over T rokope in D rellt16
rukte, en zulk ecnen schrik onder de bevolking versprcidde,datdeze,ondcraanbieding

van gl
jzelaars,beloofde den Bisschop voldoeningtezullengcven.Tweeafdeelingenwaren
van deOsreri
jsselschezi
jdcinaantogt; deeencuilTwenlschemanschappenbestaande,
trok voorbi
j Koeverden landwaarts in en verbrandde hetdorp Emmen,meteenige
omliggende gchuchten; de andere uitSalland ,D erenter en de streken langsddK eeltt

bi
jeenbragt,nam denweg doorOmmen,overhetnoodlottigmoeras,trok daarnade
Reeat over en verbrandde ecnige dorpen cn gehuchlcn tegenoverR'
uinen. Me@dezesde

en aanzienli
jkste afdeeling had zich de Bisschop zelfop degrenzen,tusschen SteenAC/
J'/Zen Ufelte, gelegerd. Op hetzienvan den reok derbrandendeplaatsen,stormde h)
j met geweld op de Drenthenaars aan, sloeg hen op devlugten legde,onder
het najagen, het dorp Jnzen in deasch. De nachtverhinderdehem ,zich metde
afdeeling van Ommen te vereenigen, ten eindN
e
. gezamenli
jltdenvl
jand op hetli
jfte
vallen. Doch deDrcnthenaars,niettegcnstaandezi
jecneaanziénli
jkemagtinhetyel4
(1)Tegenlv.ffcgfrJ'IDi-entlte;1al.88.

DES YADERLANDS.
hadden , legden het hooftl in den schoot en sloten met den Bisschop cen verdrag,11901256

waarbi
J-zi
j zich verbonden, hem binnen zekeren ti
jd,vooroorlogskostenenschade-10van
vergoeding, drie duizend, en zig'nen raadsliedenvicrhonderdKeulsckemarkentevoldoen.ma
Wi
j
nand

zt
j bcloofden tevens, tnt boete voor dezielen dergesneuvelden,na verloop van een
JW
'and tezenden,om op eigenlkosten tegen
JZRF, honderd gewapendemannen naarZC
jde ongeloovigen te stri
jden,cndatzi
jbovendien genoegzame oederen zouden aanwi
*

zen , om ter plaatse waar Bisschop o'
r'
ro 11 gevallen was, een npnnenltlooster en ecn

jne broederswaren
kapittel van vi
jf en twintig Kanoniken testichten. Rcnox,v en zi
daarenboven verpligt,afstand te doen van hethuis te Lare,hetwelk werd afgebrokcn,
van lzet slotte Koeverden metde aanhoorigheden, en van alle regtsgebiedin D rentlle.
Tot waarborg van de nakoming der voorwaarden,werden veert
ig gi
jzelaarsgeboeidnp

hetslotte K ollenltoven geleverd. DeGraaf-Bisschop dankte nu zi
jnebenden afenbegaf zich naar Frg-eslalld , dech keerde eerlang over Gronq-ngen , in D renthe terug.
Xet de uiterste teelkcncn van bcrouw , hoogachting en onderdanigheid ontyangen, ontdloeg lai
j de Drenthenaars van tlen ban en werd door hen alsHeer gehuldigd. Xet
groole plegtigheid nam lli
j vonrts bezitvan Koererden ,en stelde EILARO van Benthenï

'

t0t slotvoogd van die plaats en bisschoppeli
jkcn stedehouder over Drentlte aan, in
welke waardigheden lli
J' doornrnorp en zi
jnebrocderserkendwerd. Doordeondervinding geleerd, bepaalde wILLIBRAXD, na zi
jne terugkonlst in Utrecht cn bi
j het
$

openleggen dcr s'rcdesvoorwaarden , dat deze beitle waardigheden in hetvervolg ,nim-

merwedererfeli
jltzouden zi
jn (1).
jzebepaling in
Spoedig cchler noodzaakte hcm deloop der omstandighedcn,dezewi
te treklten en op nieuw hetkri
jgszwaard aan te gorden. Runol,
p,welke laetgemisvan
gezag en invlocd nietkondc verkroppen ,had lnet ongeduld eenegclegenheidafgcwacht,

om zich in het bezit van Koeverden te herstellen, cn eindeli
jk washethem gelultt30 van

0Oa
ïnd
Stdoor verraad van binnen ,hetwelversterkte slot, bi
J'overrompeling te bemagtigen. De ma
Graaf-Bisschop rukte hicrop in D renthe en sloeg zich bi
j Nç
@ienatedenetler, alwaar 1229

jl Koeverden in ditjaargeti
jde
lli
j inmiddelshetslotIlardenherg lietopwerpen, dewi
uithoofdedcr omringendemocrassen,nietmetstormtuigen te genaken was. Dageli
jlts
vielen er metde muitcrsschermutselingen vnor, docla hetkwam totgeen hoofdtrefren.
Ten laatstebrak de langgewcnschtewintcraan,en zoodra heti
jsditveroorloofde, werd
hctschutgcvaarle voor laetslotgcvoerd en de belegering metnadruk ondernomen. Een

schieli
jlt opkomende dooi, verzeld van wind en regenvlagen, noodzaakte echterden
Bisschop,metachterlaling van aldentocslel, het belegop tebreken. Hi
jbegafzich
(1)Dl IlExA,'
p.72:73. Tegett%r.Staatw-J-?/'
crlf/leJ1)1.88-92. A1:q5'
IsJGencltiedk.Overz.
D.II-St.1.1:1.20.
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11902 naar Gk-ong-nzen en van daar, bii het hernieuwen van de vorst, naar F'
rlealand ,
56
.
=
'
waar lli
.
noegzame ondersteuning vond, om zi
gn toeleg op K oeverden uitte voeren.
.j ge
Doch ook andcrmaal werd ditvoorllemen donr cen zwarendooien een geweldigen slorna,
welke laet i
J*s deed scheurcn, verjdeld. De Bissclaop trok naar P-ollenhoren terug,

vermeerderdezjnestri
jdmagtenvcrsterktehetslotSteenlrù'h,welksvertledigingeenigen
ridderswerd toevertreuwd. Zi
j lielen zich echterdoorRUDOI,F toteenen uitvalTerlokken en werden deels geslagel
a, deels gevangen genomen, waardoorhetgeheele gewest
voor dcn ge$Y0Z0n S10tY00g(1 Openlag.
Deze zam enlonp van geluklkige omstandigheden tleed
' den moed der oproerlingen
zwellen cn hunnen aanhang vernaeerderen. Binnen ltort had gehcel D rentlte zich
wetler voor Itvoolzv verklaard , wiens afzetting men trouwens met leede Oogon aanschouwd had. De wal
kkerheid des Bissclaogs ecllter, dezorg metwcllkehi
jdegren-

zen versterkte, zijne groote toebereidselen, om in den aanstaanden zomerden kri
jg
geweldiger dan ooitvoorttezetten, en bovenaldetalri
jl
te Frieschehulpbenden,wellte
in Ooetergo en W estergo gerced stonden, om op zi
jncn wenk op te ruklten,boezemdcn den Drenlhenaren cn Koeverders vrccs cn ontzag in. Om het dreigend

gevaar door eenelj
idigeonderwerping te veri
jdelen, wendden zi
jzich totde Friezen,
door wiertussclzenlkomstzj denverloorndenw'
ILLIBRAwO,svelkehenzelvenniethooren
wilde, trachtten te verzoenen. Na veel moeite werd de zaak aan de uitspraak van
eenige Abten in Frzeeland overgelaten, wel
ltebepaalden,datRvnox.penzjnebroeders,
mctduizcnd hunner aanlaangers,eene mi
jlbuitenK oeverden ,denGraaf-Bisschop knielend om vergiFenis zouden smeeken , hem OP PPn0 aangessrozene Plaats tusschen Ilàrdenherg en Koererden , in tegenwoordigheid der Drenthenaars,alhunne erfgoederen ,
ter waarde van twee duizend mark , ))in eigendom ,cn derKerk twaalf hunner leenen

opdragen, een geheel jaar a1s ballingcn rondzwerven, en plegtig beloven, daarna
hunnen Heer en het Stlcltt overal cn tegen elk ten dienstte staan.'' Runol,v en de

zi
jnen werden, na hetbeëedigen dezer voorwaarden,in genadeaangenom en, van den
ban ontslagen cn in hetbeiithunner goederen hersleld. Rvnorv zelfs ontving de slot-

voogdi
j van Koererden methe@regtsgebied in D rentlteterug.
Doch onk deze verzoening was kort van duur. De Drenthenaars weigerden eenc
schadevergoeding van ongeveer drie duizend marken zilver, hun bi
jhetvredesverdrag
opgelegd, dcn Bisschop te voldoen. Rvnotv spande methen zamen , en vruchteloos
herinnerden hun de Friesche scheidslieden de bezworene voor&vaarden. Zi
j werden
derhalve voor eerloos, meineetlig en van de gem censchap der Kerk vervallen verklaard.
Ditechter strekte slechts,om hen te verbitteren. Gewapenderhand overvielenzi
jSteenulq)'k en ruktcn naar G'
ieteren , om voorlshet geheele land van K ollenâoven aan zich
te onderwerpen. De Bisschop trek uit Zlrolm etcenige benden hen tegemoet. Doch

ophetpunt,dathetgevechtz0u aangaan, werd een wapenstilstandvanvi
jftien dagcn
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gesloten, tcrwi
jl men in dien tusschcnti
jd eene nieuwe verzoening zotl beproeven.1190-

Steunende op dit bestand , begaf zich Rrnoluv met eenen zi
.ner vrienden , zonder 1256
g

vri
jgeleide naar het slotIlardenherg, om metden Bisschop zelven te onderhandelen. )H0e durft gi
j het wagen,slechts'door één vertrouwde vergezeld, onder
uwe vijandcn te verschi
jnen?''vroeg hem de verwontlerdc Kerkveogd. En terstond
schoten eenige trawanten toe, wellte den sletvoogd , ondanks den wil des Bisschops, met geweld naar de gevangenis sleepten. Ten hoogste hierover gebelgd en
xerontwaardigd , dreigde w ILLIBRKXO allen die aan deze schending der goede trouw

schult
lig waren, met zj
ine ongenade; lai
j zblf sneldenaar Utrecltt, om bi
j de kapittels, hoewel te vergcefs, op de bevri
jdingderges'angenenaantedringen. Rrnol,p
vanKoeverden en zjnvriend IlExnltlltvan Gravestorp werden onder een grooten toevloed van Et
lelen en gemcenen, levend geradbraakt en hunne li
jken met dat van
4

.

MExso van G'
rarestol:
p , wellte door de dolle m enigte was neergesabeld, op hetrad ten lzatl
toon gelegd. D rentlte verloor in arnoluv van Koererden ecn man van onbetwistbaren

moetl en ltri
jgsbeleid, en wellke een lkrachtige steun des bisdonaszou gewcestzi
jn,
inzien nict heerschzucht cn trouweloosheid hem daarvan ten geeselgemaakthadden.
Hi
jlietslechtseeneeenige dochter,maarcenen magtigen aanlaang na, welke van verlangen gloeide,zi
jne onteerende doodslraf,dieook eldèrshetm edegevoelvoor hem had
opgewel
tt, te wrelkcn. SYILIZIBRAXO k0n de verdenking van eenigen niet ontgaan, dat

zi
j mctzi
jnen wi1en op zi
jn bevelwasuilgeoefend. Sommigen zelfswillen,dathi
jgenoodzaakt werd in eeneopenli
jkevergadering te Utrecltt,zich deswege te zuiveren en
plegtig zl
jne onschuld tebetuigen, om eenen opepbaren opstand dermorrende menigte
te voorkomen. Xen voegtcrbi
j, dalzelfsdetusschenkomstdesGravcn van Holland
moestingeroepen worden , om de rustin ltet Sfïc/iz te herstellen. W elligtechter ontsproten deze onlusten uit eene andele bron dan de teregtstelling Tan xrnoLv. Hetis

echter opmerkeli
jk, dat de Utrechtenaars weigerden, in den op nieuw ontvlamden
oorlog tegen D rentlte dcelte nem en.
Bisschop V-ILIZIBRAXB begaf zich derhalvc om hulp en ondersleunlng naar Frzealand ,
en bragt door den invloed derFriesche gcesleli
jken en de afkondiging van anaten aan

allen die hem volgen zouden,eenetalri
jkemenigte ewapeladenbi
jeen. Dcmagtder
wcerspannige Drenthenaars wasintusschen door een verbond m etde bewoners van Lan-

gemold, #''
z-ddcz
?
,
/J/ld en Fivell
-ngo,aanmerkeli
jltversterktgeworden. Deingczetenen
van Kunslngo daarentegen,hadden zich aandezi
jdederGroningersofdesBisschops
gevoegd, en gaven den anderen in wreedheid weinig toe. W ILLIBRAXD verdeelde zi
jn
leger in twec afdeelingen; met de eene trolthi
jover Gronzngen op den vi
jand aan,
en zond de andere, onder laetbevel der Dekens vanStaveren enkFestergo, naarB ak-

keveen. Daarenboven'waren uil het Overetzcltt nog drieafzonderli
jkeafdeelingen in
aantogt, van welke de eene in Twente, tegen Koeverden , deandere bi
j Ommen,

2:8
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1190--en (1e derde, uitzestien honderd ruiters en vicrduizend man voetvollt bestaande, zich

1256 bi
j Kollenltoven nedersloeg. Iletdoelwas,aldezeslrl
jdkrachlenl0téénlegertevormen
en dan op den reedsbepaaltlen tlag,denvi
jandmetvereendemagtaan tetasten. De
Overslichtschen echter maakten weinig spoed;zi
j vcrteerden ofvernielden slechlsden
oogst der Drenthenaars en lieten voorts alles op de Fricsche benden aankomen. Dit

gebrek aaneenstemmigheidveri
jdelde,geli
qjk alti
jd,den goeden'uitslag. Deafdeeling
bi
j Bakkeveen werd door verraad van binnen, daags vôôr zi
j zich ten stri
jde toerllstlo, d00r de Drenthenaar: Overrallen, geslagen en Terslrooid. W einig geluklkiger

5Y;Sde Stri
jdmagtj Welke de Bisschop zelfaanvoertle. Xietverre 3,an Alitzpete11ad zi
j
iich in slagorde gescl
aaard, toen een zware rcgen hetgevechtverhinderde. Op hel

berigtdernederlaag bi
jBakkeveen,trok zi
j terug,cven als deOverstichtsche benden,
zonder iels belangri
jks uilgcrigt te hebben. Ter naauwernood ontsnapleAVILLIBRAIO
zelf aan de handen der muitelingen. Hetgelultte hem echher in het midden des win-

ters, Gronzngen van eeneaanzienli
jlteversterkingtevoorzicn. DeDrenthenaarsdaarentegen,wierpen cene verschansing op bi
j M l-tzpeteen voorzagen haarvan eene talri
jke bezetting, vellte zi
j uitdeinkomsten deromliggendebisschoppeli
jkegoederen betaalden. Den geheelen winler was men van wecrszi
jde in de wapenen,en bi
j eeno
der vele schermutselingen , in welke de Fivelingoërs meestal het onderspitdelfden,
werd de nieuw opgeworpen schans veroverd. 'YILLIBRAND bleel niet in gebrelten deze

voordeelen tevergrooten,om dezi
jzien te meertebemoedigen. Hi
j zelfbevond zichin
Frzesland, het vollt met zoo veel i
jver, nielhel woord desvredesmaardesltri
jgs
verkondigendc, dat eene groote menigte werd overgehaald, om op den eersten wenk
hetharnasaan te scllieten.
E ene felle vorst opende omtrentLicblmis, over de bevrozen moerassen en onlanden
eenel)weg naar D rentlte. Duizenden Friezen kwamen nu in de wapencn enverweltten
la31 zulk een ontzag onder de Drenthenaars, datdeze aan vrede en s'erzoening dachten ,

ofschoon een schieli
jlt oplkomcnde dooi het cogenblilkkeli
jk gevaar van hen had
afgewend. Daor tusschenkomsl der Friesche Abtcn, liel AVILLIBRAXO zich ten laatste
*
totcene onderhandeling bewegen, en het&-erschil werd na veelover- en wederspraak ,
aan eenige goede manncn, en daar deze.helnietecnskonden worden, aan den Abt

van Ladingakerk en twee andere gcesteli
jlten ovcrgclaten. In eene bi
jcenltomslte
Mitzpete bepaalde men, ten aanhoore van beide parti
jen, dat:))de wederzi
jdsche
gevangenen terstond zouden geslaakt, en ellt in hetgeen hi
j vôör (le onlusten bezeten had, z0u hersteld worden; de Bisschop moestin hetbezitbljven van hetslot
Hardenherg en ongehinderd zi
jn regtsgebied over Drenth,e uitoefenen; daarentegen znu ztvnolurs broeder, >'ItEII>:RTK, m et Koeverden en de aanhoorighcden op den-

gelfden voelbeleelld worden,a1szi
jne voorzalendatleenten ti
jdevan Bisschop DIaK
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b
ezeten hadden (1). Eindelt
jk zou dlor de Drenthenaars totschadevergoeding,den112
90
Bi
56
sschop en Friezen,op bepaaldetl
jden,tienduizendpondcn Groningermuntbetaald,
en daarmede alle geschillen a1s vereFend beschouwd worden-'' Tevenswerd de oude

veete tusschen deslotvnogden van Koererden en dievan Gronzngen plegtigbi
jgelegd.
Beide beloofden al hunnea invloed in het werk te stellenyde nog bestaande moet
jeli
jkheden tusschel de Hunsingoërs en Fivelingoërs,uitden wegte ruimen. Bisschop
AVILLIBRAXB verlrok nu van Gronzngen naarFriesland, betuigdezi
jnecrltenteli
jkheid A'oor de bewezen diensten , en bcgaf zich over F ollenhoven en D eventer naar
Utrecht terug.

Hetbll
jdeuitzigtop eenen bestendigen vrede na eenen vertlerfeli
jken burgerkri
jg van
vi
jf jaren, werd spoedigbenevcld. DeDrenlhenaarsbleven nietslechtsnalalig in het
aSossen der schadcl/ergoeding,maar pleegden vi
jandeli
jltheden tegen (1eGrnningers.
Zi
j herslelden-hetslotteAlg-tzpete,welksbezetting,gelt
ljk vrocger,uitde inkomsten
der bisschoppeli
jke goederen wcrd onderhouden. Na een vruchteloosen korlslondig
beleg van G'
rong-ngen,wcrden zj doordenstezevoogdEoszzt'
raangetaslengeslagen ;het
dorp m et de kerk van Zuid-Laren werd in de asch gelegd , en hetslotM itzpeteten 1232

gronde toe vernield. geze openlt
jlte schending desgemaaklen verdrags,bragtde Bisschop in de wapenen. Door de Gronfngers en Friezen uitgenoodigd om de vredebreuk

te wreken, begaf l
ai
j zich terstond naar Frzeeland, alwaar op eene vergadering te
Wl
jne eenshemmig besloten werd, Drentlte te beoorlogen en hetweder van verschillende oorden te bcstoken. De zam engevloeide gewapende menigte werd in drie
hoofdafdeelingen gesplitst. De eene,vicr duizcndligtgewapendeFriezenuitdeK uzndel.
en de Lem m er , trok over Brokope in D rentlte,doch voerde weinig uit. Detweede

en minder talri
jke afdeeling legerde zich bi
jSteenml
jk,om hetStichtsclae gebied aan
dien ltantte dekken en den vt
jand ontzag in te boezemen. De derde afdeeling, door
dcn Bisschop zelven aangevoerd , telde zes honderd uitgelezenruitersenvierduizendman

voetvolk, welke naarKoeverden bestemd waren. Zj ruktelangsZnen overhettoen
opgedroogde moeras, Letwelk voor Bischop oT'
ro 11 zoo noodlottig was geweest, naar

hetstadjeKoererden,tastte hettegen dcn avond aan enoverweldfgdehetbi
jdeneersten); van
aanval. Geslacht noch stand , ouderdom noch onschuld kon de woededesoverwinnaarsHerfstmaand
ontwapenen ;alles werd ter nedergesabeld , en watnietten buitwerdmedegevoerd , aan

de vlammen terprooigegcven. DeBisschop toog metzi
jneafgemattebendennaarJnen
(1)Hii
@ is cchterdenkeli
*
>
ik sleclltstio
idclia
i
.kc
n alsvopgc
lzl
jnernicht,Rrootrsdochtcrpmctdit
lcen begiftigd geworden, dewïjlrcedsin hctvolgendejaarHE>ORIKvan .
Borculo,decchtgenooi
.

dier dochtcr, a1sburggraafvan Iioercl'denvoorkom t. Mzoalx, Ge&cltiedk.pncrzigfderWeyfz
lfrel
in D rc/lfie)D.II?St.1.bl.22.
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11t)0- terug ,om uitte rusten en desanderendaagshetslnttebestormen. Doch deDrenthenaarF
12.
56 hatlden er '
desnachls eene

aanzienli
jlteversterking ingewnrpen,ennietvervanHttlevorde
zulk eene magtbi
jeen gebragt,datdeBisschop den volgenden dag allehoop moestopgeven,hetslottebemagtigen,en,om nietdoorden vi
jand ingeslotenteworden,genoodzaaktwas, onverrigter zake naar Anen terug te lteeren. Tevergeefswachttel3i
j
hier op den onderstand der Friezen, van welke een gedeelte te Bakkeveen ,hetandere

teGrong'
ngen wasbi
jeen getrokken. DeDrenthenaarshadden henbi
jdeeerslgenoemde
plaals op de vlugt geslagen , en vertoonden zich tlaansm etzulk eene ontzagwekkende
m enigle in de omstreken van Koererden , datde Bisschop voor erger beducht, naar

Hardenherg terug trok,en zi
jnehulpbendenafdanlkte,nadathi
jdesloten en sterkten
in staatsran tegenweer gebragt had.

Xiet gtlnstigerwashetlotdeskri
jgsdenGroningersgeweest. Hetwashun denvi
jftienden van Hcrfslmaan'
d gelukt, de verschansingen van M '
itzpete te veroveren , en

moortlentleen brandendein Drentlteterukken,doch den volgenden dag warenzt
j,na
een hardneltkig gevecht,waarin wederzi
jdsveelvolkssneuvelde,genoodzaalttgeworden,
ver
l
i
e
s
ove
r
de
melgroot
grenzen terug tetreklten. Nadrie dagen verschencn zi
j echlerwederbi
j M itzpete,waarthansde Drenthenaars,na deoverwinningbl
jBakkeveen,
al hunne stràjdkrachten met die der Ommelandsche bondgenooten hadden vereenigd.
Doch de aankomstvan een grootgetalhulpbenden uitW estfalen ,onder aanvoering
van uzxoslx van Borculo'
, een Geldersch edelman,en door huweli
jk metde dochter desgewezen slotvoogds Runolzv,thans Burggraafvan Koeverden , dreef hetFriesch-

zl vanGroningsche leger, bi
j het eerste gezigt, op devlugt. De najagende Drenthenaars
Herrst-maakten er ve)en gevangen, en onder de gesneuveldcn werd ussszs van Leeuvarden,
u'aand

Dekenvan geheelOostergo,metelfpriestersgeleld (1).
Deverdereafloopvandezen ltri
jg wordtnietgemeld. Hetiszeerwaarschi
jnlàjk,dalde
Graaf-Bissclaop,na zooveletegenspoedenenzonderuitzigtopverdereondersteuning,zt
jne

plannenteronderwerping van Drenthe,heeftopgegeven (2);en den Drenthenarenzal
(1)llet vcrhaalder Drenthsche onlusten lsontleenduitden ongenoemden Schri
@
iver,derelzf,
Ultraj.c.27sqq?wclkevoorcengedceltedenkri@
i
#gstogt:dienlltibcschràift,onderBisschopwIttxnRAxo
heeftbiigewoond. DE BEKA?p.72,73 cn zijn nasclzrijverhetMagn.Chron.Bel
g.p.251-253.
Jox.A txxnls,Lib.XXII.c.A-11. H.sRrxkxl,Res Trczldïdcf.p.105sqq.. Orerù'
sselsche
&/l9'ozl.in ntMllwlls .
lltal. T.II.p.230. CnRxEtlrs zww'
rrslsTJ ad annum 1231, in M r.z.DEwAt1

Bkjsdragen tot de Gescln. en 0ff#1. r. Drenthe,b1.121. Gron.1842. Verg.Lrsno Exxzrs,
doztcn Frl'
&.# ï:f.Lib.X.p.134- 143. IoslxGà, Staatsr.d.Fer.Nederl.D.1.b1.281- 294.
Tegeètlr. Slaat. r. Drenthe, b1. 88- 110. AI.
&GwIX, Gesclt.Orerz. d..
f edfçfrep in Drenthe,
D.Il.St.1-1)1.20- 22.

(2)Tegenw.StaatzrczlDre3tthe)b1.110J111.
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l'ne rust testeren. Hi-imoeln0g11
j9
z0het ook aan lust en midtlelen ontbrokcn hebben,om zi
g:

ruim twee jaren hetStichtberegtllebben, tnen Li
j na ecn aclll
jarig besluur,teZtrot
overlectl zonder aan de hooge verwachting , welke men van hem gekoeslerd llad,

voldaan te hebben. Gering warcn zi
jne verdiensëen als gccsleli
jlkhcrdcr, althans
nergens worflen zi
jherinnerd,noeh zî
jne gcleerdheid cn welcnscllappclgkebeschaving
vermeld, terwjl zi
jn krggsmoed, vrocgcr in Palestz-nq en in Italiè-, laterin het
Overatzkli: ten toon gespreid,algcmeen geroemd wordl. Zi
jne gecsteli
jke pliglen liet
hi
j geheeldoor ss-i
j-bisschoppen verriglen,en alleswatIIJ'in zi
jnekerkeli
jkebetrekkingcn als Proost te Ztttplten , Utrecllt en Illldeahe'
illt,en als Bisschop van P ader-

horn en van ltetkçfl-c/t;laeeftuilgevoerd,bepaaltzich,naarhetsclljnt,toëhelslichtcn
van een ltloosler binnen Utreeltt,waarinl1j deSl.Servaasnonncn,welkete Jhn.tetft
?
haarverbli
jfhielden,heefto&-crgebragl(1).
Gelukkigcr dagen loefde het. kskc-cl; ondcr ol'
rro 1lI, broeder van Graaf rxaoRxs IV
van Ilolland , welke door de Kanonikcn met eenparige stemm en tot Bisschop wcrd

verkoren. Hi
j wasvroegerdenllri
jggevolgd,cnhad innaam desGravenvanIlolland,
hclboog gezag in Frzeeland uilgeoefend. Tl
lanswaszi
jneeerstezorg,doorwi
jzespaarzaamheid en overleg, helbisdom van den druklkenden scl
auldenlasttebevri
jden,onder
welken llet door deDrcnlhscheoorlogen , gelluktging. Xeteenezeldzam ebelangloosheid

verkeclzthi
jte dien einde zclfszi
jnvadcrll
jk erfgocd,endeed lalerafstand vandevoop
zi
jschap over Ilolland,om zich gcheelen onvcrdccldaan de belangen zi
jns stiftste
wi
jden. Eene zi
jner eerslebcmoci
jingcn wastcvcns,om door doellreflknde middelende
watervloedcn le wcrcn , wellte stcedsl'c:N eder-sticltt teislerdcn, en op zi
'n verzoek
-j

was doorrlzonlsIV ecn zwaredi
jklangsde.
Z:/c,vanJmerolzgentotSehoonltoren ,opgeworpen (2). DeDrcnthsclaegcschillcnwerdelldoorllem melhetzwaard,geli
jkeenigen
bcwcren,doch naar anderen,door devrl
jwilligeonderwerping derDrenthenaarsvereflknd (3). Xcn '
li-of eenc overeenkomst,waarbi
jdestichlingvan hetklooster,reeds
in bet vredesvertlrag mct :vILI-Isn.
&.xn beloofd , den Drentllenarcn werd opgelegd ,en

llclgeen scdcrt door llen ten uilsreer is gebragl. De overige voorwaarden zi
jn onbe(1)DE I)EI(,
ï, p.74. I'
IEDA,p.204. Cron.de Trqj.p.339. chrokt.Tiel.p.195. Bat.
fccrc,D.II.b1.167- 169,cn vwx xzzxsaant.b1.173(6).
(2)1)z BEI
CA:p.75. IIEDAJp.20.
5. Cron.de Traj.p.339. Verg.hiervoor,b1.225,226.
(3)Ilsox,p.206. ckon.de TfwJ'.p.340. Oltde #0//.Dir.Kron.Div.XVIII.c.11.b1.163.
ScnoT&wrs,Fr.Ilist.b1. 126. DE BEK: meldtLicrvan nicts. Unna Exxlrs,de Acr.Fris.IlistZ2':.X.p.146. Tegenlc.ffcclr.Drenthe.b1.111.

lI.OEEL.
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119
20
56 ltcnd;doclzongetwjfeld isHzxnrtlx.vanWprcul/in deslntvoogdi
jvan Koeverdenenhet
regtsgebicdoverD'
rentltebevestigdgeworden,inwierbezitmen hem jaren daarnanog
aantreft (1). NtIgenoothetbisdem eene gewenschte rust,dieslechtsdoordesteeds
voortdurende partl
jschappen derGroningers,aan degrenzenfanDrentltegestoordWer;,
en ditgewestzelfsnietgeheelongemoeid l
ieten (2).
Bisschop or
rl'o1IImengdezichechternietindezeburgerlwislcll. Daarentegennam hi
j
wcrlkeli
jkdeelin deverhefling zjnsneefs,MVILLEM 11,toldeRoomsch-Koninltli
jkewaar1247 digheid. Hjschonlthem zi
jnestem op deRi
jlksvergaderingtekkroerzngen,vasbi
jzjne
1248 l
trooning teJken tegenwoordig,en werd lid vandienbi
jzonderenraad,welkedenjeugdigenKoning,naarmenwil,istoegevoegd(3). Hetwasongetwi
jfelddoorzi
jneninvloed,
dat de erkenlell
jke en milddadige Vorst aan vele geesteli
jkeinrigtingeninNederland
hetaanzjngaf,enUtrechtbelangri
jlke voorregtenverlcende,onderant
leren,datgeen
burgerbuitendcstadmogtgedagvaartlworden (1). W IIZIZEM,om zl
jnegenegenheidvoor
Utrecht, waar laî
j mcl plcgtigen luistcrdoorprieslerscllap cn burgeri
j wasingehaald,
nog sterker te betlligen, liet, op lzetvoorbeeld van vroegere Vorsten en Groolen,zich

a1sUtrechlsch btlrgeropscllri
jven (5). Debclangellvanden bisschoppell
jkenzetelgingen
hem steeds tcr harte. De Graafvan Goor , een der Stichtsche lcenmannen ,vcrzorger

Ladvocat?/J.
) der St. Xaartellskerk en vaandrager des Bisscholls, had zich mettwee
andcre leenmanllen, de l-leeren van J lmelo en K ooret vercenigd, om de toenemende
llebzuchtder Utrechtsche Kerltvopgdcn tegen te gaan, wellke shecds, len ltosle vallanderell, hunne leenen uitbreiddel,en vernlecrderden. Reeds had ditdriemanschap menig
landgoed, welk zj zicll ontrooftl rekende,denBisschop Ontwrongen , toen oTTo den
Graaf dagvaardt
le, wellte echterniet vcrscheen. Ilierover tcnhoogstegebelgd , .bragtde

Kerkvoogdzi
jneaanklagtevoorden Koning,wclkeonmiddelljk dcn vermetelen Graaf,
doch even vergcefs, ter veranlwoording riep. W ILLESI gesptui!dien honfde,aan den
voetdesallaars der St.Xaartenskcrk ,lzellaarnasaan, cn snclt aan hethoold cener

wapende bende in Twentlte. Den overvallen Graafleverthi
j gcvangcn

ge-

in handen des

(1) Tegenw.Staat raltOrezlflc,l
al.112. AIAGXIX: Gesclt.Orerzigt)D .l1.St. 1.b1.22.

(2)Tegenw.é'f.z
?J.Drentlte)b1,112-114.

(3)ZicLicrvoor,1)1.229,237.

(1)Bat.SacrazD.l1.b1.178.
t5)Ilsok?p.206,etBrcnEtlrsad HEOâ)12p.209.
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DES VADERLANDS.

Bisschops, herooft hem van titel en waardigheden, eu slelt zijue goederen ter hescbik- Il~~6
king 'van de Utrechtscho Kerk (1).
OTTO III overleed . het volgcude jaar (2). Grootclijks bad ltij de stofJelijke welvaart 1240
van het J.StiC!lt, door ,,'ijs beleid zoo wel als door aanzicnlijke giften, hevorderd en
het hisdorn , dat hij lliLgeput eu verarmd binnentrok , onbezwaard en rijk achtergclalen (3).

Minder, naar het schijnt , hebben zich zijne zorgen over het gccslelijk welzijn del' Kerk
hem toevertrouwd , nil gestrel{t. Trouwens , in dieu tUd werd dit ook niet van eenen
Bisschop gevorderd, dan in zoo verro 11ij daardoor zijn wereldlijk gezag uitbreiden ,
;zijne schatkist vullen konde.

Veelligt werd

OTTO

door de omstaudigheden gcdrollgen,

een groat gedeclte ztiner herderlijkc pligten den \Vjj-bisscIJop
'van

J7 Lrone , op to dragen , welke onder anderen ,

Bisschop

TIIEODORICUS,

ill die betrckking tc Eg1nond

werkzaaiu gcweest is (4). Zijn grafsclirift prijst dan ook sleclrts zijuen ij ver in het aflosseu del" staatsschuldcn ell verlrouwt , dat het hell} deswcgc ill de eeuwigheid wel zal
gaul! (5).
I{oning 'VILLE~I had ondertusschcn in dezen wakkeren Kerkvongd eenen vaderlijken

vricnd en wijzcu ruadgever vcrloren.

De Duitsclie oorlogen, welke hem elders riepen,

maaktcu liet thans mecr dan ooit voor Holland bclangrijk , dat de zelel van Utrecht
door ccneu man hekleed werd , welk e aau het IIollandsche gravcnhuis vermaagschapt
was , of daarmede in vricndscha p Ieefdc,

Oudanks de vole welrladen en gunsten aan de

Stichtsclic geestclijklleid hcwezen , inoct eclitcr

cens opvolgers hcbbeu uitgeoefeud.
Anlstel,

ZOOll

van

EGIDIUS

'VVILLEIU

weinig invloed op het verkiezcn

Immers verkorcn do Kauoniken

van A1nstel,

sinds

GOZE'VIJN

van

twaalf houderd ,rijf en t'''intig

(1) DE nEKA., p. 80. IIEDA., p. 207, 210. Ou,de 11011. Di», Kron. X\TIII Div, e.15.
IL\NI lies. Trans. P: 105.
Ooerijs, Cliron, bl. 232, in DUllInAR'S Analect. T. II.
(2) Den 27 cn van Lentemaand , of 4en van Grasmaand. Zie v,

MIERIS,

Charterb,

'V.

II.

nRU·

Holl, D. 1.

hI. 251.

(3) IIEDA,

r-

207.

VeJ'{~. v.

lUIERfS,

Charterb, v, IIoll. D. I. hI. 213, 216) 218, 228,

243, 251.
(4) J.

V.

LEYDEN,

Kron, u. Egmond. hl, 74.

GLASIUS,

Gesch. d. Christ, Kerk in Nederl.

D. II. bl. 280.
(5) Bat. Sacra, D. II. bl. 181. Bisschop OTTO liet cene docluer ALEID na, Het hlijkt niet
"our het uanvaarden del' r,cestelijke waardighcid , gchu,vd G'c,veestis. GraafFLoRIS V huwde

dat hij,

haar in 126U uit, met cene hruidsgift van 200 ponden, aan
VAN 1\HERIS)

Chartcrb.

'V.

lIoll. D. I.

u. 251 ,

1I0UDE'VIJS

van Noordwi;jk.

349.

36¥
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1190- Proost van sT. zAx te Uirecltt, een goedaardig, opregten eenvoudig man , doch
12.
56

gellcel ongcschikt, om den last eens slaatsbesluurs te torsclaen (1). Ilat
l NVILLEAI
weinig ondcrsland van hem teverwachlen,lli
jlladevenweleenweinigvanhem tevreezen.

De Hecren van J mstel, wier aanwassende groollleid llenz zorg baarde, konden den

zwakken Bisschop tot ollderncmingen verleiden,wellkeshri
jdig warcn metdebelangen
van H ollalld. Daarenboven had de Aarlsbisschop KoExaAz
to van Keulen, devriend
Tan SYILLEAIj gaarne Zi
jn neef, den Keulschen Aartstliaken IlExoRllt van F z:zlzl:
of K'
ianden, aan het haofd des Stlkltta gezien , en die wensch werd spoedig bevre-

digd. GozEwzzx, naareenigermeening,mcerervarenin den Bjbeldanindenlkri
jg,
konde zicll bezwaarli
jk staande laouden,in cene, wcliswaar geesleli
jke belrekking,
maar wierregtcn en belangen men rcedslang gewoon was,doorhetwereldli
jltzwaard
te verdedigen en te onderschragcn (2). Hi
j werd dan ooltnaeenbestuurvaneenoftwce
jaren, voor de regering onbekwaam verklaard en beschuldigd,door zorgeloosheid en
onl
kunde den bloei
jenden staal des bisdoms tot diep vervalen in s'
erwarring gebragt
te hcbben. In een algemeen lkapitlel, door de opzieners (prorlsoreet derUtrechtsche Kerk, tcr beraadslaging over den staatvan zaken bi
jeengeroepcn,'mocsthi
j,in
.

tegemvoordigheid van Koning w llzluEx , den Kardinaal-legaatcxppocul en den Aarts-

schop van Kealen.,,zi
jne bisschoppeli
jlte waardigheid nederleggen. Op voorstel des
Aartsbisschops, bevalde Kardinaal-legaatonmiddelli
jk-nENIIRIK van Fïcntfdzzden bisschoppeli
jken zetel tebesti
jgen,terwi
jldeKoningden nieuwen Kerkvoogdin lletwe1250 reldli
jlt regtsgebied, door ring en stafbevestigde(39. AanoozEwxzxwerd,totvergoeding, het aartsdiakenschap van Keulen afgestaan. Xen wil, dat hi
j in die stad
overleden cn begraven is(1).
Een gcwigtig bezwaar werpt zich op tegen de naauwkeurigheid enjuistheid dezer
berigten. In een echt stuk van den twaalfden van Hooimaand , twaalfhonderd negen
en veertig, komt uExoRxx van F ïcwtc/zz reeds te M entz alsverkoren Bisschop van

Utreeh,
tvoor(59. Eenigen hebben hieruitde een- oftweejarigeregeringvanoozzwzzx
ontkend,enbeweerd,datdezeBisschophetslagtoFerisgewordenvandekuiperi
jenzi
jns

(l)DEBEKA,p.83. HEDA,p.213.
(2)QtAslcs,Gcdci.d.Cltrist.Kerk z7
zlXederl.D.1.b1.281.
(3)Ds IIVK.
N, p.83. l1EDA,p.213. M agn.c/lrpl.Belg.p.272. Cron.de Tmp'.p.341.
Oude # 0!1.D ir.Azrzl.XVl1IDiv.c.16.
(4)BtrcllztlcsadnEo.
&x;p.214. Ilat.fccrc,D.Il.L1.194.

(5)MEERM:N)Gesclt.r.Graaf wILLEM11,D.1.l1.111.bl.319,3J3.
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wereltlljken en geestelgken Opperhoofds, Koning wzLluEx endenAartsbisschop :an112
95
06
Keulelt. Op lallnnc aansporing, en om usxnallt hetbisdom te verscllaffen , lkwam de

Utrechtsche hooge geesleli
jlkheid bi
je'
en;endenadeelen,wclkehetStielttvan deonbekwaamheid des tcgenwnordigen Bisschops te wachtcn had, werden metzulke sterlte

kleuren afgemaald, datde zwakke GozEwlzx zelf, vri
jwillig denmi
jternederlegde.
Hetisimmersnietdenkbaar,datlatjbinnen viermaanden,vantlen zevenentwintigsten
van Lentemaand,toen o'
rr
'o lII overleed ,tot den twaalfden van Hooiiaand,hetbisdom
tot zulk ecnen staat van verval zou gebragt hebben ,datmen genoodzaalttwas,het

kapitlelbl
jcen teroepen en den onhanligenregentaftezetten(1)? Anderendaarentecn,hebben uitdi*tbelangri
jlkstuk afgeleid,datna den dood van o'
rTo.llI,eenedubbele verkiczilag , hetgeen nietongewoon was,te Utrecltt hceftplaatsgehad. Een gedeelte der Kanonilten zal ziclz voor usxnhlK ,doch de m eerderheid voor oozzw xzx ver-

klaard en hem aan het bezil des wereldli
jlten gebiedsgeholpen hebben,terwi
jlzi
jll
mededinger, bi
j Koning wILLESI, welkehem erkende,ondersteuning zocht. De vervallen staat tot welkerlGozzwlzwsongeveertweejarig bestuurhet Sticht gebrag!had,
voerdehetkapittelbl
jeen,enUEXDRII:vanFftdzld:zèop densloelvan Utrecltt(2).
De nieuwe Bisschop was geheel hel tegenbeeld zi
jns voorgangers. Xoed, schranderheid, heerschzucht en zorg voor de bel
angen en regten zi
jnerKerk,openbaarde
we
l
k
e
ui
t
de
a
f
z
et
t
i
ng
va
n
Goz
Ew
l
l
x
voortvloeide. Gzzshi
j straksin den krijg,
BRzcn'
r van a//ZIJ./:J was gevoel
.
ig overden hoon zi
jnen bloedverwantaangedaan,en
welligthad ook dewt
qze,op welke BisschopUENDRIKzjngezaghandhaafdeofuitbreidde,
dewraakzuchthevigerin hem ontvlamd. Hi
jverbondzich metdenGraafvan Gelre, 1u5z
èn usltxAx van W oerden tegen den Bisschop ; de Graafvan Goor metde Heere- van

Foorwten Jlmelovoegden zich bi
jllen. Naeenigeroof-enstrooptogteninhetJ'rïcA,.

(1)MEznxàxJGesch.r.Graaf wlttEy11pD.1.B.111.bl.349,350.
(2)V.splzx,Hist.d.Secrczlran z-dfcl,L1.25-27. ))IIEXDRIK ranrïczlde'z,',zegtdcze
Geschiedondcrzoekcr,b1.27.))komtJn dcn briefvan1219alselectus,vcrkorcnBïsschop,ennietals
ostulatus, bcnoclnden Blsschop, voor; anders zou men aan.eene benocming doordcn Paus kun-

nen denken. Dezcn titel van Electus draagtLijnogin brievcn van 1250cn 1251,eneerstin
1252 wordtLii
*Bisschop?Episcopus,genoemd. Ditdoetmi
*
igelooven,datLctalgemeen kapittel, alwaar GozEwlzx afstand moest doen , ecrst in 1250 gehoudcn ;s. .llierin wordcn wi
vcs*i
' bc
tigd door een brief van 1250 , door den Dom proost GOBERTUS gegeven, over zaken waarvan door-

gaansde bisschoppelijkebcvestiging vercischtwerd;dezeisalleenmetzi
*
-nzegelvoorzicnzLoewel
j
in den briefvan andcrezcgelsgesprokcn wordt;lzijzaltusschendebeidemcdedingersgccn partij
hebben willen kiezen. Qcen briefvan cozEwxzw isvoorhanden?cn deeerstevanIlzxllllzx,dicnwij
kcnnen J is dcn 1 Deccmber 12J0 gedagteekend-''.
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.
119()- die telltensm etmocd gelteerd werden ,bepaalde men dag en plaats, op Avelke een bc1256 slissenze veldslag de zaak zou slechten. De bondgenooten verschenen met ceneaanzierj-

jeen.
li
jke magtop hetaangewczen oord;ooltBisschop IlzxnhlK bragtzi
jnenrlannen bi
De Aartsbisschop vallIkreulen , wellke zicllin Utreeht bes/ond ,m oedigde laem tcnslri
jde
aan, vcrzekerde lzem van de overwinning door het vermogen van sT. MAARTBN ,en

beloofde, de stad in zjn afzi
jn,metde Kanonilken envrouwen tebewalken en de:
noodste verdedigen. Olldertussclacn wasKoning AvlrxzEx te J ntverpen van dcn voorgenomen stri
jd verwittigd, dien hi
j, door cenegezonde en vredelievcnde staalkunde
voorgclicllt, poogde te voorkolnen. lli
jnerbenjplaatste zich derllalveaan llethoofdzi
t1011, 01T1 Tt
stl1* dell 0ag, tOt 110L goveclat bepaaltl, i Utreeltt te zi
jn en doorzi
jne

'
IUSSClxenkomst heL bloctlslorlen le verhinderon. Doclzjuisttoen lli
jmetzi
jnvoll
t door
t, ollder bazuingescllal, met
de BTeerdpoort (le slad binnenrukte, wasVisscllop IlExoetll
een lleir de Katllarinapoortuilgetogen. lli
j wiltlc hel')onlmidtlelli
jlkvelgen,docllvond

de poort, op lastdes Aarlsbisschops,gcslolen. Rcedsllad lli
jbcvelgegevcn,llaarmc:

gcweldopentebrelken,loentleKeulscheKet
-kvoogd,die,gevolgddoordegeesleli
jlkheiden
vrouwen, de ronde dccd , over deze onverwacllte komst verrasten versclll'
ikt,llem te
J-llo AvoorgPlnoet sllelt, e1a dtls aansprcekl; ))Lecn een gllllstig oor, o ltcnilag, aala li'i

ainlkli
jlke lnogendlieitl,uw ollderdanigvolltil1vreclclehouden ! llet voegtuwcrltol
altclllaven; tlocllveroorloof mi
j te
del) en regt e11 gereglighcid in den lande te ll
o
I
l
cc
r
!
hi
cr
l
e
gel
l
get
ui
gt
uwe
l
k
o
ms
t
met
gc
wa
pe
l
l
del
l
t
e
de
z
er
pl
a
at
s
e
e
n
uw
1

Zeggon
bevel, desl
oten tevcrbreken elldepoorlen te opcllen. sviltgi
jtcgellregtenbilli
jki
k
l
l
i
c
t
l
l
o
pe
,
d
c
bui
g
e
r
s
d
i
e
u
i
t
g
e
l
o
g
e
n
z
i
j
n
,
bu
i
t
e
n
s
l
u
i
t
e
n
e
n
l
1
e
l
1
do
or
heid , llelgccn

àdcze stad iIlllwexnaglte llouden,dan zotldtgi
j
nieths'ebewonersdeen secrrnngonyOl1
J
bc
s
c
l
l
a
l
ne
n
e1
1
uwen
ei
ge
l
'
ro
el
l
l
be
z
wa
l
l
k
en.
Oot
moe
di
g
bi
d
c
n
ve
r
mi
j uwcn Kallselier,

maan iltderllalve uwegenade,datgî
jnai
jdczevcslewedergeeftenden be'
j
vonersge)
Xi
j
n
e
e
r
wa
a
r
d
i
ge
Va
d
c
r
,
'
'i
s
l
l
e
t
a
n
t
wo
ord van
wcld nocl) moei
jelj
iltlaeden aant
loet-''
SVILLEM 0P deze ollbezollnen en walttrotlwige taal,))u33'e vrecs istcn ecnelllnale Onge-

J weet, dat11etderKoningen pligt is, slri
jtlen en oorlogen,o&-eralwaar
grond. Gi
s
l
ec
ht
s
l
k
unne
n
,
t
e
be
l
et
l
en
en
de
wr
cve
l
moe
di
gc
n
ge
streng te tucllligen. lI0c zeer
ZJ
;*
zeu llet derhalvc onstotslnaad en scllande vcrstrelkl
kcn,ilhdicn M'
i
j op de grcnzen van
onsgebied een gcszecllt,cn zclfstusschen landgenooten ,gcdoogden ! Olt1 tlitte voorkomen en tlen Bissehop mct zi
jne dicnstmannen te vcrzoenen,zi
jllM'i
J-l'
tlelriddcrsen
i
J-cchtcr llicr verllalzlcn , datnkcnreeds
ewapende lnalllaelliI) dezc slad gcrultt. Toen hl'

jmetbi
jlen en hamersdepoortcn laten openen,om
ten stri
jde gelogen was,llcbbcn wi
de bisschoppell
jlke benden te achtcrllalen en onsplan tcl'olteoi
jcn. Delllt dus niet,
jbewilligden,ietslkwaat
lsinden
datwijtegen Bisschap IlExorvllc,in wiensverlkiczing wi
En
o
m
u laicrzin llcbben,neclltegen dczcslad,M'
ierburgcr en bcsclzermcrwi
j zi
jn.
4a1) gellcelte overllligcn,slellen sJ'i
j de slad wcdcrin uwclaanden cn zullen,doorllct
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stel
kcn der trompetten, onze l
'nannen bcvelcn zich te ontwapenen, en hetoverice van 1190.
.
de
-'
1256

n dagaan devreugdetewi
gden (12.') Hetistlenlkeli
jk,datKoningAvzLI.Enxopaan-

drang en tcr gunsle Yan den Aartsbisschop,den hoofdbewerker van ditgcvecht,zi
jn
heilzaam en Arredelievend plan heeftopgegeven. Ook lag de ltampplaalsnietvcrrevande

statl, de slri
jd was engetwi
jfeld reedsbegonnen,en in de llitledesgeveclltstusschen
beide te tretlen,zou niet mogeli
jlt ge&vecstzi
jn (29. DeDisschopwasondertussclaen16van
in cenen wrectlen en llardnekkigen veldslag gcsviklteld.
ZomerVele vi
janden sneuvelden enmaand
monig weerspannig leennnan, vcrzelkert men, s'iel in zi
jne laandcn. Tegen tlen
avolld rccd lai
j zegevierend,metdcn gevangen GlzssltEcllr van Z.
/ZZIZ'/:Jen IlEl
,
tsxutxvan
kkzoerde,
tt,alsin triomfcenaan clkezi
jtlevanzi
j11paardgebontlen,binnenUtrecltt,en
werd docr dcn Koning en den Aarlsbisschop mctvreugdc en onc
-ler geluksvenschingen
vcrwelkomd. Op hlll
1 verzoek werden debcide aanzicnli
jke gevangencngeslaaltt,laetgecn door eencn vrcde en vcrzoening tusschen llen cn den risscllop gevolgd wcrd(3).

Koning A'
VII-IZEAIverloeftlceen kortcn ti
jtlin Utl.ecltt,en gafde stad op nieuw bli
jken zi
jnergtlnste!1gellegenhcid. Jletllarc regering en burgerssloollli
j ecn verdrag,
waarbi
j deze ziclzverbontlen, ))ondcr geen veorwendselhoegenaamd,Ilblland ofZeeltzopy aan te vallen, nncllde ingezetenelldier graafscllappen in persoon ofbezittingcTzte

llenadeelen. lntlicn een Utrechtsch burgcr eenell llollandet in ltetkskz-c//fvan zjne
ncdcrcn bctroofd laad, zouden zi
j (1cschadeherstcllen;cn bi
jlaetontslaan van cenen
oorlog tusschen lzet graafschap cn het bisdom , t1c goetlercn van ccn Ilollander of
Zecuw , wellke binncn hunne muren gebragt werden , voor den eigenaar llewaren.',

Daarentegen beloofde (1e Koning ))datzoo een zi
jneronderdanen de goedcrcn van ecn
Utrechtsch llurgcr Luiten ltet Stleltt il1 lzandcn lkreeg en behield,hi
j zergen zout
lc,
dat zi
j ten 37()11e teruggcgeçcn Avierden
Delt volgenden dag nam lai
j de18 van
Zomcrmaand

(1)Dn ssuw)p. 84,85, overgenomenin hctDlag'
1
l.Cltrolt.Bel
g.p.273 cn vcrtaald in de
oude 11011.pz-r.A'-p3l.XV1lI Div.c.18.

(2)llzEltxzx:Gesclt.r.Gr.wIttEx 11,D.lI.1)1.75.
(3)DE:EKA,p.85. IIEDAJp.214. J. A tEvols, L ib.XXIII.c.21. oltde Np/!.D t-l?../f,.o;,.
.

xV11I Div. c. 18. BRuxlwxr lles. Tvcwdgc/.in ocMnz
tlt's Z llalect. T. 1I. p. 104. Jvat nztonltslll
ta D.II.131. 150, in navolging van wkGEx.
k.
tnJ D. lI.b1.395,verllaalt? dat) olzsnnEcfl'
r vakt

Aptstel mct zi
jnc aanllallgelingcn, tcn gctalc van 500,barrevoctscn in wollcklccding (inllct
llenad)boetemocstcn docn,en in dcDomkerk geknield,aan dcn Bisschop vcrgcvlng vragcn,cn

llem voorts frouw zweercn,''s'
escllicdtle ccnige jarcn latcr ondcrrl-ol
tlsdcn Voojd. Ziev.
sx
spaEx,Ilist.tf.Ileerelt wczl J mstel, b1. 34. Vcrg.llicrvoor b1. 202.

(4)Y. MlERls, Cltalterb. p. 11011. D-1.b1. 266. lIso,
k;p.209. Boxuonw'sAallt.op zf:
Cltron.r.vntoxwwEn,b1-163) 16i. Leiden 16J
'0.
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20
56 burgers van Utrecltten hunncgocderenin zi
jneen desRi
jltsbescherming,verleende
lkun vri
jgeleide zoo te water a1s telantl,tloor,llolland enZeeland,en beloofde te
zullen zorgen , dat hunne gewoonten en reglen , naar erkentenis van de sehepenen dier

jk bepaaldelli
j,bi
jeenafzonderli
jken
slad,ongeschonden bewaard bleven (1). Eindeli
opcn bricf, totloon hunnertrouw en der hem bewezcndienslen, datgeen))Prins,Xark-

graaf, Ilerlng, Graafofanderadelli
jkpcrsoon,kerkeli
jk ofwereldli
jk,eenen hunner
medeburgers ofingezelenen ,buiten de muren van Utreehttengerighmogtroepen, dagvaarden, ofzelrs zich m e@hem voor iemand als regler slellen ,behalve alleen voor dKeizer OfKoning, en Slechts oYerzaken,dictOldewereldli
jlteregLbank behoorden.

VOOr hunnen Disschop ofden stadsregter,donrdezen aangesleld,konden zj echterte
allen tgde beroepen worden. Eene boete van honderd marken goudswerd dengenen
ollgelegtl, welke hen lletgenotdezervoorreglen bclwishle (2).'' RYILLLM zelfbewees
kortdaarna,da@bc
jdezevobrreglen eerbiedigde,engafhierdoortevenseen schilterelld
bli
jl
t van ongemeene belangloosheid en lieCde totregèvaardigheid. Hoe zeldzamerzulke
voorbeelden zi
jn, hoe meerzi
j verdienen den volgenden Vorsten (er navolging vool'
gesteld tewortlen.
De Kapihtellaeeren van sT.zAw te Utrecht klaagden, datde Koning op hunne regten

op zekere goctleren en tienden te Orerdreeltt, W :œzrcdoz cn de omliggende plaalscn ,

inbreultmaakte. W ILLESI,welverre van willelkeurig en halsstarrig op zi
jneeischenaan
te dringen,kicsl, onder goedkeuring yan den Kardinaal ucco ,en in overeenstemming

met den ProostvansT.zAx,zi
jnen Kapellaan,denAblvan St.Fr?f'
()'
en,tolscheidsman,aan wiensuilspraak men beiderzi
jds beloofde,zich onvoorwaardeli
jk teondcrwerpen. De Kardinaalgelasthierop den Abt,zoo spoedig mogcli
jlk,dezezaak,naarGod
en zij
la gewelen te beslissen;terwi
jlwzryuEAzzi
jnen broederrboazsen deHollahdsche
c

Edelen dringentl aanmaant ))den Abt in hct onderzoel
t desgcscllils te ondcrsleuncn ,

zoodatzi
jn grafeli
jk-regter nicldoorverkorl,nochdeKerkerdoorbcnadeeldwierd(3).'''
Na ri
jp ovel'
leg,stelùde Abt,tweejaren daarna, werkeli
jlt zi
jn meestcr in hetongeIi
jl
t, wi
jst, opN'
raadvanregtsgeleerden engoedemanncn,de bclwiste beziitingen llet
kapitteltoeen gebiet
ltzi
jnen Vorst,zich naarditTonnistegedragen,waaraandezezich
gewillig onderwerpt (1). ))Een hoveling, bi
j wienwaarlleid cnbilli
jlkhcidboven het
(1)l1Eo.
t, p. 209. lloxloRx op vEtoExlEn:.bl. 163.

Mlznzs, Cltalterb. r.Iloll.I).1.

1)1. 267.

(2) lI'
E1
)&? p. 210. Boxuoxx:t.a.p,b1.164. Groot b-tr.Placaath.D.111.1)1.276,277.
V.MlEnls,t.a.p.L1.267. lkerk.&?
z#/l.r. LV/r.D.1.bl.267.

(3)KLIJIT,Ilist.Crk
-f.Conè.11011.T.1I.P.lI.p.636--612.
(4)KtrlTin 1.c.p.661 665. 1'
I:o.
ï)p.207.
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lA
'i
jzollder belang van zi
jnen Yorstzoo edelzegepralen,isbuiten tsl'i
jfelzeldzaam ;l'
naar112
95
06
nog zeldzamer ecn Koning, die zich zullk eenen vrientl der geregtigheid beloont, dat

lleteenefijnetloclaedelevlei
jeri
jin zi
jnehovelingen vordt,gescllillcn,waarinlaclongeli
jltaanzi
jnezi
jzeis,ooktotzi
jn nadeeltebeslissen (12.''
W zLLEAIvel'lrok uitUtreolttnaarIlollanden van daarnaardcnRi
jltsdaglcl'
h-a'
îllkfol-t,wcrwaarlso'
r'
ro van Gelè-ellcm vergezelde (2). DaardezeGraafnietintlenzee't
met ollsrltEcu'
l
a rcz?Al:tb
-tolbegrepen was,maalkle zich de Bisschop zi
jne afwczîglleitl
ten nutle cn '
viclin defzQ???:rc. Dood en vernicling '
volgden zi
jnc sclarcden,cn tevergeefsbood men hem tegcnstand. ll7ctri
t
jken buiten ecn grootaantalgevangenenkeerde
hi
j in Utè-eolèt tcrug, en s'ond llicruit ten dcele t1e luiddelel)toL11f?lveslen A-an lzet
slotK redeland aan t1c K eolit,om dclleeren van -Ypztvtc!ofhunncontlerlAoorigcnintonna
rro werd tottlen vrcde gct
lwongen , cl1beloofdc tocn dcla (
Disscllop
le llouden. Graaf o'
f.
.
.
.
ontlerslcuning en Ili
lstaud tegcn alzi
jne '
vi
landen ; terwi
llnaen tevensonderling,nliclt
lelen
'

laeraamde,totlletvervolgen en uitleverenvan boosdoeners(3). llicrtloorwerd (
1erust
3
-n /?et khvzl-c/t; lzcrstcld , tlic cchlcr doort'
tc Lplccdi
-p
.ill.
s cens onvcrlaats Iz
.
-oning
o'
lrzl-I-cri
l

Utl-cclltaangetlaan,wellzaastgcveeligz0ugeschoktwortlen (4).
Gurocltluaxo. Graaf o'
rro 11 van Gelre, met wicn 1)
'isschop llEx1)ltl:c.scdertin gc-

vensclale verstandhouding leefde, wasde ltleinzoon van or'
ro l,vellke in hctjaarelf
honderd negentig uitLetCoslcn wasteruggelteerd, en ceriwerlkeli
jk deelhadgcnomcn

in de gescllillerl tusschcn rorosavlzrîrvan Utl-eellten deDrenthenaars(5). Devcorwaardcllop welke zjne twistenmetdczcnKerltvcogdwerdenbi
jgelegtl,gevenveelophcl- 1195
dering overdenstaatA'an zalken cn dewi
jzcvanhandelenindienli
jd,enkonlenlaicropne(ler: Ellkc parti
j za1twaalfgoedel'
nannen laenoemen,o1
'
n alle twislzakcn teverefrenen.1196'
J
'
zalken, dic in lletvriendeli
jke nictlktlnnen gevonden worden, zall'
nen op de volgende
*
1r
1Pn .
* Indicn de Bisschop aanspraalk maalktop regten cn goedeNvi
lze uit den weg 1%tll1AJ

rcl!, welke tle Graafin bezitllceft, dan zaltleze laalste bij ecde op de overbli
jfselsder
lleiligen verl
klaren,datlli
jdic wettig bezit. Iletzelfde zal coltgedaan wordelldoordrie
tler eersredienslmanncn'
van deU'trechlscltcKerk, bi
jonlstentenisl'au celtcnBisschop:
(1)AIEERMIX,Gescll.r.Gr.wll-z'
Ex 11,D.1I.b1.l07z108.
Ge
(2)DEIIEIA,p.85. IIEERMIX, sclt.r. &r.wlttEx 11, D. 11.bl.7.8. VAX spzExp Ilist. rGeldeînl.D.1.lal,217,218.

(3)DEIlsxa,p.85. 1'
1En&,p.2l4. Cl'
t,
l'o'
n.#c Traj.p.1$41. Cltron.Tiel.p.218.(
Btlxrl,
&x,
Cltarterb. r. Gelro,D .1,p.487.

(4)Zielziervoor,1)1.257.
(5)Ziel:icrvoor;bl.157:262:264. V.spstEx)Ilist.'z-. Celdetl-l.D.IJb1.103.
1l
..PEEL.
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1190- met betrekl
ting tot goederen en regten, welke door den Graafgeëischtwerdeu. Ten
3.
256

aanzien van salland echter,alwaardeGraafvermeendeeen wi
jd uitgestrektergraafsclaap te bezitlen , dan hem de Bisschop toekennen wilde, zou de Bisschop in eigen

persaoneedafleggen,om dereglen vanzi
jnelterk tcbepalen. Dedienstmannen zul1enmete1fmedezweerderseeddoen,ofzi
jtotdenBisschop oftotdenGraafbehooren.''
Voorts werden eenige bepalingen gemaaklover de ruimgelden en wildban , en overecn-

gekomen, dat beiderzi
jdsche mannen nietop desanderen heimaalmogten gedagvaard
worden,tcrwi
jltevensvastgesteld werd, datmen hetregtzi
jnen gang zou laten gaan
en allerooveri
jen verhinderen (1).
Door hctvredesverdrag van den Bisschop van Utreeltt me@den Hertog vanBrahand,
tlen zesdcn van Lentemaand elfhonderd zes en negentig gesloten , was o'
r'
ro l in het

leenbezitderFelukrehersteld (2). Uitgebrek aaneclatestultken en doordeveelti
jds
tegenstri
jdige en uiteenloopende berigten, kan metgeene zekerheid bepaald worden,
wanneer cn m etwatregt, de F :JZIZ/
J: aan de Graven van Gelre gekomen is. W eleer
had tleze landstreek , alseen gedeelte van Frzesland ,in t1e lotgeTallen van datgroole

Ri
jk gedeeld. In hetmidden derachtste eeuw kwam zi
jonderhetgebiedderFrankische
Vorsten en werd denltelt
jk in verschillendegraafschappen gesplitst,ofalthansdooronderscheidene Graven bestuurd. Duisler en verward isechteralles watbetrekkell
jk den
ouden staat van dit gewestgemeld wordt, welks naam het eerstin eenen giftbriefvan

hetjaar zeven honderd drie en negentig voorlkomt(3). DerUtrechtschekerkwaren
reeds sinds eeuwengoederenopdeF:JZZ'
Z/
J:geschonken (4),en men gist,dateenige
der verbeurd verklaarde bezittingen van BAIZOERIK en Aozlz.t, in handen der Hertogen

van Brahand gelkomen zi
jn, welligtonderdeverpligting, die van het é'
fïc/lfin leen
te houdcn (52. De Bisschoppenvan Utreclttbeweerden,dathun degeheeleFeluu)e
door de Keizcrs was afgestaan. En inderdaad, uiteen brief van Keizer IIEXDRIK VI

(1)Zie deze overeenkomstbi
*
i
@noxozx,
e
'Cltartevh.r.Gelre#
,
'D.1.b1.263,
e
'metwien wi
*
i
Fhaarop
hetjaar1196 stellencn a1secnuitvloeiselvanllctvredcsverdragbeschouwenztusschen dcnBissclzop
van Utrecltten den HertogvanBrahand ofLotrt
j'
k,den 6 van Lcntemaand desgenoemdenjaars
gesloten. Vcrg.v. spAzx , Ilist. m. Geldevl. D. 1.b1. 105. Overde tuimgelden enwildhan raadplege men v.spAEx's Inl.f5f de H ist. p. Gelderl. D.lV. b1. 2609 cn over llet lteim aal,del'
erhandeling van z.nz RI
IOER in D. I, bl.367 dcr:Verh.van het genootsch.:P ro excolendoJ'
Jrc
patrio.

(2)Verg.Liervoor,L1.151,152.
(3)VAx spz
tEx,lnt.fofdeIlist.r.Gelderl.D.IV.bl.132,133.
(4)Verg.hiervoor,b1.150. V.spaEx,Inl.fpfdeSz-4f.n.Gelderl.D.I7.b1.148,149.
(5)Vz
kxsptEwJbtl.fpfdeAidf.v.6eldcrf.D.IV.b:149. Vergelijkhiervoorb1,97.

D E S YA DER LA N D S.

291

) -bli
jkt,dat oudtt
jds wezenli
jlt zulk een giftbricfmoetbestaan hebben (1). Erwordt1119f
236

echter beweerd, dat een gedeelle der r elt6u,e aan de Graven Tan Zlttphen beheord
heeftenmetdatgraafschap aan Gelregeraaktis(2).Aan geen twi
jfelis onderworpen,
dat de Graven van Gelre meteen ged/blte der K eluzre en een graafschap in Salland ,
a1s achterleenen vanhet Stlkht,doordeHertogenvan Brahand zi
jn beleend geworden (3). Doch in welken tl
jdenonderwelkebepalingen deHertogen dit leen xan de

Utrechtsche Bisschoppen ontvingen,isonzelker (1).
De dood van Bissclaop rornEw zzxwiklkelde OTTO l in ernstige geschillen m etDIRK VlI

vanIlolland, overhetbezettenvan den Utrechtschenstoel(5). M'eldraechtersloten
'

de beide Graven een naauw verbondê tegen den nieuwverkoren Kerkvoogd , DIRK ran

der Jare, wien zi
j gewapenderhand aanvielen (6). DeHertog vanBraband, 'sBisr'
ro IV , wiens zaak Graaf
schops bondgenoot, rukte hierop in Gelre) doch Keizer o'
z
'
ol''
ro I tegen den tegenkeizer, Fzlull,s van Zztltzsczz,met nadrukhad geschraagd , tlaagde lztl
De
Her
t
og
van
Brahand
l
i
et
e
cht
er
de twistende parti
jen voor zich te Alaaö'
trlkltt.
Graal o'
r'
ro ollder weg opligten en in eenen lterlter werpen. Xen wil, dat ditOP aan-

zoek des Keizers zelven geschied zi
j; doch anderen beweren, datdeGraafin eenen
veldslag gevangen genomen werd (7). Netzonder groote opoFeringen kreeg hi
jde
vri
jheid weder. Bi
j een vroegerverdrag te Maastrieht gesloten, hadhi
jzich voor
ledzgman desHertogsverklaard; datis, zichverbonden,op straffevan vervalzi
jner
leenen, hem tegen e1k ,zonder uitzondering ,te dienen, de vriend van den vriend , en

de vl
jand van den vi
jand zi
jnsleenheerste zi
jn (8). Hetbli
jlttduideli
jk, datol'ro,
wellte door hetverbond metnzax YII hierin detrouw geschonden had, van zi
jne leenen vervallen is verklaard (9). Om deze en zi
jnevri
jheidteherkri
jgen, moesthi
j,

'

(1)ZiesoxoAxsAant.(a)opdien briefinhetCharterh.r.Gelre.D.1.bl.255.
(2)Vlx spAEx,Inl.totdeHist.w.Gelderl.D.IV.b1.155.
(3)Ziehiervoor,b1.150,151J156.
(4)Verg.v.spwzx,Inl.totdellist.r.Gelderl. D.IV.bl.149.B0>Dlx,Cltarterb.v.Gelre,

D. 1.b1.256.
!

(5) Zie hiervoorb1.264. PoxTwxrsz Hist.Gelr.Z4.VI.p.118p 119.

(6)ZieLiervoorb1.188:266. Paxrzwrs,Hlst.Gelr.Zï1.V1.p.120.
(7)Poxrlwrs,II%st.Gell'
.Zz-l.VI.p.120.Stlcn'
rExHoRsTzGeld.Gcdci.B,VI.b1.85.Ferg.
vAxz-xErwsxad Chron.Tiel.p.173(0). Y.spAEx, Ilist.r.Gelderl.D.1.b1.109,110.
(8)BoxozxJCharterb.r.Gelre,D.1.bl.276en deaanm.apwaarin uitveerigovertleverpligtingen van cenen ledigman gehandeld wordt.

(9)BownzxzCharterb.w.GelreJD.1.bl.278.(a).
37+
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1190- voorloopig den Hertog twee duizend vijf honderd mark heloven, en tot ,vaarhorg der

1256 vol d oenlng
. d
··
· .zonen
..
..
aarvan,
zlJne t\vee zonen en vlJ· ·
enft,vlnhg,
zlJller mannen tot glJze1203 laars geven; of het land tusschen lJ!Laas en Waal, den Tieler- eu Bommelerwaard,
.verpanden (1).

Niet lang daarna werd een einl1verdrag gesloten, ,vaarbij

OTTO

» zijne

reglen op 1J:legen en op' de En·inge (tlnitas) van Kempeland afstaat, de vrijheid der
Drabanders, bijzonder der burgers van 's Hertogenhosch, 'van de Geldersehe tollen bevestigt, en zijn vrij eigen goed te Oosterheeh met den berg aldaar aan den Hertog,
,viens ledigman hij beloofde op nieu,v te zullen ,vorden, opdraagt cnhel wederom in leen

vlln hern ontvangt.

Daarentegen verbindt zieh de Hertog, den Graaf in alle oorlogen te

ondersteunen en huiten hem geenen vrcde te nlaken (2) ."

ÜTTO

verzoende zich insge-

Iijks nlet den Bisschop van Vtrecht, doch de juiste tijd kau niet bepaald ,,,orden. Onzijnen schoonzoon, Graaf ~VILLE]}I van

der andere voorwaarden luoest hijheloven,

Friesland, te verhinderen iets ,vegens het graafschap de KuintJer, tegen het Sticht
te ondernemen; ook te Zutphen geene munt te slaan van de gehalte cn met den Utrechtschen of Deventerschen stempel, en

van Saks.en voo!" Roomsch Koning te er-

OTTO

kennen (3).
Graaf

verliet echter spoedig de zijde van dien. Vorst

OTTO

en verklaarde zieh voor

van Zwaben, even als de Hertog van Braband, met ,vien hij thans in vrede

FILIPS

1204 leefde.

volgd,

Hel vorig
waar"bij

verdrag was door

de Hertog

een

zijne dochter

naau,ver

l\L\RGARETHA

verbünd van vrient}schap geaan

GERIIARD,

den

oudsten

zoon des Geldersehen Graafs, tcn hu,velijk heloofd e, cn indien zij v66r de vollrekking overleed, de daa~op 'folgende dochfer; insgelijks
GERliARD

stierf, met een 'volgenden zoon.

ZOll

(1)

BOND AM ,

Charterh. v. GeIre , D. I. hl. 279-2.81.

(2)

BONDAM ,

Charterh. v. Gelre, D. I. LI. 281-284.

(3)

BONDAM,

Charterb. v. Gel1"e, D. I. bI. 274.

tot bruidschat van 's- Herlogs doch-

De geleerde uitgever van dit Charterboek meent

het genoemde verdrag in 1199 of i~ het Legin van 1200
OTTO

dit plaafs hebben , indien

De vijftien honderd mark, wellie 'de Graaf

nog aan den Hertog voor los geld schuldig ,vas,

daarin helooft,

ZOll

te

OTTO I
Er hestaat echter geene ge-

rooeten plaatsen, dewijl Graaf

van Saksen voor Roomsch Koning' tel erlcennen.

gronde reden, op welke men zou kunnen vermoeden, dat de Geldersche Graaf, foen altl1ans, de
zijde van

OTTO

IV, voor wien

h~j zoo sterk ge~iverd had, zou verlaten hehben.

Ifet Kornt ons'

waaI'schijnlijkeI' Yoor, dat hij eerst na zijne gevangennelning door den Jlertog van Brahand, andere
rrevoelens heeft opgevat voor een Vörs~, welke heIn zoo sIecht ondersteund en geheel aan zijn lot
had overgelaten.De Bisschop van Utrecht claarentegen gevoelde zich misschien door dit gevangennemen eu gevangen houden des Graafs, aan den Keizer eenigzins verplig,t; het ,vas hern ten minste
aangenaam geweest, dewijl het hem in de gelegenheid gesteId had) . zieh op den Geldersehen Graat

te ,vreken.

Verg. hiel'voor, hl. 189, 266.
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t0r A'erslrekken (1). Twee jaren laterheefLmen overtlitpcntnaderonderhandeld en112
90
56
de voorwaarden van hethuweli
jk bepaald , datzeker gedurentle lzetleven van o'rro l
jtlaangespoord hebben,
nietvollroltken is(2). Deredenen,welke den Graafin dien ti
@@
@
slaastrl-eht en Roermond , aan den Bisschop #'3rR1'1 L'
uik OP
Z:
Jn e1g0n goed, tusschen .

100fl1g0l10R V211110m inleenteOntvangen,liggen gelaeelin hetduisler(3).
lnmidtlels warcn de onlusten over laet bezit van Ilolland tusscben or
rvo's schoonzoon

V-ILLEM ,en zi
jnen neef,tlen GraafvanLoonslosgebrolken. ln eenen twistparti
j tekiezen ,waar de beide mcdedingers door bantlen des bloeds zoo naauw aan hem

ver.

bonden waren, was ten uilerste moei
jeli
jk. lli
j worcl! cchler onder demiddellaars
gevondcn , door welke laet vretlesverdrag tus#schen dcn Bisschop van Utreeht en tlen
Graafvan Looltwerd opgemaakt, doch kom took te4-ensvoor a1s getuiges'anden'
vrede,

in lzetzelftlejaardoordien Kerltvoogd met Graafwvzrurulwzgesloten (4). W elk-e bedoelingen zi
jn weifelend gedrag bestuurd hebben,istwi
jfelachlig. Laterevenwelheeftlai
j
de strilktste onzjdighciçlin tlilgescllilbcwaard.
Deelentlein hctvertrouwen en de gunsten '
van Kcizcrrzxzlps,A'ersclli
jntorro alsgetuige val
z dien Verst, in den leenbrief, bi
j welken de Hertog van krahand metde
leenen,wellkelai
jAranlzelRi
jklzield,verli
jd,lnaarwaarbi
jhem tevensNg
jntegen ontnom en en o
nder de Ri
jksdomeinen teruggebragtwordt(5). ln dezelfdebetreltlting
komt o'rvo voor bi
j de bevcstiging van laetherto,gdom lFeetfalen aan den Aartsbis- 1205
schop van Keulen (6). Voorde laatstema
# alwordtlai
jgenoemdin een verzoekschrift
aan den Keizer, em tolvri
jheid te Keg-zereweerd aan den A'
J'
/
X voor de burgersvan
Zutphen, hetwelk glznstig werd opgenomen (7). Hi
j overleed in den bloei des 1206
manneli
jken leefti
jds,na een onruslig bewind van xi
jf cn twintigjaren (8). Zi
jne
weduwe ltlcuAltbls, zeer waarsclai
jnli
jlt eene dochler '
van RosEar
.
p,Graafvan Naaqv
cu, ovcrlccfdehem l-eleJ
-aren. Zi
j nam hetgeesteli
jk gewaad aan,en stierfa1seerste
,

abdis van het klooster lHuneter , door haren zoon GERIIAMD lll, le R oerm onl ge-

(1)Boloax,Charterh.m.Gelre)D.1.b1.288.
(2)Boloàx,Charterh.r.Gelre,D.1.b1.300.
(3)PoxTAxrs)11f
-df.Gelr.Zf-5.VI.p.124. V.spAEx?#ï4f.r.Gelderl.D.1.bI.113.
(4)Iltlq
soz
kx,Charterb.r.Gelre.D.1.b1.291 294. Verg.hiervoor,b1.197J202.
(5)BoxoA.
x,Charterh.4?.Gelre)D.1.b1.295.
(6)Boxnzx,Cltarterb.z,.Gelre,D.1.b1.299.
(7)BowoxxJCltattevh.r.GelreJD.1.L1.301.
($)Cltron.Tiel.p.178. Baxozx?Cltarterb.w.Gelre.D.1.bl.303 (a). V.spzEw?Ili&t.w.
Gelderl. D.1.b1. 115J 117.

29l
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119
20
56 sticht(19. Behalven dezenwaren uithaarhuwelijk meto'
r'
ro nogdriezonen voortgesproten: Hssoslx., in vroege jeugd olrerleden, o'
r'
ro, Proost van Xanten , later
Bisschop van Utrecht, en I-ooEw xzk ,Domproostle Utrecht) benevens twee dochters:
AOELUEIOE, de gemalin van Graafw zLluy:x I van Ilolland , en aïxlvox.RETIIA , gehuwd
aan I-or
ruAszcs, Graafvan Hoeltetade en Jre. Xen zweeftin hetonzekere, of M&cII-

TEI,O,de echtgenoote van HE:
soRll
t den At)
,'ke, Graafvan Nas&att,Grootvader van
Keizer Aool.r van ivbz-à-ct:, en ELIZABETII,de tweede abdisvan het M unster te Roer-

mond,dochtersdan welkleindnchtersvano'
rroIgeweestzi
jn(2)-'
ln vredeverliepen de eerste regeringsjaren van GraafOERHAII.
O111.Slcchlsweetmen,
1207 dathi
j bi
j den aanvang desbewinds,aan de St.'F'
cîszfrv' kerk teZutphen,t0teene
jaarlt
jlksche lt
jkdienst voor zi
jnen vader,eenige goederen afstond; getuigewas bl
j een
1208 verdrag ,tusschen den lartsbisschop van X eulen en den Hertog van Brahandgcsloten ,

1209 en zich in het volgend jaaropeen steeltspelteJkrormabevond (3). MFeldraechter
werd hi
j in de geschillenderomliggendestaten gewikkeld. Doorzi
jnemedewerking
1212 immersbelklom o'
r'
ro11den bisschoppell
jken zete)van Utreeltt(1). Kortdaarnatrolt
hi
j zi
jn schoonvader,den Hertog van Brahand,tehulp tegen den Bisschop van Luzk,
4ovean
en
wa
s tege
nwoordi<c' bi
i de verrassina
Bl
r bisschoppeli
jke honfdstad,welke doorzi
jne
- de
i<'
.

.

.

maandmanschappen in hetbilzonder,vreesseli
lk geplunderd werd. OverdebeideYorsten sprak
1212 deBisschap den banvloek uit, welken dePaus bekrachtigde. Nietvöördegeheele bevre-

diging metLu'
lk, ongeveer tweejarenlater,werd devleek opgelaeven en deopenbare
diensthersteld (5).
Ondertusschen was yREDERIK van Zmahen , in slede van den vermoerden tegen-

6
van lkeizer rILIPs, door pauseli
jken illvloed, in weêrwil van or'
ro IV , te M entz t0t
W interm .

(1
.212

---

-

(1)V.splEx,Inl.f/fdeHist.r.Gelderl.D.II.b1.185- 187.Ilht.w.Gelderl.D.1.b1.115.
(2)V.spwxx,111.totde S'
?
74f.m. Gelderl.D.II.bl.187- 191. Ilht.m.Gelderl. D.1.
bl. 115- 11T.

(3) BoxoAx, cltarterb.r.Gelre, D.1. b1.303,306. Volgens vAx spzEx,H ist.r. Gelderl.
D. 1. b1.118 , zou oraaftilltllàlto lII, onder de afgevaardigden behoord hebben,welkein hetbegin
van 1207 gevolmagtigd werdenz de bruid van den zoon -des Hertogs van Brahand te Sintz'
ig te

begroeten en te ontvangen. Daarechtcr in hetLuweliiksverdrag? 9 van Sprokkelmaand 1207,de
eigen naam desQelderschcn Qraafsnictuitgedruktwordt,ishettwiifclachtig,ofmen hierookaan
Graaf oTT0 Imoetdenken. BOXoAMJCharterb.m.Gelre,D.1.b1.304 (a).

(4)Ziehiervoor,b1.268.
(5)PoxTwxrs, Hist.Gelr.Zï5.VI.p.125. StlcuTExuons'
rJ Geldersch. Gczcâ.B.IV.bl.88.
V.splEw)H ist.z?. Gelderl.D.1.bl.119.
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Roonlsch Koning gekroond.
duurste boeten.
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verklaarde zich voor hem, doch TI10est dit ten 1190-

GERHARD

Uit wraak verwoestte Keizer

OTTO,

op zijnen togt naar Frankrijk ,

1256

het gebied van Gelre te vuur en to zwaard , en nam zelfs den Graaf geYangen, welke 1214
echter, op voorspraak des Hertogs van Braband , die zich weder met

had, ontslagen en in genade aangenomen werd (1).

OTTO

verzoend

Men acht het zeer ,vaarschijnlijk,

dat hij zich in den ongelukkigen veldslag van Bovines tegen de Franschen, hij den
·
h evon d , we lk e naar B rU/J1sw1j·'k vI ugtte en h et Rook
.0
K eizer
lJ zlJnen
me dediInger moes t
overlaLen. FREDERIK II werd te Aken gekroond, en GERHA.RD, welke deze plegtigheid
hiiuwoon d e, ver b ondOl
ZIC 1, op h et "001' b eeld d es meuwen K eizers , nevens veIe an d ere
0

0

•

27 ~an
IIoolm.
1214
25 van
Hooim,
1215

Rijksvorsten, tot eenen kruistogt naar het Oosten, welke echter door den dood van
Paus

INNOCENTI US

III verijdcld werd (2).

Een nieuwo krij g met !tel St iclit vernietigde onverwachts de rust , welke Gelre sinds 1223
dien tijd had genoten (3). Graaf GERHARD verzoende zich na drie jaren strijds met den Utrecht- 1226
schen Bisschop, doch word hierdoor in de Drentsche onlusten betrokken , waar zijn moed
niet door het geluk hekroond werd (4). Hij schijut zich verder in geene buitenlandsche
zaken gemengd te hehhen ; ook werd zijn levensdraad spoedig afgesncden, toen hij 22 van
naauwclijks den ouderdom van vcertig jaren konde bereikt hebben.

Een praalgraf in

de llIunsterkerk te Roermond wijst de plaats aan waar bij en zijne gemalin,
TIIA

MARGARE-

van Braband , die hem slechts weinig fijds overleefde, begraven liggen. Van zijne

heide zonen voIgde hem

OTTO

op in het bewind over Gelre,

schop van Luik , en zijne dochter

MARGARETHA

BENDRIK

werd later Bis-

huwde seder! met WILLEM van Gttlik (5).

JlrIen prijst zijne dapperheid en godsvrucht; gene is door krijgsdaden huiten twijfel gesteld , en deze zaI hij waarschijnlijk , naar den geest dier tijden, door het stichten der

(]) PONTANUS,

V.

SPAEN,

(2)

'T.

tu«

ui.

ut« Gelr.
o, Gelderl. D. I.

SPAEN,

ui«.

u,

VI. p. 125.
120.

SLlcnTENHoRST"

hI. 338-356, nevens de aanmerkingen van den uitgever.
SLICHTENHORST,

u, 88.

v. Gelderl. D. I. hI. 110. ( ).

(3) Zie hiervoor, hI. 270. Verg. Chron. Tiel. p. 188.
128.

Gelders, Gescb. B. VI.

Geld. Gesclt. B. VI.

u. 89.

V.

RONDAl'l,

PONTANUS,

SPA-EN,

Charterb, e, Gelre, D. I.

[list. Gelr. Lib, VI. p.127,
D. 1. hI. 122-125.

nt« u. Gelderl.

(4) Zie hiervoor, hI. 271-274. Verge Chron, Tt"el.p.191-193. PONTANUS, Hist. Gelr. Lih. VI.
p. 129, 130. SLICHTENHORST, Geld. Gesch. B. VI. hI. 90. V. SPAEN, ni« v. Gelderl. D. I.
hI. 126-129.
(5) Chron, Tiel. p. 194, 195 (a).

Geld. Gesch. B. VI. hI. 91. ,V.
derl. D. II. hI. 196-202.

l1ist. Gelr. ui. VI. p. 132. V. SLICHTENHORST,
u, Gelderl, D. I. hI. 130. Inl, tot de tu« van Gel--.

PONT ANUS ,

SPAEN)

nt«

~~~:l
1229
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56 beïde kloosters te Roermond, en het rjlt begiftigen van de Kcrk ofhare dienaars,
behoond hebben (1). l'
Ioe hnog l'
lil
.in het verlrouwen dernaburige:rorsten en van
Keizer rltsnERl:
t 11 deelde,Levestigcn de vele belangri
jlte verdragen,in wellke lai
j
als geluige voorlkomt (2). Deor Koning IlExollllt ViI, bi
j vienslkrooning tcJllelt
hi
j onder de Ri
jksvorsten getcld wordt,wercllzem in twaalfllondel'd zesen twintig,
hetwereldli
*
ik regtsgcbied over Alttnnter opgedragcn,welksBisschop,op debesclzuldiging van den Gelderscllcn Graaf en de Keulsclae dienshtziannen, als medepligtig

aan den'moord van ExoElasEnr,lartsbisschap van.
Keltlen,in zi
jllewaardigheidwas
geschorstgeworden (3). De moardenaar des Kerltvoogds zelf, GraafEREDERIL Tall
/s':oki?f1.
g , tuss
'chen Lttl-lt en Illly opgeligt, werd veor tweeduizend lnarlt aan GERuxao ullgeleverd , wcllke hcm Izaar Ifetllcn vcerde, v'aar lli
tleon tlermisdaatl
,j he
.

ontving (12.
GErkuxltosop.volo'
er,o'
r'
l,o li,wasl'
loo
ejono
cr'
van J
ldl-el'
ktcc:ll'p$!J.:, 53v0(j!j'&?wIt ou()(.ry g(.)ljs.gjaa
voogdi
jschap,hctbcwind ovcrGelî-een Zlttpltenaanvaarclde(5). Spocdigeclllcrnicet
llh
#
.
#
'bli
jken xan die deugflcn en bekwaal
nlzeden gegevcn hebllcn, tloor wcllte zi
jntl
.

laagdurige regering tcvens eene (ler gelukkigstc voor Gelre geworden is. It
nnaerswerd

lli
j reeds in l'
lctbegin zi
jnsbestuurs,doordekapittell
aceren lzan 1.
L''
/?t'
iz
it,ci-z
k
-i,diestecfls
bloalgesteltl waren aan de geweldenari
jen van naburigeEtlelen,totKcrkvotlgtlof1
4escherlaahcor aallg0l1O1Q0là cn 1)I
J
- cene o.-creenlkoll:st, naet aanzicnli
jke vcortlcelen
bcgifligtl (tJ). lli
j gaarenlegen bescllonk l:ortdaarna,op keizerli
jl
ke vergunning,
r+'
:îtll'
tek-l-lv
- naet stads vri
jhedcn en regtcn (1). Daar echtcr de Proosten van hct
ltapiltel van E zzzpzdrïà onder t1e Stichtsche gcesteli
jl
ken behoortlen, waslletgesloten
vertlrag z'
net Graaf,o'
rro,den Bisschop van Utreeltt onaangcnaaln,ofsçlloon oelkztjne
w

h
x

.

regten tlaarin waren geë
'erbietligd geworden. Er ontstond uitdicn'lloofde eencspanniftg

(1)PaxrwarsJ.
lI1st.Gelr.Zï5.VI.p.133. V.spwExo Ilist.r. Gelderl. D.1.b1.121) 12:1,
131..
9 11.ftlldc Ilist.r. Gelderl.D.1I. 1à1. 193. Vcrg.IloxoA)!J Chal-terh.1?.GelieJD.1.St.lIl.
N0. 121J 122. Cltrott. Tiel.p.1t)9, 200.
(2)(
I
loxoax,Cltartevb.1n.Gelre,D.1.St.111.No.102,10(
'
1z108J109J113,115J123,133.
(3)Elloxls Cltron.apud M.
&.
r'
rHA.
ErII,Attalect.T.lI.p.83 86.
(4)V.spaEx,Ilist.r.Gelderl.D.1.bl.125.
(5)Boxo.
sx,Cltarterh.z
?
J.Gelre.D.1.bl.379(c). V.sl'AEx:fC?J.fpfJcIlt-st.r.Geldel'l.D.1iIa1, 204. Ilist.r.Geldel-l.l).1.b1.195.

(6)BosoAx,Cltarterb.0.Gelve,D.1.bl.38G -3:3.(;)Iloxoz
kx,c/lgrlcri.r.Golre,D.1.b1.3t).
5--401.
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tusschen laem en den Graaf van Gelre, welke echter door cene overeenkomstwerd 112
190
56

opgeheven. sYasbl
j hetvorig verdrag bepaald,datGraafo'
r'
ro llden regtervan Em-21
van
ooilll.
merih aanstellen,de voordeelen desgeregls,dermunt,der tollen en derjaarmarktenlll
zag
metden Proostdeelen, maardaarentegen de pecsonen, goederen en vrt'hedcn desltapittels verdedigen zoude,'' thans werd overeengekomen,))datlzl
jdestadE zzlzzzdrïà
van den Bisschop in leen znu bezitten , naet laem de inkomslen deelen, enhet dezcn ook

vergund zou zi
jn eenen tweeden regler aan te stellen; de burgerswaren verpligtde
beideHeeren in den krl
jg te dienen,maarmoesten daarenlegen doorbeiden beschermd
worden (1).1, Het sclai
jllt echter,dat naclerhand Bisscllop xlExnltlx van Utrechtal
zi
jneregten den GclderschellGraaf,tegcnecnejaarli
jltscheuitkeering van tienpontlen,

hecftafgestaan (2).
In den roemloozentogttegen deStadingershad ov'
ro onderlusschendeelgenomen(3).
Evenzeer '
inengde lli
j zich in de twisten van JollAx en AVAI-LERASIvan Lzmhurg met
den Bisschop van L.
ul'k, en ondersteunde laen,ofschoon hi
j dcn Kerltvoogd onlangsa1s 1
,230

leenheer gehuldigd had (1). Xindcr zelter is zi
jn kri
jg tegen den Bisschop van
Ilunster, in wellten lai
j, geli
jlt beweertlwordt,gevangen genomen en verpligtwerd
tot losgeld,de heerll
jkheid Gol
j'e aan den Bisschop op tedragen,vanwienhi
jhaar
in leen terug ontving (5). lnmiddels hadden de onlusten tusschen de Pauzcn en
vitzozhllt 11, het geheele ri
jlkin beroering gebragt. Aanvankeli
jk bleefGraafo'
r'
ro
met zjnen oom , den Herlog van Brahand, den Keizer getrouw , van wien hi
j de
verzekering ontving, dathi
jin eene mogeli
jkeverzoening metPausohEoùRxrsIX be- 1241
grepen,voorzi
jne diensten schadeloosgesteld,en nieldan metzi
jn wilopgeroepenzou
worden,om overdeJlpen tetreklten(6).Hi
jverklaardezich echtervoordenLandgraaf
van Tlturzngen toen deze, doorPauseli
jlten invloed, totRoomsch Koning wasi'erko- 1218
zen. Na den dootl van dien Vorst werd hem zelven de gevaarlt
jke ltroon door zxxocExTzrslIIaangeboden,diehi
jechterweigerdc,maardaarentegenmetdenHertogvan
(1)BoxpAx, Cltarterb.

Gelr. D. 1. b1.412. Verg. v. spwEx, Ilht. r. Gelderl. D. 1.

1)1.196--199.

(2)PoxTkxrs,11
'ist.Gelr.Z?7:.V1.p.148.
(3)PoxTzsrs,Il1st.Gelr.Zï5. VI.p.137. V.sslcnrzxloRsrz Geld.Gc4ci. B.VI.b1.93.
Verg.Liervoor,bl.223.

(4)V.spwEx,I11&t.f
J.Gelderl.D.1.b1.201.
(5)PoxTAxvsz Ilist.Gelr.fv,
5.VI.p.145, V.stlcuTszllohsz? Geld.Je:ci.B.vl.bl.96.
Vcrg.v.spzvxpIlist.r. Gelderl.D.1.b1.202,203.

(6)Bpwozx, Chavterb.r.GelretD.1.b1.434.
1I.DEE:.

38

29S
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119
20
56 Bl-ahand,de belangen van zt
jnen neef,AVILLESIvan Holland,ondersleunde(1). Zi
jn
dienslbetoon bleefnietonbeloend. W asreeds,doortusschenkcmstvanAVIIULEAI,zi
jnjeug1247 dige broeder, HEXDRIK van Gelre, op den BisschopszetelvanLuik geplaatst,hi
jzelf
ontving vooreenigeduizendenmark zilvers,denKoningvoorgescholen,destadN'
l
jme12(8 gen methetKeizerli
jk paleisofden burg in pand,welkenevensalwaterteebehoorde,
laetzoogenaamdeAt)'k rtzzlNl
jmegen,bi
jontstentenisvanmanneli
jlkoir, erfeli
jk aan
zi
jne oudstedochter zouden komen (2).Dezevergunningwerd metnog eenigeandere
A'oorregten, onder anderen het erfelt
jl
tbezitder tollen van Lohede,vermeerderd,en
bepaald,dataldeleenenvano'
r'
ro,bi
jgebrekaaneenzoon,opzi
jnedochterszoudenovergaan (3). Onmiddelli
jk gaf deKoningden leen-en dienstmannenvan N'
jmegen bei
vel, den burg Graaf o'
r'
ro in handen te stellen en hem in alleste gelaoorzamen. Hct
sclal
jntechter,datde burgvoogd Keizer rREOERIK was getrouw gebleven, en o'rro de
slerlkte met geweld aanzi
ch moestonderwerpen (1). O0k dePausbetoondeden Gelderschen Graaf zi
jne genegenheid. Hi
j beval den Utrechtschen Bisschop , de novale
tienden der K elume, tegen eenejaarli
ro in leen af te staan,
jksche uitkeering,aan o'r'
.
.
*
wien hi
J twee Jarcn later, het ongestoord genot van alle tienden in zi
jn gebied toekende, onder voorwaarde, dat hi
j een gedeeltedaarvan tcn behoeve derKerk en van

Koning wll-lzzsxzou bezigel
a(5). Oek vergundehi
jhem ,bi
jeen openbrief,om ééne
zi
jnerdochtcrs, zelfsin den vierden graatlvan namaagschap,uittehuweli
jltcn (6).
A ken was illtusschen gevallen. OTTO , welke den Koning in de belegering dier

stad metraad en daad ondersteund had,wasooltonderdeRi
jksvorsten bi
j de krooning
tegcnwoordig, en behoordemetzi
jn broeder, Bisschop HENDRIK , onderde talri
jke en
lloogaanzienli
jke getuigen,welke den Koninkli
jlten voorregtsbriefaandekrooningsstatl
#

(1) Pox,
rllrs,Ilist.Gelr.Lib.V1.p,139. V.spàEx, Ilist.t?. Gelderl.D.1.bl.205. Verg.
lliervoor, bl. 228.

(2) Bpxowx, Cltarterb.#J. Gelre. D.1. bl.466. Verg. Cltrolt.Tiel. p.211 cn de aant.v.
vAx sEErwxx (#.f.) PoxTllrszIlist.Gelr.Zï5.1.p.62;Lib.VI.p.140. V.stlcllTExlloasT,

Geld.Jcdci.B.TI.b1.94. J.SMETII;S, Chron.47.Nq'ntegenp b1.61. V.spàxx)Inl.fpfde
Ilist.r.Gelderl.D.l1.b1.212. l'
liervoor?bl.232?233.

(3)V.splExJ#04f.m.Gelderl.D.1.b1.209.

(4)B0xowM,Cltarterh.m.Gelre,D.1.b1.475 (a).
(5)Boxowx, Cltarterb.r. GelreJ D.1.bl.458. V.spàEx) Inl. fpf de ffïdf.r.Golderl.
D.lI. b1. 213.

(6)Bosnax)Cltarterb.r.Gelre)D.1.b1.469.
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verleend, 1)0l
tVQC1z1ig%
20S (1). IIIPS1OOtkortdaarnaeen srerbond Yan OnderlingeIIUIP11U
20
56
-

jnon
cn bgsland m0t d0l3 1I0rl0g 5TallTrahqndj d0n GranfARlOITD 5Tan L0011,en Zi
broeder xExnztlx ,Bisscllop van Lug-k , en wasmetdeze Vorsten deelgenootin debele-

gering van Kel
-zersîvaard (2). Hierbi
jbepaaldenziclanietzi
jn diensti
jvcren gehechtlaeid aan Avzl-rEsr. Hi
j Tergezeldewaarschi
jnli
jk dienVorstin den kri
jgtegenMz
&nGARETHA.van F laanderen;ten minslebevend hi
j zich bi
j hem te Bergen f-zlIlenegou-Bl
19oeitm.
all
lren , en slelde zich met Bisschop XIEXDRIK van Lulk ,tot waarborg van het verdrag justl
tcr vereFening der gesclaillen ,tusschen den Roomsch-ltoning en de Gravinte B'
rltseel

gesloten (3).
Indien o'
r'
ro na den dood vanKeizerrayzolllAlx.11,eenigeverllaallwing in zi
jncni
jver
voordebelangenvanwzryuEnxbetoondlleeft,meetd0Z0Vanlkorlendlltlrg0We0StZi
jn(4).
lmmersbevond lai
j zich bi
jden Koningopdenlanddag teFrankfort,en za1ongetwi
jfeld gestcmd lacbben in laetvonnis,altlaar doordeRl
jltsslenden overSIxRt;.
-&.
RZrHA11 xan
A'a
im .
n Klaalèderen uilgesprolken (5). Des'erwoestingen doorden Bisschopvan Utreelttlllozog
z
op dc f'
Qîz/?f
ltdaangerigt(6),waren hetwelligt,wellkehem verhinderdendeeltenemen
in den op nicuw ontvlamden ltri
jg tussclaen deHollandersen deVlamingen,in wellkcn 1253
zi
jnbroeder,Bisschop xlExoltlxvanLuik,cenegrooterolspcelde(7). Hi
J'gorddeechter
hetslagzwaartl aan, om de grenzen des Ri
jlkstegen ItAREL van Anjol', WellkeHelleéyplzztlpzlwasingerulkt, te A'erdedlgen. Koning wILLEM beloonde zi
jne dienstcn cn opoflkringen door eene verlzeoging der pandpenningen vanNç
jmegen metvi
jfduizend
marlk,en schonk laem hetslotmetdeheerli
jltheid Oyea1seen ri
jksleen (8).N'
jmegen
bleef sedertmetGelre vercenigd, en uilgezonderdeenverschilmetKeizerRunolzroverdie

stad en haren burg,datllietbeslistwerd,hebben deKeizersnocb.laetRi
jk ooiteenige
Pogingen aangewend,om depaladschap telossen,ofschoonnadereKeizerli
jkebrieven,de
(1)AIEER)1AXJ Gesclt.r.Gr.wltsxx11,D.1.B.II.b1.288. Vcrg. lziervoorz b1.233- 238.
(2) BoxoAn!, Cltarterb.r. Gelre) D.1.b1.471.

(3)BoyoAx,Cltal-tel-h.r.Gelre,D.1.bl.478. MEsllxtx: Gesclt.r.Gr.wlttExp D-1. B.111.
b1. 390. Verg. Liervoor, bl.245.

(4)V.splExJIlist.r.Gelderl.D.1.b1.215.
(5)ZieLiervoor,b1.246.
(6)Iloxowx, cltarterh.r. Gelre, D.1.b1.487. PoxTAsus, Hht. Gelr.Zïâ.VI.p.143.
V. ssxcllTEsuons'
r, Geld. Gesclt.B. V1. b1.9J. Yerg.llicrvoor:L1.289.

(7)V.spwE'
xzIlist.r.Gelderl.D.1.b1.219,220. Yerg.hicrvoor,bl.216-252.
(8)PexrAxrs, Hist. Gelr.Lih.VI. p.144:145. V.stlcllrsxnons'
rr Geld. Gescll.1).VIbl.96. Verg.lAiervoor,bl.252- 25:. BospAxz Chartelh.t-. Gelre,D.1.L1.495.
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11
90
- voorregten bcvestigende,voorhanden zi
12
56
jn.Tegenhetalgemeen gevoelen aan,heeftmen

Nl
j.megen hetregtvan Rl
jltsstad betwisl,dewi
jlnergensbli
jkt,datdiestad stem en
zilting onder de Rjkssleden gehad heeft. Zi
j was slechts de eerste tler Geldersche
hoofdsteden en m en laeeft opgemerltt,datde Graven hare keuren en Voorregten,alleen

in algemeenebewoordingenbevestigdlaebben (1).
I

FslEssAxo. GltoxlwgEx. Graaf o'
r'
ro verloor kort daarna in Koning w lLI,EAx een
veelvermogenden vriend, die ook de Friezen beoosten het K l'
le, niet ongunstig ge-

weest was, wier gewestri
jlteli
jlt gedeeld had indeslaatltundigewoelingen derti
jden
en in deverwoestingen dernatuur. Xen verhaalt, datin helbegin van ditti
jdperlt,
1190 hetstedeke Utgong , aan de Iliddelzee gelegen terplaatse van hettegenwoordig dorp

Berlikzlm of Belkum , blnel
jende daor zeevaart en koophandel, doordeNoordsche
zeeschuimers geplullderd en verbrand werd. De gevlugte inwoners, zich niet meer
aan zee betrouwende,trokken grootentleels landwaartsin en gaven , naarmen M'
il, de

eigenli
jke oplkomstaan de slad Franeker. Denaam A'an Utgong isechternog langcn
ti
jd in stand gebleven en xles-ensdien van Belkun'
bgebruilkt(2). Onge&-eereenehalve
eeuw vroeger,wordthet eerst vanLeeuwarden gewag gemaaltt,enoverden slechten toestand der Kerk aldaar,zoo wela1s os-er de zorgeloosheitl van eenige harer Prieslers ge-

klaagd (3). Xen vermoedt, datbeide,Leeatrarden en Franeker, ui@vreesvoor tle
aanvallen derllollandscheGravengebouwd en Lemuurd zi
jn gewortlen (1).
Frieeland wcrtl echter thans van eene andere zi
jtle en dooruzxoRzrtOE xR&Ax ,
Graaf Yan de K'
ulnder, beslookt. Dit graafsclaap, well
ts naam in een Overi
jsselsch
plaatsje op de Friesche grenzcn isbewaard gebleven,wasin dien l'
i
jtlvan geengeringe

'

magt en aanzien. Het omvatte Urk , E n&, E m zzl:l/pz.d, nevens andere plaatsen
sindsdonr de Zaiderzee verzwolgen ; en de Graven ,wier afkomstin hetduister ligt,
bezalen het teeken van oppermagt: het regt van gouden en zilveren rnuntte slaan.
.

Zi
j voerden ltrl
jg rnet Bisschop Bovnzwllx van Utreeht) doch in een gevecllt
vi
jf honderd man verliezende, wcrden zi
j gedrongen zich aan den wildes overwinnaars te onderwerpen. Onder devredesvoorwaarden wasongetwi
jfelddehardste,dat

(1)V.spwEx,Hht.r.Geldetl.D.1.bl.211.
(2)OccoscAatxxsls,b1.103. UBBOxxxlrs, deRer.Frg.Ilist.Z4.VII.p.114. W zlstxlrs, Cltron.n.rrïcdf.B.V.bl.145. F.szoxRos,Fr.Jaarh.D.II.bl.429.

(3)occosczRtExsls,b1.104. V.xllRls,Cltartevb.r.Koll.D.1.bl.99.Cltarterb.p.Frfc4/.
D.1.bl.76.

(:)W zxszxlrs,Cltron.t,.Trtksl.B.V.b1.1A5.
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al hunne bezittingen, bj versterf van mannell'k 0ir, aan het Utrechlsche bisdom 119
2056
moesten vallen. Hunnemagtwasechterdoordeze nederlaag nietzoogefnuil
kt,datzj llpg
SXWDRIK XZ XRAAW Yovllilldertle steeds Frzeeland te verontrulten ; cn niet onwaar-

Sclzi
jnlt
jk is het, tlat de Friezen w ILLEM Tan Holland deswege z0o gewillig a1sHeer
huldigden, dewi
jl zi
j in hem eenen meedigen beschermer verwachten konden. Hi
j 1195
lzatl dan ook naauweli
jltshetbewind over Frzesland op zich genomen, of lli
j liet
ni
et
ve
r
r
e
van
de
f
fyï
z
?
dc
r
opwer
pe
n
,
o
m
den
onr
us
tigen
een slot nabi
j Ooaterzee,
Graaf te bedwingen. De ltri
jg werd aan weerszi
jtlen een li
jd lang met laevigheid
gevoertl, tot dat eindeli
jk in een laardnekkig gevecht,II>:wIIRIK I)E xRA.
&>
., na een

aanzienli
jl
t verlies vanvelk, geslagen en uitzi
jne bezittingen verjaagd werd (1).1196
Xinzaam ontving men laem aan het hofvan DIRK VlI,en ditheeft het verm ocden

opge.
wekt, dathjtloerdezen Graaf, inhetgeheim ,wasondersteund geworden (2).
Ofschoon de f?z,
z'zl(&z-door deze overwinning , onder hetgeweld van w lryuEx geraaltte,
is dit graafsclaap evenwel in stand gebleven en twee eeuwen later aan den Bisschop van

Utreclttverltocht(3).
Terwi
jl Frzesland thansrustgenoot, gcraalkten de Gronlngers, op hetvoorbeeltl
der Drenthenaars, tcgen Bisschop Bouozw lzx in opstand. Door vorltzRr
r van Koever-

den aangestookt, versterkten zi
j op nieuw de St.'F'
tzflzfrg.
vKerk, hun regtdaarop
grondende, dat dit gebauw oorspronkelt
jk t0t sterkte of burg tegen deinvallen der
Noormannen bestemd geweestwas en hun toebehoorde. Bisschop BovnEw llx daarente-

gen beweerde, datdeze Kerk steedstoteenbedehuisvoordeBisschoppen,zi
jnevoorzaten,gestrekthad, en deGroningers ergeeneaanspraak op hadden. Daar zt
j hardnekkig yolhielden ,werd de banvloek over hen uitgesproken, en hierdoor bevreesd ge-

worden, bralten zi
j de ltap dier Kerlt weder af. Ondertusschen was xvool,F van
Seppenrotlte, de Burggraaf van Groningen , op cenen kruistogtnaar llet Heilige

(1) cltron.Agvzlozld.ap.xtvxT,Hist.crfl.com.T.1.P.1.p.162,163 (93).MEtlsSTnKE,
D.1.B.II.bl.470. DE:EKA,p.58,etBrcnEtlrsad eundem, p.60(â.1.). OccoscAusxxslg,
bl. 105. Bavxk
kxz lles Trczla'
rd.
:c/. in nvxsz
kR's A nalect. T. I1. p. 79,80. Ucso Exxlcs,
Rer.Frisic.H ist. zzïi. VlI. p. 115, welke cchter ten onregte HExoRzlt l)n KRAA.
X en den Graaf

van de.
ffz:ïzldcrvoortweevcrschillende personcn houdt, geli
jk reedàdoorscnoTAxrswordtaanewezen, Fr. Ilist. B.IV.p.101. W zxsExlcs,Cltron.r.frie&l.B.V.b1.146. F.szoEltos
Fr. Jaarb.D .1I.b1. 435.

(2)WAoExwwlt:D.II.b1.282. Verg.Licrvoor,bl.187.
(3)Ds BEx.
&, p. 58. VAx RIJN, Aant. op de Oudh. en Je:fïcâlcl van .
/;* ,
:Jczl4,D. 1.

b1.491z492. Ksrzr,II%.
st.Crit.Com.T.1.P.1.p.163 (93). Vcrl.Liervoor)b1.202.
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1190- Land , overleden , cn had slechts ecnen onmondigen zoon,ALBERT geheeten, nage1256 laten.

Onmiddelli
jk- nam zjn oom IIERBERT de voogdi
jschap,en gevolgeli
jk hetambt
l'an Burggraaf op zich;terwi
jl de Graaf-Bisschop,bewerende dathem a1sleenheer
de voogdi
j behoorde, r>:ltruolab van Groningen met deze waardigheid bekleedde.
Alles geraakte bierdoor in beweging; rERTHOI,O werd doorIIEI
IBERTSaanlaangs'ermoord ,

ent1eslad versterkt(1). Xen slootzich naauweraandeDrenthenaarsenbestreed met
1196 hen den Graaf-Bisschop,wienhetnietgeluktcdewederspannigen tebedwingen (2).
Dit bleef veor zi
jnen opvolger, nl1
4zt van derJare, bespaard,wiensonberaden
11t)8- togtnaar Friesland eenenvernielcnden oorlag ontstak, wellkeechtertezi
jnergunste
1202 eindigtle /
3
)
.
I
n
d
e
z
e
n
kr
i
j
g
,
z
o
c
we
l
a
1
s
J
n
dc
o
n
l
u
s
t
e
n
o
v
e
r
l
z
e
t
be
z
i
t
v
a
n Ilolland
N
tusschen Graaf wzLrEAx cn IuonEwvrzlt van Loon, zullen deFriezen ongetwi
jfeld deel
genonaenhebben (1). Frlealand althanswerdin lactverdragdesBisschapsvanUtreeht
met Graaf'
wlluyuzsxlbegrepen, en betrekkeli
jk ditgerestbepaald, ))dat(1eD'isschop
niet zou beletten , dat eenige kooplieden uit laet graafschap Friesland , Ooetel-go

en W eetet.
go in zi
jn gebied overkwamen,'' terwi
jl tevcns de voorwaarden, vroeger
tusschen Bissclaop oooralzo en rxuoals lII aangegaan, ongeschonden zouden onderlaouden

wordcn (5). '
BTeltlra zag zich N'
VILIUEM meester van al hetland tussclaen deHonte
cn de Laltlrera, en men wil,datlzi
jzi
jn verbli
jfin Ilolland vestigende, zi
jnen zcon
o'
r'
ro t0t Graaf overFrleelandheeftaansteld (6). Ditwordtechterdooreenigen in
twi
jfel getrokken, dewi
jl van o'
r'
ro, in deze hoedanigheid, wcinig gewag gemaakt
wordten hi
j op datti
jdstip,den ltindschen jaren nietkondeontwassen zi
jn (7). Het
cchterzeker,datlzi
jeensFt-l-eelandbcregtheeft(8).

(1) Cltron. t'.Gron.en deOmmelandenJ bl.10. WEsTxxooltpJ Jaarh.r.Gron.D.1.191.
206 , 207.

(2)Zic Liervoor, lal.262-264. Verg.rBno xxxlrs, Aer. Frisic.#?
7
d1.Li'
L.V1I.p.115.
scuoTlxrsJ Fr. Ilist.B.1V.bl. 101, 102. F.szoEltosJFr.Jaarh. D.II.b1. 438- 442.

(3)OccosclRtxxslsJbl.105. W lwsExlrs)Chron.r.ïrriesl.b1.147. Ziehierveor;bl.189,
265 ,266.

(4)ZielliervoorJb1.191-202)266.
(5)Ziehiervoor,b1.169,202. Verg.scsoTkwrs,Fr.Aïdf.B.IV.bl.104. F.sgozllos,Iè'
.
J'
cczz.D.ll.bl. 451. Cltarterh.m. Fkzedl.D.1.bl.81.

(6)ScuoT.
xxrszFr.Ilist.B.lV.bl.IOJ.
(7)F.szoxnospFr.Jaarh.D.II.bl.463.
(8)%iehiervoor?bl.281.
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Thans bcreikte ditgewest een aanzienli
jlten trap van welvaarten bloei. Staroren,1190--

in hctbi
jzonder,degewoneverbli
jfplaatsderFrieschegezagvoerders,was dooruitge- 1256
breiden handel cn zeevaart, ri
jk doch tevens weelderig en brooddronken geworden.
Ten bewjze daarvan verhaalt men, hoe zelkere bemiddelde weduwe een schip naar
Dantzlk zond en den schipper gelastte, met het ltostbaarste dat lai
j daar vindcn
konde, lerug te keeren. Zl
j nam hetten hoogsteeuvelop, toen hi
jhaareene ladillg
van de voortreffeli
jkstatarwemedebragt, en bevalhet edele graan,aan baltboord ingeladen, aan stuurboord in zee te werpen. Di@ A'erhaalligtvoorzeker niet buiten dc

renzen der waarschi
jnli
jkheid, indien men slechls geloofontzegtaan dewonderen,
wclke daarop , als eene slraf des Hem els,t0tondergang van Stavoren ,zoudengcvolgd
**

zi
jn, en onder welke het opl
tomen van het zoogenaamde Frouwellzand me@ Z1Jl1e
onvruchtbare koornaren, gereltendwerd (1). Natuurlt
jlke oorzaken hebben den val
dier slatl verhaast. Het verzanden van havens en riviermonden noch hetverhoogen
derstroombeddingen zi
jn zeldzaam in Nederland. Xen weet daarenboven, datom dien

ti
jd deinbraken derZul-derzee, voornameli
jk tusschen Staroren en Elîkltuizen, veel
lands wegspeelden,hetwell
k elders weder aanslibte; het is alzno zeerwaarschi
jnll
jk#
dat door zulk cene aanzanding oraanslibbing ,de haven van Staroren allengsisverstopt
gewordell. Toen nu hierdoor zoo '
welals wegens de verkwisting, de weelde en prachtzucht derinwoners,ltoophandelen zeevaartin vervalgeraakten,zalmen a1s eene straf
&'oor den moedwilder weduwe beschouwd hebben , wat slechts een gevolg was van de

onawentelingen dernatuuren van demisslagendermenskhen (2).
Frg-enland strekte inderdaad dikwerfin ditti
jdperk ten prooiderstormen en

olven.

zoolang de N oordzee zich geenen weg tusschen K lzeland en Terechellzng gebaand ,
noch zoo veel gronds ten W esten van Frlesland verzwolgen had, waren de landen
langs de aHg-ddelzee aan veelvuldige overstreomingen bloolgesteld. Dit binnenwater

ontlastte zich door eenen wi
jden mond in deh'oordiee,en trad bi
j eenen Noorden en
loordwesten storm ,nietzelden buiten zi
jneoexer:,waardooralom deschril
tlteli
jksle
verwoestingen werden aangerigt. De ingezeteneveelti
jds niet in staat hetgeweld des
waters door behoorli
jlkedi
jlten tebreidelen, wendde zich totdelkloosters, welkevoor
hun hulpbetoon cen gedeelte '
lands
#
, be
nevenshetregtvan eigendom opdenaantesll
jken

(1)OccosclRtENsls,L1.105-106.AVINSEMIrS,Chron.r.Triesl.B.V.p.147.Verg.F.sznEnos,
Fr. Jaarb.D.II.bl.473- 479;cn de aanteekcning vpn xlrvzttox in ))AuswaltlAz-ctfer/t
u yf.
&chelt Gedïc/lfe.l'B.11.S.396- 101. Esscn,1339.

(2)Verg.k.szoxltosJFr.Jaarh.t.a.p. MwrvlstoxJt.a,p.
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112
90
56 grond voor zich bedongen; somti
jds zdfsdroeg hi
jhunalzi
jnelanderi
jen op,alleen
.

onder beding, dat zi
j zouden zorgen, datlli
!diegerustbezitten en bebouwen konde.
Op deze wjze hadden de monnilken van Lud@-ngakeî-k rceds op lleteillde dervoorgaande eeuw ,veelland onderW el'dum aan zich gebragt, en nabi
j den di
jk derM 2&
delzeceen aanzienli
jk stinsgebouwd. Naardestichlersontving lletden naam van M on-

elzr
/cdzz/tà/,
z-.
v,endenarmcn reizigerswerd hier,geli
jk in delkloosters,doordeConver't
dzzofleekebroeders,welkedeomliggendelanderi
jentollkoornveldenenweidenbewerktcn,een gulenvriendeljk onthaalaangeboden, Ondersteulld doorcen voornaam edelman,vxorulvs UAXTAMA (H.
&xzA?)welke in denabi
jheid woonde,stichttendezeleekebroeders de kerk le JFeg-dum , doch blevcn slcchts weinig jarenin hetbezilvanhet
stins. DEKAMA van Jellum ,een man van aanzien, vcrdreef hen cn m aakte zich I/PCS*

ter vanhunnebezittingen,dewi
jlzi
jzich,naarhetschi
jnttrzi
jnen nadeele,indeopkomcnde geschillen der Friesche Edelen gemengd hadden. HetM'as trouwens in dien

ti
jd nietongcmeen,datdeEdelen zichmetgeweld klaostergoederen toeêigenden (1).
Onderlusschen hadden andere dorpen, Tooral aan de weslkusl der M iddelzee, door
dezelftle oorzaken gedrongeny het voorbeeld van kkrelduyn gevolgd. De bewoncrs 4an

M antgttm stonden velelandcri
jen aan de abdl
j vanOldehlooateraf,wierleekebroeder,
de zeedi
jken opmaakten,ecn stins bouwden en eindclijk,naetbehulp van(lcnabt,eene
Kerk stichtlen. Even zoo namen de ingezetenen van B ozum hunne toevlugltotden

abtvanLidlum ,en droegen hem vele hunnereigendommen op, welltezi
jniettegen
de woede dcr zee konden beschermen. Er werden lcelkebroedersgezonden , welke de

stinsslichtten, waarzi
j hun verbli
jfhieldcn. Hierdcor
di
jltenherstcldenen een ZWaar
*
zopwela1sdoor aankoop VOOr cenen geringen pri
jsvan deverarmdelandzaten,geraakten de kloosters in het bezitvan veleschoonelanderi
jen. H'elontbrakhungeensiins
aan middelen, om dezemetweinig kosten tebewerken, en de zeedjken inbehoorli
jken staattebrcngenenteonderhouden.Velcdiergeesteli
jltegestichtenimmersteldendrie,
vier,vi
jf,t0tzeshonderd bewoners,en watdeze nietkonden,was men in staatdoor
anderen te laten verriglen, dewi
jl het ontzag voor de geesteli
jlten, zoowelalshun
vermogen,den arbeider geldeli
jlt te beloonen, eene menigtewerltzamehandenvoor
laen in beweging bragt. Zoo ontstond,bi
jznnderin Frl-ealqnd,de ongemeene aanwas
derltlooslersenderi
jkdom dergeesteli
jkheid (2).
(1)Occo sctRttysxs,b1.107,108. Wlxsyxlrs,Chron.m.ï'
rrg
-esl.B.V.b1.148.ScnaTzxr,,
Fr. #f'
df. B. lV, b1. 10Jz 106. F.szoznos: Fr.Jccrl.D.II,bl.480- 482. N asporlngen
overde M iddelzee,Lceuw.1834lbl.66;67.

,

(2)'ie dt zoo tven aangehaaldeschrijvcrs.
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J-ver erkend wnrden, metwelken dekloosterlingen 4,eld- 1190Dankbaar echter maet de i
b
1256
ouw cn veeteeltaankweekten , land trachllen aan te winnen en de A'crwoestingen des
waters te voorltom en. Niet slechts golfde de B orne of M l-ddelzeetusschcn J m eland
en Terschelll-ng , nlet geweld Frz-ealand binllen en stelde hetgewestdaartloor bloot
aan veelvuldige gevaren; m aar haar waterschat werd daarenboven vcrmeerderd door

dcn ll&.
b
-elofeentaltdierrivier, welke metsnellen loop uitOverùùselslroomende,
zich voorbi
j Sloten in lzaar ontlastte. Onaeeneafleiding aan ditovertollige watcr te
vcrscllaffen , bedachten de ltloosterbrocders van Lttdzngakerk , dJe reeds zeer vele

cigendommen opTemelel1K lieland bezaten ,aan dezce eencn anderen uitloop te geven.

Zi
j greeven uitdien laoofde een ltanaaltusschen Klieland en Ter&chelll'ng door, benevensversclleidene binnenvaarten ,welke in deze grachtuitliepen ; en delfden in ver-

eeniging mctde bewoners van Dç
jkshol-ne,een dorp datsedertvcrdronken is,een
kanaal tussclaen Ilarll-ngen en Grl-nd. Gewiglig waren deze vergravingen in de ge-

volgen. nlen wilalthans, datz;
j der Noordzee gelegenheid gaven,me@meergeweld
in den mond van laetFll-ete dringen, waardonreindeli
jl
t de Zazderzee ontstond,en
aan de veslkust van F'
rl-eeland vcrzwolgen werd , wat in de M l-ddelzeeweder aan-

spoelde. Hierdoorcn uithoofde van den verminderden toevloed desrivierwaters,dewi
jl
de llisel, door de verwi
jding van hetKll-e,eene sterkere uitwahering geltregenhad,
werd deze zeeboezem allengs opgestopt ef àpgesli
jkt, en in eene der schoonste cn
weligste lalldouwen hersclaapen (1). Wateclltermenscheljltevli
jtenvernufthieraan
de golven ontwoekerden,werd elders,door deltrachten der naluur,aan hetwaterpri
js
egeven. Door de brandende Litle van cenen droogen zomer uitgedroogd, ontvlamde 1204
de vccnachtige bodem van laetbosch Fltllao,hetwelk geheelafbrandde, waardeor een
klein meer ontstond, de Flttlzen of laet Flulzerm eer genaamd , dat later een der

grootslewalerplassenvan F'
r,
iealand geworden is(29.
r
Tersvi
jldeFriescheGeesteli
jken hunne li
jdcli
jke belangen te lluis behartigden, streden dc Frîesche Edelen en gewapcndc mannen voor de zaalkder Kerk in hetOostelt.
De verovering van P tolemal-s in elfllonderd een en negentig , laad oelt der Friezen

1:1st en i
jver voor de ltruistegten verlevendigd. llunne schepen, s'ereenigd metdie
der Brem ers, Lubeclkers en Denen, waren onder Bisschop nAhr
rzvzzK van B remen iI1
e1f laoliderd zeven en negentig uit de E lhe naar Llssal
bJzz geslevend, en aldaar met

de uiterste gastvri
jheid ontvangcn. Nadestad kbh-lvestk
v-î/ïtzêzz),uitwellkedeSara(1)occo scàRtExsls, b1. 111. SclloTwars, Fr. Sf
-df..
B.IV.b1.106. .
17.szoxRosJ D.11.
bl.482 484. N aspor.over de lliddelzeep bl.67, 68.

(2)tlccosclutExsls,p.110. 5V
'EsTExoonp stelt laetFll
tt
-zernteer; ter plaatse waarthansde
Z uz-derzee is. Jaarn.r. Gron.D.1.bl.221.
lI. DEEL.

39
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1190- eenen L'
ieeabon benaauwden, vcroverd en hare vestingwetken geslechttehebben, laad12J
'6
.
den zi
J hunnen togt naar Ptpîdpltzz..
v, waar zi
J.binnenliepellen na eenigcn ti
g.d door
andere kruisvaarders gevolgd werdela, speetlig en gelultlkig voortgezet. De uitslag lzad
echter aan hetvoorspoedig begin nietbeantweord. Dc togtwas mislultt,en de meeste

k-ruisvaardershadden zich reeds in hetbegin desvolgenden jaars,in de havcnsvanFïru& en Ptolemal-s weder ingescheepl'
. De Friesclle scllepen cclzler warcn, naar het

schi
jnt, cerst in e1fhonderd negen en negentig, metUARTwIJK van Bremcn onverrigterzalketeruggelkeerd (19.
1201 Het bli
jkt niet, dat de Friezen aan den daarop volgcnden ltruistogt deel gcnomen
hebben,in wellken Konstanthtopelveroverd,en op de puinhoopen desByzanti
jnschen
troons een Lati
jnsch Keizcrri
jk- werd opgerigt. Xetnieuwekrachtdaarentegen, ontvlamde hunne geesldrift, toen zelkcre oxzlvlER, opziener der lkerkeli
jke scholen te
Keulen, op last van Paus IxxocExr
rlus 1l1, door ve'rscheidene g('es:el'
u:1
.ut'1
4 vergezeld ,

in JFeet
falen,Frzeelalld en Brahalld laetkruis terherovering val'
zPaleatïvzt
zprcdilkte. Eene menigte Friezen, van beide kunne, waarondcr vcle geharnaste rid-

1213- ders en sclaildltnapen, namen het kruis aan,terwi
jl ri
jlke giftcn, door middel van
1214

roote bussen in de kerken , voor dezen togL wertlen ingezam eld. Om de gemoe-

deren des volks te meer tot den heiligen stri
jd aan te sporen, liet men het aan
geene verhalen van wonderteekenen en verschi
jnselen aan den laemel ontbreken. De
opgewonden verbeelding zag in de toevallige speling der wollten, in hetdorp Su,2-

dcr/z,
z:z
lz'6n in de grieteni
j van Jclttkarepelen ,cen blaauw ltruisbi
jdezon; geli
jk
te Dokkutn, juist bi
j den jaarli
jkschen sterlkbezochten omgang ter eere van den
u. lowlrwclvs, een groot wit kruis datzich langzaam van het Noorden naarhet Zui-

'
.

den bewoog (2). Er verliepen drie jaren vöör de Friesche kruisvaardcrs, op aanmethunne koggen uit deLaîtulers in zeestalken (3). Te
ma
121
an7d Dapmottty vereenigden zj zich metde Duitsche en Hollandsche vlooten, van welkè
30 vanzi
j zich cchter in PortI
ZJCJ weder afzonderden, om onverwi
jld naarPale&tzna te

.
t
1
k(
,
.
1 Van
.
jving van oLIv1E1t.,
(
Bloci- sclari

lIooim aand

(1)ScuoTAxrs,Fr. Aidf.B. lV.b1.123. DIRRSJ Noord-iYederl. en de i'rllïdfpgfcs, bl.
178- 181.

'

(2)0I.
IvERI Ilist..Dcpzk-cfWzc? p.1401. Gesta Frcdollvpz,p.139. ExowTsCltron.p.16.
Usno Exxlvs, R er. Fris. # ïdl.Lib. V1lIJ p.118, 119. MrxxsExlcs, Cltron.m. Kl'
icsl.B.571.
b1. 15
'3. ScnoTwxrs, Fr. .
Sz
-4f. B.lV. p. 108. Dlaus, N oord-N ederl.cs #c kruistogten,
b1.221- 225.

(3)Zie de aanscllrijvingsbrieven geteekend 5 van Zomcrmaand.1214? gnlzet Gl'oot cic/-/dri.
t.Triesl.D.1,bl.86.ExoxlsCltvon.p.26.
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stevenen (1). Zl
j lielen Z'
l8sahon liggen en zeilden voorbi
j de lkapen St.Fïzlc6lf'119
20
5(1
en Sagrea, de steden J lcor , Silrea, xylzzlccltz en laet sterke ltasteel van J l-

hafegra. Een llevige storm verspreidde dcs nachts de vloot; vi
jl en twintig bodems lieten voor Santa ylftzrv-c ,toen in de magtder Saracenen en IIa1'1.htgenaamd ,

laet anker vallen, waar zi
j in'den vroegen morgen, de afgedwaaldescllepen zagen
optlagen. Alen trachtte terstond de reiste vervolgen, doch wcrd hierln door tegenvind verhinderd en genoodzaaktweder te ankeren. Santa JJ
'arg-a was eene zeersterlte

slad,aan twee zi
jden metwateromgeven,en omslolen door een mettnrensvoorzienen
muur, zoo breed , dattwee ruilers er op konden wedrennen. De gevoelenswaren verschillend, laoe m en in dezen zollde handelen ; doch tegen den avond was het ))alsof
de Friezen door ecne hemelsche geestdrift bezield werden-'' Zi
jhieven hunne banieren

ten Hcmel,en nametgezang de llulp derH.Xaagd ingeroepen te hcbben, tastten zi
j
moedig den vijand in het veld aan en joegen hem in de stad terug. Een Saraceen,
die langs een touw den muur afltlom , werd terslond dooreenen Fries gcdootl, diezich

van hetzelfde touw bediende,den mlzurbeklom en zi
jne banierop eenen toren plantte.
Hierop wcrd cene poort overweldigd en zi
jne kri
jgsmaklters stormdcn binnen. De
stad werd geplunderd, in brand gestoken en de buitnaar de schepen gevoerd. Deze
verovering verspreit
lde zullt een sclarilt in den omlrek , dat niemand zich op het lan;
veilîg achtte,en hetden Friezen ten beste gaf. Den eersten van Oogstmaand
ging men
N
van daar onder zeil,en kwam den volgenden dag aan den burg R ota, welke veroverl

en verbrand wcrd. Terwi
jlvelen den volgenden morgen metden buitnaarde schepen
tcrugkeerden,geraalkten eenigen,doorhoop op roofuilgelokt,tusschen dewi
jnbergen
verstrooi; en werden door eene lalri
jkebendeSaracenenover&-allen. Zi
jverdedigden
zich den geheelen dagmoedig en metgeluk tegen den overmagtigen vi
jand, lerwi
jlde
hulpbenden van de schcpen aanrultten. Bi
j lzet ondergaan derzon kwamen de Saracenen in sterlteraantalbi
jeen, en vielen, onder een vreesseli
jk kri
jgsgeschreeuw , met
woedeop deFriezellaan,wellte hen onmiddelli
jl
top devlugtsloegen,enzegevierende
naar lzunne vloot teruglteerden. Vroli
jlt verlieten zi
j des anderen morgensvroeg de
reede, en stevenden naarheteilapdje Kadzm ,))waarzi
j stoulmoedig aan land stapten,
en regt Op de stad van dien naam aanrukten-'' Ofschoon metvele torens versterkt,

xiel de plaats, door hare verschrikte bewoners in alleri
jl verlaten, zonder eenigen
tegenstand in handen der Friezen, wellte haar eenvreesseli
jltletbereidden. Degebouwen uitstekende door kunst, werden gepltlnderd en met hunne heerli
jlte tuinell
vernield;deprachtigemoskeën metden grond geli
jl
tgernaakt,en deoverbli
jfselen dcr
(1)Vcrgelijk hlervnorpbl.213)21A.
39>
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1190- scbonneslad ,natlat de barbaren zich eenige dagen m etbuit hadden verzadigt
l,balda1256 di

g aandevlammen pri
jsgegeven.

Onder vele gevaren, stormen, tegenwinden en entberingen vervolgden de kruisvaartlers hunnen togt langs de kusten van Ooet-spalje,ZzlfW-Frtzzl/crt)'k cn W estelg-'k

'
W
9i
vinan
Italiè., t0t zi
j eindelijk,niet zonder grootgevaar, in C'
l.rzta fGcc/d,
?
W binnenliepen.
-

1uaa
'nd Daar echter deze haven te beperktwas, om zullt cene talri
gke vlootden geheelen win1217 ter over te bergen , was m en geneodzaalktachtlien Friesche schepen ter overwintering

naar de haven van Corneto, insgcll
jksin hetpausell
jk gebied, zentlen. De
Friezen werdcn hier en in de omliggendeplaatsen gastvri
j opgenomen en meLde meeste
onderscheiding behandeld. Inmiddels maalkten zj de noodige toebereidselen t0t het
2
L8ent
veanvoortzetten van den togt;en staken in het voorjaar met onderscheidene llaliaansche
mzand ltruisvaarders, welke hunner hoetle cn trouw waren aanbevolen , uit C'
irzta F :cc/tïtz
1218 sn zee.

xa afwisselende rampen en menigvuldige vermoei
jenissen bereilkten zi
j de

haven van u4ere of Ptolemal-s,waar lzct gcheele heir derChristencn ,naarm en 3Ai1,

26
Gras
va-ntachtigd
uizend man sterk,ziclzbevond (1).
.

1I1f
tzntl Terwill hunne togtgenooten, welke in Portugal waren achtergelaten ,te J ere ver-

1218 wachtwerden, trokken zj naarEgypte,el)bewezen vervolgensde gewigtigste dienshen bi
j dè belegering van Damiate(2). Yele Friezen en Duitschersechter,ongeduldig over he! dralen desbelegscn ongezind den li
jd in ledigheid voorDamiatete
sli
jten, waren in het najaar met hlznne koggen htziswaarts gekeerd,zonderdathet
bli
jltt,wanneerzi
jlaetvaderlandweder bereikthebben (39. Aan deonversaagdheiden
moed hunner teruggebleven landslieden was men ,voor een grootgedeelle,de ver-

overing van Daml-atelerschuldigd. Zi
j immersvernielden de nieuweschipbrug,wellte
Sultan MALEK K&SIEL over den AZ
JJhad geslagen,om devri
jevaartop dierivierte
stremmen, door mitldelvan hetzelfde kleine schip, met welk zi
j vroegerhetgroote
dubbele schip aan den ltetlingtoren gebragt hadden (1). Slechts tiendezerdappere
kruisvaardersbeltlommen ,in het gezigt van de heiren der Saracenen en Chrislenen, de

schipbrug, vernielden haar en namen vier van deschepen,op welkezi
jgeruslhad,

(1)Exoxls Chron..
in :IITTIIAEI Analect.T.II.p.29-35. UBB:ExxlrsyRer.Fris.Aùf.
Lib.v1II, p. 119- 121. ScloTlxts, Fr.# z4f. B.lV.bl.109, 110. DIRKS,Xoord-Nederl.
e13de î'
ruïdf/gfczl, bl.236- 250.

(2)ZieLiervoor,b1.215-218,220.
(3)OtlvzhlSzbf.Dam.p.1405.

tA)rerg.hiervoor,bl.216.
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jandeli
jltlegergelegenheid11
90zegepralende mel zich (1). En tnen ecn opstandin hetvi
1256
.
verschafte, den N ê
)lveilig over te steken om D am iate te omringen ,wertlde bewa- lzl9
.

king van de voormaligelegerplaats der ltruisvaarders aan den westeli
jken Ni
jloever,
wellte tevens eene veilige landingplaals opleverde, den Friezen en Duitschers loevertroum'
d. Door twee schipbruggen werden de oevers aan elkander verbonden . en het

beleg van Damg-ate nam ntl cigenli
jk eerst ecn begin, waaraan eok de Friezen,
een werlkeli
jk deelnamen (2). Gering echterwashetdceldezerdappereninden-ri
jken
buit. Ofschoon zi
j met onverwrikten moed de geheele belegering bi
jgewoolltl, met
hunne koggen laet legervan levensmiddelen en lkri
jgsbehoeften Yoorzien,den Ni
jltoren
bemagtigd, de Wi
jlbrug vernield,de oeversversterltt, rivierbruggen gelegd en andcre
belangrijlte dienstcn bewezen hadden, werd hun bi
j de verdeeling van dcn buit,van
de torens en huîzen dcr stad,bi
jna niets toegekend (3)..Zulk een indruk maakle
dit gcpleegde onregt, dat er, voor een gedeelte,het spoedig verlies van D amiate aan
wordt toegeschrcven door een ooggetuige, wclke vroeger in eenen brief aan de

gecsteli
jlte en wereldli
jke magten in Fl.g-eelalkd, verltlaard laad,datde Friezen voor
Dantl-atezich donri
jvervoorde goede zaak,welwillendheid,gehoorzaamheid enstoutmoedigheid hadden onderscheiden;)schrikltelijk zi
jnde voor deSaracenen,en bemint
l
door de Christenen.'' Eene getuigenis,welke door den Patriarch van Ieruzalem inecn

briefaan deabtenvanFrzesland,bevesligt
lwordt(1). W aarschi
l'nli
l'k zi
jn deFriezen,
knrt na de verovering van D amg-ate, huiswaarts gckeerd ; er wordtten minste geen

spoorgevonden,datzi
jaanden ongelulklkigen togtnaarKaïro,Avelke hetverliesvan
Damlatenazich sleepte,deelgenomcn hebben (5).
Een vreesseli
jkewalervloed had onderlusschen Frleslaltd, Gronzngen en deomrin-16 van
Zende geweslen geteisterd. Het had reeds eenige dagen achtereen geweldig uit den 1uOuW-

m aand.

Zuidwesten geslormd, toen even na zonnenondergang,terwi
jlde maan zich boven den 1219
gezigteinder vertoonde, tle verbolgen zee, verzeld dooreenen verschrikkeli
jken hagel,
nog heviger begon te woeden, waardeor de zeedi
jken op vele plaatsen doorbraken.

(1)0tIvERIIlist.Dam.p.1408. Vcrg.plRxs? N ool-d-x ederl.ezlde î-p?'zlfrdf/gf.bl.274.
(2)otxv>rulSzdf.b am.p.1409- 1412,1419,1420.Dlaxs,N oord-xederl.czldekruintogt.
b1.274- 278.

(3)OtxvERx#@df.Dam.p.1439.
(4)0LIvERx Szbf.Dam. p.1439. Debeidegcnoemdebrievcn wordengevondcnbàidesclzrijvershiervoor,b1.220 (5) aangcwezen?en in de K èrk.0?z#/1.en Jcdfz-clf.r.Frz-edîczld, D.1,
bl.26- 28.

(5)Dznxs,Noord-Nehrl.en deârlfb-#fngf,b1.280.

310

A L G E )1E E N E G E S C 11lE D E N lS

119
20
56 Dcstorm duurde den geheelen nachtonafgebrolken voort, en werd woedendertoen bi
j
.

de morgenscbemcring ,de wind naarhet Noordwestenschoot. Hierdoorontstondopnieuw

een vloed ,tenzelfden ll'dea1shetwater,naarden gewonen loop,moestebben,zoodat
he@ schcen , alsof thans cerst de vloed eenen aanvang nim. llet Steeds aRHWRSSPD(1O

waterstortte zich eintleli
jk overgeheelFrl-esland en Groningen uit,enleverdeeen
tooneel van ellende en verwoesting op , z0o als de herinnering uit vorige eeuwen er

geen aanbood. De golven schencn de hoogtedertorenstebereiken,en bi
jhetaanbreken van den dag , na dezen akeligen nacht, zag men over de velden, menschen
en vee, woningen, stallen en huisraad op laet water dobberen. Velen hadden
zich aan de boomen vastgeklemd of zaten op de daken der hoogste huizen,
wellke het geweld des storms weerstaan hadden ; anderen dreven op een stuk dak ,

plank of hout op de genade van wind en golven, zouden ongetwi
jfeld in het
1otvan zoovele ongeltlkkigen gedeeld hebben en in zee omgeltomen zi
jn,indien niet
de wind, welke desdaagsZuideli
jk geloopen was, zich nu wederNoortleli
jlthadgewend ,waardoor nog velen het dreigende gevaar ontworstelden. Eersttoen de zee het

land verlaten lzad, vertoonden zich de verwoestingep, welke zi
jlaad aangerigt,in
alharei
jzingwekkendegrootheid. Dezeedi
jkenwaren gescheurd ofomgewroet,enkele
huizen niet alleen, maar stevige gebouwen, kloosters,kerken , zelfs geheele dorpen ,
omgeworpen ,weggespoeld ofbedel&-en, en vele duizcndenmcnscllenenbeesten verdron-

ken. Frzewland geleek een groot slagveld,bedektmelli
jken en overbljfselen der
verwoesting (1).
De di
jken aan t1e Eema hadden door dczen zwaren vloed geweldig geleden. .De
landeri
jen,grenzende aan degoederenderkloosterbroedersvan kkqtteml-erum aldaar,
varen bi
jna geheel verwoest, en vele ingezetenen verdronken,verarmd cn weggeloopen,waardoor de dl
jlten ongemaaktbleven liggen. Overditverzuim klaagden de zes
dorpen,wier dt
jkpanden nietgeleden haddell, en eischten,datde genoemdekloosterbroeders, benevens eenige andere opgezetenen, tot hct herslellen der djlten zouden
gedwongen worden. 0p deze aanklagte velden de regters Lconeulee) vanditjaar,
ongetwijfeld op grond eener bepalingin hetoudeFirelingoêr landregt,ditvonnis,
dat elk, onder die di
jken behoorende,en derhalve o0k de zesklagende dorpen,tot
dien last gehouden was,)
)dewi
jlde dringendenootlzalteli
jkheid dezeherstelling beval
jlt moest gedragen worden-'' Het vonnis der regters werd in den
en zi
j gezamenli
wind geslagen, en men beleedigde zelfsdebroedersvan R'ittewlerum ,dewi
jldezen
4

(1)Unno Exxlrs, Rer.Fr9.Hist.ZïJ. IX.p. 128. ScpoTAwrs? Fr. H%-&t.B.IV.b1.106.
(I.tBBEXA:Xederl.'f'cfcg'p/petfc'l)b1.57.
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niet al de last was opgelegd. Gelukkig vergaderden in datti
jdstip deaanzienli
jk-1190slen (majores, grietmans?) der zeven aan de kustgelegenedorpen,enbenoemden 1256
onmiddellglkgezworenen,om het gescllilte enderzoeken en naar bevinding te oordeelen. De vorige uitspraak werd doar dezen bekrachtigd , en daar de veroordeelden zich
hieraan oolt nu nietwilden onderwerpen ,moestmen hen metgewelzdwi
ngen,waarbi
j

ccn deronwilligen hetleven verloor (1).
Nog gevoelde men de onvermi
jdeljl
ke gevolgen dezer geweldige overstrooming: ar- 1220
moede en gebrek, toen in lzct A'elgendejaar,omtrent driekolaingendag , een tweede
watervloed ni
et mindcr gtltlucllt dan de voriU
ue, Frzealand bedckte. Er ver1
dronken echfer minder menschcn en A'ee, dewi
jldel
aaeesteingczctenen, dccr devo-

rije ramp gewaarschuwd, dieper landwaarts en op de terpen (wierden)metlaunne
laave geweken waren. Nogtans wordt hetgetal der verongelulkten op eenige dulzenden

begroot(2). Velen lladden hunnedierbaarstebetrelklkingen,hunnewoningen,lzunne
bezittingen, lzun gelacel vermogen 3'001- alti
jd verloren. En even alsof Frg-celand
en Gronhtgen in dit ti
jdperlktoteen speelbalvan stormen en golvcn veroordeeld wa-24 van
ren , z0o stol
SPrOk-tle weldra weder dezee,dooreenhevigenZuid-W estensvindopgejaagd,zich j
kell
n.

over de geteisterde gewesten uit. Na eenen droogcn en uiterst onvruchtbaren zomcr 1221
,
volgde een nieuwe slornx Cn watervloed,di
e bi
jna alde zeedi
jkenwegsleepte. De1
Io
6rv
an
fst@
uitgeputte inwoners waren niet ln slaat deze te herstellen, waardoor het land aan maand

clken hoogen vloed was pri
js gegevenj en eene onbeschri
jfeli
jke ellende zich alonz
vertoonde(3).
De rampen werden nog verhoogd door de onderllnge twisten der Etlelen , die
najverig op hun gezég,met geheele benden tegen elkander ten stri
jde togen en
het land met roof, brand en moord vervulden. ln Ooetergo onder anderen ,voerden
twee Edelen , w'IEGER , te M '
iddelstum in de Om m elanden geboren , en 'rzxEan ,

eenFries, eenen langen enhardnekkigenkri
jg,in welkengenedoorhetgemeen ,deze

door eenigeaanzienlt
jkcn ondersteundwerd ($. Hettwistvuurdreigdezelfsden band

(1)EMoxrsCltron.p.49,50. svEsTzxnoRp,Jaarh.r.Gron.D.1zbl.242:
(2)UssoA Exxlcs, Iler.Frfd.Hist.Zf!).IX.p.129. ScloTwxrs, Fr. #f7
df.B.IV.bl.106.

GIBBEMA, Xederl.W cfcf-r/ocdefz,bl.65
,J66.

(3)Eslowls Cltl'
on.p. 58. Unno rxxlcs,Iler.Frïd.Ijist.Zï5.1X.p.129. E.I
I
EXIXGAp
Ilist.r. oosêr.la1.107. ScuôrlxrgJ Fr.Ilist.B.1V. bl.106. GZSBEMA, N ederl.TFcferrf.
bl.66,67.

ssrs, Fr.#C
-df.B.153. bl.107. F.szoznosJFr,Jccr:.
(4)Occosckltl-Essls, b1.110. ScnnTz
D.lI.bl.50a.

1221
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1190- van vereeniging tussclaen Ilunshlgo en F'
ivelingo te vernietigen. De beleediging
1256 eenen Hunsingoër, op aanstolten s'
an zelteren EPPO IAIIS:MBAI)A , een ri
l.k- cn aanzjeu.

li
jk maninFg-relzngo,aangedaan,bragtdegemoetlereninbeweging. Verbitterd,daar
zi
j zich te vergeefs bij de regtersvan Firelingobeltlaagden,vielen deHunsingoërs
indielandstreek en staken uitweerwraak,Eppo'swoning in brand,waarbi
j tevensvele
Fivelingoërs het leven verloren. De twist werd door ttlsschenkomstvan goede mannen

bi
jgelegd, toen zi
j op laetpuntwasin eenen burgerltri
jg teontaarclell(1).
Nietmintlerleden deverarmdeingezetenen van deonverzadeli
jkehebzuclltderGeesteli
jkel),danvan deheerschzuchtderEdelen. De zware overstroomingen eninbraltender
zee mogten den ltruispredilter zoa
txsEs xz
txrExsls, eenen voorgenomen togtdoor deOm-

melanden verlainderen;zi
jhadden den Bisschop vanllttnaternietbelet,ditgedeeltevdn
zi
jn lkerspel) met cen aanzienli
jk gevolg van geesleli
jken,naargewoontetebezoeken
en , ondanlks de algemeene '
verarming , het seendgeld afte eischen. Daar de landzaat
echter, over het geheel, door de verllielende vloeden genoegzaam van alleswasberoofd
geworden ,stortte al de last op de lkloosters,wellten laierdoor groolendeelshetvermogen

benomen werd,om 9geli
jlkin Frl
-eeland,den behoeftigen opgezetenen inhetlaerstellen
derdi
'
i
#lken enlzetbebouwen derA-elden,deondersteunendehand tebieden (2).
Slechts weinigen zocl
aten de bron der rampen , wellte Fr,
ieelalld en Gl-onlngelz

teisterden, in natuurli
jlke oorzalten en in de misdadcn of dwaaslaeden der menschen (3). Xen wist eene andeq-e reden hiervoor ep le sporen, welke tlen staatder
godsdienstige verlichting en van de srerslaladsontsyilklkelillg dessrOlks treffend leertken-

nen. ZekereFriesclzekampvechtergeheelaan den drank verslaafd,keerdeop eenti
jd
meteen berooid hoofd naarhuis, waar hi
j een priester vond, om zi
jne gade wellte,
zi
jnegewonemishandelingen xreezende, zich gevaarli
jltziek geveinsdhad,hetgewijde
misbrood toe te dienen. Onbesuisd bietlthi
j een kroesbier,welkenlai
jin delaantl
heeft, den geesteli
jlte aan, die zich verontschuldigt met de woorden: ))ik dfaag
het ligchaam des Heeren, en daarom drink ik niel.'' Vertoornd over deze weigev
ring , slaat de Fries m et den kroes den priester de doos uit de hand , zoodat de
ewi
jde ouwels over den vloer vliegen. Xaar ziet! voor de vrouwen , daar tegenwoordig om de gewaande ltranke te troosten , verloont zich op elken ouwel

eene slralendester,tcrwi
jl depriesterllen,zuchtende en kermcnde opneemt,en ontsteld naar huis terugkeert. De kampvechter werd voor den deken van lael gewestge-

(1)ExoxlsCltrost.p.59. ScuoTwxrsaFr.Ihst.B.IV.1:1.107.
(2)EMoxlsCltron.5'
7,58. Scl
ToyAxrs)F,-.
'Ilist.B.lV.lal.107(3)EMowxsChron.p.50.

D ES Y A D ER LA N D S.

313

90-dagvaard en in den ban gedaan,waaroverhj zich echter weinig bekommerde. Ten 11125
6
laatste esrenwel vond lli
j en de Priester zich gedrongen,hetkruis aan te nemen en
naar R0m8 te treltken, len einde Paus HONORIUS 11I om rergiFenis te sm eelken. llun

55'erd drie jaren dienstin den heiligen ltrjg tegen de OngelooYigerl,t0tboote OPgeleg(1. Xaarop togen beide naar het beleg van D am o te, Waar de d0Od hen reeds
het volgende jaar, in twaalf honderd achttien, wegrukte. Door deze onvoltooide
boele was de misdaad nietgeheeluilgewischt,en de onbevredigde Hemel zou uit dien
lzoofde, de daarop volgende vernielende A'locden en landplagen gezonden hebben. Om

deze af te weren, werd door eene ri
jke vrouw uithetgeslaclatvan den kampszechter,
cene kerlc gebouwtl np (1e plaats waarde lloon gescllied was,helzi
j te W ielet'ç
l'
p in
Rveetergo, te Simhierum ofte lFzttmerd bi
j Uekwerd in Gronl*ngerland,M'aar
naderhand helkloostervan sT.zAx gestichtis. Anderen zagen in deze rampen de strafttnfellde lland Gotls, wegcns hetnielvoldoen eener boele , door den Bisschop van M '

ater den ingezetenen derOmmelanden opgelegd (1).
AYaarzooveelbl
jgeloofen'onkunde hetverstandbenevelden,washetgeellwonder,
datelkeprcdiking ter kruisvaart naar hetHeiligeLand meti
jveraangehoord,en m et
geesldrifl Jz1 deze zinnelooze toglen deel genomen werd. De ltruispredilter orlvzrh 15 vall
oei-x
van K eulen , bezocht dan oolt thans deze gewesten wedercm niet vruchtelcos.Bl
m azntl
Te Gronl
-ngen uitstekend ontvangen; begaflai
jzich naarBedum en Jkr'
ineum , waar 1223
.

velc vermogende lieden hctkruis aannamen. Hi
jdoorreistleFg'vell'ngo,vertoefdete
Lopperaum , Fermsum , Termunten en inRuderland, en rustteeenen dag uitbi
j
den pronslExo inhetltloosterBloemhof teL'
kh-ttetolerum. Hieroptrokbi
jnaarUttum
en Ilusum in Eml-ögo, doch keerde,aldaarin zi
jneverwachtingen teleurgesteld,
naar Ilttnel-ngo,en vervolgensnaarKeulen tcrug. lntusschen had hi
j,op lastvanden
Paus, vier regters (
juh-ces) aangesteld, welltein zi
jneafwezigheid deA-eeten en geschillen vereFenen, doch in hetbi
j'
zonderdezaak desltruises,zoowelin Groningen
a1sin deOmmelanden,hetOldamhten Ruderland,bevorderen zouden. Hi
jonderrigtte de priestcrs nopens hetltruisprediken ,hetteekenenmetl
aetkruis, hetuitdeelen van

azaten,en bevalhun niemand hetkruiste geven, dienoch metli
jfnoch methaveder
lleilige zaak van dienstkonde zi
jn. Even a1sbi
jdevorigekruisprediking,liethjin
ellte lkcrk eenebusstellen,terinzameling van geldeli
jkegiften,endepriestersmoesten cllte maand eenen omganghouden en dengenen, welke naarvermogenbi
jdroegen, eenen zondenapaats'
an tien dagen verleenen. Vi
jfvan deze dagen mogten in tle
veertigdaagsche vasten, en vi
jf in de jaarli
jksche boete in rekening gebragtworden;
poclz van den g:aatvan .veertig dagen werden vecrtien gerekend totde eerste, en de

(1)ScupTzwrsrF
.r.zzf,l.:.I7.àl.107. ondh.en Gedlïcif.m.Gronèngen)b1.456- 45:.
II.occr.

40

A LG EX EEN E G ESCH IED EN IS
.-

----,--,----

.-

1190- overice tot de laatslgenoemde bocte. Verzoenin: met de Kerk wertl dengeen ver1256
<'
O
leentl, wellte het kruis aannam en tlen togt zelfbi
l.woonde; daarentegen was het niet
geoorloofd, datgezonde en slerke licden hetkruis aannamen , met hetdoel, om zich

naderhand wedervanhunnegeloftevri
j tekoopen (1).
Om de geesteli
jken A'an dit gewesttotvolharding aan tesporen, en hetaannemen
des kruises ook in F'
t-zeslaltd te bevorderen , schreef hun oLlvlER uitKettlen . ))De
magtige cn dappere Landgraaf van Thttringen , nevens ticn Graven , vele riddersen
eene onlelbare menigte vollts hebben hetkruis aangenomen. De Denen , Bremersen
Keulenaars rusten eene vlnotuit. Deswege vezmaan ik u , de schepen tegen den door

mi
j bepaalden ti
jd, in gereedheidlebrengen. W eetook, datdeKelzeropdeSaracenen in Siciliè'eene overwinningbehaaldheeft(2).,, 'sKeizersafwczigheid veroorzaakte,datderijksvergaderingteKeulen werduitgesteld,helgeenoLlvlERaanspoortle,
om terbevordering van denkruistogt,middelerwi
jlFrg-enlandtebezoelten. Hi
jkwam
teGrong-ngenycn trok,verzelt
ldooreenigegeesteli
jkeen wereldli
jke,doch omdatzi
j
hetkruis hadden aangenomen, ongewapende personen,door Frodawalde (F'
r:t&voldt enStttterhueum tzzzlzr/lziïzczzlnaar Dokkttm enoverdeMl-ddelzeeLBordena).
titslekend werd hi
j door de Friezen ontvangen en to@scheitlsregter geltozen in de
Areete lussclzen TJAARD en WIEGER. Hetschi
jnt,dathi
jden eerstgenoemde,doorhet
volk wegenszi
jn onrustigen aard gehaat,in he@ongeli
jk gesteltlheeft. Althansopzi
j%ne
terugreisnaarGrongngen, methetdoelom in Emlsgo (Emderland)degeschillen
te vereffenen,naderde TZAARD hem inschi
jnvreedzaam ,dochvielweldraopeenenkruis6 van vaarder, den edelen en acht
ingswaardigen y:l-l'EltcsIx oEx oza'
r, Hoofdeling (capl-ta0OJstz
naandneun)tegh-dh tetum aan,enkloofdehem hethnofd. Demoordenaaren zi
jnemedet

1223 Pligtigcn redden zich door de vlugt. Verbaasd en ontzetover ditgruwelslult vervor-

derde oyulvlEa zi
jnereisnaarEmderland,waar hi
jdetwisten bi
jlegde,en velen het
ltruisaannamen (3).
Alet hetzelfde vredelievende doela1s orl&-lEa naar Emderland ,had Bisschop o'
r'
ro11
van Utrechtin dezen tjd zich naar Groningen gespoed , waar wederernstigeoneenig-

(1)Exowls Cltron.p.64,65. IJB:OxMyxrs,Rer.Frl.H,
1st.f4.IX.p.132. ScHoTzxrs,
Ft..H ist.B.IV-bl. 113. DlRxs, N oord-xederl. en de K ruistogt.bl.290- 294.

(2)Exoxls Cltron.p. 65, 66. Men vindtdezen briefopgenomen inhet.Charterh.r.Iloll.
D.1.b1.169 en Charterb.r.Frfcdl.D.1.bl.86,doch verkeerdeltikop hetjaar1216 gebragt,
geltik Xr.Dlnxs,bl.294,en vroegerrBBoExxlrs,Aer.Fria.Nùf.Lih.IX.P.l32,scHoT&wrs,
Fr.N fbf.B.lV.b1.113,szoEl
tns,Fr.Jaarb.D.II.bI.5l7Jteregthebben opgemerkt.

(3)Ehloxls Cltron. p.66. UBBOExxlrs,Rer.Frïd.Hist.Zï:.lX.p.l32,133. ScuorAyvs,
F1..N g
àf.B.lV.bl.l13?114. DlRKs)Xoord-Nederl.ezI#e Krwhtogt. bl.295-297.
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lzeden tusschen den bisschoppeli
jlken Stedevoogd >:I;ZEI:T van Gronlnzen en de Gelkin-1190K'
1256
.gcn, een voornaam en ri
llt Groningscb geslacht, gerezen waren. Door EGBER'
r llct

ï'origejaarin een hevig gevechtbinnen destad overwonnen,hadden deGelkingenzich
om hulp tot Rrnol.F van Koenerden gewend,welke a1s naaste erfgenaam der Seppen-

v-/f/ddzz, metzi
jnen broeder VItEII>:RIK, op de steevoogdi
j van Grong'ngenaanspraak
naaaltlc. Verbitterd op den Utrechtschen Kerkvoogd,welke zich om zi
jneeischenweinig bekommerde,hadhi
j zich hiertoe ligteli
jk latenbewegen,en hetslotvanEIIB>:RTbelegerd. Het beleg werd echter dadeli
jk bi
j de lkomstdesBisschops te G'
ronlngell
opgehevcn; '
or'
ro gelastte beide aanhangen,zich van alle geweld en dadelt
jkheden te
ontllouden,cn hunne geschillen in den weg van regten voorhem tebrengen. Ht
jdced
hierop uitspraak,waaraandewederzjdschehoofden zichonderwierpcn,dochwaartegen
ltrnpl-r,enop zl
jnen raad,eenigeGelkingen,zich metnadrukverzetten. DeBisschop,
nietin staatde rustgeheelte herstellen,bevalallen,op straFe destloods,zichtotzi
jne
wederkomst stil en rustig te laeuden.

Bevelen echter zi
jn vruclateloos, wanneer de magt ontbreekt hen te handhaven.
Naauweli
jks was dan ook de Bisschop vertrokken, ofdetwistontbranddeop nieuw.
DeGelkingcn slolen zich naauweraandeDrenthenaars,en vanbcidezi
jdenwerdveelgeroofd , geplunderd en gemoord. Rvool,
v van K oeverden tastte den burg te G lzmm en ,
door EOBERT opgeworpen, aan , nam het geheele lauisgezin van den Stetlevoogd gevangPn en slechtte hetslotten gronde toe. EOBERT ,ter naauwernood ontsnapten i'an alles
ontbloot, nam de wi
jk naarFriesland,waardoorRcnoxzrzichgemaltkeli
jl
tvanGron4z?- 1226
gen meester maaltte, en hier eenigen ti
jd,hetgezagvan Stedehouderuitoefende.Eo*
SERT ondertusscllen bragt, met behulp zjnervrienden en betrel
tkingenin Friesland
en de Ommelanden,eene kri
jgsmagtbi
jeen,metwclke lai
j naar Groningen rukte en
die stad ,na eene hevige belegering, metgeweld vermeesterde. Rgnox.F ontkwam niet
zonder levensgevaar; een aantalGelltingen werd gevangen genomen , de stad geplun4

derd en ten deele in de asch gelegd. Daarna werdendewederzi
jdschegevangenentegen
elltander uitgewisseld. Uitvreesvooreen nieuwenaanval, versterkteEOBEXTtleSt.W alhurgakerk, bragt de hem genegen burgersallengsbi
jeen en wapende zich tegen svnox.v, welke zich weder ten stri
jd toerustte. Gronzngen werd andermaaldoor den
overmoedigen Slotvoogd van A'/:pdrd:zlbelegerd ;doch EGBEKT, ondersteund doorStichtsche ridders en knapen , verdedigde zich dapper, totdatBisschop o'
rTo opdaagde en

xcnolzvnoodzaaktehetbeleg op tebreken (1).
(1)Axowvx.deSes.Ultraj.p.17 sqq. ExoxlsCltron.p.88. WzGExAwa,D.11.b1.362-365.
F.szoxRos,Fr.Jaarh.D.lI.b1.525- 531. W zsrENnoRp,Jaarb.m.Gron.D.1.b1.2I7,253 J

269-271. Verg.Liervoor?b1.271,272 cndealdaaraangchaaldeSchrijvcrs.
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1190- Te midden dezer onlusten en beroeringen, waren tevens ernstige oneenigheden tus1256 schen de geesteli
.ltheid in de Omm elanden gerezen. De Bisschop van M uu ter ,welke
l

allevierjareù in persoon ofdoor zl
jnen Koorbisschop aldaar de seenden moesthouden,
had uzllpy:ztzcvs, proost van het Schildwolder klooster, tot ontvanger der seendgelden in dit gedcelte zi
jns lkerspels aangesteltl. Be schraapzucht van dezen man,
wi
l
l
e
ke
ur
ig beheer en grove buitensgorigheden , doch bovenalde gezi
jnetrotschheid,
strengewi
jze,op welkelli
jdeinning der seendgelden.uitoefende,maalkten hem gehaat

en Yerachteljk.l'
Iet v01k sclzaarde zich dan ook aan de zi
jde van denproostrMo,
welke zich tegen de afpersingen en onregtvaardigheden van 'sBisschops ambtenaar ver*

..

zette. HEltnEltzcvs,ondersleund dooreenigeaanzienli
jl
tegeesteli
jken,deelgenootenzi
gner
brasseri
jen en ligtzinnigheid, bewerlktedatEMo naaraMulleter gedaagd werd,en daar
dezenietverscheen,deed hi
j,alsomciaaldesBisschops,hem metzi
jnkloosterindenban.
Euo beriep zich van dit vonnis op de vergadering van Bissclaoppcn te Keulen , en

vond eene voorspraak bi
j haar inden kruispredikerolulvlEzt, welkezich opdienti
jtl
in Frzesland bevond. Doch depogingen van ditaanzienli
jltligchaam ,om hetgeschil
t: slisscn,baatten niet. De twistwerd steedsheviger,dewi
jlerzich ook de wereldli
jke
magtmedemocide,tot eindeli
jk deKardinaal-BisschopcoxhAbcstusschenbeideltwam ,
cn nadat over uEltnEhlcus en den Bisschop van uH unater de ban wasuitgesprolten, een

vergelijk getroFen werd. EMo,aanwien deregeling dervoorwaardenwasopgedragen,
werd kort daarna door den Bissclaop van I1
''
unster tot abt gewi
jd. Hiermedewas
echter tle haatdes volks op Hrltllyrlllcrs niet gestild, wellte door eelle nieuwe daad van
gcweld en onregtvaardighcid, heviger dan ooit ontvlamde. De woedende Sclaildwolders

vielen zi
jn klooster, en tocn hi
j zich door de vlugtgeredhad,uitwraklt,dehuizen zi
jnernamaagscbap aan, welke zi
j verbrandden. Ditl0ttrofhetltloosterbi
j eenen
tweetlen aanval; slechls hetbetlehuisbleef voor de vlammen gespaard, doch werd gcheel uilgeplunderd. Laterbewerktcn de Bisschop van M uneter en de regters des lands

cene bevrediging. De proaF2st deed vonr alti
jd afsland van dekerk van Seltg,ldmolde9
welke hi
j zich met geweld geheelhad toegeëigend;dekerspelliedcn beloofden hem
voor brandschade, eene vergoeding van zestien honderd marken zilver, en de Xunsler-

scheKerkvoogd trok voor zi
jn regtnegenlaonderdmarken. Korlnadezcvereffening
werd de Bissclaop voor+,de kerltvergadering tc Luzk geroepen, alsm edep.ligtig aar? dcn

moord desAartsbisschopsvanKeulen. Daarhi
jzich nietvoldoendevan dezeaanti
jging
zuiverde, werd hi
j van zi
jne waardigheden ontzet, en xzrooxzv ten bisschogpeli
jlten
zetelvcrheven (1).
(1)Exoils Chron.p. 66-83. UBBO xxxlrs,llcr.Ftis.zrdf.Lib.1X.p.12% 132. ScucTlsrs)Fr.n int.B.IY.bl.115. XvzsTzsool
tp, Jaavh.r,Gron.D.1.b1.259-268.
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Onzertusschen hadden de Friesche kruisyaarders, op orlvxEas prediking en dnnr1190brieven
1256

van Keizer >'
REDERIK 11 en PausnoxoRlrslIlaangespoord,eeneTlootbjeengebragl. Een der schepen, tcn dieùste xan arme kruisbroeders, wasdoor den ijver
en zorg van denabtxxo en andereOmmelandschegeestell
jken,uitliefdepenningen,ten
bedrage van wel twee duizend m arken zilvers,uilgerust. De vlnotkwam op de E em &

bl
jeen,en stak bi
jhetciland Borkum ,volgensanderen,uitdeBordeneofhetWp:r-22van
diep , in zee. Veel leden de togtgenooten door stormen
Bloei,ziekte en hongersnood. Temaand.

Trunduez'
ttm vereenigden zi
l' zich met andere lkruisvaarders,en kwamen merkeli
jk 1227
verzwakt in Paleetina aan. lndien hetEngelsche en Duitsche kruisvaarders geweest

zjn,metwelkezi
jzich vercenigden,zullcnzi
j ongelwjfeld deelgehadhebben aanhet
bpuwen enherstellen van deburgen teSzdon en te Caeearea. Hoeditzl
j,toenKeizer
I'RIrII>:RIK 11, kort nazi
jne aankomst tePtolentag'
s,eenen tienjarigen wapenstilstand 1228
met deSaracenen slooë,kecrden deFriezen,zonderietsbi
jzondersverrigttehebben,
naarhetvaderlandterug (1).
W asdenFriezen in hetOosten de gelegenheid benomen ,hunnen kri
jgslustboltevier0D, Z0O Veel te meer Werd deze door den oorlog der Drenlhenaars met den Bisschop
van Utreeht bevredigd, in welken zi
jmetbelangloozcni
jverdeelnamen (2). Debe- 1230
woners tusschen hetK ll-e en de Lauwer., de Groningers en de Hunsingoërs, hielden

zich aan de zi
jde desBisschops;deLangewolders,VredewoldersendeFivelingoërskozcn
rlie der Drenthenaars. DeHunsingoërsenFivelingoërsvoerden daarcnboven nog onderling

kri
jg metelkander. Uitde willekeuren,onder dennaam van przmum pplzwcfrzlfzz&
Flàelgumanum bekend,en om dezen ti
jd verzameld,bli
jkëdetreurigestaatderOmm elanden , waar plundering , roof en m oord elkander afwisselden. Fivelzngo zelfswa:
wegens manslag in de A'
J' aan eenen priester gepleegd , door Lvpolzr,Bisschop van

M uneter, in den ban gedaan, doch de misdadigerslechtsin eene boete yan twee duizend m arken geslagen, die tot op zeven honderd marlken boete en twee hondcrd

ponden voorderegten desBisschops,teruggebragtwcrde: (3). Devlammen desburgerkrl
qgswoedden metgelt
jl
tgeweld aan deoeversderEeme. De Ruderlanders,aan
di
er
r
i
vi
e
r
,
ve
r
bi
t
lerd op de Bove
* n-Emisgoërs, welke hunne temarktgaande
gene zi
jde
kooplieden beroofden , troklten m et eene gewapende m agt over de E eme. De Em is#nërs, ondersteund door eenige W estfaalsche edelen ,vielcn , ofschoon geringer in ge-

(1)ExoxlsChron.p.87. Occo sczxt.p.112. W lxsExlrg, Cltl-on. z,. Friesl.b1z160- 162.
IJgBO Exxlrs;A cr. Frh.N 9f. Lib. IX. p. 135, 153. Scuorzwrs,Fr.H ist.B.lV.b1.114.
DzRxs;A /pr#-A e#crl.e1t de A'
rzffdfog/.bl.207- 301.
(2)Zielliervoor,bl.274-281.
(3)Exoszs câron.p.87, 88. USBO xxxlr:tAer.Frh.N z-df.LI-5.1X.p.135,136. ScuoTzxrs, Fr.Ili&t.B. lV.bl.117. W ESTEXDQAP,Jqqrn.w.Gron.D.1.b1.272)273,276.
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1190--tal,moedig den vi
jandaanen dreven hem weldra op de vlugt. Velen sneuveldendoor

256 het zwaard of zonlten onder hetgewigthunner zware wapenrusting, in den stroom ;
'

slechts weinigen bcreiklen launne vaartuigen, en bi
jna alde Edelenen ri
jkstehuislieden vlelen den overwinnaarsin handen. Devi
jandeli
jk-heden duurden evenwelnog
eenbgejaren voort,toen eindeli
jk de zoengetroflkn werd (1).
Inmiddels had Graaf rzuoRzs IV van H olland zich ter inhuldiging, naar Frzeeland

1230 beoosten het Klg
'c begeven. Deze plegtigheid, hoofdzakeli
jk, naar hetschi
jnt,om
'sGraven mlnderjarigheid totnu t0e uitgesteld,geschiedde te Franeker,waardeaanzienli
jken des landsbi
jeengeroepen waren (2). Kortna zi
jneinhuldigingbezochtBisschop w zrrlshAxo dit geweFt, waardoor deze Kerkvoogd in staat gesteld werd, den

krjgmetdeDrenthenaarskraclatdadigvoorttezetten (3).
Der Friezen deelneming in dien kri
jg pleitte meervoor den oorlogzuchtigen aard
dezes vollts, daar op dien ti
jd een vernielende watervloed zich overgeheelFrg-eeland
van het K l'
ie tot aan de E lhe,verspreidde. Hetverhaalmoge overdreven zi
jn,dat
weder#om honderd duizend menschcn hierbi
j omkwamen,bezwaarli
jk echlcristeloochenen, dat de uitwerkselen dczer ovcrstrooming allerlreurigstgeweest zi
jn. Hetstatl
je
W artena, aan een zi
jtalt dcr M l'ddelzee gelegen, Ezonatad aan de Laumer&,llet
stins Kammzngahurg nabi
j Leeuwarden en Brztsenhurg aan den oosteli
jlten oever
der M iddelzee, werden,naarmen mcent,grootendeelsweggespoeld. Hetscbi
jnta1thans aan weinig tegenbedenking onderhevig, datFrzesland eerty
'-ds plaatsen van dien

naam en van merkeli
jk aanzien,bezeten heeft,wier ondergang in geweldigeoverstrootningenraoetgczochtworden (1).
Niettegenstaande deze rampen, duurden de binnenlandsche onlusten ln deOmm elan1231 den voort. In hetverdrag tusschen den Bisschop van Utrecltt cn de Drenthenaars aan-

gegaan, was de twist derHunsingoërs en Fivelingoërsnietbi
jgelegd, en van wederzjdewerdslechtsineenen wapenstilstandvan eenigemaandehtoegestemd (5). Zj geraakten weder op nieuw handgemeen , door het oude geschil over zekeren aanwas of

(l)Ucno ExxlrsJRer.Fris.Nïdf.Llh.lX.p.138. ScHoTAxrsz Fr. H l-st.B.IV.bl.119.
(2)Occo scz
kRtxwsls, bl. 112. WzwsExlrs, Chron.n. Fkïedl.B.IV.bl.159. Beide stellen
dezeplegtigheidJdoch onjulst,op hetjaar1224.
(3)ZieLiervoor,b1.277.
(4)Occo sclntExsls, b1.1l3,114. W zxsExlrs,Chron.r.Frfe,
vl.B.Vl.L1.163. E.zxwlxG.
x, Hist.w.Oos@r.bl.111.GlnsEx:,Ferh.r.d.lFaterrl.b1.7l. OrTHOFpFerl.r.#.Rz'
aterrl.bl. l08: 308. F. szoERns, Fr.Jaarh.D.II.bl.543 546. Tegenm.Staatr.Friesl.
D.1.b1.393, 394.

(5)lierg.hiervoor,b1.279.
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uiterwaard (zneula), op welken de Emerensers ofErnerensers(inIlttnel-ngoP)en de1lg0Uith
uizers(in F'
illelzngo?)beitleaanspraak maakten. Degezworenen der zeven Frie- 1256
sche zeelanden bi
j den Opslalboom ,hadden dezaak ten voordeeledezerlaalstenbeslisl,
doch parti
j zich hicraan nietonderwerpende, werden de Fivelingoërs opgeroepen , om
het vonnis met geweld ten uitvoerte brengen. 9e Emerensers, dnor den Stedevoogtl

XOBERT van Gronlngen en ecne dappere schaar geoefende stri
jders ondersteund,
joegen hunnçvi
janden op devlugt en groeven,uitvrecsvoorwraak,deoudegracht,
waarover steeds getwistwas, totaan zee wederom op. De Fivelingoërs, op den Stedevoogd verbittertl, vereenigden zich metde Drenthenaars en Drenthewolders, en versloe-

gen,terwijldeze Groningen belegerden,de Emerensers,wellte lhansuitdiestadgeen
bi
jstand konden ontvangen. Ondertusschen hadmen,door eenen uitvalderGroningers
en Hunsingoërs, na drie dagen het beleg, met verlies van zes honderd paarden en

kri
jgsbehoeften moelen opbreken. DeStedevoogd schootnu meteendrom boogschutters
dcn Emerensers te hulp, wellte op hunne vi
janden eene schilterende overwinning bevochten. Vele Fivelingoërs werden verslagen, gewond of gevangen genom en; doch
bovenal betreurde men het verlies van den welspreltenden , reglschapen en algemeen
geachten EcEl-l-rs, den moedigen verdeziger der volksregten van Firelzngo tegen den

Bisschop van aHttnster, welke op den derden dag aan zl
jnewonden overleed. De
Emerensers, door de zege mocdig geworden en bovendien door nieuwen onderstantlvan

kri
jgslieden uit G'
ronzngen en de omstreken versterltt, Aielen, onder aanvoering,
naar het schi
jnt, van zekeren oppo, Elzo en den Stedevoogd XGBERT, in Fl-'
î:elïzw/,waarzi
j allesle vuur en te zwaard verdelgden. De ban,welkeoverhenwegens
het verbranden der lterk te Usktoerd ,door den Bisschop van M unster uitgesproken
en door Paus oREcohxvs beltrachtigd wertl, heeft welligtden voorlgang hunner ver.
woestingen voor eenigen ti
gtl geschorst. De Fivelingoërs zochten inmiddels op nieuw
*

hulpbi
jde Drenthenaars,en belegerden mcthendestadGroningen,dochevenvruch- 1232
leloos als te voren (1). Terwi
jldehernieuwdekrijg,welkeuitdezevredebreul
tmet
den Bisschop van Utrechtvoortvloeide, de Drenthenaars elders werk verschafte, deden
de Groningers en Hunsingoërs in Firelzngo eenen inval, totwelken menop eenepleg-

tige bi
jeenkomstte Gronzngen, onder hetrondgaanvan denberkenmei
jer,besloten
llad. Zooweltepaarda1slevaettrokken zi
j,dooreenennevelbegunstigd,ongemerkt
vnort, en rukten tegen den avond in het schoone dorp lkrester-E mden. Op hetluiden

der stormltloklten verschrikt,besloten zj hiertotden lerugtogt,dochwerdendoorhet
zamengevloeide landvolk achterhaald., Velen werden onderhetvluglen geveld , velen
gewond. Vier honderd van de voornaamslen des lRnds waren gevangen genomen en in

(1)Zic lliel'
voorJbl.270.
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11
opgeslolen , doch zoo slechtbewaakt,datdemeestenontsnapten (1). Dit
190256 kerlttorens
.
aanzienli
gk verlies belette evenwel de Hunsingoërs niet,metde Friezen en Groningers

in den kri
jg desBisschopsvan Utrechttegen deDrenthenaarsenhunnebolldgenooten
de Fivelingoërs,deelte nemen (2)..
Het eindigen van dien kri
jg,noch de slormen, watervloeden en landplagen ,welke
1233 Frêesland , Gronlngen en de Omm elanden teisterden , verzoenden de strt
jdentle parti
jen (3). Veeleer versclaaften de onlusten des Aarisbisschops van Bremen met de
Stadingers of Stedingers in R uatringe,
n , den Hunsingoërs eene gelegenheitlden Five-

1234 lingoërshunnen wrok tedoengevoelen (4), Onderdegeesteli
jkeVorsten,welkehet
zwaard tegen de Stadingers aangordden, behobrde de Bisschop van Hun&ter, wellte
ltruispredikers tegen deze ongeluklkigen, in de Omm elanden zond, doch dieslechtontvangen en te Jppingedam zelfs mishandeld werden. De Groningers en Hunsingoërs
ondersleunden de kruispredikers, en beweerden m et hen , dat de Drentlacnaar:
en de Fivelingoërs, dooi hunnen opstands tegen den Graaf-Bissclaop van Utreeht, aan

de Stadingers gell
jk waren. Jpplngedam werd in den ban gedaan,en nietdan na
eene ernstige en smadeli
jk-e boete,geluktehetden bewonerszich metde Kerk teverZoenen. Zi
jmoesten nameli
jltop naakteknieën enmetontblooterllggenom vergiffenis
smeelten, en door eenigen met het kruis geteekende lieden raet roeden gegeeseld

worden (5). Hetgetaldergenen,welkein ditgeweslaanden Stadingerkruistogtdeel
namen, was echterzeer gering. DeFivelingoërsschi
jnen,overhetgeheel,nietdoor
i
l.ver voordegotlsdiensl, oflievervoordebelangen dergeesteli
l@kheid,te*hebbenuitgemunt.

De buitensporigheden hunnerpriesters,de veelvuldige boeten en breulken totwellke zi
j
veroordeeld waren, doch nietvoldéden, de moord aan eenige geesteli
jlken gepleegd,
en daden van oproer tegen den Bisschop van uH unntel.zelven, hadzen hen , na vele
voorafgaande doch vergcefsche vermaningen , den lkerkban op tlen hals gehaald. D?

zaak werd echterspoedig inderminnebt
jgelegd,en derusthersteld(6).
Aan de oçvers der E :zzz' daarentegen waren hevige geschillen tusscllen de Beneden.

(1)Exoxls Cltron. p. 90-93. E.szxlxG:, Ilist. w.Oost
fr.b1.111. UsBaExxlrs;Aez'
.
Fris. #idl.Lib.lX.p. 139. ScuoTwxrsJFr.#f4l.B.157.bl.120,121. W Eszzxoon:: Jlgri.
m. Gron.1).1.la1. 282- 289.

(2) Ziehi
,ervoor,b1.280.

(3)Exoxls cltron.p.93,94. USB: xxxlrsJA 4r.Frh.# f4/,Lih.IX.p.143.
(4)Verg.hiérvoor,bl.273.
(5)ExoxxsCltron.p.95,96.
(6)Exosl:Câron.p.96. W Es'
rzwonltp)Jaarh.t.Gron.D,1.bI.294.
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DES V ADERLANDS.

:
Emisgoers en de ReidIanders gerezen, die op eenen slrijd waren uilgeloopen , in welken 1~~~6

gene de dijken van dezen doorgebroken en de naastbijgelegen dorpen aan zich onderworpen haddon. De Reidlanders trachtten zich tegen de ge,veldenarijen hunner nahuren, door ecn verbond met de Fivelingoers in het vervoIg te verzekeren; doch deze
wilden , uit vrees voor de Hunsingoers en de met hen vereenigde Friezen, zich niet met
vreemde zaken inlaten. Daar echter hunne roofschepen op en omtrent de Eems stroop-

ten en do Fricsche kooplieden benadeelden , maak Ie men aan de zijde der Friezen aanmerkelijke toerustingen ten krijg, hefgeen door de Fivelingoers gevolgd werd, Er werd
evenweI van ,veerszijde weinig belangl'ijks verrigt , deels dewijI de Friezen, door. onderlinge vijandschappen verdeeld, elkander wanlrouwden ; deels dewjjl de Groninger onlusten omstreeks dien tijd op nieuw ontvlamden en de 'Fivelingoers noodzaakten voor

zich zeIven te zorgen (1).
Ondertnsschen was Bisschop WILLIBRAND door OTTO III, vroeger Graaf of grafelijk
Stadhouder in Friesland, op den zetel van Ucrechs gevolgd. Friesland geraakte hierdoor weder onder het onrniddcllijk bestuur van

FLORIS

IV van Holland.

Men verhaalt ,

op welk gezag is ons onhewust , dat deze Graaf, welke weleer ill hooge mate de gunst der
Friezen hezat , die geheel verbeurde , dewijl hy door het omkoopen van den adel , de

vrijhcdcn en voorregten des yolks zocht te belagen; en door zijnen togt tegen de Sta£lingers, de gemoederen ten eenenmale van zich vervreernd had (2).

Uit dien hoofde

zouden de Friezen op het herigt van's Graven dood , een hunner Edelen,
DEJ1IA,

tot hunnen Poteslaat gekozen hebben, waaraan Bisschop

Tan den jongen Graaf, zijne toestemming gegeven had.

OTTO,

SIKKO SJAAR-

hoewel Voogd

Eenigen heschouwen dan ook

dit tijdstip als het einde der Hollandsche regering in Friesland, ofschoon de Graven
van Holland later herhaalde pogingen gedaan hebben , om dat gewest onder hun bebeer terug te brengen (3).

(1) Enoxrs Ohron, p. 99. Unno

nt«.

EMMIUS,

Rer. Frisic.

nt« us. X. p.

147. Scnorxxus , Fr.

B. IV. hI. 127.

Rer. Fris. ut«. Lih. IX. p. 138.' SCHOTANUS, Fr. tu». R. IV. hI. 118.
F. SJOERDS, Friesche Jaarb, D. II. hI. 539, 558. Occo SC,~RLENSIS, or liever VLYTARP, in zijne
Chronik van Friesland, getuigt j uist het tegenovergestelde. Van Graaf FLOR IS sprekende, zegt hij
hI. 112: FLORIS heeft de Friezen in goede rust, vrede en welvaart (gelijk 001'. zijn 'Vader te voren
(2) Usso

EJIMIUS,

hadde gedaan) na hare Privilegien luit, onderhoudcn, zo dat de Friezen onder haar Ieefde, regt
of ze in haar eerste vrijhcid hadden geweest, want zij vrijwillig van haar waren aangenomen ,
niets dat ze niet zouden attenteren, iet dat contrarye haar Privilegien waar.'

F3)

Fr. llist. .B. IV. hI. 118. F. SJOERDS, Fr. Jaarb. D. II. hI. 558. Tegemo,
Staat e, Friesl, D. I. bl, 397. Occo SCARLENSIS10f VLYTARP, maakt van dit alles geene melding.
SCHOTANUS,

II. DEEL.
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1190-1256

-

Verderni
jkervgandendandeGravenvan Ilolland,lkoesterdeFrienland inzi
jneigen
bnezem. De aanzienli
jkste Friesche geslachten waren ingedurigen twistmetelltander
over den rang,wel
lte aan hunne bi
jzonzerelterlten moesttoegekend worzen. Hier-

voori
jverden zi
j op hetbuitensporigste, en bezoedelden zich metdegruwellkslemisdri
jven. Xoord en brandstichting werden menigvuldigenongestraftgepleegd;alleschuld
meende men tloor het stichten van kerlten en kloosters, die dan oolk ila groote getale

Oprezen, en hetverri
jken der geesteli
jken uitte wisschen (1). Denadeelen,welke
1237 hieruil naadwcndig voor de landzalen voortvloeiden, werden nog vergroot tloor eenen
hoogen watervloed, welke een root gcdeelte van Frzesland overstreomde. De wind
waaide uit laetW esten , doch liep vervolgens naar hetZuiden en Zuid-oosten, waardoor het water ecrst uit zee en daarna uit den vollen lxh sel in de gegraven vaarlen
m ctzullteen geweld aanslroomde,datgenoegzaam alde lagelanden tusschenFl-l
-esland
en het tegenwoordig N oord-llolland onderliepen. Zeker stins tusschen Teœel en

Dçiksltorne,spoeldemetdennderhoorigelanderi
jen weg,en delanden:anIlblkama,
tusschen Jrestergo en de naburige eilandenF lg-eland enTer&eltellzng , gingengrooten-

deelsverloren (2).
W at Frg-esland door de veelvulzige watervloeden ,van welkeermeerdantwintiginde
zertiende eeuw geteld worden ,de inbraken der zee en misschiendooraardsclauddingen,
vooralten W esten aan de golven moest overlalen ,werd doorhetallengsaanslibbcn en indi
jken derlMzddelzeevergoed.Ditbinnenwater,hetwellkO08tergovan f'kreetergoscheid-

de,moet om dezen ti
jd reeds aanmerkelijk opgesli
jltten inheerli
jltebouw-en weilanden herschapen geweestzi
jn. Leeuwarden immers,thansvoorLetaanspoelendzeewater beveiligd en ten W esten door hooge landen omringd ,werd eene deraangenaam-

ste en bloei
jendste steden des lands. Verscheidene adelli
jlke geslaclzten, wier sloten
verwoest of bouwvallig waren , vestigden zich in den vruclatbaren omtrelkdier slad en
bouwtlen er sterke stlnsen ,ter verdediging hunner personen en goederelltcgen deaan-

'
vallenvanbinnenlandschezoowela1sbuitenlandschevi
janden (3). Dezeonzekerestaat
'
W'lasEAllrs verhaalt we1 uit eenc oude Kronii
anstelling ecns Potestaafs,maar vcrre van
*#k, de a

kicruit tot ccn eindcderl'
Iollandscheregeringin Friesland febesluitcnJschi
jnthii
'uistLettel
e@ ##
:endecl tcwillcn aanduidcn. Cltron.r.rriesl.b1. 165, 167.

(1)Occo sclRtExsls, bl. 114- 117. W lxsExlrs, Cltron. r. krviesl.b1. 165. ottdlieden w.
Friesl. D. 1.L1. 391, 392,423,425. F.sloEans,Fr.Jaarh.D.111.b1.13- 17. Tegenm.
lfccfr.Friesl.D.1.b1.398- 400'
,402- 406.

(2)'
W lwsElllrszCltl'
on.z
p.TL-,
iesl.B.VI.b1.166. 01
/T110:,,Terlt.r.#.lk-aterrl-bL.311,312.
(3)F. szoxlns) Fr.Jccrs.D.111.b1.10. Vel'
gelijkNasporingen,Letsehkely-'
k écAliddelccezL1.68 sqq.
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van zaken zaItevensde vcest-l-auwersche Friezen verhinderd hebben, naetnadruk deel1190jzs
.(T
te nem en in de onlusten, welke zich thans in Gronçngen metvernieuwd geweld openbaarden.
De Stedevoogd Eossal,, welke m et onverwriltte trouw de belangen derUtrechtsche 124t)

Bisschoppen had beàartigd,wasoverleden en door den oudsten ztjnerdrie zonen ,RvDol-:-, in hetbewind opgevolgd. Deaanhang derGelkingen,welkezich een ti
jd lang 1241
had stil gehouden , verhief nu weder hethaofd en vereelligde zich metde Popelingen

(Popingen),eenanderGroningsch geslacht,tegenhethuisvan >:
OB&ZIAT. DeDrentsche
SchoutavroEa en zi
jne breeders,de riddcrrlllzoenRvnot.F, waarschi
jnli
jlteenneefvan
EGBERT, voegden zichbi
jhen. DeStedevoogt
lwerd overvallen en doodgeslagen;tloch
zi
jnebreeders,XGBERTenGooscuz
krlt,ontsnaplenhetgevaarenversterktenlaunlluisofstins
melmannen en wapencn , ondersteund door hunne neven Rvool-F van F prc/t en MExzo
benevens (1e riddersvAx pElzE. Deecdgenootendaarentegen haddendeSt.'f'hî//z:rvv/cdrà

en hethuisvan MExzo metnog tweewoningen,bezet. Beideparli
jenbestredenellkander
metonverpcosdewnetle,toteindeli
jkrlllzoenhetoverschotderzi
jnen,vantvelenwarengesneuveld , zich getlwongen zagen, de slad te vcrlaten. Hunnehuizenwerdeningenomen ,

geslooptofin brand gcstoken.Devlam sloeg,naarhetschi
jnt,t0ldeanderewoningen
over; altlaans bi
jna de-geheele slad wcrd aan kolen gelegd. Hierop werd hetslotDew:r#czrzrp/cdf, dehoofdwi
jkplaatsderGelkingen,ingenomen,metdengrond.gelt
jk gemaakt en vervolgenshetdorp E elde,welligt een goed van den ridder e
rulzo,ovcrval-

Ien en verbrand. Van de anderezl
jde bleelmen nietschuldig in hetvernielen. llet
slot Gronenhurg aan de Ilttnee nrtbi
j Groningen,dooreen ti
jdgenootdebron van
al tle tweedragt genoemd ,werd deor Tlllzo verwoest. Een zelftle l0ttrofhetwelversterkle lauis der ridders Aoox.v en svooxzv van ./'cdz:, en dat hunner neven, welk met
al het huisraad, de kostbaarhedela en boomgaarden aan de vlammen werd OPïPOf-

ferd (1). De rust werd hierna voor eelligen li
jd hersteld en destad Groningen met 1245
muren omringd,welkehaarbescherming,vçiligheid en bloeiverschaften (22.
Ondertusschen was Keizcr rayroEhzm 11, op aandrang van den Paus, door eene ver-

gadering van Bisschopgen te Lione afgezet, en geheelhetChristelt
jkE uropa tegen
dien Vorst, welken men a1s afvallig en ongeloovig afschiltlerde, in de wapenen geroe-

pen (3). Op last&an den Paus, zond deAartsbisschop van Mentz denminnebroeder
(1) MExcoxls Chron. apud MITTHZEI Analect.T.lI.p.137. Usso zxxlrs,Aer.Fris.Nï4/.
Lih. X.p. 147. ScnoTAlrs, Fr. Ilist. B. IV.bl.127. VQSTEADORP,Jaarb.m. Gron.D.1.
b1.300.

(2) W EsTExooRp, Jaarh.r.Gron.D.1.bl.302.

(3)Mswco,Cltrott.p.110.
41+
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1190- w ILBRAXO naar Frg
kaland , om den ltruistogt tegen den verfoeiden Keizer te predi1256 l

1246 ten (1). Doordebeloftevan ruimeaiaten,bewoog lai
jvelcn hetkruisaantenemen,
doch daarhi
jalsminnebroedernictdetaak der predikheeren mogtvervullen,beschuldigden hem de Friesche geesteli
jlken van ongelaoorzaamheid aan zi
jne orde,en noodzaakten hem ,zich naardenPaustebegeven, om zi
jnezendingnadertelatenbeltrach1247 tigen. Hetgeld,welk hi
juitF'
rieeland medebragt,en (leverzekering,datmendaar.
grooten pnderstantlzou vinden,verschaften hem een zeer gunslig onthaal. Hl
j ontving
nu van den Paus den last, om den Friezen den kruislogtnaar het# .Land, onder

Koning ronEwzzu IX , welke reisvaardig Was, te predil
ten; en om zi
jnerprediking
kracht bi
j#
tezetlen, werd ALBERT,Aartsbisschop van Lù#tzzdtf,mcthem naarFrie&.

land gezonden. Hier had ondertusschen zekere aEIXAI.O nevens een anderen minne'

broeder uit Rome, zich metpauseli
jke brieven vertoond,om degeltlen,terbevordeN

ring der kruistoglen afgezonderd, ten behoeve en in naana van den Pausin tevordcren.
Door den m oedigen tegenstand van sxcco , Deken van Fernsum en de Edelen des
Lands, moesten de zendelingen onverrigter zake vertreklten, en naderhand bleek, dat

zi
jbedrng geplecgdlaadtlen, en hunuitdienhoofdedoorhunne geesteli
jkebroeders,
de gevangenisslrafwas opgelegd (2). W ILBRAXD enzi
jn togtgenoot,metvolmagten,
agaten cn geesteli
jl
ke voorregtbrieven ri
jkeli
jk voorzien, slaagden beter. In eenever:5 van gadering je Gl-onzngen , uit de abtcn en anzere Friesclae lkerlkvoogden, de gezwollerfst.
.
pyi

maandrenen(Juratl)van eetapd, (jeyrtlejt,n, en vcoralhen,diehetlkruislaadtlenaan1247 genom en , zamengcsleld, toonden zi
j hunncn lastbrief en begeerden, (latmen tegen
den aanstaande'
n Bloeimaand t0t de overzeesche reis gereed zou zl
jn. Dit tl
jdperlt
werd eenparig voor het malten der toebcreidselcn tebeperlktbeschouwd, en derhalve
m et nog eenjaarverl
engd (3).

1248

Dech het beleg van J ken door Koning w rsxz
Esx, waaraan de m eeste Friezen,

welltehctlkruishadtlen aangenomen, op pauseli
jlkevergunning deelnamen,veri
jdelde
hierte lande tlen voorgenomen togtnaar het Oosten (1). Nadeonderwerpingder
*

krooningsstad ,werden de Friezen, op verzoek van slsxcojabt van hetkloosterB loem -

(1)MExcowls.Chron. p.143. WztBRlwocs ptacdicavitcrucem nlver rasoyrxxcrx de STOPEj
Iccr nlRxsdaarentcgen is van gcvoelen z dat wltBRzxo
9uondam A pzzlclpruAzli'kqperatorent. Del'
tocn naar Friesland wercl gezonden, om dcn kruistogt naar hetI1. Zczld, onder tooEwzzx IX,

teprediken. Noord-xederl.en deA'
rllidf/gf.b1.303. Ditecllterschtinthetdoclvanlsmonniks
tweedentogtnaardatgcwestgewcesttezijn.
(2)MExcoxls Cltron.p.143.
(3)Mzxcoxls Cltron.p.144.
(4)Verg.hierveor?b1.234.
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hof te Jkh-ttewçerum ,welke zi
jne landgenooten in Jken bezocht, en op aandrang1190-

T

.

an den Edelman TXIID&RB nooxwo:, die hun voornaamste aans'oerder schi
lntgeweest

1256

tezi
jn, doorden Koning en denKardinaalcApvl'xo, hoewelongaarne,metdanltzegging ontslagen. Bi
j llun afscheid erkende wlxzxzEx,datzi
jop denmoei
jeli
jkstenpost
geslaan en drie malen de aanvallen derbelegerden mannelt
jk afgeslagen lladden (1).
Tot loon hunner dapperheid en betoonde diensten , vernieuwtle en bekrachtigde deze

Vorst,bi
jeen openbrief,hunnealoudevoorregten en vri
jheden van KAREI,denGroote
ofanderzins bekomen, schonlt hun hetvri
je gebruilt derAkensche baden,eeneopen- 3valt
lt
jke herberg aldaar en eene bl
jzondere standplaats, ten einde de omgangen metdema
Slaand
gtoverblt
jfselcnderHeiligen,tekunnenaanschouwen (2).
1248
De vreugde over 'sKonings gunstbewi
jzen werd dooreenen vreesseli
jltenzeevloed,19van
wellte ook H olland , Zeeland en K laanderen teislerde, spoedig uitgewischt. Een Slagtmaand

storm , verzeld door ecn verschrikkeli
jk onweder, joeg de verbolgen zee over de 12A8
hoogsle di
jken, en ongehinderd stroomden cenige dagen, de baren over de velden

van Friesland en Groningen. liet zille vater laad naauweli
jks de lanzeri
jen xerlaten , toen een tweede vloed, welke ltort daarop door een derden gevolgd werd, de 12 va>
ontluilkende hoop des landmans weder geheel vernietigde. De wei- en bouwlanden Sprokkelm.
door het zoute water uitgcmergeld , leverden slechts een schraal gewas op. Armoede 1249
cn gebrek vertoonden zich alom , en werden door eene vernielende pestziekte onder

menschen en veegevolgd (3). Hetland tusschen Staroren,Ilarlg.
ngen)Epkh,
uzzen 1250
en Kampen laad in hetbt
jzonderl'eelvan degeweldige inbraltcn der zee geleden(1).
Xen konde echler,naar een oud berigt,in dien li
jd nog meteeneplank ofdeele
van Stavoren langs de landen naar E nkhul-zen komen. De Friesche edelman UART-

MAx OAIZAAIA zou evenwelzi
jne goedercn in dieslreek verkochthebben, dewi
jllai
jeen
haring ineenewelgevonden en daaruitbeslolcnhadj da@dezelanderi
jen weldra door

dezeezouden verzwolgen wordenr
%5).
(1)MExcoxlsChron.p.148.
(2)Tzwttlxo AVREMA, Cron.in dcJnalecta van nRorEqlrsvAx #1o:Kpb1.490.Amst.1725.
W lxssxlcs, Chron. m. rriesl. B.VI.b1.168. '
UBBOExxlrsJRer.Frin.# f4f.Lib.X . p. 149.
scuoTzsrs, Fr. Ilist. B. lV. b1. 129. V. MlERls, Cltarterb. r. 11011.D. 1.b1.252. Groot
clcr/cri.w. Triesl.D.1.b1.94. F.szolRos, Fr.Jaarb. D. 111.b1.29- 34. )1EERM&X,Gescâ.
m. Gr.wltrEM 11,D .1.bl.297.

(3)MExcoxls Chron.p.149- 153. Pssoxxxlrs,Iler.Fr/.Sf4f.Lih.X.p.150.
(4)PsTavsTII.
&SORITAJofP.z.vzw TIIABOIJHist.r.Ff-ïcdl.in lletZrchl
-e
fvooryaderl.Gc#:é.
Oudlteid- e,I Taalk.Jwc'lvlsszR en zxERsrooRpr,D.1.bl;3.Leeuw,1824.

(5)Occoscw
tRtEssls)b1.119.
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Te mitltlen dezer ellenden , scheurden binnenlandsche onluslen de geslagen wonden
woedend en verder vaneen. De twist tusschèn tle Groningers en Om m elanden was
wedezom en
hevigerontvlamd, en de ridderTulzo dooravboy
uv-nan Tdz'z:en dezi
j:

nendootlgeslagen (1). Wietslechtsverhoogden deGroningers,zonderdeminstebarmhartigheitl, voor de uitgeputte landzaten onmatig den pri
js der van eldersgehaalde
grancn , maar pleegden daarenboven tegen hen veel moedwilen geweltl. Aangevoerd

door Itoy:xaA&o van Gr/p?z-pé.:z?en xuooluv van Tdzr
z:, ontrooftlen zi
j den Ommelanders de beste paarden , namen vele etlellieden uitFireh-ngo gevangen, en verschoon-

den nietdebevriendeHunsingoërs. Diteven wederregteli
jk a1sonstaatkundigbedri
jf,
noopte de beide landschappen,op raadvan den schranderenDeken slxxovanFern@um ,

hunnen twee en twintigjarigen twistbi
j te leggen en zich wedermetelkander tevereenigen. llet geschil tusschcn de Emersen ofEmerensers en Uithuizerswerd hierdnortel, en onder anderen bepaald, dat de eerstgelaoemden een
vens uit den weg geruimt
Tierde deel van den betwislen uiterwaard , en de laatstgenoemden drie vierde deelen
.

daarvan zouden bezitten; dathetmangeld voorde gesneuvelden aan wederzi
jtlen,naar
de landregten, vergoetl en ter schadeloosstelllng voor roof en brand ,door de Emersen
aan de Fivelingoërs en Uithuizers vier en twinlig duizend mark zilver, Fivelingoër
munt, en door de Uithuizers aan de Hunsingoërs negen honderd m ark zouden belaald

wnrden. Zonderzich li
jd tegeven hetontworpenvredesverdrag behoorli
jk tebekrachtigcn, trnkken geheel Ilunsingo en F'
ivelingo, meer door den haatop Groningen ,
dan door de-liefde tot vrede Tereenigd, als //n eenig man onder de wapenellen op

den algemeenen vi
jand aan. Het slol Gronenhurg , voornameli
jk tegen deDrenthewolders opgerigt, moest den eersten schok tloorstaan , doch werd veroverd en totden

grond t0e geslechl. Onmiddelljk werd nu laelbeleg om Gronl-ngen geslagen, doch
wegens het ongunstige jaaigett
jde spoedig opgebroken en totbelergelegenheid verschoven (2).
1251 lnmiddelsbekrachtigden de Fivelingoërs en Hunsingoërs doorwederzi
jdschegi
jzelaars,
het onderling gesloten verbond, en namen t1e Xenterners,in het Oldamht,daarin op.
Grong-ngen werd nu ten tweedenmale belegerd en zag zich , na eene dappere verdedi-

ging van vierweken,totovergavebt
j verdrag genoodzaakt. Demurenwerdengrootendeels afgebroken en de steen- ofwi
jlthuizen (stinzen)lotop dekeldersgeslecht;de
kooplieden bleven veilig methunne goederen in de slad,doch devjandell
jk gestemde
ridders en kri
jgers moesten, zonderwapenen, haar verlaten, endb eerstgenoemden
zich verbinden, er nooitwedereen gevestigd verblq
jftehouden. Helsletderridders
(1)MxxcoslsChron.p.149.
(2)MgscoslsCltron.p.153,154.
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v&N pElzE werd vernield, lzetverdrag metde stad (loor den Bisschop van Utreehtbc-1190vestigd, hetgeslachtder Gell
tingen op lletltussengeplaatst,en derustinGroningenzoo 1256
wela1s op de grenzen van D renthe,

hersteld (1).
Deparll
jhaalwas echterhierdoor meerontvonktdan vernietigz,cn borstweldramet 1252

*
vernieuwde woede ul
t. De gebalanen ridtlersoverrompelden desladenberoofdenIIEXDRIK
BUTTEL,een der opperhoofden,bi
j den eersten aanval,van hetleven. Demishandelingen aan welke de Gelkingen thans ten doelstonden, bragten de Hunsingoërs en Fivelingoërs weder in de wapenen en voor Groningen. De gebannen riddcrs,s'oor de
overmagl beducht, ga5'en zich op genatle over, en Kozxhxxp van G'
rpoïp?gcv?moest
zich , nevens den sledevoogd XOBEI:T, ten waarborg van hetnakomen des gemaalklen

vredes, t0t gi
jzelaar slellen. Op hunne schoone beloften onlslagen, rukten zl
j
met gewapende manschappen in Gronl-ngen, cn bezetlen llet minnebroeders ltloos-

tergeli
jk de nabi
jgelegen sleenhuizen. De Gellkingen wierpen zich in de St.'/QJhurgs- , de St. Jfccrf'
:z?e
v- en de St. A ï/c/fccw-kerlken, doch werden zoo hcvig 1253
door de Gronenbergers aangevallen, dat zi
j de laulp der Ommelandersmoesten inr00Pen. De Fivelingoërs waren lerstond bereidvaardig , en poogtlen te vergeefs de
thans ongenegen Hunsingoërs hiertoe te bewegen. Xoedig vielen zi
j de riddersaan
en dwongen hen , na v'
ele bloedige gevechten, tot onderwcrping. KOEIRAAD ran
Groz?zléx:vz, op wien men het meest gemunt hatl, ontsnapte, doch Mvnoluv ran
T dïz:, de stedevoogd EOBERT benevens drie andere ridders, wcrden gevangen naar
Jppzngedam gevoerd en in eenen toren opgeslel
en, tot dat zi
j na zesweken, op
hunne verzekering van alle doodslagen en verwondingen te zullen vergoeden , onder
.

borgtogtontslagenwcrdcn (2).
Koxxaxwo van Gz.p:?z'??g:,?,bcraamde onderlusscben de middelell, om zich wedcr van 1254
de stad mecster te maken. Op zekeren naclat geraaktelli
j er in laetgelaeim binncn,

beklom met zi
jne bende het dak derk9t.M aavtenekerk en verborjzich totaan den 1255
Kqorgen,OP hetverwulf. Toen sloop lli
j metde zi
juen naarbenetlen,en storttezichop
de verbaastle lnenigte in de kerk. Negen mannen verden gcdood, de oTerigen tendeele

ewond,sprongen uitdevenslersofredden zich waarzi
jbestkonden, doordevlugt.
Een ri
jke buit van s'eelsoorlige xoorwcrpen, van levensmiddelen,Mi
jnen, zelfsl'an
vee, welke men in dezen ti
jd 5,
a') beroering, hier a1s aan eeneveilige plaats bewaarde,verlaoogde den mocd des sloulen aanvallcrs en strekte tcrbestri
jding zi
jner
uitgaven. Zj'l
aebendeTerspreidde zich dcordestad,wellte een tconeelvan mcorllen
(1)MEwcowlsCltron.p.154?154.

(2)MEycozls Chrolt.p.155)156.
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J1t)0- verwoesting zou, opgeleverd hebben, indicn nietsvzpukwvs van l'
Finaum cn een paar
1256 d .e rîgd

an el ers,zich tusschendestri
jtlenden geworpenen henbevredigd hadt
len.Hierop
werd overeengelkomen, datallesvergevenenvergeten z0u bli
jven, enbeiderzi
jdsvan
allen eisch op schadevergoeding afgezien worden. EOBERT werd in zi
jnewaardighezen
als'stedevoogd ofburggraafen regtervanGroningen erlkend,enhiermedeeintlelijk de
gewenschter11stvoorlangen li
jdhersteld (1).
Terwi
jl Frg-eeland tusschen (1e Lauwere en de Eeme doorburgerlwisten geschokt
werd,moetFrieelandaan gellezi
jdevanhetKlze,t0tbloeien welvaartgestegenzi
jn,
ondanlts de vernielende watervloeden en de strooptogten derNoordsche zeesclluimers,

aan welkeditgewest,naar hetschi
jnt,to@nu toeafwissclend bloolgesteld geweestwas.
lmmers vindt men xerhaald, dat om dezen ti
jd hetland nietmeeraan de roofzucht
der Denen en Noren len doel streltte. De l'elden werden veelbeploegd en bezaaid,

elk zatop zi
jneigen erf,hetvolk wasri
jk, enveelgouden zilverin omloop gekomen. Bi
jna elk edelman bouwde een slotofslins, zoodatFrzesland volburgen gcraakte, zontler dat hierdoarinbreulkgemaalttverd cp de vrjheid derFriezcn,wellte
zelvehunland doorregtersen grietmannen in elltdeelofambt,bestuurden (2). Xen
wil, datKoning AVILLEM deze vri
jheid verraderli
jk belaagde, om zich totHeer van
F rl-eeland te verheffen, en toen lli
j bi
j de Frieschegeesteli
jkheid nietslaagde, door
ri
jke beloften, den PotestaatslccoSZAAROEMA aanzi
jnebelangen trachtledienslbaarte
maken, helgeen evenzeer mislukte (3). Hetverhaalechter,zo0geheelin strl
jdmet
de gewone wi
jze van handelcninKoningw'ILLEM,is zoo welalsdeoverfraai
je,niet
weinig brallende briefvan SJAAROEMA aan dien Vorst, bli
jkbaareen verzinseluitlater
ti
jd, en datte vergeefsbi
j deoudsteberigtgeversgezochtwol'dt(1). Hetsneuvelerl
van w ILLEM bevri
ldde de Friezen van alle vrees, zoo die ooitbi
J hen mogtbestaan heb-

ben,voordezen in vele opzigten voortreffell
jken Vorst,en baandetevensdenwegtotbevrediging s'anF laanderen.m etIlblland ,doortusschenkomstvan denHerlogvan Braband.

(1)MENc0>Is Chron.p.156. Verg.rnnn Ellxlrs, Iler.Arïd. Ilist. Zïâ. X.p.150- 155.
ScuoTlsrs, Fr. llist.B.lY. bl. 133- 135. k.szoEnos)Fr.Jaarb. D.111.b1.43- 48J 54- 58.

(2)IAETRVSTUABORITAJIlht.r.Friesl.D.1.b1.4.
f3)WlxsE3llrs, Chron.r. Triesl.B.VI.p.169. F.szoERnsJFr.Jaarh.D. 111.bl.62- 64.
,

'

,

Tegenm.lfccfr.Friest.l).1.b1.407.

(4) Dc Hollandsche Jaal.
boekschrii
ers) de oude Friesche Kronijken van vtvTARp-en pxTRl;s
*#'v
vnlsollzt,noch llct oude Cltronylje
@ ran F:'Cc,
$
'Jc?l#, doornEHzzxHETTEMAuitgegeven,paken
Mcrvan cenig gewag. Hetstilzwiigen van rsso Exxlrsduidtaan,datdeze schrandere re:chie4sckrijversaan dczezaak gecn gcloofhcchtte.
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Noono-Baxsaxp sx Lxxscso.

Bi
j hetbegin van ditti
jdvalkbekleeddeHEXBRIK l,112
95
06
den zelelvan datlaertogdom 1). Om tlenmoord aan zi
jn broederALBERT,verkoren
Bisschop van Luik ,ten gevalle van Keizer IIEwIjItIK VI gepleegd, te wrecken ,veree-

nigde lat
j zich metflen Hertog van Lzmhurg en verwoeslte hetgebied van den Graaf 1190

van H'
lr&tad, welke de hoofdbewerker dezermisdaad geweestwas(2). Hetgelulkte
den Keizer den vergramden Hertog te bevredigen, die nu metdcn Hertog van Lim- 1192
hurg en eenige andere Nederlandsche Vnrsten, onder welke ook de Graafvan 1101land, een bondgenootschap vormde ten behoeve des Graven van N am en ,welke, door

nood gedrongen,zi
jn graafschap aan BovoEwlzx,Graafvan K laanderen enHenegou'
Yen,had afgeslaan.Namen werd hettooneelvan den lkri
jg,waarBoroEwlzx aan hel
hoofd zi
jnerVlaamsche enFranschebenden, hetmeertalri
jkelegerderbondgenoolen 1van

.
.
aantastte. Xet geli
Oogstglke wnede werd aan beide zi
gden gestreden , en lang bleefde over- ma
and.

Winning twi
jfelachtig,welke zich eindeli
jl
t voor BovnEwzzx verklaarde. DeHertog van 1191
Lzmhurg > zi
jne beide zonen en laonderd achttien ridders vielen in handen van den
overwinnaar.Vi
jftien ridders,diezich wilden rcdden,versmoordenineen moeras,en
grootwas het gelal der gesneuvelden, zoo welin het gevechtals in devlugt. Bovozw xzx maakte nu toebereidselen, om den oorlog in B rahand over te brengen , toen de
Keizcr tusschen beide kwam en ecne verzoening bewerltte. De Hertog van L'
imhurg

en zi
jnezonen werden zonderlosgeld geslaakt(3).
De dood van Keizer uzsoltlK VI wikkelde hetRi
jl
tin eenen burgeroorlog , welke20 van

oogstook OP de m eeste Nederlandsche staten terugwerltte. FILIPs van Zlrahen.en o'rro ma
nn4.
HENDRI
K
4
r
an
Wrcicpd
ve
r
11
98
van Brunewi
jk dongen beide naar de kroon. Hertog

klaarde zich voor oT'
ro, en bewcrktedoorzjnen invloed, datdemeesteNederlandsche gezagvoerders dien Vorst erkenden en trouw zwoeren. Hetweêrspannige A ken
werd na eene belegering van meer dan veerëig dagen, door hem bedwongen , en o'
rro

trad zegepralend binnen de stad, waar laj zich aan MARIA, de dochter desHertogs,

verloofze, welke hi
j zestien jaren later huwdej(1). Even geluk-lkig slaagdeIzzwpalu
tegen de Graven vanIlollallden Gelre, wielli
jnoodzaakle,hem a1sleenheerteerkennen (5). Doch delrouw, well
,
tel
ai
j van dezeVol'slenvnnrzichvorderde, vergat 120a
(1)Zichiervoor)b1.180,181.
(2)P.nl&-wxrsoAer.Brab.Z:'
,i.X.p.102, 103. Antv.1610. Magn. clros..Belg.p.225.
DEwEz,Ilist.de Liege, T.1.p.107- 121.

(3)MEvsltrs,Attnal.Flqstdr.Zz'!?.YII.p.59zad annum 1194.
(4)DEwzzJIlht.GJ9I.de la Belg.T.Il.p.396.
(5)Ziehiervoor,bl.189- 191)266?290-292. Verg.OEM'E:, Ilist. JJAI.de la Belg.T.II.
P..396- 398.

lI.DEEI,.
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119
20
56 hi
jzelften opzigtc van Kcizeror'
ro,wienszi
jdehi
jverliet,om tlenlnagtigergeworden
metledinger rzl-lps, a1sKeizer le buldigen. Teen echter deze Vorst onder het staaleens

1208 meordenaars wasgevallen, verzoende hi
j zich wetler meto'
r'
ro en verltlaart
le den 00rlog aan den Bisschop van Lltl'k onder vonrwendsel, van de ecr en de regten des Kei-

zersteverdedigcn. De geschillen werden door een verdrag bi
jgelegd,doch ontbrand4 van den spnedig heviger. L ttik werd nu dof
ar den llertog ingenomen , en vier dagen aan

Blocim .

.

1a1a moord, reof en verwoesting pri
gsgegeven (1). DegevlugteBisschopwenddezich tot
de Graven van K laanderen , van N am en en van Loon , doch hun bondgenootschap

Werd doot-den sluwen IIENIIRII
: veri
jdeld,die zich metden Konillg van Flvanhrj)'/t
vereenigde, wiens dochter MARIA, GraYin-weduwe A'an Xamen, hi
j ten huweli
jk
ontving. Doch de verbindlenis met rlLlps ArGrsrrs bragthem in botsing metKeizcr
o'
r'
ro IV , welke de zaak van Koning zAx van E ngeland vercledigde, wiellsltroon

(loor Paus IllocEwe
flus IV aan den Frallschen Vorst was weggeschonlten Door de
Graven vanK laanderen en Ilolland gedrongen ,verl
tlaarde IIEXORIK zich echter weldra

wedervoorden Keizer,wiensbelangenhi
j nahe@verliesvan den slag bi
jBouvznes,
1214 op nieuw verraadde (2). Hijzwoernu I'I
tEIIERIK 11 hulde en trouw,doch moest.zi
jn
zoon tolwaarborg denKeizerachterlaten (3).
Twintig jaren van vrede bezigde IIENDRIK totde inwendige verbetering zi
jnerslaten.
3ev
H
an Op het e.inde zi
jner regering nam hi
j deelin den ltruistogttegen de Sladingers., ovcr
rfstlnann(
j.welken zi
lnen oudsten zoon en naamgenoothetbevelwerd opget
lragen (1). Hi
Jover1235 Ieed het volgcnde jaarte Keulen na eene kortstonclige ziekte, en werd teLeuven in
deSt.Pieterekerk bi
jgezel, waar een praalgrafde plaatsaanwi
jst, die zi
jn gebeente
omvat(59. Xeerdan veertigjarenhad hi
jden slafdesbewinds gezwaaid enwasde
eerste, welltçden titelvan Hertog vanBrahand metdienvanLotharzngenofLotrl
j'k
vereenigd,enin zi
jnschild denBelggeeltenZcp?
xtt?,alsvolkszinnebeeltl,gevoerdheeft(6).
Den moed en onverschrokl
tenheid des l
trt
jgsmans,paardeht
j metalde lisùen sluwheid
desslaatsmans,welkegewetenloosuletwoord en geloftespeelt,wanneerzi
jnbelangof
h'
ètgevaardesoogenblilksditvordert.Onslerfeli
jkeverdiensteheefthi
jzichechterverworven,
doorhetvesligen dergemeenten ofvan eencnonafhanlteli
jkcnburgersland indesteden,
(1) Verg.LiervoorJb1.294.
(2)Zie Liervoor,bl.208- 210. Dlvlxrs,Rer.Wrcsczlf.Lib.X.p.108- 112.

(3)DzvwEvsJAcr.Brah.Lib.X.p.112. DEwEz,Ilist.JJ'I.def('
IBel
g.T.lI.p.423.
(4)Ziehiervoor:bl.223. DlvkEtrs,Rer.Wrciczll.Lib.X.p.114.
5)DlvzErs)Rer.Wrclczlf.Lib.X.p.115.
(6)DqwEz)Sïdf,Gén.de la Bel
g.T.lI.p,426,
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z0o alsteF'ilvot-den, tc Leavelten teBrltaeel.Sintls zi
jneregeringdagteekentzichtlan119
256
0onk hetbegin van den 5'altles leenstelselsel1deaanvang s'andien nieuwenstaatA'an zalten,

welkezulk eenen weldadigcn invloed gehad laeeftop hetgelulkdcrvolkenenVorslen(1).
Zuclat naar ijdelen rocm noch slreven naar tlitbreiding van magten aanzien,lkenmcrlkten zjnen zoon en opvolgerIIEXDRIK l1.Slechtskedacht,om zi
jn vollkdevoordeedeelen desvredcsteverschaffen,had dezevonrtreffeli
jkeVorstden moed ofdewi
jsheid
deaangebod*eu Keizerskroonvan dehand tevi
.
jzen(22. Hi
j overleed spocdig daarnaen 1248
te vroeg voor den staat, welken lai
j metverstand bestierde en kortvoor zi
jn dood door
lletafschaffen van het regtder doode p'tzzdd (mol.te'
z?ztzz-zllvooralti
jd aan ziclaverbond (3). Ditregtbestontl in de l'crpligting om ,wanneereen huisvadergestorven
was, lzel sclleonste stuk lluisraad ofvee (len lleer dcr plaatsaf te staan. Xen ltonde
ditafkoopen door de regterhand l'an den overledene af te kappen en haar den Heeraan

te llieden. Ditwalgeli
jk en llateli
jlt regt,waslaetteelten der dienslbaarheid (1).
Even vredeminnend van aard was zllxoallt llI, wcllte zi
jn vader opvolgde. De
omstandigllcden en de namaagscllap metKoning AVILLEM allcen, lkonden hem bewej vergezelde dien Vorstbi
gen in de belegering van Zken deeltenemen. Hi
j dezege-

pralende intfede in (1e bedwongen stad, en werd aldaar onder de leden Tan 'sKonings

bi
jzontlerenraad,zoodezeooitîsaangesteld,opgenomen(5).Zekerishet,dathi
jwzLr-Eslsteedsmetzi
jnen raad ondersteunde,hem op den belangri
jkenRi
jksdag teFrankpo-fvolgde,en i
jverig trachtte de geschillen metKlaanderen in derminne te verell'
e- 1252
nen (6). lloezeerhi
jdenvredeboven allesstelde,schroomdehi
jechternietdewapenen
op tevatten,wanneerde handhaving zi
jner regten,ofde zaak der onderdrulttenditgebiedend vorderden. DeonwaardigeBisschop vanLuik ,uzxpltlltvanGell-e,had doorbui-

tengewone belastingen en afpersingen, laetmisnoegen dergeestell
jkheid en inwonersin
hooge matelegen zich opgewelkt.Uitgeldgebrek washi
jgenoodzaaktgeweestIlbugaerde,
Bavench,
i en de helft s'an de stadM eehelen voor derlien honderd marlten zilver aan den

HertogvanBrabandtes'erpanden,zonderdatlli
jhiertne detoeslemmingvanzi
jnKapittel
verkregen had. De kanonilten vanLuik beschouwden uitdienhoofdedezeonderhandeling

(1)Vcrg.nEwEz,111st.&Js.de la Belg.T.II.p.426-:36.
(2)Magn.Chl.on.Belg.p.259. Vel'
g.hiervoor;L1.228J229.
(3)Dlvwsrs:Acr.Brahaltt.Zï:.XI.p.118.
(4)Dczcbelangrijkcgunstbriefisgcdagteekend dcn 22vItn Louwmaand1247. ZieoswEz #0'
:f.
GLn.de la Bel
g .T. 111. p. 3, 4.

(5)Ziehiervoor)bl.234-237.
(6);ieLiervnor)bl.2i5:248.
#2 *
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1190- a1sonwettig,eisclaten van denHertog,dathi
jdezesteden zouverlalen,endedenhem ,
1250 bi
J':1reigering daarvan ,in den ban. DeBisschop hiefden ban op ,en deHertog decdaan

hethoofd eener talrtjke gewapendemagt,zi
jneregten eerbiedigen en bragt destatl
St.Truç
jen t0t onderwerping. De voorlvaarden, wellte hi
j den bewoncrshat
lopgelegd , waren matig en billi
'k , doch glznstiger voor hem dan voor den Bisschop. Deze
l
H

laatste ontveinsdein den beginnezi
jne spi
jt, doch Ai'reekle zich,zoadra zi
jne magt
ditveroorloofde, donr alle soorten xan enderdruvking,opbrengslen cn bedreigingen,

op deinwonersvauSt.Trttqj'
en,om hen testraFen,datzj bcpalingen,dievoorhem
zoo nazeelig waren, hadden aangenomen. De verdrukten riepen nudehulpinvanHertog
UEXORIK als hun bescherm eren middelaar. lli
jkwam meteenaanzienli
jkgevolgenverbootl
den inwoners, den Bisschop ielsmeer op te brengcn , dan de som , welke in de voor-

waarden, diehi
j hun had voorgeschreven,bepaald was. DeBisschop laad zich ondertusschen tot dcn Paus gewend en volmagt xerworven, om een 'twintigste gedeclte te

laeffen van deinkomsten van aldepriesterszi
jnskerspels,ten eintl'
e dedrieverpande
stedep te lossen. Daarnu hetgeestelt
ljk gebied van Lul-k zich over een grootgedeelte
xan Braband uitstrekte,lton en moglds Herlog nietdulden,datdegeesteli
jkenzi
jner
laeersclaappi
j,dooreen vreemd Vorstmelzulk eenezware belastinggedruktwerden.Hj
verbood launderhalvedaaraan tevoldoen,mctdebedreiging,datzoozi
jdenBisschopgehoorzaamden,hj detiendevoorzich zou vorderen. DeBisschop,om zich tewrclten,
deed hierop den Herlog in den ban. Door tusschenltomstder voornaamste Zuid-Neder-

landscheGrooten, werden te krueeeldegeschillen,doch slcchtsin sclli
jn,vereffend.
De trouwlooze Kerkvoogd immers, overvicl spoetlig destad St.Frzft)'en, maakte er
zich meester van en pleegde er de grofste builensporigheden. Reeds stond de Hertog

op hetpunl,zich metde wajenen regtteversclaalln,toendoorrlzolls,denVoogdvan
Holland,M'elke zich te Leuven bi
j hem bevond,o'
r'
ro,Graafvan Gelre,broederdes
Bissclzops van Lttlk , zAx van zrczlzle.
v en eenige andere Grooten, als scheidsmannen,
1255

een vergeli
jk getrollbn en laiermededeze twistgeëindigd werd (1).
(1)llswsz.
,Ilist.&Jzl-#e la We/g.T.111.p.17 20-

V IJ F D E H 0 0 F D S T U K.

VA.N

HET

SNEUVELEN VAN GRAAF WILLEM 11,
TOT OP

DE VEREENIGING VAN HOLLAND MET HENEGOUWEN.

----..&'~----

Bij den dood van "~fILLEM 11, konde zijn zoon en opvoIger 1256V, naau\velijks den ouderdom van anderhalf jaar bereiki hebben (t). Hij ,verd 1300

HOLLAND EN ZEELAND.
FLORIS

evenwef terstond door de Edelen en hel volk van Holland, voor Graaf erkend (2).
Doch zijn oom

FLORIS,

naar regt Voogd van den jongen Graaf, hield in deze hoeda-

lligheid, het hoog. gezag in handen dat hij als stadhouder van Holland, bij het le- 1256
yen zijns broeders had~uitgeoefend (3).

Spoedig sIoot hij een verdrag met

MARGARETHA

van fTlaanderen, eu daar dit een vredesverdrag genoemd wordt, ,viI roen hJeruit afleiden, dal de Gravin den Voogd van Holland overvalIen en hem met de ,vapencn tot
eene schikl{ing gedvfongen heeft (4). Doch geene geschiedkundi ge herigten ondersteunen dit gevoelen. Zoo veel slechts schijnt te blijken, dat het vuur des oorlogs tusschen

1\1. S. 8p. Bist. h~i BILDERDIJK, D. 11, hl. 158. l\IELIS STOKE legt, dat FLORIS V
WILLEM 11 ralenchijn beleß'erde, D. II.· B. lII. hl. 109; en ORLERS Bescnr.
van Leyden, bl. 298 uitg. v. 1641, geeft hem Leiden, doch. ten onreg'te in 1255,_ tot geboorte-

(1)

MAERLANT ,

geboren ,verd, terwijI
plaats.

Verg.

GROEBE'S

rern. over Graaf

FLORIS

V in de rerh. cl. 2de klasse van het Koninkl.

Nederl. Inst. D. VI. Sl. I. bL 7-11.

(2)

\VILHELMUS PROCURA.TOR,

(3)Vel g.
(4)

RILDERDIJK,

BILDERDIJK)

in

MATTH!"EI

D. II. bl. 158.

D. 11. h1. 158.

Analect. T. 11. p. 518.

A IuG E )1E E 5'E G E S(1111E D E N ts
C

1130
2560 nlAltoxssvua en xvsxxss, op nieuw dreigde te ontbranden,taen Koning I-onzw lzl
t lX.

2
1A'
allvanFrankrl
jk,tePeronlledemoedermetharezoneaverzoende en tcvenseenenvrede
llerlstl11a2n(.
!.tusschen haar en ryaosls van Ilolland bewerkte (1). De voorwaarden verden kort
1250 tlaarna te Brussel, onder medewerltilag van Hertog usxoallt van B rab
'tz?l# el1Graaf
13 van o'
rvo van Gelre, doarvsohxs en xtscxssru: getceltend, uitgegevcn en achtdagen

A1
A
i1
i
.oszxan r taanderen,welkeset
1'
11
.
l''
l'
t(llaterdt)n'
lertzi
jneslalting uitdezceuwschegevange.

nis,nevens zi
jne moeder regeerde, naderomschreven en bevesligd. Dehoofdpunten
t1es verdrags komen hierop neder: 1o.rl-onls de Voogd zalhllwen m et MAROYRETHA,
de oudste dncllter van otixvan K laanderen. 2o. Hem za1daarvoor door de Gravin en

haren zoon ten vri
jen erieen worden afgestaan Zeeland /acltl:â-f:r Seltelde, hetwell
t
weleer gerekend werd aan K laanderen te behooren. 3o.FluoRxsm oest, a1s leenman
van K laanderen ,wegens dit gedeelte van Zeeland aanMwRo.
&.RETu&.hulde t
ltlen, en als

Yoogd van Graaf rIzoalsV,het andere deel van Zeeland insgeli
jltsvan haarheffen.
4o.Indien de Voogd van Ilolland kinderloos overleed ,zou Graaf rl-oals V oolt eene
doclaler van titTz van K laanderen huwen , en methaar Zeelakld p?:ztldz-f:z-Scltelde ontvangen. 5o.Xogty'Loals V ook zonder lkinderen sterven , dan m oestmetZeeland he'
lcde
vr:r Seltelde dien der zonen van Graaf Gvxbeleend wnrden , welke m etMACIITEI,b,
de dochter van Koning w xbluEx , zou huwen. Eerst na haren dood zou Zeeland
hetrester Seltelde aan den erfgenaam van het graafsclaap Ilolland komen , die llet ech-

tervan deVlaamscheGravenin leenzou bli
jven houden,en hun daarvoortienduizend
marken sterlingsbetalen. 6o.W erd ditgedeelte Van Zeeland te ecnigen ti
jdeonderde
erfgenamen van denVoogd,van zi
jnneelFLoalsolvan MAC:ITEI,bverdeeld,dan zeu
elk voor zi
jn aandeel aan f laanderen hulde moeten deen.
De geschillen ovcr
de tollen , door de Vlamingen in Ilolland te betalen,verbleven aan de uilspraak van
Hertog II>:XIIRIK '
van B rahand. Deze besliste dit punt ten voordeele van Ilolland,

waaraanXAROARETHA beloofde zich teonderwerpen (2). 8o.Dewederzi
jdschevri
jheden
der Hollandsche, Zeeuwsclae en Vlaamsche kooplieden zouden, naarde bepaling van

elf honderd aclaten zestig, vernie
'uwd cn bevestigd worden. Eindeli
jltten 90 werdell
aan vx-oRls, zi
jnen vrientlen en aanhangers alle beleedigingen den Vlamingen aangedaan,van hartevergeven (3). 9itverdrag werd nietalleendeoreen grootaantalEde-

(1)Ktrl'
rJ Hist.Crit. 6'
bcz?. T.1.P.Il.p.312. T.II.P.1I.p.677. BIZDERDIJKJ D.lI.
1)1. 159.

(2)Ziedebrieven biiKtrl'
rpNsdf.Crit.Cp??l.T.II.P.II.p.695,702.
*F

(3)Ktrl'
r,Ilist.Ct-it.&p,?l.T.1.P.II. p.313 319. T.II.P.II.p.677 690. De beroxE) D.II.1al.299 310) tcgcn de echtheid van ditvcrdenk-ingen van IlrvoEcopER (MELIs s'
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1en vanbeidezi
jdeu, maaroolkdoordesteden Gent,Trugge, Yperen,Rijx
vaelen12
13
50
60
D ouaz,bekrachligd. Een bewi
js,totwelkaanzien degrootestedenin dien ti
jd reeds
gestegen waren,cn wellten invleed zj metdeEdelen op destaatszakenuitoefenden(1).
Yan beide zi
jtlen werd daarenboven bi
jeene afzonderli
jkeovercenkornstbepaald, de
wederzi
jdsche ballingen noch te ontvangen,noch tedulden (2). Hetsluiten vandit
merltwaartlig verbond, vooral wat het derde punt daarvan betreft, heeftrxzoals den

Voogd in verdenlting gebragt,dathi
j om zl
jn bi
jzondervoordeel,debelangen van den
jongen Graafschandeli
jk en trouwloosverwaarloosde. Xen hceftbeweerd,dat hi
jniet
slechtsaan de Gravin vanK laalèderen hulde bploofde voor Zeeland i:ztlpq
vfcr Seltelde,
maar ook voor Zeelalîd heooeter Seltelde,Waarop voorheen de Graven van kFlaande-

reu nooitecnigeaanspraak gemaakthadden (3). Doch nietovergeheelZeeland,maar
alleen over Zeelalld ic'
ltldg'fer Seltelde wordt in hetverdrag gesprolken. Fxaonls heeft
dan slechts aan AIAROARETIIA laulde beloofd voor datgedeelte van di@Zeeland , wellt

onderhetgebicd vanK laanderen behoorde;terwi
jllzi
j alsVoogd en in naam van den
onmondigen Graaf Fluohls, der Gravin van K laanderen manschap toezegde voortlat
gedeelte van Zeeland /lcktpdz'fer Schelde,welk Koning w zlursx en zi
jnevoorgangersals

een leen van Klaanderen,gehouden hadden (4).
Fsonls deVoogdbleefnietin gebrelten,voorzich en zi
jncnonmondigen neefbi
jde21van
Gravin van Klaanderen den leenmanseed afteleggen (5). Hi
jvcrbondzich tevens,Wi
jnm aand.
oln bi
jmeerderjarigheid van vluoltlsV dezen tot hetbekrachtigen desverdragsaan le 1256
sporcn en beloofde, in gevalvan weigering , MARGARETIIA , haren zoon GcI ofhunne

opvolgers, tegenhem inallesle zullen dienen en teondersteunen(6). Xogtbi
joverli
jdenvandenjongen FLoltzs,Hollandaanhem vallen,dan zoudenhi
jenzt
jne nazaten
den gesloten vrede ongeschonden en in alledeelennakomen (7). Nietsbleefnu aan
drag, zii
t den weg geruimd door xrrlTp Ih-st.crïf.Com .T.II.P.II.p.690- 695;en
*@n u1
GROEBE, Over :'LoRls V , b1. 25- 27.

(1)SVAGEXAAR,D.111.bl.5.
(2)Ktrl'
r,Ilist.Crit.Com.T.lI.P.II.p.704.
(3)Ktrz'
ra#z'
dl.Crit. Com.T.1I.P.lI.p.694. TESVA.TER? raderl.Sfdf.rerkort.D.1.
bl.218. BItDERDIJK, D. Il.bl. 161- 163.

(4) Mr.z.c.I)E JOXGE, Lerensscltets ran l'
toRls, Voogd van Holland;in hetDerdeDeel,
Eerste Stuk van de sverken van de M aatsclt. r. Nederl. Letterk. te Leiden, bl.267J

enza

Gl
toznxJover Graaf l'
tolxsVJbl.27,28. Verg.ux wrzxopwlozxzllt,St.III,b1.1,2.
(5) Ktrl'
r,Ilist. Crit.Com.T.II.P.1I.p.708.

(6)KtrlT,Ilist.Crit.Com.T.II.P.1I.p.710.
(7)KtrlTJIl1'
st.C'
t'
it.Com.T.II.P.lI.p.712.
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.
56- zi
jne zi
jde mecr overi-c, dan de uitvoering s'an hcteerstepuntdesTerdrags,helgecn
1300
echter de nog zeerjeugdige leefti
gd der verloofde nietgedoogde, el1anderjzajfjaar
.

later door zl
jnen dood gekeelveri
jdeld werd (1). XARGARET:IA van Klaandere'
nbe29 vanvestigde nu ook zxx van W rczlzlde in heterfregtop Ilenegouulen , na haren tlootl, met

w iin-

.

. jter

,naakd.belofte,ditgraafscllap op geenewi
gzetezullen vervrecmden (2). Ruim eenJaar a

11 vanwerd tusschen harevier zonen,orzen zAx van Dampl-erre aan deeenezi
jde,enzAN
Slagtm.
j
(jy.ag gesloten
1257 en BOPDEWIJN TGH V?J6A?/?6# aan do ant0r0j e0n V0r
j waa
rbi
j GUIhet
graafschap F enegouwen met al de onderhoorigheden aan zAx ran V r:z/z/d.
i
.toekent;
terwt
jldeze daarentegen afstand doetvan alle regten aanspraak op K laanderen,,Zeeland â:ztlde
vl:r Scltelde, de vzer ayzzèiccâ,zdzz, de landen s'an .z#cîd.z en Jkraae en andere goedcren

Welke de Graven van Klqaltderett inleen hielden A'anhctRi
jlt(3).

Zeeland was thans onder heC beheer van vsoRls den Vnogt
l,welkewaarschi
jnli
jltin

ditti
jdperlt,diemerkwaardigeZeeuwseheffcM'
rheeftgegeven,naarwelltehetgewest
beregtmoeslworden. Even alsKoning AVILLEM door hetbevoorregten dersteden , dcn
bloeien welvaart dergemeenten bevorderde, traclatte FsoRlsdonr dezcheilzamewelten,
de te hoog opgevoerde magt en hetsteedstoegenomen gèzag des adels, zoo veelmoge-

lijk,billnenbehoorlt'kegrenzcn tebeperken (4). Hoezeerdezebepàlingennaardebehoeften des volks waren ingerigt, bli
jktnietalleentlaaruit,datzj t0theteindedcr
dertiende eeuw in volle kracht bleven, maar zelfstweehonderdjaren lalernog niet
geheelvergeten waren , en op haarteruggewezen wordt(5).
Dit was niet he@ eenig gelukkig gevolg, welk uit de bevrediging metK laanderen

12van voortvloeide. Er werd tevens door bewerkt, datdekri
jg tusschen Bisschop IlExoRlm

Zomert-eeât en Fsohxs den Vongd,door oclvan F laanderen en o'
r'
ro llI van Gelre,
m aand van Ut'

1257 a1s midtlelaars, te Bodegraven bi
jgelegd werd. W elmaalttgeen geschiedschri
jvervan
dezenoorlog gewag; doch uithetnogaanwezig verdragzelfbli
jktdieonwedersprekeli
jk. Builentwt
jfelhecftKoning wILLEM,diep gevoelig overden hoonhenainUtrecht
aangedaan, zt
qnen broeder vroals meteen aantalHollandschee11Stichtscheleenmannen afgezonden, om den kri
jgle openen, welltenlll
j zelfnietmogtvoltooi
jen,doch

(1)r
l'zwATERzTaderl.Sïdf.rerk.D.1.b1.216. Vwxwllx op wAgExàz
ïaz St 111.b1.3.
(
2)KsrlTJIlht.f'
rïf.Com.T.lI.P.1I.p.717.
*
(3)KtrlT:H ist. c'-,-f.Coln.T.1. P.lI. p.323 325. T.Il.P.II.p.724.

(4)Ziedezekeurbij v.MlEnls, Cltarterb.fl.Iloll.D.1.bl.302-316. AlEtlsSTOKE)D.II.
B.lV.bl. 181.

(5)1IrYOEKOPERop MEtlssToxx;9.1I.B,lV,bl.18l)182.

B E S V A 1)C R L A 5 D S.
die door ryuoaxs,en naarhetschi
jntgelukkig, isvnortgezet.

lmnaerswerden dellur-12
15
3t
04-.
t)
gersvan Utrecht, dewi
jlzi
j den Koning enzi
jnen broedervxzoRlszwaarbeleedigd en
oorzaak tot het opvatten derwapenen gegevenhadden , veroordeeld, denlaatstgenoemde

vi
jfticn honderd Keulsche marken te betalen, en daarenboven af te zie
'n van alle
aanspraak op hetgeen de overleden Koning en zi
jn broeder hunnogschultlig waren.
De Bisschop moest beloven , dat de stichtsche leenmannen , aanhangersvan rLoRls,

))onparti
jdig behandeld,op hunneklagten goed regtuitgesproken,endeopgegevenleenen door de leenheffers wedcr zouden ontvangen worden-'' Daarentegen m oesten ))GIJs-

BRz:cllTvan Azzlz'z:îen GISXLBEI:T uitden Gpzr
j:,wellterlzohlsdenVoogdondersteund
hadden, metvi
jfhonderd hunner mannen,in een wollen gewaadenbarrevoets,den
Bisschop op hunne knieën om genade smeelten, die zi
j zouden verwerven, indien zi
j
hem trouw en hulde zwoeren. De Graaf vanBenthem , welke insgell
jkstegen den
Bisschop gediend had en krl
jgsgevangen was, werd geslaakt, terwijlde wederzt
jdsche
ballingenherroepenen inhunnegoederenhersteldzoudenworden (1).',
NietlangsmaakteFLoRls deVoogd devruchten zi
jnerbemoei
jingen. Hi
joverleedte
Jntwerpen aan de gevolgen eener wonde, hem op een dier steekspelen, welke hi
j
hartstogteli
jk beminde,toegebragt, en werd teMzddelhurg begraven (2). Slechtsin26vnlt
latertl
jd heeftmen hetkaraktervan dezcn Vorstde smetvantrouwloosheidenschande-L
enat
ma
nc
dli
jk eigenbelangaangewreven (32. Eennaauwkeurigenonparti
jdigonderzoekzi
jnerdaden 1258
echter heeftden weldoener van H olland cn Zeeland,den overwinnaarderVlamingen ,

den wrekerzjnsbroeders,den wi
jzenregent,den dapperen engoedertierenheld,gelt
jk
hi
jdo
*orMELISs'
roKz genoemdwordt,.deontroofdeeerekroonteruggeschonlten (1).
ALEIO,zi
jnezuster, omtrenteenjaarweduwe, nam nu metdeopvoedingvan delz
jongen Graaf o0k de voogdt
jschap des Iands op zich, ))wantside naeste wasgeborcn (5).'' Zi
j noemdezich Koogdee'
dlczlHolland en Zeeland (6)tege: denzin van
vele Edelen , welke de regering eener vrouw niet nver zich duldden en eenen magti-

(1)V.xlxRxs,Charterb.r.Holl.D.1.b1.319y320. AIEERXIX,Gesch.m.Gr.wxttEx,D.I1B.V.b1.280-281. V.wxzxop wwq>rxllR,St.111.bl.3. V.sptEx, Hi&t.d.Reeren r.Ant&tel.
b1.33, 34.

(2)MEtlsSTOKE,D.lI.B.IV.bl.184,185. DEsEK&Jp.88.
(3)Behalve KtrlTen TEwITER)in hetbàizondcrBltoEnolzK,D.lI,bl.161- 164.
(4)Zie de recds aangehaaldc, doorwrochteverhandelingvan den Archivariusnzzoxsz, in llet
derdeDeel,ccrste Stuk derW erken van de Xaatsch.v.Nederl.Letterk.teLeiden,bl.209- 310.

(5)MztlssToxE,D.lI.B.lV.b1.186. Verg.v.wllxop wwozxAzRpSt.111.bl.5.
(6)KtrlT,Hlst.crit.com.T.1.P.11p.328,329. T.II.P.II.p.73:,735 caet.
Il.DEEL.
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12
15
6- gcnaanhang vormden (1). Hetisbli
jl
kbaar,dat(lezeEtlelenhierbi
jmeerhunbelang,
,
300 d
andatvan denjeugtligen Vorstbcoogtlen (2). Elk vanhen wildevoogtlwezen ende
heerschappi
j voeren; hierom strcden zi
j onderling metelkander en bragten lI0fen
Land in onrust en s-erwarring (3). ALEIO zag zich genoodzaaltt,terscllragingvan
haar wanl
tclend gezag ,naar eenen medevoogd om le zien, en lkoosllaren neef Hertog

uEsoulltllI valz llrabatèd,den Zaclatmeedige bi
jgenaamd. Evcn a1s oooFalEo ran
Ap-?zzzlzrptja'
:zl, hultligden hem de Zeeuwsche Ridders OEROLF en HENDRIK valt
30 A'alzKats en belnnfllcn , hcna mel hunnen raad, daad en ontlerslcuning te dienen ,
Grasnz.

1258 tot dat Graaf plzonls zelflaetbestuurzou aanvaarden (1). Xindcrgunstigwarent1e
llollandscheEdelenvoordenHertog geslemd,wiensbestuur door het wangedrag zi
jnerdienaren, steedshateli
jkeren ondrageli
jlkerwerd. Hi
j trok uitdien hooftle weldra
1261 naarzi
jneslalen terug,waarhi
jltortdaarna overleed (5)- llctmisnoegenin Holland
tegen het bewindvanALEIP ontwaakte,naarhelschi
jnt, op nieuw enhes'igerdante
voren. l
mmers nam zi
jharetoevlugttotKeizerRICIIARD,van wienzi
jhets'erli
j (ï'
?k'
reetituur) van devoogdi
joverHolland en Zeeland verkreeg(6). Ditversterktniet
debeschuldiging,maarschjntdieveeleerkrachtelooste malten,datzi
jzich de voog1val
z djschapbuitenregten eigendunlkeli
jk l
aadaangematigd (1). RlcuzkRnbevestigdetevens
11
1O
0i2
m.I'et twee jaren vroeger gegcven verli
j der landellvan Jalst, fzfzo c,j-, de vier =Jlzz26
x

hacltten en Zeeland l:ztlpvl:r Scltelde aan MAROARETIIA van K laandel.en ,waardoorte

eli
jlthetRi
jks-vonnisvan twaalfhonderd tweeenvi
jftig, waarbi
j ditZeeland aanzAx
'
van Jp:z?zd:.
v in lecn werd uitgegeven,cn hetwelk nogbestontl,vcrnietigd werd (8).
Ondanks het verli
j desKeizers,boden demeeste Hollandsche Etlelen Graafo'
r'
ro lll
van Gelre. welke in denzelfden graad als de Herlog van Brahand aan (len jongcn
FsoRls vermaagschapt was, de voogdi
jschap aan, terwi
jlde ZeeuwcnAIZEIOgetrotlw
(1)MEtlss'
roltE: D.lI.B.lV.b1.188. BltoEaolllcs Letigting van AtElo (D.11.191.16J) is,
xcelteoverdreven. AlEI,lssToKEnoemthaardegoedertierne. D.1I.B.lV.b1.190. Zijmoct
o'ek in de beste overcenstemming en vriendschap m etde mocder en grootmoeder van rtoalsV gelcefd hebben. Zie v.wlzx op wzGExAA.
R,St.111. b1.5.

(2)Verg.v.wlzx opwAt
l>rxAlRJSt.111.bl.2. GI
IOEBI:,orer I'toRlsVJ.
bl.34.
(3)MEtlsSTOKEZD.1I.B.1V.b1.189,190.
(4)Ktul'
rJIlist.Crit.&oAzl.T.II.P.1I.p.731,732.V.xlEals,Cltartevb-n.Spll.D.1.bl.329.
(5)L.v.vEtTlEx,SpiegelNùl.c.39p40.bl.51J52. DEIEKA)p.88.J.AtEArnzspCltron.
A t3.XXIV. c.1.p. 212.

(6)V.xl>:ltls,Charterb.r.Iloll.D.1.b1.338. KLIIIT,Ilist.crit.Com.T.l1.P.II.p.763.
(7)GaoEBE?oreryzzoltlsV.bl.37 (1). Verg.BItOERDIJK,D.II.b1.165.
(8)KLrIT, Ilist.crcf.Com.T.1.P.1I.p.32i. T.Il.P.lI. p.753. BItnERDIJK,D.1I.
b1.162, 16:.
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lllcven (1). zi
j bevontl zich metdenjangcn Graafin zeelantl,toen ovro van Gelre11
23
50
60
naar Dot-dreeht kwam , waar hi
j terstond, geli
jlt spoedig daarnadoorgeheelI1blland,a1sVoogd erkend werd. Om AIZEIOtebedwingen,trolthi
jmeteeneltri
jgsmagt
naarZttz
-d-BerelanJ,waar zi
j hare stri
jdlkrachten had vereenigd,en behaaldeineenen :
L2vl
tlt
blocdigen slag op K ornoada ee(#'
o
uM
-b/r:?/àzfJ.
-::)nabjRemaera-lrale(Roemer&traal):maant
l
de overwinning. zi
j werd van de voogdi
jontzet, eno'
r'
rosloeg zelfst1egeweldige 1263
l'and aap haar lauweli
jksgoed in Ilolland, zonderdaarvan ooiteenige rekenschap te
ges-en (2). Xen schi
jnthaar echler evenmin deopvoeding van rluoltlsontnomen,als
l'etland ontzegd te hebben,welksbcstier aan o'
rro en zi
jnbroederHllxoRlK,Bisschol)
-

van Lttl-lg,was opgetlragen, die bciden uitdrulklteli
llt K oogden rcvl Ilblland :zzZeeJtzk?# genoemd werden, ofschoon , in het algemeen , aan o'
r'
ro àllccn die betrcltlking

wordttoegeltelld (3).
De veelvuldige geschillen en ongelegenlzeden in wellkedeGraafvan Gelrestcedsgewik-

keld was, zoowelalsdekorte duurzi
jnervoogdi
j, maken hetzeerwaarsclai
jnli
jlt,dat
lli
jweinig, z0o alicls,belangri
jks ten behoeve van tlenjongen rx-oRlsoften nlztte des
lands verrigtheeft(1). Ongetwi
jfeldbegonvr-oRzs V op eigengezagteregeren, toen
l1i
J twaalfJaren, dellouderdom voorde meerderlarigheid derlcenen, bereikthad (59.
Xen meent echter, dat hj van dien ti
jd totaan zi
jn achttiendejaar onder eelaegezt
ltyzkgde voogdi
j gebleven is$ wellte na hetvertreltvan o'
r'
ro van Gelre,en metbei

williging van rruohls zelvcn, aan wIKOLAAS '
pczzKats werd opgetlragen , die oolk inder- 1266
daad onder de voogt
lela van rIuohls Y genoemd wordt, maar wiens gezag nietkan

vergelelken worden bi
j dataan FLoRlsvan Ilolland, ALEID en o'
r'
ro van Gelre toegekend (6). Naarlletschi
jnt,heeft>aluoRlsV intusschen ofltortdaarna,zl
jnbegaaldhuwcli
jk met BEATRIX, de dochter des Graven ouzvan Klaanderen, sroltroltlten (7).1268'
?
(1)AlEI-ls sToltE,D.II. B.1V.bl. 191. DE IIEKAt p.88.
(2)MEslss'
roltE.D.II.B.lV.b1. 191- 193,en de aant.v.ncvoEcopEa. DEsxsw,p.88. 1)e
A/erf,gnIt dc laage fczlyc'l,1al. 148 J 149. Verg.v. wllx op wAoExwlR, St.111.bl.8,9. Naleez.
#c raderl.Ilist.Ll: 137.V.spàExzIlist.r.Gelderl-B.1.b1.236.GROEnEJorerrtoRlsV.1:1.36.

(3)VAx wlzx op wlGEx&xa,St.111.bl.8,9. GROESEJorerrz-oRxsV,b1.37-40.
(4)G.ROEBE,overrtoRzsV,b1.A4. Vcrg.v.spAExJHist.:,.Gelderl.D.1.b1.237-241.
(5)VAx wlzx opIVAGENAA.
R,St.111.bl.9. Naleez.op deFaderl.Ilist.b1.138-140.IslsoxltIIJK, D.11, bl. 167. GROEBE, orer FtoRls V , b1. 4:- 48. Het eerste Charter door Ftcnls V
a1s Qraaf van Ilolland gegeven ,isvan den 10 van Hooimaand 1266. Zie Itsrl'
r, H ist.crz'f.com .
T.II.P.lI.p.771. Y.MlERls,C
.ltarterh.m.11011.D.1.bl.342,deeltereenmedevan den 14van

Louwmaanddesgenoemdenjaars,docllwelksechtheid,ofjuistheidvandagteekeningJbctwtjfeldwordt.
(6)Gaoxax,orerrtoRlsV ,b1.46(1),47. Verg.bl.45 (3),53 (1).
(7)Mstlss'
roxx?D.II.B.lV.b1.193. DeKlerk lz-ldelaagelanden?b1.149. Den vollen
43 +
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125
13600 ooor tusschcnkomst van dezen Vorst en aladeren, werd oak om dienti
jd zi
jn gescllil
24 vanm et Ax-slo, over haren eisch,betreflbnde de erfenis harer ouders, laaarsbroedersFL()als

Wi
ln
aainnd-van kolland en dsenszusterszcuaaozs, teBr''ggebi
jgelegd (1).
1268

Inmiddels was er in Kennem erland een geweldige opstand gerezen. Xen gist, dat
dç overmoed des adels hetgeduld desvollts geheelhad uilgeput, en de lang verltropte

wraalt eindeli
jk losbarstte,teen demeerderjarigheid vanGraafrxuoRlsV ,waarop deondertlrukte landzaten steeds hunne hoop gevestigd l
aadt
len , geene verandering tehullner

gunstehad voorlgebragt(2). Hoe het hiermedegelegenzi
j,deKennemersten minste
vereenigden zich m etde W est-Friezen en W aterlandel
-s, niels minder bedoelentlc,dan

de Edelen uit het land te jagen, hunne slotcn le vernielcn, en laetgelaeeleStêeht
zelfsaan zich te onderwerpen b
f'
in rulgarem c/pzpzz/nz-rcfem z-:tfvr
gt?rd). Velelkasteelen in Kennem erland werden door den woesten ,hooftleloozen hoop overvallen en vernield. De Edelen vloden naar Haarlem , waar zi
jzich versterl
tten. DeItennemers
vielen in Jmetelland,en clzssnEcl
l'
r van lpzt
vf:f, om zi
jn grondgebied voorhen te
beveiligen en zich tevensop deStichtschen le wreken ,spande methenzamen enplaatste

zich aan hun hoofd. Onmitldelli
jlkvoerdelli
j hen naarhetslotKreeland,datom hem
tebeleugelen wasopgeworpen,cnbelcgerde hetecnenti
jdlang.Daar echterdelastdes
oorlogs inzonderheid Jm etelland drultte,van waarhetleger zich m etgeweld enbrood-

dronltenheid,van levensmiddelen voorzag,overreedde hi
*
jdeltennemers,om lli
jnachthet
beleg op tebreken en methem naar Utreehttetreltlkenjongetwi
jfelddewi
jldaaronmin
heerschtetusschenhetvoll
tenderegering,vanwclkelai
jnietverzuimcnwilde,t0tzi
jnvoorouderdom van veertienjaren bereikthebbende,mogtmcn inLethuweli@
ik treden.ZiedeHollaltdsclteé'
lc/ldezldwzrcgcl,aangellaaldbij(
IROEBE,orerGraaf rtoalsV,bl.45.Datzulkejongeechtvcrbindtenissen bi@i
rsten nictzcldzaam waren;bewi*@i
tAVAGEXAAR in zi
ieren,bl.160.Blt# deVo
's
.i
#neBr

ozllolll
t,(D.II.bl.174-183,193,194)steltmetI
ksrx'
raditlluweli
jk,en wcltienoftwaalfjaren,
Iatcr. llijsrerzinteen romannetjeen geeft,zondereenig geschiedkundigbcwijs,aanrtoltls5'eenc
ZeheimeechtgenootetAlxxsraqkderé'
/zlyde(ofran#cvd#ep,),demoedervanwITTEranIlaamstede,
XJJ:hethuwelijkmetsEàTRlx(b1.183- 191.Opheld.en #!
)'t7.bl.340J341.D.111.bl.223-230.)
Ecn bewi
jsLiervoormeentLi*
)
-in het wapen van wlTTE van zfcc-dfcyc tc vinden,hetwelk goen
/totvoert,waarvan zich geen bastaard:naarzi
.
in gevoelen,ontslaan konde.Zekeris,datditwaPen ,door hct rad op d
e borst van den Hollandschen Leeuw , inderdaad gebroken is.Het is echter
-

niet mogcliik ollltrenthetbreken derwapensin dieti@i
nJ ccnbepaaldstelselaan tenemcn;en in
Fde
j4f
?t Uittrqkseleensirleg'à van #t
?zlTaronvANSPAEN,bi>i
IIZ
DERDIJK)D.111.b1.222,wordtopcn@ B
'
.

hartiJ crkcnd, )
)dat de zaak nietuittemakeniso'l Doch deonjuistheid cn hetonvoldoendeder

issingen 1,
an BIJ-IIEROIJK worden oordeelkundig totLctniet teruggebragtdoorGRoEcsLorerrtoRls% ,

b1.61 70):metwien wi.i
i n dczen hctliefstdeleiding van MztlssTolk:volgen.
Cl
t
ar
t
e
r
/?. 1'.Iloll.D.1-b1.317.
(1)V.MIERIS,
(2) BILDERDIJK; D.lI.1a1.169.
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deel gebruik te maken.Gereeden ingang vond dan oolt de raad eenswelbespraaktenKen-1256-

nemers,die bt
tjhetaanbrekenvandendag,opdevraagderverbaasdeinwoners,))watmen
voorhad?''antwoordde:llBurgersvanUtreehten goedevrienden,hetvri
jevolk,vanKenzl:zzzdrlczkd groetu en begeert,datgjaldeEdelen,welkedegemeentebezwaren enverdrultken,tcrstad uitjaagten hunne goederen den armen geeft.''Strakswerdendeschcpenen en vroedschappen voor andere, uitde overlieden der gilden gekozen,verwisseld ,

en deaanzienli
jl
tsteburgersuitdestad gebannen. Xen slooteen onderlingverbondvan
vriendschap, waarbi
j zich eerlang de gemeenten van Amerefoorten Eemland vocgden. Ondertusschen had de nieuw verkoren Bisschop van Utrecltt,z.
&x l of van FJ.
v-

aau,zich niette vergeefstotden Graafvan Gelreoln bi
jstand gewend; doch bi
j eene
monstering launnerstri
jdkrachten, achttemenhetonraadzaam ietstegen dcn overmagtigen en stcedsaangroei
tj
endenvolltshoopteondernemen.lnhetStielttgeenweerslandontnanetent
le,beslootolzsBztEcrl'
rzi
jner bi
jzondcre wraak den ruimen teugeltevieren, en
weldra waren de sloten van olzsBztEcur
r van A///c/àztî:, w ILLEM van Azr
jzczlizzrg en
uclssrtrvanKlanen,zi
jnepersoonli
jkevi
janden,inpuinhoopenveranderd.Zi
jnen wrok
-

bevredigtlhebbende en thans meer beduchtvoor de woesle menigle, in wier behoeften

hi
j tegen den aanstaanden winter moestvoorzien,dan voordenbeleedigden Bissclaop
van Utreeht,trachttehi
jzich van haarteontslaan.))Dapperespitsbroedersen geliefde
vrienden,''dussprak hi
jlaetvolk aan ))gi
jzietlloewi
jhetgeheelebisdom binnenéén
jaar aan onsonderworpen, de Edelen verdreven en hunne sterkesloten verwoesthebben. In het volgend jaar zullen wi
j den Graafvan Gelretuchtigen en zl
jn gebied
vernielen, omdat hi
jzich tegen onsverzetheeft. Doch daarthansde oogstti
jd op handcn is, z0o laat ons ten onzent teruglteeren en den oogstinzamelen totontlerhoud

onzervrouwen en kintleren-',zi
jn raad vondingangendeKennemerstrokkenaf.Ophunnen tegtnaarhuisechler sloegen zt
j hetbeleg voor Ilaarlem ,waarzich nogsteedsde
gelaahe Edelen ophielden , welke metde burgers de muren dapperverdedigden. Ecne
stoute daad van den Ridder zax van Tcrwz
rn,Hcervan JFaterland,wiensonderzalen
-j
in den opsland deel genomen hadden , verloste de benaauwde stad en tevens hetlancl

van deze teugellooze gasten. Hi
j deed op zelkerepnachteenenuitval,ontnam huneenige
wagens, rende er spoorslags mede naar Kennem erland en slak een aantal dorpen in
den brand. 0p het gezigt der vlammen verlieten de verschrikte Kennemers in der

haasthunne legerplaatsen bagaadje,om te gaan blusschen,doch werden terstond door
de belegerden nagqjaagd,ten deele achterhaald,gevangen,gedood,nlishandeld enge-

plundcrtl(1). GzzsBRlcu'
rran Jzzzz-f:f moet ruim tweejarenlatcrzich metden Bis(l)DE nclta,p.92,93. J.&tEvflls,Lib.XXIII.c.VI.13.211 216. DeA'
fcrfIt%tdelaage
landen;L1.l42 146.Dl
:nzl
t.
$gcclthetjaartalvan ditoprocrnictaan.Zi
jn vertalercn uitblvi-
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- schopvan Utreehtverzoentlhebben (1). Hem werd toenhetslotKl'eeland,even a1s
tlatvanMontfoort aan IIERAI&XvaltJf%:rAzl, vooreenesomme geldsdoorden Bisschop în handen gesteld (2).
Graaf rruoals 5:laad in al tleze voorvallen een openl
i
jk deelgenomen, onltwastle
opstand der Kennemers, naar hetschl
jnt, zandertllsschenkomstderHooge Regering
gedempt cn alles in dien hoek l0trust gebragt. AI,tlo oefende nog steeds een groot

vermogen op zi
jnen geest,en gaarneschiltlelli
jzich naarharen raad (3). Eenigegrafeli
jke brieven,methaarzegelbekraclztigd, zi
jn voorhantlen (1). Ongctwi
jfeld door
3
0van haaringevcn,droeg hi
j haren zoon FLohlsvan Henegottmen,voortweejarenhetbewind
Bloei'

lllzanfI. over Zeeland op , onder toezigt evenwel van AIZBREC:IT van F //z
rzk:, Burggraaf van

1272 Zeeland en eenige andereZeeuwsclae Edelen (5). AYelligttrachttelli
jhierdoorin hct
Zuideli
jlt gedeelte zi
jns gebietls de rust te verzekeren, welke lai
j in he@Noorderdeel
wilde scholtken. Door de aanlaangers van Graaf o'
r'
ro van Gelre te bevredigen, het
land zelf door te reizen en hetregtnaar de beschreven ltcuren te handhaven , z0o wei
als door hetaanzien van den Burggraaf en den invloetl,welken ALEIO in Zeeland behouden laad, gelulkte het rlzoRls valtIlenegoutren de rustin dat gewestte herstellen

cl1tebewaren (6).
Aliddelerwi
jl had Graaf FLoltls V zi
jn achttiende jaar bereikt, den ouderdoln bcpaald om de wapenen te voeren cn het opperbewind , in den geheelen omvang?

op zich te nemell (7). Geen hooger wensch koesterende, dan den doed zi
jnsva(lers op de sYest-Friezen te wrelten en dit teugellooze voll
t te breidelen, gordde

hi
j thanszelf hetslagzwaardaan,en trad voor de eerstemaal als zelfhandelend regent 0p. Hi
j trolteeneaanzienli
jke kri
jgslnagt, z0o voet- a1s paardevolk,bi
jeen en
toog daarmede naar J lkmaar, om langs Ouddorp over het gebrolken land en de

dcrplaatsthetydocllten onrcgtc,in 1274. J.Az-Elnlsmeerwaarschi
jnli
jk-in 1268. beKlerk
tyff delaageLanden schijnthetnog vrocgerte stellen.
(1)V.spxExJIfist.d..
f:
fccb'
czlw.Amstel;b1.38.
(2)DEBEKA,pa95.
(3)MEtlssToltE,D.ll.1).1V.b1.194.
(4)V.IlktExJBeschr.?J.Dordrecht,bl.429. V.xlERzs; cltarterb.w.H oll.D.1.b1.367)368.
t5)MEtxssTol
tz,D.II.B.l7.b1.194. V. xlEals, Cltartcrh.v. H oll.D.1.b1.362. Kttl'rz
7f
-ist.Crit.Com.T.ll.P.1I.p.792.

(6)MEI.
lsSTOKE,D.ll.l).l7.b1.194,195.
(7),)A1ssihebben XVIIIiaers0e mocghen sihaarheerlicheitop laten';zcgtdcIlolland&cltq
é'
cc/ldczleïegelpbijGItIIEBE)over &?'
.rtoRlsV)bl.45.
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ondiep
en,inhethartvanV eat-Ft-ienland tedringen. Hierbi
jbediende hi
j zich Tan125(1-t

.
dil
lkwerkers, well
te onder bedclkking s'an eene bende boogschulters en speerdragers, 130()
t
'
voor laet leger eenen Tasten weg over den lossen grond moesten banen. De W est-Frie-

zen,nabf
j Froonen gelegerd, verjoegcn met gewelt
ldeze werklicden en sloegen heL
grafeli
jl
t leger, dat thans was toegeschoten, op des'lugt en dreven het door Jlkvztccr tot aan Heilooterug. Hier op den harden zandgrond,hield laet vliedende heir20vi
tlt
slantl en werd door versche benden versterlkl. Er ontstond een bloedig gevechtwaarin 0OgStm aantl.
denFriezen een verliesvanachthonderdman ,en eenevolltornennederlaag wei'd toegebragt. 1272

)1
'aar ooltxi
jflaonderdHollanderswaren gesneuveld,onderwelke velevoornameEdelen
uit de gcslachten van Egmond, vanlkraesenaar ,vanH aarlem en van Raapltorst zich
bevonden. Het doel van den togt was geheel mislulkt; en metmeer schande dan roem

keerdedeGraaf,nahetbegravendergesncuvelden,terug (1).
De kri
jg tegen deW est-Friezcl:werd echter metafwisselend gclultnog eenigejarcn
voorlgezet,doch bi
jzonderhedenzl
jnhiervannietopgeteeltend/
k2). Slechtsz0oveelweet
men , datde Kenuemers tlaans FLoRls de behulpzamellandboden , en deingezetenenAran
A kel-sloot, Isréa':t
?t
vr en Jform er, zoowel om llunne bewczen diensten te beloonell,

a1som hen aanlenloedigen,aanzicnli
jkevoorregten van den Graafontvingen /
y3).
Het was niet het misnoegen van AIUEID over deze oorlogcn , well
t het ongenoegcn

van FLoRxsV tegenhaaropwekte (1). Zi
j enharezonen hadden verregaandmisbruik
gemaaltt van de argeloosheid en hetgoed vertrouwen desjongen Graafs, en hoe langer zoo meer getracht door onwettige middelen ,zich in hetgebied te vesligen. FLoals
van Ilenegouwen verstoutte zich in 'sGrasren land vestingen op lewerpen ,en vaneenige

Edelen deleenmanshuldeteontvangen (5). Zi
jn broederzAw vanIlenegouwenvroegen 1276
erlangde van den Keizerhetverli
j van Ilolland ,wanneer GraafrLoRlszonderweltige
t?rlkenamen overleed. Hetzelfdevroeg en verkreeg o0k Graaf II>:ItXAX van Hennenherg

(1)MEtlssToxz,D.11.B.IV.Ll.195- 198. DsSEKI,p.93.J.A.tEvols,Lih.XXIV.c.IX,
de Oude H oll. O ir. Kron. XIX Div. c.9. D e K lerk '
llïf de laage Ianden , bl.150,l5l)welkc

tcn onregtedien togttienjaren latcrstelt. Occo sc&RtExsls?b1.120.
(2) MEtls sroltEpD.1I.B.lV.b1.
,199.

(3)V.xzERls,Cltarterb.r.Iloll.D.1.b1.380,410.

(4)W &GExllR#D.111.bI.17t18.

(5)Dcbewijzen zijntcvinden btiv.M1ER1s,Charterh.r.Holl.D.1.b1.358,364)K7J3* ,
376, 387 389, 392, 414. Verg. v. wIJN op w&Gzxl&R, St.111.bl.11 l3. 61,0.::?ovet.
rsonlsY ,bl.42.
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12
15
36
00
- voorzich,voorzi
jnegerhalin,eenezustervan Alzzlb,envoorzi
jnzoonBopro(1y
-.Deze
Avoelingen van de zi
jde zi
jner naastebetrekltingen, schi
jnen GraafFLoRlseindeli
jk de
oogen geopcnd te hebben voor den neteligen toestand in well
Al
tenlai
jgebragtwas. thans
1277 na zi
jne terugkomst van een steekspelte',Hertogenbonelt, waar hj doorllertogJ.
&>I
van Brahand to@ridder was geslagen,zettehi
jALEIBen haren stoetten landeuit(2).
't
jbleven echtervoorhem gevaarlt
jk,gelt
jk bli
jktuitzekereovereenkomstmetBisschop
L3ent
va
nz-kx van Utrecltt,waarin hjvoor zich hulp bedingt))tegenzl
jnebloedverwantenvan
e1n2and.Henegol
utren,FLohlsen diensbroeders (3).'' Ongetwi
jfeld zi
jn erveleen ernstigeon1277/8derhandelingen aangeknoopt, vôör dathetvere'genen der geschillen aan g'oede mannen

werd overgelaten, aan wieruiispraak ,ten m eesten voordeele vanGraafrLoRls,menzich

3van sedert schi
jnt gehouden en in vriendschap met elkander geleefd te hebben (49. JA>

0Oa;nd
st-van uepogotttron werd twee dagen later dnor Keizer acooxzv met de landen van
lna
.

1281 Jalet, van JFaa&,de nier a/zzèsccâfcx en hetland naastdeSehelde(Zeelandhe'
lt?cà-fdr Schelde?) beleend (5). Om dienti
jd ltochthi
j, deGravin van Ilennenherg
overleden zt
qnde, van haren gemaal, de eigen of allodiale goederen,well
ke Laar uit
(1enalatenschap harerouderstenerfdeelaanbestorven enin Hollandgelegenwaren(6),

(1) V. xlERls, Cltarterh. r.Abll.D.1.b1.381. ln de dubbeleuitgiftcdezerverlijbrievenz
mcentwAGEXAAR) 1).111. bl.27, een bewijs tevindcn vant1eerkendeLebzuchtdesKeizersJ
Avelkevaakgewoonwasgunstenom geld wcg tesqhenken;eœn tevensvanzijneweinigegenegenheid
voor Graaf rtoRls V. BltoxanlzK, D. II. bl. 190 , betwist teregt dezelaatstegevolgtrekking) maar

stemtdeeerstetoe. V&xrooxdaarentegcn meent, dat))deKeizerdezeverli*ibrievenJmetvolkom en m edewetcn van den antlercn , totbeidev geruststelling heeft gcgeven , op dat het llollandsche

leen geenszins) ter oorzake zij beide maar langsde vrouwenvan hetvorigegrafeli*
ikehuisvan
Hollandafstamden,aan hetRijkzou vervallen,en zoo,om hen inzijnebelangentetrekktn:als
om daarna ieders regtte onderkoeken en naar hetzelve uitspraak te docn-'' Hi
ndthierintevens
@i
@' vi
eene onwedersprekcli
i
ke
b
e
ve
s
t
i
gi
ng
v
a
n
de
l
e
e
nr
oe
r
i
g
he
i
d
#a
n
he
t
gr
a
a
f
s
c
ha
p
I
lo
lland aan het
*e

Duitsche Ri@
i
'
k. HintorzsclnAcvly:, datFlefgraafschap mcs Holland totop rltlps11altb'
d een
leen #ed D aytschen .
!lv''â4geweest ïd enz.,bl.66,67. Leiden,1748.

(2)MEtlssToxzJD.II.B.IV.bl.200,201.
(3)V.xlEltlsJCharterh.m.Iloll.D.1.b.388,389.
(4)V.xlzhls, Cltarterb.m.Iloll.D.1.bl.414. Verg.v.M-JJ> opwz
kgxxààaJSt.111.bl.13.
GROEBEJorer Graaf rtonlsV,bl.43.
(5)V.xlzalsyCltarterh.m.11011.D.1.bl.415,416.
(6) V.xlEals, Cltarterh.m.Spfl. D.1.bl.418. Verg.v.wlzx op wAGE>k&R,St.111.bl.16-

waaruittevensbli
jkt)hoczeerSItOZRDIJK,D.1I.bl.l9l)zich vergist)welkehierin,znndetqvcrdex
t
m derzoek? wàqxxzAa?D.111.b1.28J29?gevelgd hecft.
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Erbli
jktlaieruit,dàtht
jgeenemizdelen onbeproefd liet,om zich van deerfopvolgillg1256.
ltl geenen 1300
Op >'zuoRxs V te vcrzek-eren , en tevensj datde Graaf van Ilolland in dien li

wetligezl manneli
jlten opvolger bezat. 'sGraven dochlert
je MAROARZTIIA waskorlte
voren aan den zoon des Konings van E ngeland verloofd. W at hiertoe aanleiding gal',
mocteenigzins hooger opgehaald worden.

Reedssindseeuwen had de wedcrzl
jdschellandeltusscben E ogeland en Hollandge-

bloeid,taen hi
jomstreekslwaalfhonderdvljfenzeventiggestremdwerd(1). Hetvorigjaar
lzad Koning Eocaltnvan Engeland,bi
j eenen oorlog metFlaandcren,denuitvoervan
wol, een allerbelangrl
jkste tak van handelin Ilolland, naarde Overzeesche gewestell
verbotlen (2). Da Zeeuwsche of Hollandsche zeevaartlers nu geen werk vindende,
rustten zich ter kaapvaartuiten bragten der'
Engelschekeopvaardi
jaanmerlteli
jkena-

t
leelen toe (3). Pri
jzenswaardigwarendepogingen vanGraalrLoztls,om in lletbelang
zl
jnerondertlanen, den handelen degoede verstandhouding melEtlgeland te herslellen, toen dc geschillcn metK laanderen waren bi
jgelegd en hetverbod van uilvoer,
onder zelterebepalingen,wasingetroklten. Eerstbcwerlttelli
jden ontlerlingen vri
jen
laandel ttlsschen de Engelschen en Hollanders,en tweejaren daarna,in twaalfhonderd
tachtig, dat eolt voor t1e Zeeuwen , op wellte de Koning het meeste verbillerd was,

de handel op Engeland werd opengesteld (19. Debeslissing dernoghangpnde geschillen werd door den Koning en den Graalaan een tweelalvan weerszi
jden gekozen
schcidsmannen overgclalen, wellte deze taak buiten twi
jfel totbeiderzi
jds genoegen voltooid hebben (5). Erwerdalthansweldra,ten bli
jkederwederlteerigevriendschap,hetrceds genoemdehuweli
jk tusschen PrinsaLvoxsrsvan Engeland en MxltoaSUTXIA van llbllandberaamd. Graafs'r.oltlsontwierp devoorwaardenvanhelhuwelijlts-5van

llooiverdrag ,welkedenKoningtekfestm inaterwerden vnorgelegd,el1llierop nederkwamen :m2
anrl.

))AI-kRoasETIIA zotldehelftderlanden vanrLoltxs,terkeuzedesKonings,tenhuweli
jlk 1281
ontvangen, doch indien de Graaf zontler manneli
jlkoiroverleed, zou zi
jalleserven.
zoo Fsoalsecneweduween dochtersnaliel,moestrocAl:ovoortlezezorgen.Bi
jhetvoltrekken deshuweli
jkstusschen AlzFoxsrs en XAEOARETHA,zou hetpaarin hctbezitvqn

(l)V.
&x xlynls,Charterb.1,.Holl.D.1.b1.378.
(2)RIJMER, Zcta11411.dngl.T.1. P.1I.p.137 aangehaaldbiiwïgzlillt, D.111,bl.21.
AIEIJERrS,ad annum 1274.

(,
3) Vzx xlxltls, Cltartelh.r.H oll.D.1.bl.378.
(4) Vlx Mlzltls,6'lcrfcrs.z
p.11011.D.1.b1.382,409.
(5) VAx xukzs, Cltarterb.z,.Ilbll.D.1.bl.409.
lI, ozrr.
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12
156) lhun aantleel gesteltl worden,doch Flaoqlsdeinkomsten daarvan llli
jvcn genielen zoo
c70t
aug hjleeftle. A'
Yanltcer(leKouing t1ekcuzegedaanhad,mnesttlitvertlrag tloort1e
Etlclen cn sletlen llcvcsligd worden; en Fluoals zt
lu allesaanwelldcn, om laettloor dcl)

Koning of dc Kcurvorsten des Ri
jlts tc doen Leltrachligen-'' Ditzondcrling verdrag
wordtdoorrluoltlsop deze zondcrlinge wijze beslolen: ))lndien t1e punlen dezerosret'eellltomst fnelde wctten en gewoonten van onslandstri
jtligzi
jl),naoctalleswatil
kbelooftl
11el), a1s niet gedaan en '
van onwaarde gehoutlcn worden (12.'' Alpn merlkt aan,
tlat vIzoals OP dicn voet allesbelosr
en kon en datKoning Eov-tzto, intlien '
hi
j in eell
57e1-dr1g mct zulk cen toevoegsel genocgen nam , gecn graotdoorzigten nog minder
kennis &'an de geaart
lheidderHollandersnlcetgehad hcbbcn (2).Aùclercnziellindeze
overeenkom shnietm eer dan een Engelsch ontwerp, datstoftotA'ele aanm crkingen ltan

oplcverel',znaar zoo a1shcttlaarligq, nielkontleaangegaan worden(3). Onsltomt
zi
j,il)de tegenwoortlige gedaantealllaans,gellcelvertliclalvoor. Dach watvan laaaral
ofnietmagcgcweestzi
jn,zi
jwerdweldranutleloosgemaalkt.Iletbli
jlttonclertusschen,dat
Gl.aafrsorxlsom tleze.
n li
jd bi
j hetDuitscbeRi
jlthceftaangedrongen,datzoohi
jgeenen
zoon achlcr lict, laetgraafscl
aap op éene dochlermogtovergaan,dewi
jlIlolland nie:
slechls ccn Rl
jl
ksleen,maar levenseen Duilsch a'laneleellnasj datalzoozontler toestennlning dcs leenheel
's nict op ecne A-rouw versherven nxogt. lmnaerswerd hcm bi
j
1t)van eenen Keizerli
jlten bl'ieftoegezcgd,datindien hi
jzondermanneli
jlken erfgcllaan'
los-erZO'
I'er-jt,l
Inaalzd )tl' zj-ne dcchter ofdochtershem zoutlen opvolgen in hetgraafsclaap en in tlegoe1282 dcren,welkehi
jvan hetDuitscheRi
jk in leen hield.Xogthi
jeenen onrnondigen zoon
achlerlalen,dan zou devoogdi
jaan zi
jnegemalinwordcn toevertrouwd (1).
Iletwasin dien ti
jd,datrLohlseen nieuwen togttegen deW est-Fl
'iezcnondernam ,
om zeo mogeli
jk, dithalsstarrig volkvooralti
jdtebreidelen. Xeteenewelbemande
vleotstevende hi
jlangstle Zttidet-zeeen landdeteRGjdenes. DeW est-Friezen waren op hunne hoede, en welhaastwerd nabi
jScltellinkltouteen bloedigeslag geleverd. Onder hetbevelvan wlxoLAis'
ran Kat.
v,behaaldchetgrafeli
jlteheirdezege
cn vervolgde tlen vi
jand twee mi
jlen ver,toen deoverwinnaarterugkeerde,helgeell
.

hem zeer euvel werd genomen. FxuoRls zelf steltle zich nu aan hethoofd eener uilgelezenc bende en drong verdelgende, allerwege de onlslelde Friezen verslaande of ver-

dri
j4-ende,totaan Iloogwoltdetlool
-. Hierverdubbcltle deherinnerilqg van hetlafhartig

(1) V .

iIIERIS

Charterb . v . Holl. B . I, bi . 412 .

(2)TEw.
&TER;Faderl..
M'
Jdf.D.1.bl.227. Yel'g.w,
$GEN.
k.
th)D,111.bl.23 25.

(3)Bltosllolzlt,D.1I.bl.195.
(4)KtlllT)Ilt
'&t.Crff,Com.T.II.P.lI.p.861--863-
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56vermeordcn van Koning w ILIZEM aller Avoetlc, en eene gcweldige slagting ontler de12.
1300

weerspannelingen getuigde vandeschrilkkeli
jkstewraalt. Eenenoudenlnanonderdegcvangellen werd li
jfsbehoud gesclaonken, dewi
jllli
jde plaatsoctdekte waarhetli
.
jltdesK0Ilings verborgen 1ag,hetgeen de m oordenaars, naar m en wil, elkander plegtig gezwo-

ren lladden, nimmer te zullen openbaren. FsoRls liethetoverschotzi
jnsvaders naar
Utreeht,en nadathierecnepleglige li
jkdienstgevierd was, naarAll-ddelhttrg'voeren

en in de abdi
j aldaarbi
jzetten (1). Graafvrlslzsx llIsticàtleindertien honderd vi
jf
en twintig,in deKerk dierabdi
jccnekapelvoorderustvan 'sKoningsziel;cn meer
dan twee eeuwen later werd aldaar, op lastvan Koningin 5I&RIA , Landvoogtles der
zYederlanden , een praalgraf tcr zlagedaclztenis van den gesneuvelden Verstopgerigt.
Dit gedenkteeken van de dankbaarheitl desnageslachts werd deor de vlammen cn dc

beeldstormersverwocst(2).
Het bli
jkt niet, wellke bewecgredenen Graaf ry
uohrslhansweerhouden hebben,de
Avest-Friezen geheelte bedwingen,tlaar hi
j,naar eigen getuigeiais,))deze zi
jnedoodvi
jantlenxiermaalachtereanvolgend geslagenenteeenenmaaloverwonnenhad(3).,: Om
Dreehterland in ontzag te houtlen, werd he@slotteJkNjdenea gebouwd,helwelk
mcnigen aanval van de Friezen moest vcrduren , maar welks dappere bezetting hen

eindeli
jlk, met zwaar verlicslen aftogtnoodzaal
tte (1). W elligtheeftde geboertevan
'sGraven zoon zax l, wellke men l'ermoedt dat om dezen ti
jdp.laatslaad (5), den
A'oorlgang des AY
'est-Frieschen lkri
jgs gesluit. Deze gebeurlenis moest eenige noodwendige wi
jzigingcn in het huwli
jksverdrag naet Koning zoc-xlto van Ellgeland te
weegbrengen;en lletisnietonwaarschi
jnli
jk, datGraafrIzoRlsdezebelangri
jltezaak
wilde vereffenen, A't
sôr dat lai
j zich in cenige andere mengde. Hoe ditzi
j,menlzvau
vindt dat dit tweeJ'aren later geschiedde, cn er ter-ens onderhandelingen werdclzaan-0Ogst,
maand.

geknoopt,omtrent een huweli
jk tusschen 'sGraven zoon en 'sKoningsdochter xI-Iz.
t- 1284
rETU. Erwerd bepaaltl,dat deGraafzi
jnerdochterhonderd duizend ponden zwarten
lournoîs tot bruizschat zou geven , waarvonr een vierde gedeelte des graafschapsvan

uolland, ter keuzcdcsKonings, zou verpand worden,dech datten allen ti
jdelos-

'ItllEtxtr
sl
'Recrnàrou )
(1)AlEsls STOX.
E, D.11.11.IST. L1.210 215. J. DE IIEKA: p.94. IV
p.526. D e .
A7crJ,
''
lttt de laage landen?b1. 154. J.A z-EArols, Lib.XXIV.c.14.p.218.

(2) AIEERM,
kxJ Gesclt.r.Gr.wlttExJD.II.B.V.b1.294.
(3)Zie dcn mel'
kwaarditjen bpiefvan rteltlsin de Fransche taalaan Koning EnrAlln 1 vnn Ett-

gclcsd gcschrevcn,Iaijv.MlElkls,Chal-terb.r.11011.D.1.b1.431.
(4)MEL1sSTOKE?D.ll.B.I7.l
nl.2l5.
(5)Vwl wlzx op M'
AGE,
NAAa)St.111.bl.15.
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1256- baarz0u zil
'n . wanneer de Graaf of zi
rine nakomelinucn,de bcpaalde som ()p ecnslton-
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.
en aflossen. 'sGraven zoon JAx z0u den Koning toegezonden en aan eene zi
gncrdoclz'
'

jters worden uitgehuweli
jkt; waarna Graaf rIaoRls aan de Prinsesvierdulzend en zî
ncn zoon zesduizend ponden tournoisjaarli
jk-szou toeleggen. Indien zAx kinderloos
overlecd , zouden Holland en de andere goederen van G.raaf Fluohls op axavowsvs en
NARGARETHA srerslerven
Xen ontwaart hieruil,laoczeer rx-oltls strecfde en niets
onbeproefd hviltle laten , om zich naauw aan yrovAlto te sluiten. Of nu dit strevcn uit
slaatkundige en baatzuchtige eogm erlten , dan uit hetwelbegrepen belang dcs lands

voorlvloeide,zalhetxervolg dergeschietlenisopheldercn (2).
Deze huweli
jksontwerpen echter ondergingen weder eene gelzeele verandering door
t
len dood van wl-rolsrs, wellke zeren dagcn later veorviel. Xen ltwam nu o'vereen,

(lat ))de Itoning, op bepaalde ti
jden, vi
jftig duizcnd poudcn zwartcn tournpis,ter
zake xan llet lauweli
jlk zi
jner tlochter nact 'sGraven zoon,zou uilkeeren;laetrectls
ontvangen geld cchtcr zou terug gegeven wordcn, wannecr lletlauweli
jlkdoor tlen
dood van een der verloofden vcri
jdeld werd. JonkheerzAx moesta1sI'
II
J'zevenjaren
Jaereikt had, naar E ngeland gezonden worden en daar zi
jne opvoeding ontvangen.
Stierf een dcr vcrloofden , dan z0u tle overleventle aan cen andcr lkind van den Koning

of tlen Graaf uilgelluweli
jltt worden.'' Belaalvedezc laooftlpuntcn,werden mcdc de
bruidschatcn làetonderlloud A'
anhetverloofde paardoorGraafFluoRls, dewcduwegiftvan
de Grasrin BEATRIX , en andere zaken van minder gewigt geregcld. Tot naltoming

dcs verdragssteltrl-oltls zich en alzi
jnegoederen terbeschiklking van den Paus, aan
wiens ban lai
j zich onderwerpt; en gceftden Koning van Engelalld, den Graafvan
K laaglderen cn den Hcrtog van Brahand vri
jheid,om hem en alle ingezetenen van
Bolland en Zeeland te bekommeren en aan tetasten, totdat aan hetverdrag voldaan

2van iq. Ili
j bezwoer dezevoorwaardenplegligli
jltintegenwoordigheid van denEngelsclaen
Wi
j
n
g
c
z
a
nt
c
n
;
,
a
n
v
e
l
e
uo
l
l
a
n
ds
c
be
Ed
e
l
e
n
(
3)
.
m aand.
1285 Inmiddels was l1i
J in den twistgewiklteltlgeworden, welketusschen den Bisschop
xan Utreeltt en de lleercn van Wpzq
ffel en van LF oerden op nicuw ontstaan was. Het
algemeen misnoegcl)in hetStlkltt over hetbestuur en gedrag van Bisschop zAx I, hatl
rx,oltls rceds in twaalf honderd vier en zeventig eene ongczochte gelegenheid aangebo-

den,om zich ,te zi
jnen voordeele, in deUtrechlschezaken temcngen. Hi
jwastoen
in een bi
jzonderverdraggetredenmetdewethoudcrschap enburgeri
jdersladUtreeht,

(1)V.xlznls?Chartevb.m.Iloll.D.1.L1.438.
(2)Vcrg.TEwATERpFc#c'-!.Ilist.D.1.Ll.229Jen sltnEnpxzxJD.II-b1.200.
(3)V.MIERIS?Cltarterb.%.Roll.D.1.b1.455-458. MFZGENAZn?D.111.L1.31-33.
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benevens tlen Raad en ï0meene gezworenen Tan llul*den, Xmetel,JM'
t
jdreeltten12
15
36
00
Loenen,hetwelkvierjaren laternaderbelkrachLigdwerd(1). DeUtrechtenaarsverbonden zich hierin,ten overslaan van eenigeStichtsche Edelen, )
)om destad teallenti
jde
voor den Graafenzh
komelingenopentehouden, en in hetverkiezenvanBisschoppen
*'
#nena

zich steedsnaarhem tevoegen;milslai
jlaunvanzi
jnezi
jze,beschermingenhandhaving
Hl
j laad daarenboven beloofd, zondermedeweten dçr stad
Utrecht,in ïeenverdrag meteenigen landshccr(vanhetStlolttP)tezullentreden(2).
Allergewigtigstwasdeze verbindtenisvoorrI-oRls. Zi
jtoch deed hcm overhetbezetten
desbissclzoppell
jken zctelsgrootendeelsbeschilkltcn, verbond voorname StichtscheEde1en cn gemcent
en aan zi
jne belangen, en maakle hem genoegzaam mecstervande
hunnerregten xerzekerde.''

lloofdstad der Bisschoppcn, wier overmoed en heerscbzuchtige oogmerlten tegen #p&

lalld lli
jdoordilalleste gemaklkeli
jkcrzou betcugelcn (3). W ellteninvloed hem tleze
overecnkomst verscl
laffe, bleek wclras tocn Bisschop J.
&x l zi
jllegesclzillen metGlzsBRECIIT ran Apzt
vfcl en m et de mannen der stad en landc van Utreeht aan de uit-

spraak desHollandschenGraafsonderwierp (1).Detwistwerdbi
jgelegd,en deBissclaop
verpanddeintwaalfhondcrd zesen zevcntig,hctslo!Kreeland metde heerli
jlkheid van
i'Iaarnen en vanEvenerzele aan ollsBltEcur
r van Jmetel, geli
jk lletslotM ontfoort
aan XIERMAX van W oerden (5).
Ditvcrvreemdcn van twee zulke belangri
jkepunten,welkemen tcregtalsdesleutels
l'an lletSté-c/?r aan de zi
jdevan Ilollalîd beschouwde,Arermeerderdein lletbisdom llet
misnoegen tegen den zwakken Kerkvoogd , welke te laatzi
jnen staatkundigcnmisslag
bel
bespeurde. Op aandrang van GraafrxuoRlsmoesthi
j echler oven , steeds den raadvan
olzsBaEcu'
r van W z?zz-fclen zAx van A'kïà te volgen , waartegen de Graaf wederkeerig

verzekerde,hem ila allesbehulpzaam tc zullen zi
jn (6). lletsclai
jntevenwel,datde
invloed en laetvermogen desHeeren van Azz
lq
vzcfspoedig den nai
jverdesUtrechtschen
.

adels en de bezorgdheid van FsoRls V hcbben opgewckt. Eenige Stichlsche Edelen ,
met zwEozlt ran Z?
,
lz'&zl aan llet hoofd , slolen met den Graafeen verbond , waarin

(1)'V.MlERls,Chartevh.r.11011.D.1.bl.375,397)398.
(2)KI-I;IT,Htst.crzl.Com.T.1I.11.II.p.802.
(3)Vcrg.IIIIZDEROIJXJD.II.L1.196.
(4) V.MlEllls)Chartelh.m.Iloll.D.1.b1.376.
(5)DEIIEII.
:,p.95. Verg.Naleez.op de faderl.Jfzdf.bl.1A0.GaprBz,overz'I
-oRlsV.bl.81.
(6)Zic dcn bl'
ief van dcn C3dcn van Lenfcmaand 1,
277/8?bij vzw MlERls)Charterh.z,.Holl.
D. 1.b1.388.

'
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11230
560- zi
j hem bi
jstand beloofden in hetbemagtigen s'an Utl.eeh,t, wcll
tcstad, zoozi
jhetal
met!olzsxltEcll'
r niet cens,toch denBisschopolagezind was(1). Dat(litl'aneen gewenschtgevnlggeweestis,bli
jktuiteenl'erdrag van vrielldschap,achtdagenlatertusschen den Graaf en de stad Utreeht gesloten, waarin Fsonlsvaanneemtdaarbinnenalles

tezullcn schiltl
ten,overeenlkomstigden raadtlerEdelen (2).DeBisschopverzoendeziclz
ecnigc maanden daarna metzi
jne zetelstad,en olasBlz
kEcllT el'
lARFOUD '
/JJOIXm8tel53701*dcn in dicn zoenbrief,zi
jne ))getrouwen''genoemd (3).
Devriendschappcljkebetrekkingtussehellhen en den Stichtschcn Kerkvoogd,wertl
spoedig verbroken. GlzsBREcu'
r van a#zpz
t
vfdf was (loor hetbezitvan het slotKreeland ,
gebouwd om hem in toom te houden ,meestervan de K eeltt geworden , en k-s3'
elde ntt
de Sticlztschell door hetheflbn van eenen tolOP dien stroom. Om hieraan een einde te

maken, eischte de Bisschop het slot K reeland , eerstnaarhetscl
ai
jnt,onvoorwaarde-

li
jl
t(4),maarvervolgens,even vergeefs,tegen voldoening der opgeschotenc pandpenningentcrug (5).Alen trachltenu olzsBREcllr
.
rvan z./z?zz/c?doordewapenen tedwingen,
ffbprdczl in een hevig
tloch de Sticlatsche benden werden door hem en HERMAX ran ''

evechtbi
jZoldet-zngegeslagen en totaan Amerafoortvervolgd. HERAIANwerdzwaar
gewond,en aan dezi
jdedesBisschopssneuvelden s'
rEvEx enFREPERIK vanZ?/,ïJ:n(6).
Graaf rLoRls schoot ter hulp van den benaauwden Bisschop en belegerde K reeland ,
llelwellt door Altxoup van Wzzlqvf:/ verdedigd werd. Glzssnzcn'
r trok aan om het slot

ttlontzetten, doch werd bi
j Loenen deoreene bende'eeuwsch kri
jgsvolk,onderbevcl
3ran Kosrlzx ran ApzleJ'J':,geslagen en gevangen genemen. Hi
j zelfmoestnu deovergave s'an K reeland bewerken. Men bragthem vnor laet belegerde slot, hetwellt AIt-

loro, na een mondgesprek metzi
jnen broeder GlzsBaEcll'
r,onder'
llehoud van li
jfcn

(1)Zic den brief van den 28sten van oogstmaand 1278, bi
.
'vlxxlsRlsJ Cltarterb.r.11011.
)
D. 1.b1.397.
@

(2) Zic den bricf van dcn 5den van Herfstmaand 1278,lliivAw MlEals, Cltarterb.r.Holl.
D.1. bl.398.

(3)V.spàxx, Ilist.d..
Mecrezlr.Amstel, b1..44. Vcrg.cltoznEz ot-eî.Graaf rzoalsV,
bl.83, 81.

(1)QRnEBE,overFtoRlsVJb1.82.
(5)Ziedeuitspraak van eenigeHollandscheEdelcn,bi@
ivwx MlEltlsden zlsten vanLouwmaand
.F

1279. D.1.b1.399.

(6)D:BEKI,p.79. Ilkoz,225. Datdezebeideschri
jversten onrcgte cn tcgen dc gctuigeni:
van s'
roxE, ditvoorval onder Bisschop J&x 11 ol-ran Zcrî!plaatscn) is rcedsaangetennd doorwz
koewA.
kR, D. 111.bl. 37.

1)E S Y A 1)E R L A 5 1)S,
ledcn , den Graaf in hantlcn stelde. re bcitle lleeren van z/zntv/cl wertlcu ofrevaugen 1250-.

13
.00
naarileeland gevaerd (1).
Xeer tegenstand bond lletkleine, minderslcrke slotAlont
foort, docl)mcesteilldeli
jk o0k zwicllten; en FLoals lietonedelmoedig,de,
dapperebezetting,,
ss'elltc Lcln
ongevecreenjaarhad bezig gehouden,op tweena,ontlaoofden. HERMAX van /Fbc?'-

den, wiensgebied door rsGraven vollt was verwoestgewordela, had inmiddels hetland

geruimd en werd sedert, dooreen bisschoppeli
jltvonnis,gebannen (2). GraafFtoals
lietzich zl
jnebewezen dienslcn belalen,en voorde zesduizend ponden,welkclai
j als
oot-logskosten en schadevergceding eischte, werden hem Alttg-den, Afzocg.
p,D z
-emen ,
''
fz
-zxlt
cîpzcr/?gwc/i en de ambacllten van Olldemater, JF/crtfczlen B odegrarell, allc
.

Stichtsclae leenen,doortlen Bisschop van Utrechtverpand (3). Hiermedewasccllter
lliet alles met den Glaaf vereffend. Ftoals toch vorderde eenigen ti
jtllater van dcn
Bisscllop gelden terug, welke hj hem , ten belaoeve des bïsdoms, verstrektlaad. De
KcTltvoagd was nietalleen ongczind hieraan te veldoen, maar sclli
jntzelfsde wapenelt
legen tlez)Graaf opgevatte hebben. Avat hiervan het gevolg geweest is, wert
ltcvellm in verlneld als de uitspraak der goede mannen , aan wie (le beslissing vallditgeltle,

-*

li
gk gcschil was opgedragen. Zooveelbli
jkt, 2atoverden Bisschop, wegens'ontler-6 van

.
sclaeidene vergri
l.pen, door den Pauseli
lzn.
ll
ten gezant de kerkban was uilgesproken, doclzBl
1o
reui5
é

datllà
jlziervan, op verzoek van Fl-oals, ontslagen werd,ondervoorwaarde dcn Graaf
i
1e voorgeschoten 8om tevoltloen (1). W.einig dagen latererltendedeBissclaopindellBl
19ocv
a,:
Il
im aag de wettigheid der schuld , en de onderlinge vriendschap werd hersteld /s5).
1a8g
Door tusschenkomst hunner magen en vrienden werden thans eok de llcercn ran
zlm8lel uit laullne langdurige gevangenschap in Zeeland geslaakt en metFluoRlsvcr-

zoentl, wiens hartle voorwaarden zi
j, doorden nood gedrongen,eintleli
jl
t hadden in-27van

gcwilllgd. GrzsBltEcu'r moest,ten behoeve des Graafs, afsland doen van N aardznger-ma
svi
inna
'
tl,
land , Jfàzf
-#t?zlen H widerpoort, Jkh-ndelknerhroek en hetReqgerahosclt, welke goc- 1285

(1)XEtlss'
roKE,D.lI.B.1V.bl.205-207. DEBEKA,p.98. J.A tsvnls,Lib.XXI.c.XX.
p.222. D e K lerk lïf de laage Zczldcp, b1. 152, 154. Cron- de N p//czlf. apud M&'
rTII&Er
A tlalect.T.V. p. 516.
(2)llEI-ls STORE,D.II.B
..1V. b1.208. DE IIEKA) pp..998
8..

p, 222. SVAGENAAR , D.111. bl.38.

J.
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(3)llRoEI)
E1orel'J?-cc.
/ lpttllllsVJb1.86 88.
(4)V.MlEltls, Chalnterh.r..
/.
fp//.D.1.b1.4é9,430.
%
(5)V.MltRls, cltarterb.r.Holl.D.1.b1.119. VeI.g-v.wlzx np wltlvà-k,ta7St.1!1.1.)1:2:'
6RnEI
)E?oret.Grcc/ rtoltlsVJL1.96--93.
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1256- deren vlzoals, even als vroeger de Heer ran .
Z#AZZ,
#Z:J, van ltet Stl-cltt in lcen zotf
1300 h

ouden. Hi
j moest beloven, buiten 'sGravcn bewilliging nergens eenige veste of
sterkte np tewerpen, en ziclzmet zi
jnebeidebrceders,Ausovo enwlslazM,verbinden nooittegen Ilolland ofUtrecltttedienen. llunneeigen goedercn fallodiatontxingen zi
j alsregteleenen van den Graaflerug,uitgezonderd Zmstelredamme,waarvân de giftaan Jzkx PElts'
rx bevestigd werd. Ter nakoming van dezen zoen, van wel-

lten wi
jdcoverigepunlen stilzwi
jgend voorbi
jgaan,moesten zi
jeenigein-enuitlandsche
borgen slellen , onder welke de Herlog van B l-ahand m et de Graven van Gell-e el1

Klee; gcnoemd worden (1).
Genocgzaam opgell
jltenvoeten weiniggunstiger,werd laterII>:ItAIAN Tan W p6'
rdd'
/t
30 vap mel Graaf rl
o
Rl
s
v
e
r
z
o
e
nd
.
l
l
j
i
mo
e
s
t
z
i
j
n
e
i
g
e
n
go
e
t
l
,
b
i
nn
e
n
de
h
e
e
r
l
i
j
l
t
he
i
d
v
a
n
IuentelnaanclkKoerden of elders gelegen, den Graafopdragen ,om het weder in Ieen vallhcm terug
1287 te

ontvangen; hetstecnen huisleJFoerden teallenli
jdeveorden Graafopenhoudell,
en bovendien ecn vasten burg bouwen, welken lajinsgeli
jlksvan denGraafinlcen
ilield, cn die ter bescherming van Ilolland zou streltken. Hi
jverbond zich, zi
jne
dochternietdan met'sGraven bewilliging uitte huweli
jken, noch Hollandsche ballingen eene schuilplaals te verleenen. Eellige Edelen methullne mannen slelden zich t0t

borgen voordegetrouwevervullingdezerovereenkomst(2). Zulk eeneafgepersteverzoening, gepaard me: zoo vele opoFeringen, moestnatuurli
jltdebeide Edelen zwaar
drultken. Graaf Fluol
txs begreep diten trachtte hen door eerbewi
jzen aan zich teverbinden.Hi
jverhiefhen totzi
jnevoornaamsteRaadsmannen en gafhun boven anderen,
deelinhetbewind (3). En zoolaijooiteeneRidderortlevan sT.zAxosheeftingesteld,
helgeen nog geenszins beslist is, dan was olzsBltEcu'
r van Wzzlwzd! onder hare eerdle

leden opgenomen (#).
Geen minder voordeeltroltGraafFluoalsuitden twisttusschcnHertog zAxlvanBraband
*
en Graaf Rzlxovo van Gelre over llet bezitvan L'
lmhurg , waarop beide aanspraak

maakten, Immers is het bli
jkbaar, dat de Herlog, om denGraafs'an Ilblland aan

(1) VAx MIERIS, Charterb.p.11011.D.1.b1.460- 463.
(2) Vzx xlERlsJCltarterh.p.H oll.D.1.bl.467- 470.
(3)XEtlssroRx,D.I1.B.IV.b1.257.
(4)V.MlEals:Cltarterb.m.11011.D.1.bl.524. 5VlGExz,N=, D.111.b1.42JnochBltnEnollxJ
D.II.b1.198,betwi@
i
@relen,gelijk v&xwlzx op wwozwlkR, St.111.bl.21,de Baron o'vvov vàx
xlaonxcn'
r en anderen (zie de Letterbodevoor 1826),de instelling dierRidderorde, wierbcstaan
de fvec Brieven over de Jlïdtfernrtfe ran & . œacobs-Broederscltap , van den Baron .'an Lvsous

v.
kxusxxEx,nietbuiten twi
jrelgesteld hebben. Vcrg.oaoznE,orer rtoRlsV.bl.94(2).
.
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zich te binden, hem van de lesnhulde voor heteiland van Zul-d-Kolland , wellte de 125(JHollandsche Graven sedert twaalfhonderd drie,aan de Hertogen van Brahand verpligt 1300

M'
aren,geheelontheven en hem laulptegena'
lzl
jnevi
janden,behalvedenKeizerenden
Graafvan Klaanderen, heefttoegezegd (1). Bi
j hetuitbarslenvan denkri
jgtegen
AEINOUD,sloten zi
jeen verwerend verband metelkander,enFLoRlsondersteundeden
Hertogmetkri
jgsbenden (2). Na eenigeTi
jandeli
jkheden werddoorparli
jen lletgeschil
aan tle beslissing der Graven van F laanderen en Henegoumen overgelaten;en rLoRls

sloothierop een afzonderlj
ik besland metltElloro,waarbi
jmen zich aaneeneteruggave
dergevangenen,enverderaan deuitspraak desKoningsvanEllgeland onderwierp(3).
Doch allesbleefzonder gevnlg, en dekri
jg ontbranddeopnieuw en lae3riger. Graaf
ryuoars zond Zeeuwscheschepenenlkri
jgsbenden onderbevelvanV-OLEERTvan W/rz'6len en zAx van Aczl:z'q
v: den Hertog terhulp (1y
h. Gelrewerd vreesseli
jk geteislerd.
Het geluk bekroande de wapenen' der twee bondgencoten ,wclke overeenlkwamen,dat
de oorlog op beider ltosten en baten zou vorden voorlgezet;datmen niet,dantezamen ,
vrede zou sluilen; en dat, zoo de GraafTan Gelre ltinderloos overlced, de helftder

goederen,wellte hi
j s'an dcn Hertoginleenlaield, nameli
jltdeF:làzzt!e, deTieleren Bommelerwaard,vri
joprx-ohlszoukomen (5). Tel'ergeefstrachttemenKolland
metGelreteverzoenen (6). FroRIsbleef'sHerlogsmedehelper,en toen waarsclli
jnljk werddoorzt
jnebenden deGeldersche'burg TenAz-:zzzt)t
?xGrare,verwoest(7). Bi
j
den vermaarden slag van W oerzltgen, den Ai
jfdenvan Zemermaantl twaalfhonderd
achten tachtig,washl
j niettegenwoordig,doch werdals'sHertogsbondgenootbegrepen
in denvrede,welltehetvolgendejaargeteekendwerd (8).
Xiddelerwi
jlLad hi
j zich in eenen kri
jg met deW est-Friezen gewiklteld. Door
de ongemeen groote walervloeden , wellte in den winter van twaalf hontlerd zes ell

(1)Ziedebrieven van 10van Wiinmaand 1283lli1
-v.xlEEls,C,Jcz-/crJ.1,.11011.D.1.bl.42
$3J
434. V.wlzx op wzosxzklt,St.111.bl.18. Verg.sltosRozlx,D.II.bl.201.

(2).
lll
j-ml,
rolly
-'
z
h- mczl zlx vzx HEEI,UJ uitg. door z.r.wxtsExs,Brussel1836,B.1.b1.107.
Verg.IlrvnEcopEh op MEtls sToltE,D.lI.B.lV.bl.316- 318.V.wIJwopM'AGESAZaJ St.l1I.bl.18.

(3) 'Vkx MIERIS,Cltarterb.m.Holl.D.1.b1.437)448.

(4)Vwx HzEtv,B.1.bl.108.
(5)VAx xlEllls,cltarterb.m.Iloll.D.1.b1.465. De.overcenkom stisvan den24 van Hcriktmaand 1286.

(6)V.xxERls, charterb.r.Iloll.D.1.bl.466.
(7)V.zlEEl.
v,B.1.b1.128.
(8)Vlx M'IJX opM-IGEItAR;St.lIf.b1.20. Y.spzsx)St-df,1,.Gelderl.9.1.b1-298J318.
lI.DEEL.
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1256- zeven en tachtig een grootgedeelfe van Zeeland, Zalwd-K olland en de landenaan deze
1300
.
en gene zi
l.de van het K l'
le overstroomtlen,was in lFest-Frl
esland eenegrootemenjgte
volks omgekomen en de onderlinge gemeenschap derinwoncrs,door hct onderloopender

lagerelandentusschendedorpen,grootendeelsgestremdgeworden (1). DenWest-Fl'
iezelz
washethierdoorondoenli
jkgewordendenGraaf, welkehcnthansvooralli
jd wildebreidelen,eenegenoegzamekri
jgsmagttegcntestellen,temeerdewi
jlhethunaanvaartuigen
ontbrak,om zich tevereenigen en dcn vi
jandvan hunnekusten aftehouden. Hetviel
derhalve OIRK van B rederode, Bevelhcbbervan 'sGraven schcepsmagt op de Zttzder-

zee, nietmoei
jeljk heteenedorp nahetandereaan tetastenen teonderwerpen (2).
GraafFLoRlsvolgdehem ,toen hetwatcrgevallenwas,meteen talri
jk legerenstichtte,
ter bedwinging der W est-Fliezen ,vier slerlte sloten : een le Rledemhlik , om den toc-

gang te water naar D recltterland open tehouden;eenander,N ieuwenhttrg genaamd ,

nabi
j Jlkmaar totdekking der grenzen van Kennemerland.
;nietvervandaareea
derdeslot,Mzddelhurg) en aan denoostkantderZj'
)k?:,hetslotE:zlvr
éxezèsz,rg,om
denweg naarW ent-Frle8land teverzekeren. Een yi
jfdeburg, Nleuwendoorn,wertl
door hem aangelegd doch nietbi
j zjn leven voltooid (3). DeW est-Friezen van'het
a()xanIlbttt?cpzzwr (Ilbogzrouder) Jz?zlccâ,
/'verzoenden zich het eerstmet den Graafen
LO'''''h o hetslot Toorenhurg
, hul
nlaand.zwocren em p
deen trouw (1). DeDrechterlanders,well
te
1288 de tusschenkomst desBisschopsvan Ctreehthadden ingeroepen, volgden weldra hun

zlvauvoorbeeld enontvingen, evenalsztj,van vIaoaxskeuren en wetten (5).W einigdagen
Lente-jater verleende de Graaf aan M edemhlik en M onnzkendam onderscheidene handvesten

maand.

,

voorregtenen stadsvri
jheden (6). Xen meent,dathi
jook om dezenti
jdteMedemblzk,
geli
jk in Ilolland,eene munt heeft opgerigt (7). Teœelwerd eenjaarlateronderp . 98 . J.
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(2)MrltuEtxrspRocrRàroltin MATTHAEIZnalect. T.1I.p.531. Pitdezcn Schriivcrbliiktniet,
dat rtouls,tocn alom xoor Ileer mc?zFrieslanderkend werd,geli
jkwAGEXZAR,D.111.bl.44,
*F

uithcm verhaalten BII-DEROIJK , D. II.bl.l99 , getrouw navertelt.
'

(3)MEtlss'
rol
t:J1).ll.1).1V.bl.223-227. occoscàntixsls,b1.124.Eenlgenmeldcnzdat
Jlctslotte ('
Vedemblik uit de vervallen werken eells kasteels,weleer doorKoningRA.nBorobewoond,

wcrd opgctl'
okken. V.MlEhlsop deKlerk uitdelaageLanden,bl.158(1).5og hedenworden
te Liledemhlik, de bouwvallen van dit slot, Let kasteel van R&oB0ro genoemd.

(4)V.sllERls,Charterh.w.Iloll.D.1.b1.473. Verg.oude#p#.Dir.Kron.XIV Div.c.14.
bl.179. b e A'
lefW-vz-fde laage Landen,bl.157.

(5)V.xxEnls,Cltarteïh.t,.Iloll.D.1.b1.473-478.
(6)V.xlxuls,Cltarterh.w.11011.D.1.b1.478-492.
(7)AVAGEXAAR,D.111.bl.45.
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worpen en lFest-Frl-esland, door hetleggen van wegen en di
jlten, toeganlteli
jk12
13
J0
Ct)
gemaakt (t).
Ondertusschen was in Zeeland root misnoegen gerezen. Hetfnuiken en inbreuk
maken op de regten des adels, het handhaven van den landvrede,hetbevoorregten der
steden en het beschermen der gemeenlen tegen hetgeweld en de onderdrukking der
Grooten, hadden in hetbjzonder de Zeeuwsche Edelen steeds meer en meer van Graaf

Fluohlsvcrvreemd (2). Het heffen en invorderen vanzeltereongewonebelasting door
den Graaf, uit welkebeweegredenen dan ook opgelegd,voeddendien haat(3). Het
misnoegen liep eindeljk znd hoog, dattwee en dertig Zeeuwsche Edelen zamenspan- 128:
den, Graaf GIJl van F laanderen hulde en manschap zwoeren 5'001*laetland tusschen
de Sehelde en H eldenzee en beloofden , hem te ondersteunen legen yroRls, die h0e
diltwi
jls daarloe aangemaand,de vergri
jpen tegen hunne voorregten en gewnonten niet

wildeherstellen (1). GulvanKlaanderen Lad cvenzeergrieven tegen zijn schoonzoon
als de Edelen. Fxaohls, tot mondigejaren gekomen, had nietalleen de overeenlkomst
van twaalfhonderdzesen vi
jftig doorzi
jn VoogdmetKlaanderen aangegaan,watde
Zeeuwscheleenhuldebetreft, niet,z0oa1sbeoogd was,bekrachtigd,maarzelfsbi
jden
Keizer in twaalf honderd zeven en tachtig bewerkt, dathet verdrag,m etbetrekking

lot ditpunt, voornietig en vanonwaardeverltlaard werd (5). Laterwenddelai
j zich
op nieuw totden Keizer, welke in eenen brief de Edelen,met name zz
tw van Adrzt:t
vé'
:,
DIRK van Brederode,w OLFERT en FroRls van Wt?r.
v:/dzl, zAx ran M aeletede,uvoo van
A-rufzlïwézezt, wxcorAws raytKata en hunne aanhangers,dreigend vermaande, zich aan

den Graafvan Holland,hunnen wettigenHeer,teontlerwerpen (6).Ten zelfden dage

(1)WAGENAZ.
R,D.111.bl.46.
(2)Wzosxàka)D.111.bl.47. V.M'lzxop v'lGEx,
kàR,St.111.b1.23.BltnsRofzK,D.1I.bl.204J
vergeleken mct MEtls STOKE, D.Il.B.lV.b1.230 , 231.

(3)W'IruEtxrsl'lkocrawToR,ad annum 1287.p,532. Verg.sltoERolzxpD.1I.bl.205,2X .
(4)Ktrl'
r,Ilist.Crit.Com.T.l1.P.I1)p.893. T.1.P.II.p.342.
f5)5r. xlEuls, Cltarterh. r.11011.D.1. b1.467. Ktvl'
r, Hist. frkf. Com.T.II.P.1I.
P. 884. T.1. P. 1l. p. 317 )341. Fsonls m oge het weigeren dcr leenhulde aan Flaanderen a1s

regtbcschouwd hebben,volgensBII-OERDIJK,D.l1.bl.2035hetwas echterin hem eienminrejtals
Letin qraafwll-txx11gcweestwas. ZieLiervoor,b1.247(29. 0p voorwaarde>an lecnlluldehad
lliimetnEATRIX, orl'sdochter,Zeeland :cttlcdfer k
bkltelde ontvangen. Zie lliervoor,b1.334.

(6) V.xlEltls, cltarterb. r.Holl.D.1.bl.505. Ktclv,Hist. crïf. Com.T.II. P.II.
p.904- 907. Ovcr dcn brief zelveno den 8sten van Bloeimaand 1290 gegeven, raadplege men

xtrl'
rin 1.c.T.1-P.1l.p.236:339.sqq.351 (1).
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12541- erkende echter de Keizer ook het regt dezer Edelen op hetderde gedeelte in de beden,
130() h
.

etwelk rsoals hen betwistte,en waarover zt
j zich bi
jhetHoofd desRi
gksbeklaagd
hadden (1).
Dekrtjg me@F laanderen wasinmiddels uitgebroken.Graafocx,van den onzerstantl
deszeeuwschen adels verzekerd,was op lfalclteren geland enhad onmiddelli
jk het
beleg voor M iddelhurg gcslagen. Doch h0e geheim m en alles gehouden had , was

echter de aanslag rraoRlsnietverborgen gebleven. Hi
jhad zi
jncgemalin enzoonzA.
x
naarMzddelhurg gezonden,hctzi
jom hierdoorzl
jn schoonvader,welkenhi
j trotlwcns
beter moestltennen,van debelegeringaftehouden (2);hetzi
jom deninwonerseen
bli
jk van vertrouwen te gevenenhentoteengedragteverpligten,datdaaraanbeantwoordde(3). Ook had hi
jdestad dooreen bemoedigenden brief, tegenallegeweldznovan
L1cnt
2va
nbinnen a1svanbuiten,gerustgesteld(1).Deburgers,gedektdoorde
A /rrz-cr,eenwele.

lnaznlj. voorzien en welbemand Kasteel,boden denVlamingenaandeeenezildeendenVlaamsch1290 gezinden zeeuwen aan de andere eellen hevigen tegenstand, totzi
j na eenigeweken,

zich gedwongenzagenmctRossar
r,zoon van Graafotiz,overeen tekomen,datzi
jhem
1: vande stad zouden overleveren,wanneernietbinneneenigedagen ontzetopdaagde,ofdevrede
Bloeim .

gettoffcu werd (5). ncchhetberîgt, datrruoRlsmeteenevlootZ'
ier,
lkzeegenatlerdis,
.

mcg oogm erlt om M '
iddelburg te ontzelten , geeftweldra eene geheel andere. wending
aan den loop der zaken. Hetbelvg wordtopgebroken ,de Vlamingen verlaten Jkralc//crdzl, en Graaf ct7I beweegtHertog JAN I:an Braband,om a1s middelaar tusschen
laem en den Graafvan Ilolland op te treden. Na de sterkste en opregtsle verzekeringPn van de vrcdelievende stemming des Graven van K laanderen , gplukt hetden Her-

tOg, den argloozen FlzoRls te overreden,zi
jnebenden terug tezenden en zichmet
hem naar B zervliet te begeven , waar Grl,hun beider schoonvader, gelegerd was en

de geschillen in derminnewenschtetevereFenen. Eerstbi
jhunneaankomstontdekt
vsoavs het laaghartig en schandeli
jk verraad, toen hi
j onverwachtsin verzekerdebewaring werd genomen. In deeersteopwelling zi
jnerdrift,beschuldigthi
j Jz
txvanBrahand 4an d'
ezeverfoei
jeli
jketrolzweloosheid,en vaartindebitterstebewoordingcntegen

(1)xsvlry Ilist.crff.Com.T.II.P.11.p.907. BoxuonxopltEvcEasul
sllo)clti,
on.w.Zeet.
D.II.b1.91. Verg.GROEBE,orerFIZORI:V.b1.101(19.
(2)WAGEXZIR,D.111.bl.48.
(3)BItDERDIJKzD.lI.bl.207.
(3)KtrxT,Ilint.Crit.Com.%.Il.P.I1.p.900.
(5)MEslssTpKz,D.II.B.lV.b1.231-233. W ztnEtxrspnpcrRz
tTo:,p.533. Ktrzr)#,
;,
:/.
o 'it. 6'
p- .T.1.P.II.r-.344. T.ll.P.lI.p.909.
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hem uit. De Hertogbezweertzi
jlleonschuld en dringt, om zich van alleverdenking1256tezuiveren, il'verig aanop hetontslagvan rroals,voorwienlli
jzich ten gi
jzelaaraan- 1300
biedt, en dat het geschilaan de uitspraak van drie goede mannen za1worden overge-

laten.Graaf0r1 bewilligthierin slechtsondervoorwaarde,dathj zelfmetzi
jnoudsten
zoon ROBERT en Hertog zAx ,dit drietal, zullen uitmaken. Froaxs geene keuze hebbende, belooft zich aan hunlle beslissing te houden en tot de geheele vereFening van

zaken in Bzerrlg-ettebli
jven (1).
Aan de uitspraak dezersçheidslieden onderwierpen insgeli
jksJAx van Adzl:tvz-:,w ox-- z valz
mervslt,
r van W prq
vcpzè en de andere zamengespannen Edelen , launne geschillen metGraafZo
lnaantj.
vI-oRls(2).Ditwasnognietgenoeg. FroltxsmoestdenHertog beloven, binnen eenen 1290
.

bepaalden ti
jd den GraafvanKlaanderen brieven van zekerheidtegeven,omtrentde
verschuldigde manschap, en zoo lang in Gent te vertoeven, totlai
j aan den inhoud
daarvan zou voldaanhebben (3). Onderdezelfdeverbindtenismoesthi
jaannemen,dell
Graaf van K laanderen ter vergoeding s'an oorlogslkosten, twintig duizend Pari
jsche
panden te betalen,waarvoor deHertog zich wederom totllorg stclde(1). Diendag
tlcden zAx van Aézl:l'
z'd en DTRK '
can BrederodeOP nieuw ,hulde aan Fronxsen belaofden hunnen ))lieven Heere Haren rxaoRlxsE, Graeve van Ilollant,te starde sullen

staen euwelicke,'' en zoo er eenige twisttusschen hen mogtopri
jzen, zich aandcjjxa,l
beslissingdesHertogsvan Brahandteonderwerpen (5). Denvolgendendagonderwier-mZoame
rand,
Pcnzi
jzicllallen gezamenli
jk metpxzoRls,aandeeinduitspraakderdriebenoemdescheidsJiedcn,wellkehierophoofdzakeli
jk netlerkwam (6): 1o.DevredetusschenKlaandel.elt

(1) MELI: STOKE,D.I1.B.lV.bl.233- 237. W ltllzsxrspRocrRzToR,p.532. KsrlTz Hist.
crit. com .T. 1.P. II. p. 345. T.lI. P.lI.p.913. Over het gedrag des llcrtogsvan Braband:

issltoEltnllK hetwonderli
jkmetzichzelven onecns. D.1.b1.273zegtLi
j,geheeltegen degetuigenis van xEtls sTol
tE, B.lV.vs.734 enz.datde Hcrtog vanBrahandtusschen Grxen rI-oRls

den dc/lel- meelde. D.lI.bl.208, daarentegen verhaalthi
@
ldepzlicéxrz
l/clz
licontsteltenisdes
Hertogs (bijhetgcvangen nemen van rtoRls),dielfc/ztothetzrerifzlf'
ggemaaktzag'
rczlz'
ltlk
een rcr/oez
lelï
p'ârerraad,-en bcwecrt,b1.210,datdeHertog demannietlpc:om teJetfl'zr
cgeylt
enz.; een man wiens edelmoedge aart felâewd doorhlinkt,bl. 214.

(2) KtrzvzIlht.crit. com.T.1.P.lI.p.346. T.II.P.lI.p.917.
(3) KsrlT,Hist.Crit.Com.T.1.P.II.p.346. T.II.P.II.p.919.
(4)Ktrlv,Ilht.crïf. Com.T.1.P.l1.p.3:7,348. T.lI.P.lI.p.924J927.
(5) V.xlEnls,Charterh.p.11011.D.1.bI.506. KtrxT,Ilint.f'rïf.Com.T.1.P.1I.p.348.
T.II.P.II.p.928.

'

(6)Kt:IT)Hht.crff.Com.T.1.P,II.p.3i8. T.l1.P.lI.p.930.
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112300
56- en Ilolland zalvastenonverbrelteli
jk zi
jn. 2o.De wederzi
jdschegevangenenen gi
jzelaars zullen uitgewisseld en in alhunne bezittingen hersteld worden ; alleen JAx van

/tea:,
vq
v:wordtvoorleenman van K laanderen erkendwegens zi
jn burg van Renes8een
honderd gemeten lands daaraan gelegen. 3o.De GraafA'an Holland cn zi
jneerven
.

zullen Zeeland J'àzâaz-c/zczzde Schelde en Ilez-denzee van de Vlaamscl
ae Graven in leen

laouden,enhtln daarvoarhuldeenmanschap bewi
jzen. 1o.W atdoorKoning wlrurzx
of zi
jne opvolgers in hetRi
jk stri
jdig metdezeleenroerigheidaanKlaanderen verrigt
is,zalvangeengevolg zi
jn. 5o.FLoalsza1trachten debevestigingdezerovereenltomst
van hetRi
jk binnelléén jaarte verkri
jgen, en den Graafvan K laanderen hulp bieI

(len , wanneer de Keizer hem , uithoofde dezer leenhulde, den oorlog aandoetofbe-

nadeelt. 6o. lletverdrag van twaalfllonderd zesen vi
jftig,tusschen rLottlsdenVoogtl
en AIARO.
&IAETII.
t van F laanderen aangegaan,zalGraaf FLoltls goedlteuren el1belkrachtigen. 7o. De Vlaamsche ballingen zullen voortaan in Zeeland /?:/c:.
vfcr Schelde mo-

gen woncn,ondervoorwaarde,datzi
jKlaanderen geen hindertoebrengcn.8o.Zeven
en zestig personen zullen in Zeeland aangesteld worden ,om als gezworenen ,alle geschillen tc vonnissen,uitgezonderd die welke deleenenenlandszakenbetreffen. So.Bi
j
.

verval van een leen, bl
j gebrek van erfgenaam , zalde dochterofnaaste bloedverwant
(agnaat) hetbinnenjaaren dagvaoreenebepaaldes0m ,naar zi
jnegrootte,vanden
Graafmogen verhefren. 100.Pe Graafzaleen Baljuw stellell, die allejaartwaalfweken,en tusschen Scltelde en Hel-denzee achtwelken rcgthotldt-'' W edel-zi
g'ds werd dit

verdragbezegeld. FLoRzsbezwaervrç
julill'
ig (denogreietdenohonne'
pp//zlzcz!),
zoo hetheette, voorzich en zi
jne erven deze voorwaarden, doch mogtBgervlietniel
6 van verlaten,vöt;r dat zl
j. nagekomen waren (1). Ondeirttus
schen wist hi
j te bewerlten,
Hooij

l
naand. dat Keizer RcnoluF bi
J ecn open brief verklaarde ))n e e bcwilligen, noch op eenige

1290 vrgz
J e te zullen bcwilligen, in hetgeen doorrlzoRlsbetreklteli
jk Rralcheren aangegaan,
verrigt,ofbeloofdwas(2).', Hetbli
jkt,dathj inmiddelsgeslaaktenopvri
jes'oetengezzvan steldwas(3). Immersgafhi
jnietlang nahetsluitenvanhetbewusteverdrag,eenen
0Os'
St- bi.zonderen brief,
naand. J
bi
jwelken hi
jzich verbond, op verbeurtevanderligduizendPari
jsche
l
Ponden,zich op een bepaalden dagteGentin gi
jzeling teslellen,totdatdeEdelenen
steden van Ilotland en Zeeland,den Graafvan Flaanderen altlaargenoegzameYerze-

kering betrekk-eli
jk hetachtervolgen derbepaaldevoorwaarden,zoudengegevenhebben.

(1)Ktrl'
r,Il'
ist.Crit. &/p1.T.1.P.II.p.349 sqq. T.II.P.lI.p.936- 959.
(Z) V .

MIRRI5

Charterb, v . Holl. D . 1 . bL 507 .

(3)MstlsSTOKE,D.II.B.lV. b1.236) 237.

Ktrl'
r)Ilist.crl
-f.com.T.II.P.II.p,967.

t)E S V A !)E R lu.
&)hb S.
b

llicrvocr beloofde de Hcrtog van Braàand methem gi
jzeling te houtlen, to1dataan ):256ld
'00
allepunten van lzetgewi
jstle zou voldaan zi
jn (1).
A1s een uitvloeisel 57an den geslolen vrede,verzoende zich GraafFtorvxs achtervol-

gend mctwol-pz:t'
rranz'tlrz.:înzl,dicnhi
jvoorlevenslang totzi
jnenRaadaanstelde,
m et w ILLEM ran kvrf
.j
:zl,PIRK van Brederodejvonrwien verscheidene Edelen borg
moeslen zi
jn,enzkx van J/t?z?:.
vJ.: (2). Hi
jgaftevenseenenieuwekeuraanZeeland,
welke echter,naar lze!algemeen gevoelen ,die van rxuonxsden Yoogd nielheeftverdron-

gen (3). Degelaeelevoldoening aanhetafgedwongenverdragmetFlaanderen bleef,
zoowelaan zl
jnezjdea1saan diedesHertogsvan Brahand,aclaterwege(1). Hetis
ook nietwaarschi
jnll
jlt, dat hi
j, zoo a1s eldcrs verhaald wordt(5),tlen Graafvan
Flaandel-en deverpligte manschap en huldebewezenheeft;temecrdewi
jldezebelofte
lzem door list en geweld was afgeperst, en de Keizer het verdrag , metbelreltking tot

Jfalcheren,van onwaardeverklaard had (6).
Inmiddels was Koning AlazxawnEa llI van Seltotlalld kinderloos overlcden , en onl
ler

de dertien mededingers Ilaarzi
jne kroon, bevolld zich ook FroalsV , welltein regte
li
jn afstamdevan AoA,dedochter van Konîng nEwnltllt van Seltotland,en moedervan
GraafwILI-E51l,zi
jn overgrootvader(7). Xen heeftoverhetmeerofdernain wettige
zi
jner aanspraak op den Scholschen troon, uitvoerig gehandeld zonf
ler toteenebepaalde beslissingte geralten (8). Genoegishel,datht
l'naarEngeland trok om zi
jn
cisch te ondersteunen , en de eerste genoemd wnrdtonder de mçdedingers, welke te 5 en6
)N orltam den Koning van Engeland tot reglcrkozen, en wien zi
jhet#
gebied overvmanerZ(
m.

1291

(1) KttTlT,Ilist.Crif.Com.T.1.P.II.p.360- T.1I.P.lI.p.960.
(2) V.MIERIS,Chartern.w.Iloll.D.1.bl.509- 512)524J526- 534.
(3) V.MlEuls, Cltarterh.0.H oll. D.1. L1.511- 523. Bpxnonx op REYGERSBERG, Cltron.r.
Zeel.D.II.b1.86. GROEBE,orer FtoRlsV,bl.107 (1). Verg.Licrvoor)bl.336.
(3) Hct is met het karakter van rtoRls V onvereenigbaar,dathi
n Ilolland teruggekecrd,
@i
N,i
den Hertog van Braband, zi
jn gàizelaar, voorzichzelven lietzorgen en zichzi@
i
#ncr,nochzi
jnes
Lorgtogtsbekrcunde,gelijkSII-OERDXJK)in navolgingvan MEtlsSTOKEbeweert-D.11.bl.209.Reeds
vàx wIzy moestonzcn Dichtervan deze dwaling overtuigd Lebben..Bi
-j
v.en Hcn-.opwAt
l>rxAzly

St.111.b1.29?30 (q). Zie ook GlloEsE,orerl'tonlsV.bl.108 (3).

(5)Apll
uuEtxrspaocrhlToR?p.532.
(6)VeI,
g.llltorRollIt,D.I.b1.27A.D.II.bl.218.GItOEBE,orerrtoRlsVJb1.109.Iliervoorbl.358.
(7)Verg.hiervoor:b1.123.
(8)ZiescalvERlrsa.
&Jrps.r.11011.Zeel.:zlTriesl.b1.238-241. I'
IrynEcoptaopxttlssrpx:,
D.II.b1.321-324. IIII,IIEIIOIJKJ D.1I, bl,222-225,234.
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12
15
300 Sehotland afstontlcn,tot dat hetvcrschilvereffend zouzi
jn (1). Hi
jwasdeeerste,
(1 van wellte op devergadering teBertvlkk,terverdediging zi
jnerregten gehoord werd. De

Sl
ngt
m.uitspraak geschiedde echter ten voordeele van zAx de Wclîz
12
:2
roî, uiteene kleinflochter
dcs Graven van H untzngtpzl, een zoon van Koning IIEwDRIK van Sehotland , gesprolen

enGraafrluoalsdeed elfdagen lateropenljk afstandvanzjneregtenop dekroon (2).
Alenwildatlai
jdooreene som gelds werdafgekocht(3.
). Ditisnietonwaarschi
jnli
jk.
lli
j za1 te regtbegrepen hebben,vnoreen onzekerentroonineen landvo1verdeeldlzetlen,he@behoud zi
jner voorouderli
jke nalalenschap, welkedoor z0ovelebinnenen buitenlandschè vi
janden bedreigd werd,niettemogen wagen (1).
Vöör den afloop dezer zaak was Graaf rIuohxs uitE ngeland teruggekeerd en met

eenescheepsmagtnaarFriealand getogen. W elligthaddendeFriezenaangenezjdeder
Zttg-derzee,deW estfriezen in denlaatsten kri
jgtegen den HollandschenGraafondersteund ,lzetgeen deze nietongewrolten wilde laten. Staroren onderwierp zich na cenc

belegeringvan drieweken enhuldigderLoRlsalsHeer(5).Uiterkenteli
jkheidverleenlle
lai
jderstad verscheidenevoorregtenen A'ri
jheden (6).Erbli
jlktechterniet,dathi
jeenige
pogingen heeft aangewend , om Frienlaltd verder te bemagtigen. Trouwens, de o1)

nieuw losgebarsten kri
jgmetFlaanderen,vorderdeelderszi
jne tegenwoordiglaeid.
Hetwas voorzeker nietvreemd ,datuitde weigering van vlzoRls,om aanhetverdrag ,
llem door 0vl afgedwongen , te voldoen , hetoorlogsvuur ontbrandde. '
W oy-rla'
r valt.
W pr#elo'
lnevensandere, zoowelllollandsche alsZeeuwsche grondeigenaars,hieldentle
zjdevan Klaanderen. Xen meent,datzj eennieuw voorwendseltolwederspannigheitl
gevonden hadden in de keur,well
te vLohlsV aan Zeeland had gegeven, en die met

de inzigten tles Vlaamschen aanhangs niet strookte (1). Xetafwisselend geluk wert
l
de kri
l
'
g
gev
oe
r
d
,
t
ot
da
t
doo
r
t
us
s
che
nko
ms
t
van
Koni
ng
E
bvwl
t
o
van
E
nge
l
and,
c
e
n
#.
#

bcstantl geslolen werd (8). Hierloe zal ongetwi
jfeld hebben bi
jgedragen, dat Gc:
A-an Flaanderen tevensin eenen kri
jg gewikkeld was metden Graafvan Ilenegol',

(1) V.xlEltls,Cltartel-h.r.Iloll.D.1.J)1.538.-510.
(2)WAGEx&:R,D.111.b1.57.
(3)MEtlsSTOKE,D.lI.B.1V.b1.240.
(4)BltoERolzl
t,D.l1.b1.225.
(5)DeKlerk zlz-fde laage Landen,b1.158. occo sclhtEssls,b1.125. svlxsExlr:,&1rp3?.
T

z
?
;.Friesl.bl.179..

(6)Zieden briefvan den latenvanGrasmaand 1292:biiv.MIERIS,Cltarterb.r-11011.D.1.514.
@@'

W zssExlrs? Chrott.1'.krriesl.L1 179. '

(7)Ktrl'
r,Ilist.Crf,
f.Com.
.T.lI.P.lI.p.980. BII
-DERDIJK,D.11b1.222.
(8)KtrxT?I'
Iist.Crit.Cpfzl.T.1.P.II.p.365. T.II.P.I1.p.973.
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lren, welltedoorKeizerADOLFvan Fc:q
vc?
,
faanden bi
jshand derRi
jltsleden wasaan-12
15
360
bevolen (1). Xen vindtwelniet, dat dezeVorstzich inden kri
jgtusschen rzuoltlsenalvan
cczgemengdheeft,echterbevestigdeenbekrachtigdehi
jdeaansclari
jvingen en verkla-ma
0OaJnS(tj-.
ringen door zi
jnep vaorgangerxrooLv,ten behoes'evan rrohls'gegeven (2). Hetbe- 1294
otand tusschen K laanderen en Ilolland schjntzich slechts totecnige maanden bcpaald
tehebben. Devi
jandeli
jkheden werden hervat,en KouingEora
kRotfadwedera1smid*

delaar op, vermaande tot vrede en zond zAx van A-zzï: , die zich kort geleden ,

uit geheime oogmerken, voor twee duizend Ponden 'sjaars aan zi
jne dienstverbanden had, herwaarts,om ,zoo lactlaeeten moest, laetgeschilin der minne te veref-ay ,,a)z
aslz).
fenen (3). De uilslagwas, datrx-oals d'
enVlamingen een wapenstilstand van drieofGr
1295
vier maanden inwilligde (1). Hieruitbli
jkt, dathetltri
jgsgelulkGvzvan Klaanderen 6
Blovcain-

niet moet begunstigd hebben. 00k volgde hel hem niel na het einde dczer wapen- maand.

schorsing. Hi
j laad zich in hetland vanKadzandnedergeslagen, terwi
jldebenden
van rxzoals het W alchersche strand , van 'krlzesl'ngen to@ Zolttelande bezetten. De
W est-Friezen , welke thans de Hollandsclze banieren getrouw volgden, vielen onder

aanvoering van nlax van Bredel-odein Kadzanden keerdenmetbuitterug,terwi
jl
zz
tx van At?
z?cl'â': naar Sl'
aze, toen misschien Lam m lne w&:l4 genaamd , overstak en
het in kolen legde. Hierdoor gelergd, braglen de Vlamingen een aantal schepen

bi
jeen cn landden rnct drie duizend man te Baarland in Zttl-d-Beveland, alles in
den omtrelt plunderende en blakende, ksrlken noch bedehuizen sparende. Geheel
Zeeland geraakte op dit berigt in rep en roer, en alles vloog te wapen. Da-

deli
jk trokken oosovx ran Ereringen en diedervAw rohsElumws,wellterroxlsgetrolzw gebleven waren , aan hethoofd van drie honderd wakkere Zeeuwen , van twee

kanten den vi
jand tegen. Doch reedsbi
jden eersten aanvalmaaktedeschrik zichvan
de Vlamingen mcester, welke in de uiterste verwarring naar hunne schepen terug vlo-

27van

den. Door de Zeeuwen nagejaagd, vonden mcer dan duizend vi
janden'alvlugtendewiinlaun graf in de golven ofsmoorden in hetsli
jk, terwi
jl twce honderd op hetslagveld maand
ble3renliggen. Deaanzienli
jkste gevangenen wertlen door GraafFrohls, welkemiddelerwi
jlin Zeeland was gelkomen,voor losgeld geslaakt,en deoverigenaaktuitgeschud
*#'

rff. Com. T.1. P.1I.
(l)Zieden Driefvan dcn29 van:locimaand 1293bij xtrlr, Iltàt. f'

p.365.T.II.P.II.p.975.

(2)KSrIT,Ilist.f'
rïf.Com.T.1.P.lI.p.364, 365. T.1l.P.11.p.977,978. V.MlEnls,
Charterh.'r.Ilbll.D.1.b1.559,560.

(3)V.MlEnls,cltarterb.v.Iloll.D.1.b1.565.
?f.Com.T.1.P.lI.p.366.
(4)V.Mlzuls,charterb.z?.11011.D.1.bl.566.KtrlrJ Ilist.</-'
T.l1.P.lI.p.979.
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12
13
56
00 (moedernaeckt) naar Flaanderen teruggezonden. Eenhevigestorm sloegveleYlaamsche schepen van hunne ankers; een daarvan slrandde aan de Zecuwsche ltust en

werdbemagtigd (1). Hiermede eindigde deze kri
jg. Deridders wolzrzh'
r, RAsB en
J.
&.
x van Spr.
v6l6zl, welke bi
j het begin desoorlogshet land moesten verlaten,onflerwierpellzich op nieuw aan Graaf rLoRls, cn de rustbleef in Zeeland voor eenigen

ljdverzekerd (2).
Ondanks-de wederzi
jdsche vriendschap tusschen rsoRlsenEDUARD, had deKoning
onder verschillende uitvlugten steeds geweigerd, den Graaf hoezeer deze cr op aan-

drong,indenVlaamschenkri
jg tlen beloofden ontlerstandteverstrekken (3). Hi
jhatl
zich onzi
jdig gehouden en slechtsgetrachtdestri
jdendeVorsten metelkanderteverzoenen, om beiderhulp tegenFrankl-z
jk tekùnneninroepen, metwellthi
jineenen
oorlog gewiltkeld was. GUz van F laanderen rceds misnoegd op rxrlpsden Sehoone;

lietzich gemakkeli
jltdooreen huweli
jk tusschen Prins yrovwl:n en rlLlppE zi
jnedochter, de betaling van honderd duizend pond zwartc tournoisvoor rekcning van ztElxorn
van Gelre, en door hetverplaatsen des voordeeligen Engelschen wol-stapelsvan D ord-

reeltt naar Brugge en Mechelen, tot een verbond met Engeland overhalen (1).
'ulk eene naauwe verbindtenis van zi
jn bondgenootmet zi
jn grootsten en geslagcn
s'i
jand,mocst natuurli
jk denbilli
jlkdenltendenrxzolllsgcweldig grieven. Bi
jzonderging
llem de verplaatsing des wolstapels naar clders ter harte. Hierdoor toch werden niet

alleen zt
jnen tollen eene aanmerkeli
jke schade toegebragt,maarook zi
jneni
jvereen
handeldri
jvendeonderdanen gcweldig benadeeld,wierwelvaart hi
jsteeds beoogde zoo
xcel mogelt
jk te bevorderen en teverzekeren (5). Dooreen verbondmetFrankrv-'k
trachtte hi
j zich op deEngelsche belangzuchten trouwloosheid tewreken, doch verhaastte hierdoor slechts hettreurig lot dathem wachtte.

De eerste aanleiding totdit verbond gafbuiten twi
jfelROBERT,GraafvanJrtoh ,
Neefxan vLoals en broederszoon desKoningsvanFrankrgjk. Hi
jwasgeheelinde
belangen van het Fransche hof, en had in het geheim den Graaf van H olland naar

Henegouwen gcnoodigd, waaraan deze in den zomcrvan twaalfhonderd vi
jfennegentig
hadvoldaan. Hier zal degrondgelegd zjntothetverdrag,welk nog vöôrheteinde
(1)MstxssToxzJD.II.B.IV.b1.216-254. DeA'
lcr/;nitdelaageZcfldc'lJbl.161,162.
J.A.txvols)Lib.XXIV.c.2A. O14d.H olt..pf7r.Aros.Div.XIX.c.20.

(2)ZieLetverdrag van den 1 van Dlocimaand 1296 Ltj v.Mlzllls?Cltarterb.#7.Hol1.D-1.
.)1.570. 1(trlT,Ilist.Crit.Com .T.II.P.II.p.980.

(3)XEtvsSTOKE)D.II.B.IV.bl.255.
(4)W àGzxzlRJD.111.la1.58.
(5)Vcrg.wlGEw.
&lR,D.111.b1.59. GROEI)E,orer Gr.rtonls,bl.112.4
9
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desjaars,toen FLonls zich inPari
jsbevond',ontworpen en weldratotstand gebragt12
561300
werd (1). Getuigen en medebezegelaarsA'an ditverbond waren plRk van Brederode,pxan
zAx ean Renesse,wILLEM ran Egmond,IIEXIIIVIK (ran Heldam P)AVII-LEM (zA>?)Lo
mau
awnd
van .
z./rà:l,NlKoI,AAs nan Patten, rlrlps van A/rcl.
l.dnfdtzrenzAx (3VILLEM?)ran 1296
Teçlingen (2). Erbli
jkthieruitgelloegzaam ,datrxaohzsnietopeigengezag,maarin
gemeenschappeli
jk overleg metdezeEdelen gehandeld heeft;een maatregelvan voorzigtigheid, waardoor de nadeelige gevolgen, welke uit deze overeenkom st mogten

voortvloeijen, hem althans nietalleen ltonden telastgelegd worden (39. Bi
jditvçrbond, ofliever leenverbond,begiftigtKoningvlrxpsvan Frankri
jk onzenGraafmet
xierduizend Ponden tournois 'sjaarscn vi
jfen twintig duizend Ponden in eens,van
welke bi
j het sluiten desverdrags,rcedszeventienduizend vi
jfhonderd Ponden ontjzonderbi
jrangen zi
jn. Daarvoor belooft rLoRzs hem huldeenmanschap,in lletbt
stand tegen alzi
jne vi
janden,uitgenonlen tleKoningen van DuiteeltlandenEltgeland,
ten waredezeden aanval begonnen;zelfszou lai
jden Koning van Duzteeltland moaelpen, indien deKoningvan Fraltkrl
j'khelDuitscheRi
jk aantastte. Daarenteï0n l
gen verbindt ht
jzich,debondgenooten en geldtrekkendenvan Fngeland,uitgezonderd den Koning van D uit&chland , welke onder deze laatsten behoordej te zullen
beoorlogen , zoodra de Koning het begeerde. De vrienden en bondgenooten van den

Frauschen Vorst zouden vrl
qen toegang hebben in 'sGraven landen,enzich daaruit
van schepen en kri
jgs- en mondbehoeften mogenvoorzien. Ditallesz0u nietalleen
aan 7sKoningsvi
janden geweigerd,maar deze zelfsvôördeneerstenvan Bloeimaand aanslaande uit het grafell
jk gebied verdreven worden, de ongewapende kooplieden en
Duitschers uitgezonderd. Koning rzluxps daarentegen , mogt geen vrede met yrouwlto

sluiten, zonder rIzoRls erin tebegri
jpen en tebedingen,dat'sGraven zoon zkx teyuggcgeven werd, wien hi
j eene andere gzmalin beloofde,wanneerhethuweli
jkmet
(l)Mstlss'
roKs, D. II.B.YI.b1.254. GrlttwrxEGrIART,Branclte#cdRoyaus Lignages,
publiée par z. x. BrcHox, in deCollection #ed Cltroniques wcffozlcle: deFranceJT.V1I1,p.
l60Jvs.4138.Paris 1828.
Après vint rtoxExT de H ollande
Se ge ci ne vueil faus diter,

Parlà etFrance vtsiter;
Bele compaîngnie guia;
Par flance au roi s'alia
Contre EooràRT qu'il desllérite.

(2)ZieoverdenamendezerEdelenJL
Yaleez.op #c Taderl.#ïdf.bl.1I2,143.
(;
$
,)GROEnEzover Gr.rsoRlsV.bl.113.
16>
,
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1256- EtlzAuETll van E ngeland mogt afspringen , of FLoals schadcloos te stellen ,wanneer
1c00 deze genootlzaakt mogt worden , de reeds ontvangene vi
l.f en twintig duizend kjejne
.

Pondcn tournois den Koning van Engeland wederem uittekeeren. Eindeli
jlt,zpo
Fx-osls in den lkri
l'g tegcn devi
jakdcn vanFrankri
.ik eenig land verloor,ofzoohi
j
of een der zi
jnen gcvangen werd genomen,beloofde vlrlpsgeen vrede tezullen maken ,dan onder beding, datde veroverde landen teruggegeven en de gevangenen ge-

slaaktzouden worden.0o1tzouhi
jnietgetloogen,dateenigleenman vanF'
rankrç
jk,
z0olang datverbond stand hield,Grave rIzoalseenigemoei
jeli
jkheidaandeed (1). Op
denzelfden dag werd door Knning vILIPs een afzonderli
jl
tstuk uitgegeven en daarin
bepaaltl, dat Graaf Fsoals niel allen Bondgenooten van EnvARn den oorlog behoefde

aan tedoen,maaralleen den Heeren vAN KUIK en vArKzxBvlto (2).
Opmerlteli
jl
tisdcze uitzendering. De grond hiervanlagwaarschjnli
jlt,althanswat
tlen Heer vz
txKUIK betreft,inden ouden haatwelken zjn geslachtreedssindseeuwen hel Huis van Holland toedroeg, tegen welk het vaak de wapenen had aange-

gord (3). Die erfelj
tltehaatwasongetwi
jfeld gevoed,sindsGraafFlzoalshetslotteT0ngelare, een erfgocd derHeeren vAx KrlK ,in leen verlteerd , en hem hetslotterffprdf'

aflaandig gemaakt had (1). JAx van Ar?êz
-/zdeeldedaarenboven in dehoogegunstcn
hetvertrouwen desKoningsvan Engeland)en hetisgeheelnietonwaarscbi
jnli
jk,dat
zi
jn invloed nadeelig gewerkt had op het gedrag van dezen Vorst ten opzigtevan
Ilolland, hetwelk aanmerkeli
jk veranderd was(5). Zt
jnevi
jandlgegezindheidopenbaardezich toen hi
j a1shandlanger van debedoelingen desEngelscheù Hefs,zichin
de Zam enzWoring tegen FLORIS Wikkelde.
Dit H0f was ten hoogste misnoegd over het verbond van GraafFLoRxsmet Frank-

p-zr
jk, ofschoon de verbindtenis van zncAlto met F laanderen zelve er aanleidîng t0e

gegeven,enhetsluiten daarvanalswi
jsen nuttig gewettigdhad(6). Hetisintusschen
vreemd , dat acht dagen vöôr het verdrag lusschen Fzrzrps en Fxzoszs geteekend werd,
de Koning van E ngeland vier gezanten naar Rolland 'zond melvolmagt,om eene

(1)V.AIIERIS,Cnarterb.r.Holl.D.1.b1.562-564. W lGExzlR,D.111.b1.60-62. Hn1enEcopER op xELls sToKE, D.II.B. I7.bl.324- 326.

j*T.Op WàGEi
XIâR)St.111.b1.66.
(2)YiN5YIJNyXCVPZ@CPWIGXNIIR,b1.145 (n). T%
(3)SVAGENAAR,D.111.bl.67. BltozRnlzx,D.lI.bl.233.
(4
')V.xlERls)Cltarterh.r.Spll.D.l.bl.425,449.Gnozsz,orerJrccyrsonysV.b1.116,117.
(5)llnvoEcopER op MzclssToKE) D.II.B.IV.b1.246) Aant.opvs.901. GROZB'
t,orerGro
rtoRzs V.b1. 117.

(6)Verg.w,
îGEl,
t&R)D.111.1)1.63,6J
,. BltnEnnllx:D.II.bl,238.
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orereenkomsttevoltooi
jen,waarin FLoxlsdien Vorst,in den aanslaanden oorlog tegen1256-

Frankrùk bi
jstand belooft(1) Daar men echter niet voorpndcrslellen kan, datsbv- 1300
ARo,welkezoovele aanzienli
jlte verlrouwelingen in Ilolland telde,metdebedoelingen en de reis van Fsoxls naar Frankrù'k onbekend gebleven was,en hetlevens
.

.

ongergmd is te meenen,dat htj donr deze onderhandeling GraafrroRzsvan een verbond trachtteaftehouden,hetwelk reedsinhetlaatste gedeeltedesvorigenjaars was
totstandgcbragt,zooscht
jntmen deechtheiddiervolmagt,ten minstewathare dagteekening betreft,in twijfeltemoelentrekken (2). Hoeditzi
j,rIzoazswastevergegaan om terug te treden,indien l)tj ook datvoornemen gekoesterd had. Nietdan na
ri
jp beraad en in het,ware belang desStaats,had hi
jzich aanFrankrç
jk gesloten,
en niets konde hem aan het wankelen brengen. Te vergeefs dreigde hem Enrxao in

de ecrste npwelling van drift, dat hi
j 'sGraven zoen J&xin hechteniszouhouden,
indien het verbond met rzrzps niet verbroken wierd. Xet waardigheid gaf hi
j den
Koning totantwoord: ))Xt
jn zoon isin uwemagt,gjkuntmethem naarwelgcvalleû
handelcn,maarik za1mi
jnemaatregelen nietveranderen.''Yan nuaan beslcolEoraltb
hetverderfvan denGraafdooreenschelmstuk tebespoedigen. Ht
j echter wildevoor
het oogder wereld onschuldig blt
jven; zi
jn besluit moest in lletgeheim doorzAx
Tan AMïà tenuitvnergebragtworden (3).
Zjne heerschzuchthad reeds lang op een bjna onbeperkt gezag nver het graafschap van FroRlsgevlamd; zl
jnedaden en onderhandelingen laten in dit opzigtgeenen twi
jfelover (4). Dnch deze uitzigten werden door hct verbond van rluoRxs
mel Frankrk
jk, den bodem ingeslagen; de gevolgen daarvan moesten derhalve,
al ware bet ook tcn koste van 'oGraven vri
jheid, Terjdeld worden. Te meer
werd hi
j hierloe aangespoord door de vrees, dat rroazs, om den Engelschen invloed op de zaken des Graafschaps ook na zt
qnen dood tewcren, zi
jnen zoon zA>,
.

welke zoo goed als vermaagschapt was aan Eorwln, zich immers geheel in de magt

van dien Vnrslbevond, van de opvolging mogtuitsluiten (5). Een Engelsch Schrjveruithetbegin der volgende eeuw getuigt, dat yrohls zjn beminden zoon wzT'
r?
van Slcvzzdfdd:, tot zjnen opvolgcr en erfgenaam bestcmde, doch daarin doorde
(1)Vlx xxzRzs,chartern.r.Iloll.D.1.b1.568. Naleez.op defaderl.#'
-df.b1.141.
(2)llryoscopzltop xzzlssrtlxE,D.II.1),I7.b1.326.GRolslJover Gr.1'toql&,b1.118,l19e
(3)L.v.VET-TJIEX,Spiegel#f7
4l.B.111.c.43.b1.201,202.
(4)Bondig heeftditGltolrszaangetnond in zijne mecrmalen aangehaaldc Verh.over rsoRlaYe
b1. 120- 122.

(5)SVAGEXAAR)D.111.b1.7l.
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1256- Edelen'verhinderd werd (19. Ofschoon nu geene anderen hiervan melding maken,
1300
''
.
.
en de zaak zelve nietzeerwaarschi
jnli
gk is,zoo bli
gltttoch uiteen briefvan >:oc&ab
aan Keizer Aooxzr ran Arcxz-c?z, dathi
jnietgerustwasmetbetrekking t0tdeopvolging in het graafschap Ilblland, dewi
jl hi
j 'sGraven zoon in de gunst desKeizers
aanbeveelt,op dat llt
j door den vader niet mogtonterfd worden, terwt
jl hi
jniet

aarzelt, Ftoals4an ondankbaarheid en ontrouwtebeschuldigen (2).Fxuoslszelfscht
jnt
daaroverden Keizer niet aangezochtte hebben. Uitalles bli
jkt, dat hoofdzalteljk
hetverbond metFrankri
jk,Fsoszsden dood heeftaangedaan(3). lletmisnoegendes
Hollandschen en Zeeuwschen Adels bragt echter o0k niet weinig toe, om 'sKonings
plannen te bevorderen en den valvan rzuoltzs te verhaasten.
In Zeeland waren de Edelen door hetinltorten hunner vaak misbruikte voorregten ,
het beteugelen hunner aanmatigingen door heilzame inrigtingen en wetten , en hetbeperken van hun gezag, op den Graaf verbitterd. Hun wrok werd van buiten, zoo-

wel van de Vlaamsche a1s Henegouwsche zi
jde,steeds aangestooltten onderhouv
den , en had k'rroRls reeds eenmaal aan den rand des Terderfs gevoerd (1). Vit
hen ontsprpot wel nietde heillooze zamenzwering tegen Graafrzzoxls,doch sommigen
van hen uit de geslaclaten Van EYERINGEN, MALLANT, VAN DER HOOGE, OOSTENDE en
anderen namen erdeelin (5). JAx ran A ezlcl'z': had er kennis van ,enw OLI?ERT valb
Boreelen ,schoon onlangs npg door een plegtig verbond met den Graafverzoend ,moet
er zelfs diep ingewikkeld geweest zi
jn (6). De vloekgenooten bestonden voornameli
jk uit Hollandsche Edelen en lecnmannen , wicr hooldgrievc, naar het

lnbare of wezenljk streven van den Graaf, den
schi
jnt, voortvloeide uit het schl
t
e
ma
ken en tot onderdanigheid te brengen. JAw
adel van zich afhankeli
jk
eworden (79. De Ridder IIEXDRIK van Wé'à:, en
ran fvïk was zi
jn leenman g'
(1)TaluTrsad annum 1290,bijwAGEXZAR,D.111.b1.70. VAN V'IJX meent,dathetgerucht
van 'sGraven overdragt zijner landen aan ecn ander,betrekkinghad op denjongen zoon ztjner
nicht, xlvHlRxxl pE nrRBvv,weduwedesHeerep ran Foorne. A#r.en zcw-.opwzGExazh?
St.111.bl.31(u).
(2)Zieden briefvan den26 van Zomermaand 1296,bi
jvzx xlERls, Cltarterh.r.Iloll.D.1.
b1.572. Verg.BILDERDIJK,D.II.bl.242- 245.

(3)MEl-lsSTOKE,D.lI.B.lV.b1.245.
(4) BlsoEaolzK, D.II.bl.131t232,Lierin vplgendescnlvEalcsGraven,b1.226, cn oocoz'

zlpzvlx's cltron.bl.337,341. Z
e hiervoor bl.
.,i

(5)TEwàTva,Taderl.#ïdl.D.lI.b1.239.
(6)Mstlss'
roxl,D.II.B.lV.b1.272.?294,.B.V.bl.361.D.111.B.VII.b1.2,3.
(7)ZieLiervoor?bl.364..
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XXXOUT TG1% Stel
jne hadden hem hunne goederen afgestaan,en Waren er wetler12
15
36
00
mede beleend geworden (1). JAw van Jf:vl'ddzl had insgeli
jks aan FLoRlszi
jn erfgoed,de stad en vri
jheid van Ileunden, opgedragenen hetwetlerinleen vanhem
ontvangen (2). Hi
jwasmetvwx mvzx naauw bevriend,wiensdochteraanzi
jnen zoon
HE
RMAN
TGn
W
o
e
n
'
de
n
i
n
t
wa
al
f
ho
nde
r
d
ze
ve
n
e
n tachtig ,
gehuwd,en metwien hi
jvoor
borg gebleven was. Xen meent,dat hi
j op den Graafin hetbjzonderwasgebeten,
dewjldezedeeerzi
jnerdochtergeschonden had (3). Zeker is,datHertogzAw de11
van B rahand, wellte geheelaan de belangen van E ngeland gebonden was.in twaalf
honderd zes en negentig ,twee duizend Ponden tournoisen honderdPonden Brabandsch
beloofde ))voor al zulken dicnst, als die Here van # :?z'#:x den voorsz.Hertoge,on-

derdenConincvanYngelant,tegendenConincvanKranekrz
jke,louedetedoen''(4).
AMSTEL en wozanEx wareù insgeli
jks leenmannen van rroRlsgewordcn,en noch de
gunstbewi
jzenmetwelkehi
jhen overlaadde,noch hetvertrouwen datlli
jhunschonk,
noch de onderscheiding en harteljklaeid welke lai
j hun betoonde,ltondcn de laerinnering van devorigeonafhankelt
jkheid,noch de spi
jtoverdeharde vernedering welke
zl
jondergaan hadden,uitwisschen(59. GZRRIT van Fekez,,metFtoalsopgevoed en
(1)V.MlERlsJCharterh.m.Holl.D.1.b1.392)55%
(2)V.MIERIS, Cltaeteïh.m.Holl.D.1.bI.505.
(3)V.oorTnoxvzx,Chron.w.IIoll.b1.311.DemocdcrvanwlTl'EranHaamstedewaseenedoch.
tersvan wllxorT,een jongerbrocdervanzAxranAcvt
q#czlyvolgcns:II-DERDIJX)D.II.b1.186,187.
(4) V.wlzxop wwoExzzltzSt.111.b1.32.BII-DEROIJK twàifcltevenwelnog,ofvAxllErsoEx deel
g'
elaad Leeft aan het verraad tcgen rtoRls , D. lI. b1. 240 ) 259.

(5)MszzssTozts,D.1I.B.I7.b1.257,265, 260,267,281. Verg.hiervoor,b1.351,352.

llERxàx van 'F/CfJC?z schijnt in Let bijzonder'sGraven vertrouwen Lezeten teLebben. MEtls
sToxErocptllcm verwàitend toezb1.266:
Ay IIERAIAX! bi wat zaken
Avilstu dcr quader name ontfaen ?
W as di niet ghenoech ghedaen?
De Grave Laddc di ghemaket rikc,
En dinen buren al ghelike.
Hi betrouwede allcs di.
0ec so wcet ic wcl, dat hi
Sinen oversten raet di hadde gheset.
Hi betrouwede di vele bet,
Dan da hcm nacr dcets an scyn
Du drccghes 0ccdc clcdersyn.'.( Dat i
s)dchofklceding)diehijalslloogc
dicn3tman van rtoRls droeg.

368

A L G E X E E A'E G E S C H IE D E N lS

12
13
56
00 in aanzien aan hetgrafell
jk H0f(1),wasmetwoEaoExserfdochtergehuwd,enbetreurde
dusmede watzi
jhem ten lauweli
jk hadmoetenaanbrengen (2). HI
J'vontleeneandel-e
l'
eden van misnoegen tegen Fluoaxs in hetonthoofden,op 'sGraven bevel,s'an zi
jnen
Neef zAx, welke te Leiden den grafeli
jken regter gewond en tevenseenen manslag
.

begaan had (3). FluoRls zou daarenboven naar het eertt
jds algemeen gevoelens
vAx vELzEx a1s echtgenqot, grievend beleetligd hebben en aan dat feit eigenli
jk
zl
jn dood verschuldigd zi
jn (4). Bl
j henvoegden zich AREND vanW:A?l'/fppp,GERARO

(1)llELlssToKE,D.Il.B.IV.bl.267.
En duJGhcracrt,felle man ,
Droeghcs oec sine cleder an.
Du hads van kinde met llem ghewcsen.

(2) Bltosltolzl
tJD.1I.bl.234.
(3)L.v.VEI-TIIEM,Spiegel#ïdf.B.111.c.45.b1.20,
3)204.

(1)Lonswlzc vAxVESTEEMtSpiegelN?
-df,B.111.c.42.b1.202.
lnder seggen : dat om ecne Vromve quam :

Datmen llem lrI,oRlslsyn leucn nam J
Daer l1i m et soude hebben tc doeneJ

DieWijfwascen van sinenBaroene.
Zie voortsJ.&tEvols,Cltron.Zï:.XXIV.c.26,27.R.sxol,Rer.Bat.Zï:.VII)p.102.UsBoExxlcs,

Rer. Fr.
J..Hist.Zï:.XII,p.181.Men heeftditin laterti
jden vooreenkwaadaardigsprookjegehoudcn,uitgedacht om de nagedachtenisdes Graafstebezwalken en zi
jnemoordenaarsteveront.
schuldigen.Zie SII-DERDIJKJD.lI,bl.234- 238.Ondertusschen isdeze Sage,welke bli*i
nsvwx
@ke
z
e
l
vc
n
a
l
g
e
m
e
e
n
ve
r
s
pr
e
i
d
wa
s
,
v
a
n
ge
s
l
a
c
ht
e
t
o
t
g
e
s
l
a
c
ht
e
overu tTllExrrcedsin den tiid van rtol
tls
gegaan en in versregelen in den mond desvolksbewaardgeblevcn.Ditbli
*
i
#ktuiteenigerijmenanahet

slotvan een afgchriftvan MEtlssToKzuit
de15deeeuw. ZiewzGlxuu,D.III)bl.68 (3).VAx
k
wzzx op wwGExwwa, St.111.bl.33. V. xlzals op den Klerk vfïfde laageLanden,b1.170.l'
1vvoE-

copER,Proevewcs Taal-en Dlc/lfâzlzlde, D. lI. bl. 370. tater heeftmen op llet schutblad

van den gcschrevenen Rtimbiibel van J.v.AIAERI
UAXT, cen oud volkslied over hetzelfde onderwerp ontdekt, welk volgens het slot van het eerste cotlplet,uit het laatste gcdeelte der 14de

of hetbegin der 15de eeuw afkomstig is. LzslzvEto heeft Letmedegedeeldinzi
jnelant.op
uvvoxcopEa's Proeve wc'
?l Taat- en O ïc/lfâvzldc, D.lI.bl.371- 376. Verg.des l'
Ioogleeraars
TzJnEM.
kx 'Aant.op BltoEltolzl
t, D. 1I.bl.346. VEtzzxs gemalin hcetaldaar xslnEtylran Bentltem y welke m en, nergens elders ontmnet. In het Register der Leenkamer wordtgcsproken van

sinen wpf'
le IIltsEooxoE. V.wlzx op wAGzxllR: St.111.b1.33 (w). W einig overleveringen,zoo
eene,zijngeheelvan geschiedkundigen grond ontbloot. De onderllavigeisnietin striidmethet

karakter van Graal'rtoltlsJ welkc geheelnietonvcrschillig was voor deschoonekunne;en zi
j
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'
van ffrccù'czl/t/rz'r,wVILLEM ran Feïlïzw:z?,wxx,tzx vanZaa
nden,HrlovanWccr-12
56,
l
laëtl
and,xosTlzx ran,.r/zcrzlïe
vâ'c,ArEwzzx en meeranderen(1). Hetbli
llttniel,wellte
hunne grieven tegen den Graafgeweestzi
jn. W elligthad hj
''hunnen haatopgeweltt,
dnordien hi
jzich hadonderwonden,veertig der ri
jltstehuislietlentetden adel-ofritlderstand te xerheffen (2). Uit de zeden vandien ti
jd verklaard,komtditllieropneder, dat de Graaf eenige onvrk
j'e of &eltothoortige landlieden,welke zich bj hem
verdienstell
jk hadden gemaakt,vanalle slaafsche d'
ienetontslagen,hun landvan het
.

aeltot ontheven ,en henvoor melgehorenen verklaard had.Ditwelgeborenschap gafhun

regt op ambten, zl
j konden leenen beuren, Heerli
jkheden verkrt
jgenentothooger
stand opklimmen (3). Anderen meenen datFlaolls misschien eenige afstammelingen
uitjongertaklten vanadclli
jkehuizen gegoed,en alzoouithunneduisterheidweder,in
aanzien zalhersteld hebben (42. Ditis echter minder waarscbi
jnli
jk,tlaarhi
jdoor
sommigeEdelen en Ridtlersuitschimp:der Xeerlen God geheeten werd (5).
In deze spanning der gemoederen tegen den Graaf, welke doorhetEngelsche goud

n0g hnoger was opgevoerd, kwam zAx ran A'
-f
zïà uitEngeland (6). Olldervoorwendsel van eenen manslag teverzoenen,werd teBergen op Zoom eenebi
jeenkomst
gehouden, op welke vAx vEl-zEx,vAx woERoEx,vAx IlEvsoEx,ongetwi
jfeld ook v&x
axsl'Esen eenige andere Edelen verschenen. VAw xvxK verzekerde dengenen, die nog

onadezeofgene reden wankclden, van den bt
jstand desKoningsvanEngelandnietal.
gecft '
w elligt de verklaring, Waarom VAN VEIZEX meer dan 0en der andere zamengczworenen , op
den Graafverbitterd was. Hijwordtzelfs door MEtls sToKEa1s hethoofd desecdgespansbcschouwd.
D.II.B.IV.vs.1152- 1162. Verg.scklvEnzrs Chron.w. H oll. Z eel. en 'Tïedl. b1.224, 228 y
GorpaoEvlx , Chron. w. Iloll. b1. 340. Het is waar, noch MELIS sToxE, noch de K lerk uit de

laage Landen, noch wItnErxrs pltocrRwToRz noch Dz BEKA,bijna alleti
@
i
@tlgenooten, melden
lzicrvan iets. Doch ))van zulkeeuveldaden derVorsten wordtzelden in deschriften hunnerttjdenootcn gerucht gemaakt,'
'zegtwwllxAlR,D.111.bl.69.Hetgevalmogebetwi
jfeld?maarkan
bezwaarli
jk voor ongeloofeljkpfonwaarschtjnli
jk gehoudenworden.
(1) MEtxs sToKE, D.II.B.IV.bl.287.

(2)DeKlevk lïfdelaageLanden,bl.162z163.
(3) Ktrl'
r, Sz-df. d. Holl. Staatsregering,D.lV.b1.92, hierin gevolgd dcorBltozlollx,
D. ll.bl. 211.

(4)V.xxEaxs,op deKlerk pgfde laageLanden,b1.163 (4),Lierin gevolgd doorsltpxnoxzx,
D.II.bl. 242.

(5) DeKlerk lï/delaageLanden,bl.164. Keet'
len beteekendeoudtàjdsboeren. Zie IIrxoscopEh op sToxE,D.II.bl.83.

(6)L.v.vsz-vsEx, SpiegelHist.B.111.c.43Jb1.201. MstlssT0Kt,D.II.B.IV.b1.267,
en de aant.van urxoEcnplR op vs.1195.

II. przb.
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1256 - leen , m aar o0k s'an dicn des Graven ovlvan K laanderen en des HertogsJ.
&x 11 van

1300 B

raband , welke aan MAROARETIIA, eene docl
ater van EovAltp gehuwd was; terwi
jl

j niets van de wraak A'an 'sGraven zoon zAx te vreeblj hèn waarborgde, dat zi
zen laadden (1). Ennu werd een sclzrifteli
jk verbond bezegeld, hetwelk den$ralvall
vx-oRlsvoorbereidde(2). Op eenetweedevergadering,teh'ameri
jk gehouden,werd
he@plan naderoverwogen en t0tstand gebragt. Hierwaren in hetvoorjaarvan twaalf
honderd zesen negentig, ten overstaanvan twee Pauseli
jke afgezanlen, onderhandelingen over eenen vrede ofbesland tusschen Frankrl
jk enEngeland aangeknoopt.
Graal Fsonzs was door Eovalto,evenleosa1sgevcinsd,tot een zi
jner gemagtigden
benoemtl (3). Hi
j verscheen natuurli
jlt niet, maar vAx x.rlK lkwam erinnaam des
Hertogs van Brahand) en in overcenstemming metdenBisschopvanD urltam ,Enrarvl)s

zaakgelastigdc, en de beide gemagtigden des Graven van K laanderen werd besloten,
den Graaf op te ligten ,naar E ngeland te voeren , hem daar levenslang gevangen te

houden en inmiddels zi
jn zoon zAx in hetgrafeli
jlk bewindtestellen (19. Ofschoon
velen hierin niet wilden treden, lieten zi
j zich echterdezaalt welgevallen en zwegel)
stil,zoodatden Graafniethetminslevan denaanslag teroorenltwam (5).
0m hetlaaghartigvcrraad metden slui
jervan rondborstigeeerli
jlkheitltebedeklten,
zond vAN KUIK eenen geesteli
aa
n
F
LORI
S
l
ùe
t
ee
nen
br
i
ef
3ralR dezen inlzoud :
jlte
))Eenen grooten Heere, eenen edelen man ,Haren y'IaoRzxsE,Grave vanIlollant,ende
'
van Zeelant, cnde Heere van Krieslant. lck zxx , Heere van Cuyk , ombiede
minen dienst. Ick sende aan u Haren IlzlxRlc, minen Cappellaen, ende ghelovet hem
der woorden die hy u segghen zal van minell wegen. ln orkonde der lettere, besegelt
5 van me@mi
nen segel,in 'tjaeronsHeeren XCGXCVI, desVrydaeghsnaeronsHeeren opBloeimaantl vacrt(
6).'' Degoedeltapellaanwas,naarhetschi
jnt,ontsleld toenhi
jspreltenmoest
1296

(1) W il
' llcbbcn llier dc verklaring van s'
roxE'swoordenJ D.lI-1:1.270: vs.1220-1225,
door wàoExAxR en HlsvoEcopEa: gevolgd. BILOERDIJI: ecllter mccnt) datdc zaal
t neerkwam , ;)op
))hctbcwaren van 'trccht van dcn Jenkhcer J&x: en dezen tc dicncn tegen ooglnerkcn: waarvalz
de Qraafzwangcr was!'' D. II.1A1.246.

(2)XEclss'
roxE,D.lI.B.1V.141.267-270. L.v.VELTIIEM? Sp.f#z':l. B.111.c.45.b1.201.
(3)AVAGEXAIRJD.111.bl.73.
(4)DE BEII.
,
N, p.98. AlEtls STOX.E,D.11.B.1V.bl.270. Cron.de N p//cglf, ap.luZïTTII,tEI
A,
ètalect.T. V.p.517.

g.Iirr
fnEcopEltaldaar; mct IIILDERDIJK p
(5) XEtls STOKEJD. 1I. l1.lV.bl.271, 272. Vcrx
D.II.b1.246.
(6) V .

NTERIS

Charter, . v . Roll . D . I . hi . 571 .
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cl.
1 een wcinig achterwaarts geweken. Althans Fsoxls riep hem toe: ')Kom nader en 125t1.

.

spreek vri
juit, u zal geen leed geschieden-'' Hierdoor aangemoedigtl,verltlaarde1)i
.
)
zijnen last, welke daarin beslond, dat))indien laetgebeurde,tlatvAx ItrTltmctllecren tc rade ging, zondat rcoRls cr aan li
jfofeerdoorbenadeeld mogtwortlen,lli
j
allen ti
jde deswege jcgens tlen Graafbuilen opspraak wildezi
jn (1)'' Flzonls
niets wctendecn nielsergsvermoedende, schertsle harleli
jk mettlcze boodschap
en zeit
le lagchcnde: ))W aarzalhett
laansmetmi
j heen? De Heer van ffzzï/cverklaart
mi
j den oorlog! s'
u zoa hi
j mi
j uitlletlandjaagt,zalerwelniemand iu bli
jven-''
Hierop lict lai
j dcn Priester veilig vertrcltken en beltommerde zich verdernietover
dcze zaak (2).
Doch de slag die llem moesttreffen was naderbi
j dan hi
j zich verbeeldde. Om
k

den zoen tusschen de maagschap der gesnetlvelde Heeren van Z'
?
zï&'z en dc Heeren

vxx xMsTEIzen w ozanEy te bewerlten (3), en hiermede tevens de reeds door lzem
aangevangcn bevrediging der Stichtsclae Edelen te vollool
jen, ontbood l
ai
j de stri
jdende parli
jen tegen eenen bepaalden dag binncn Utreeht (4). De Eetlgenooten
beschnuwden dit a1s eene gewenschte gelegenheid, om het verraad uit le vocrcn,

helgeen in Utt.eeht ligter s'iel dan in Ilolland, waar de meeste en aanzienli
jkste
Edelen, en ongetwijfeld al de gemeenten aan den Graaf verknochtwaren (5).
Daarenboven was Bisschop zAx van Zz-crz-i , de ncef cn vriend van FruoRls, onlangs
llaar den zelel van Toul verplaatsten door w zluLEx van Jllechelen opgevolgd , welke
het Hollandsche Gravenhuis ongenegen zi
jnde, welligt den aanslag begunstigen
De
zo
e
n
wo
r
dt
ge
t
r
o
f
f
en
;
de
edelmoedige rroRxsgeeft,ter verligting
zoude (6).

vanAMSTELen woERnEx,vierhonderd Pondenvan devi
jfhonderd op welkelletzoenof weergeld door de vAw zrxrExs.gesteld is, en noodigt toen opgeruimd cn vroli
jlt,
hen allentermaalti
jd (7). Xenverhaalt, dat op den morgen van diendag eenegeringevroûw den Graafonderweg,ofin dekerk terwi
jlhi
jdeXishoorde,cen briefje
in de hand drukte,waarop deze woorden stnnden : )Conincx ltynt, eedelHeere, ge-

(1)MEtlsSTOII.
EzD.1I.B.IV.b1.273, volgensdeverklaringvan nrvnEcopEn)welkeookdoor
illtoEnolzx gevolgd wordt, D.11.b1. 248.

(2)MEtlssToxE,D.I1.B.1V.b1.272-276.
(3)Zichiervoor,bl.350. Vcrg.wAosx,
N&R,D.111.bl.40)74.
(4)Mktlss'
roKEpD.1l.B.lV.b1.279.,280.
(5)DeA/crâuitdelaageZc'ldezlybl.167.
(6)W NGEXA&R,D.111.b1.75. BItDERDIJK,D.1I.b1.249.
(7)MEtlssToxE,D.II.B.lV.bl,281. L.v.vEtTlll!x)Spiegel#z.
:/.B.111.c.43.bl.202.
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1256- denctdat(lie geene, die den Zouter maeckte,propheteerze endeseyde: E fe/lïzzzhomo
1:00

Pacl'
s meae ïzlguozzcrcrï, g'
?z,ïedebat'czld' meoa,magnz
jcaritsupermeJ'?z/?plantatg'onem (1).'' FLoRls echter sloeg ligtzinnig dezen waarschuwenden wenltin
den wind(2).
23van Het was de'dag vöôr St.Jan (
3). AMSTELen woERoExzatenterwederzi
jden s'an
Z
o
r
1
R
e
r
d
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n
Gr
a
a
f
a
a
n
d
c
n
v
r
o
l
i
j
l
t
e
n
d
i
s
c
h
Be
t
u
i
g
i
ng
e
n
l
'
a
n
ge
l
a
e
c
ht
h
e
i
d
e
n
t
r
o
u
w
we
rdenbi
j
m aand.
.
1296 de schuimende bekers dcn Graaf toegedronken , en geen spoor van wrok ofhaat was
te bespeuren. Xen beslootdetafelvreugde doorhe@vermaak derir
alkenjagt,een lievelingsgenotvan rI
aoRls,aftewisselen,en terwi
jldeGraafzich dooreen middagslaapje
verkwikte, alles daarvoor in gereedheid te brengen. Doch de vcrraders begaven zich

buiten Ut'
l-ech,t,waar verscheidene andereEedgenooten in vollewapenrustingbi
jeen
gekomen waren , om te zorgen, datniets de u'
itvoering van hunnen heilloozen toeleg

belemmcrde;en gewapende manschappen wertlen verborgen op den weg dien zi
j zouden inslaan en langs de K eeht gelegd, om den aanslag te ondersteunen. Nietlang
had rruolls gerust, toen GlzsBaEcn'
r van a#ZZ,J'/':J hem wekte,laetgeen geen edclknaap

zou gewaagd hebben (1). ))Gi
jslaaptlelang,HeerGraaf,''zeidehi
jop gemeenzamen toon. ))Hetwederisteschoon; op,op ten vederspel!''))Gi
jhebtgeli
jk,vztx
axsl'
zs,'' is het antwoord van den Graaf, ))ik heb te lang geslapen. Roep een van

mi
jne li
jljonkers-'' En toen GlzsBalcu'
r hierop vaslvooruitnaarhetveld wilde gaan,
zeiderLoltls;))W acht,HeerGlzsBltzcu'
r,eerstwilikuSinteGeerteavïnzz:geven(5).,,
De huichelende verrader ledigde den beker van de hantldes Graafs, wielzhi
jeen
))God hoede u''toewenschte, en snelde naar het vloekgespan. FLoalsbevalonmiddel-

li
jk de paardentezatlelen, en reedmeteenen schoonen sperwerop dehand,verzeld
door zi
jn neefzAs van zrdzlzle',denoudsten zeon desGraven van Benegoamen, en

(1)Psalm XLI.10. ))ZelfsdemanmijnsVrcdes, op wienikvertrouwde, diemijn brood at:
heeftdeversenen tegen mtjopgelleven-)?

(2)DeKlerk v/ffdelaageLandenJbl.166. DEBEK,
M,p.98.
(3)ZieurvoEcopxRop MEI,IssTpx.
xJD.lI.B.IV.bl.282.
1
(4)))Daten dorstedoen ghcen cnape-'? MEtlssT0KE)D.II.B.IV.vs.406.
(5)St.GeerteJlïsoewasdegcwonedronk van afscheid ofbehouden reis, zoowelinDuitnclt1tI,14 a1s in Ilolland. Zie onze aanm.D.1. b1.306 (2)endealdaaraangehaaldeSchri
jvers,
benevens z. Gl
dIMx, Deut. Jfyfipl.S. N36- 38; en v. wlzx, Naleez. op de Fcderl. Ilht.
.

b1.146, 147.
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Jonker GERAXO van Jnoorne, beide nog jong,nevenseen ltlein gevolg,vrolijk de stad1256-

uit(1). 't
jn hofstoetzou volgen,zondramengereedzoudezi
jn (2).
omtrenteen half uur gaansvan Utrecht,naar denVecht
kant,kreeghi
jvA>vroEh))Ex in hetOOg en reed OP hem aan , om te Yragen waar hetvederspel gehouden werd.

W oEaoEw , AAISTEL, VELZEN , vAN

XENSKCCP j VXW XRAAIJEXHORST j VAN TEILINGEX Pl3

VAN ZAANDENjme@eenigen meer,ijlden terstond den Graafte gemoet,welke hen met
zi
jne gewone minzaamheid begroettc. ))Uwehoogesprongen,HeerXeester,zi
jn nu
gedaan,'' beethem woEsnEx t0e,en greep 'sGraven paard bl
ljden teugel. ))Gtjzult
nu niet meer den baas spelen. Of hetu liefzi
j ofleed,gi
jbli
jftonzegevangene.''
))lk weet wel beter,'' ieide rtoRlslagchende, die nog alles voor schertshield. )El1
ik zweer u , dat hel ernst is,'' hervatte AREXO van W dzdz-àpp, , welke hem onder

honendewoorden,den sperwer van delland rukte,terwi
jlwoshoEx er op norschen
toonbi
jvoegde: ))I0owaarGod leeft,gi
jzultIlolland nooitwederzien-''Nugaanden
verraden Graaf de oogen open;hi
jslaatdehand aan zi
jn zwaard,doch wordtornsingeld. VAx AMSTEIZ, even lafàartig alsgeveinsd,houdt zich ofhi
j nergens van weet;
doch vErzEx ,met ontbloote lkling dreigende, zweert den Graaf))het hoofd tot de tan-

den teklieven,indienlli
jzichverweert-'' Tevergeefsvliegteen van 'sGravengevolg
tusschen de verraders, om zi
jnen meestertebeschermen;hi
j wordtgevaarli
jlt(sere)
gewond en zi
jn paard aan den hals gekwetst. InmiddelsTlieden Avzxwzsen vooRlz
spoorslagsnaarUtreeltt,waarzi
jdemarevandegepleegdewandaadverspreiden,wellte
bt
jeenigen vreugde,bl
janderen verslagenheid opwekte (3).
Xen voerdevsoaxsin allerl
qlnaarhetslolKroonenhurg aan deKecht,eeneigendom
desHeeren van Jzzlt
vfdl(1). Van hier werdhi
jnaarhetdoorhem gebouwdeofherbouwde slotte M uzden gebragt, welks ligging aan de Z'
uiderzee den Eedgenooten de

(1) Te onrcgte noemtBltoERolzKz1).lI. b1.251, #Ax AvEwwxsen v00RxEkinderen. Zic urvozcoplR op xEsls s'
roxx, D.II.B.lV. vs.1437) 1442.

(2)XEtis STOKE,D.II.B.l7.bl.281-287. L.v.vEtTllEx, SpiegelSùf.B.111.c.44.
bl.202. D e A feri nitde laageZcs#ezlpbl.166- 170.

(3) MEtls sTopE,D.II.B.IV.bl.287- 291. L.v.VELTIIEX, SpiegelN ï.
vlpr.B.111.c.44.
b1.203. DE sEl
t.
k,p.99. De Klerk zlff de fccge Landen,bl.170, 171.

(4)Wzl.
uEsxrs'RocrRlToa,p.536,540. IlrroEcol'ERop MEI.lsSTOKE,D.II.B.IV.bl.291,
ontkent,datGraafFtoRlseerstnaarhetslotK roonenhurg gevoerd wcrd. Hetza1ook welniethet

eorspronkeli.i
cp
an derverraders g
weestzii
tgenoemde slotaan te doen; maarvreesoftoe#l
&l
xœe
*Fn?he

va1kan erllen gebragtLebben. Hun vertoeven op Kroonenburg Leefthun hoogstwaarschi@
inli
jk
de mogelijkheid benomen, rsonls naar Elt
geland overteYoeren. Zie GROEB;t /1le'*Ft0RIsV ,
b1.126 (1).
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n geval van nootl, te ontkomen (1). Xen verhaalt,datdeGraafhierin boei
jen gesloten,doch dien nacht,doorhevigedarmpi
jnen aangevallen,wedervanzl
jneltelenen
ontslagen werd ;datvAx w oERoEx inzondcrheid, hem door woorden endaden wreedaar-

dig mishandelde,hem ,toen lai
jzi
jneslaking vooraanzienli
jke goederen wilde koopen,
den (100(1 aanzeitle, eenen biechtvatlcr weigerde, en op een houtcn blolt twee treu-

l-ige nachten enmcerlictdaerbrengen (2). Dezaaltisecbternietgeloofbaar. Teregt
is opgemerkt, dat noch v-oEaoEx, noch het eetlgespan ten oogmerlt had , Fl-owls te

flooden,maarhem overteleveren (3).
Ondertusschen had zich het geruclatvan 'sGraven ongeval alom vcrsprcitl. Zoodra

het Utreehtbereil
tthad,waren dejonge AvEwxEscn vooltxs door(lenlleervanaYràcf
in bescherming gcnomen , en in veiliglaeid naar hetslotte Gorq
-ncheln en voorts naar
D ordreeht gevoerd. Yan Utreeltt had zich oolt Avol-vER'
r rcn Boreelen tlerwaarts
gespoetl, en de ontslelde burgersbewogen hem twee gewapende lkoggen te&-erschaflkn ,
om Zeeland tegen een waarschi
l.nli
l.lten aanval der Vlamingen te delklten. FlLlps
van 'fo t
vt
vdokccr , de zegelbewaarder van rl
uoals, sloeg dadelt
jk na 'sGravcn ges
*'

vangenneming,ten overstaan van denRaad ,hetGrafeli
jltzegel,intweeën,cn))pensde
wel, doe hida@dochte (1).'' Deadeloverhetgeheel,bekommerdezichnietom het
1ot van t
len Vprst cn hieltl zich stil; het volk daarenlegcn geraaltte in beweging cn

besloot den beminden Landsheer te verlossen of voorhem testerven (5). ln geheel
Ilolland ,zslfs in JFeat-Frzeeland vcrhief zich de dankbare, diep getroflknegemeente,

endenaastbi
jgelegeneKenllemers,W aterlandersen MFest-Friezen sneltlen aanstondsnaar
M u,iden. Zonder aanvoerdcr,zonderstormtuigen konechterdezezamengeraaptemenigle
legen het slotzelfniets ondernemen, doch op raad van KLAASomOROBBERE, een W est-

Friesch Edclman en in dienstvan den Graaf, bezetten zi
j den toegang,terwi
jlltleine
vaartnigen in dc Zuiderzee kruisten , om de Edelen te belettenvan dienltantFluoRlsweg

(1) SVAGEXAAIL, D.111.bl.79. l-lrvoEcppEn op MEtls sToltE: D.ll.B. lV. bl. 291J wicn nltoEaolzK volgta D.lI.bl. 252.

(2)L.v.vEtTsEx, SpkegelA.htoriaal;1).111.c.45,bl.202-205.

(3) BltoxRolzK',D.II.bl.253.

jditdced-'? ZientivolTcopci:
(4)MEtlssToxE?D.II.B.IV.vs.1580- )Enwistwelwaarom lli
,

op vs.1576.

(5)MEtxss'plkEpD.II.B.lV.b1.295)296.
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tevoeren (1). Alen meent,datditallesreedsop den eerslen,uiterljk opdentweetlen11
23
50
60
dag na het gepleegdeverraad geschiedzi
j,dewjlllelandersonbegrjpeli
jkis,tlatt
1e
Eedgenoolen, die ongetwi
jfeld een vaartuig in gereedheid hadden,nietdadeli
jktlen
Graaftescheepvervoerd hebben (2). Hetisechter zeerligtmogeljk ,datwindstilteof
tegenwind hen hierin verhinderd hadden Thansnnodzaaktenzi
jrJuohxst0thetafzendellvan
.

eenen brief,om hetverbitterdevolltdathen van alle zi
jden omringtle,gerustte stel1en en te bevelen af te trekken, dewi
jl ))hj mogt vertrouwen,binnen kortin der
minne geslaaltt le wortlen-'' Natuurli
jk sleeg niemand geloofaan dien brief. ))Xen
heefter lzem toe getlwongen ,'' riep elk en zwoer tevens den verraders dood en ver-

derf(3).
De Zamengezworenen oordeelden het thans lliet raadzaam , zich daar langer op te
llouden en besloten langs een.anderen weg te vlieden ,om den Graaf zoo nietnaar E 1è-

geland, dan naar Brahand of F laanderen te vervoeren (1). Zi
jtroklten hem een
graauwen rol
t aan om onbeltend te bli
jven,zetlen hem tepaard,ltnevelden hem dehanden,snncrdcn zi
jne voeten ontlerden builtTan hctpaard sti
jf aanelkander,cn staken
hem een handschoen indenmond (5). Detogtginglangs omwegen en door moerassen naar A'aarden (6). Doch de Naardingers en Gooilanders haddcn het plan der
Edelen vermoed of vernomen , cn lagen op eenigen afsland van hetM ulderelot in

lzeh koren vcrscholen,om hunnen Heer,zoo mogeli
jk,teonderscheppen en tebevrijden. De Eedgenoolen wertlen hen bi
j M ulderherg gewaar,en OERRIT ran Fdlzezè
vooruitgerezen,vroeg hun watzi
jzochten? ))Dalgene,''ishetantwoord,))datgi
jmet
u voert, onzenGraaf.'' ))Dat zalnie!waar zi
jn,''herneemtv'
kx vELzEx enrentspoorslags naar tle zi
jnen terug. ln weinig woorden verhaalthj zi
jneonlmoeting,schetst
hetgevaarwaarin zi
jverkeeren en trekt,aangedreven doorvkxwoEhoEx,zjnzwaard,
om den Graafhethnofd lekloven. FLoals trachtditteontwi
jltenenz0ogebondena1shij
(1) MEtls s'
roltE:.D.lI. B.V.b1.349. L.v.vEtrnEx, Spiegel#,4f.B,111.c.46.
K lerà'
.wïf de laage Zc3l#e'l:1a1.171. W ztllEtàlcs pltocraAl'oR,p.537.

(2)WAGENAAM;D.111.b1.80. QROEBEJorer Graaf rtonlsV.b1.126(1).
(3)MEtlssToltE,D.lI.B.V.b1.350.
(4)svltuEsxrsI'ROCrRITOR,p.537.

(5)MEtlss'
rol
t:,D.lI.B.V.bl.301. L.v.VEIZTHEM:Sp.Sïdf.B.111.c.46.b1.205. I)e
K lerk gtit de laageLanden) b1.171. V .vEtTllzx meldta1s ccn m en zegt)datden Graafde

vingcrs opgesplctcn wcrden, opdat lli
i
ndcn nictz0u kunnen gebruiken, wanneer dielos
*i
@' z
*i
#neha

geraakten. 5VwoExA&R twijfelt tercgtaan dezcbarbaarschemishandeling)welkcBILDERIIIJR eclttcr a1s geloofwaardig aannccmt.

(6)DE sEK1,p.99.
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13600 w as,metzi
jnpaard overeeneslontteontkomen,dochhetdierstorterinmetzi
jnenweer-

loozenri
jder,wienszamengevleugeldehandennudeslagtreft,diebeidenineensafhouwt.
VAxvElzzxsbloeddorstishiermedenietgelescht;hi
jsti
jgtvanzi
jn paardenbrengtden
worstelenden Graaf in hetwater nog verscheidene wonden toe. De anderen volgen dit
voorbeeld en laten den ongelukltigen vxuoaxs, metmeer dan twintig steken doorboord ,
voor dood liggen. De aansnellende Naardingers en W est-Friezen hadden de m oorde-

naars uiteen gcdreven, en naauweli
jltswas vzrzzx,doordeedelezelfopofferingvan
een zi
jnerknapen, doch nietzonzereenewondeteontvangen,aan hunnewoedeontsnapt. In dehittezi
jnsjverswaszi
jnpaartlhem ontloopen; grootmoezigboodin het
dreigend gevaar zi
jn scbildltnaap hem het zi
jne aan, en ontrukte daardoor tenltoste
van eigen leven, zi
jnen Heer aan eenen onvermt
jdeli
jken dood. Hi
j werd meteen
oftweeandereknechten gegrepen en op staanden voetgeradbraak-t(1).
27van Xen vond den Graaf zieltogende en nog eenige woorden uitende s/2). Zi
jn ljk
wèrd
Zo- t
;. t
1'
1'
1ql.
1n. e M aiderherg gebalsem d, van daar naar J lkmaar gebragten in hetKoor blgeze ,

1296 doch later doorzi
jnen zoonte R'
jnahurg bi
L
jzi
jnegemalinByrA.
a?alx vanKlaanderen,
diehjslechlsweinig maanden had overleefd,plegtstatig begraven (3). Hetingewand
bleef echter te J lkm aar en wordt daar in eene fraai gebeitelde steenen kist,in het

HoogeKoorderGl
-ooteKerk bewaard (1). Xen weesTijfen twintig Pondenaan,om

(1)Mztxs sT0K:, D. lI.B.V.bl.351-354. L.v.VELTIIEM, SpiegelHist.B.111.c.47.
W ltuEtxrs Paoccaw'
roR, p. 537,538.
bl.206. D e A lerl nltdelaage Landen,bl. 171, 172. . '
DE SEKA ,p.99.

(2)DeAlcrâ uitdeIaagefcvlddzz',bl.172. DE:EKA,p.99. l'
IrxoEcopsRhceftdenjuisten
da: vanrtoxlsdood buiten eenigentwijfelgesteld. BreedeHcsf.op MEtlssToKx:D.Il.B.Vbl.439- 442.

(3) Mztls STPI:Ey D. 1I. B. V.b1.354J 355. De Klerk:flde lccgcLanden,bl.172.
W ltnEtxrs pRocrRAToR, p.510. DE :EKA, p. 99. J. A. tEvnxs, Lih.XXV.c.6.'BEATRIX wa$

den 23 van Lentemaand 1296,op Goeden Vrijdag overleden. Xztxs@T0xE,D.II.B.lV.b1.262,
en HrvoEcopza opvs.1130. MEtTssToKxzegtvan haar)datzi
j
Depri
jshaddebovenandren wiven
In doghcden en in oetmoedicheden.

Noch pri
jstmen op den dach van heden,
De horen spreken van haren levene,
Hoe lieiike sidebeghevene,
En alde lieden , plach tontfaen. B. IV. vs. 1134- 1140.

(4)J.A tEypxsaZï5.XXIV.c.29. Eeneafbeelding van dezekist, oflievervan hcteergraf
zelf? vindt men in EIKEI.
Ew:ERGS âlkmaar)bl.96. HetverhaalbàiMztls srox: van de twee

b E S Y A D EltLA X D S.

llier zielmissen voorhem tehoudel), hetgeen laternaar'&Ftdé':werd overgebragt(1).125t
!En ongeveer dertlg jaren na zi
l-nen dood, werd tot rustzi
jnerzieldeorGraafwlL- 1300
x-Ex lIIteAlttiderherg waarhi
jwasoverleden,eeneltapelgesticht(2).
Treffcnd is de overeenkomst van psoals V , zoo we1naar ligchaam a1s geest, met

zi
jn vadeç w zLrEx 11 (3). Een welgcmaaltt,ltrachtig en bevalliguiterli
jk,werd bi
j
hem opgeluisterd door innemende zeden en beminncli
jke hoedanigheden. W eldadig
en edelmoedig, regtvaardig en vergevensgezind ,rondborstig en gulharlig, welbespraakt

en minzaam ,had lli
jzich deliefdedesvolksverworvenwelksafgotlhi
jgenoemdwerd(1).
Die liefdebleek ondubbelzinnig uitdeni
jverdergemeentcn enzelfsderNYest-Friezen,
wellte hj ccrst onlangsaan zich geheelhad onderworpen, om llem uitf1e handen der
Eedgenoolen te redtlen en daarditmislpkte,zi
jnen dood op deonvel'laten te wrelken.
Zi
jne opregtheid en gocdharligheid, well
te veinzeri
j nocl
aondankbaarheidinanderen
vermoedden, ol welzi
jn gebrek aan doorzigten menschenkennis,maaltten hem minder omzigtig dan eenen Regent betaamt en beletten hem 4en valstrik tevermi
jdcn
door ocz van Klaanderen , en later door eenige Edelen gespannen. Hi
j bemintle
*

de gezelligheitl en trachtle onder den adelbeschaafdere zeden in te voeren. Yan dar-

tclheid en wellust daarentegen heeftmen tes'ergeefsgetrachthem vrjteplcitcn (5).
Zi
jn omgang met de jufferschap op het Hof in den Haag en het lusthuis deFogelenzang ,was nietalti
jd onschuldig (6). Deze ongebondenheid is dan ook
zwaarste beschuldiging , welke tegen hem wordtingebragt en die eene schaduw werpt

op zi
jne vele en velerlei voortreflkli
jke hoedanigheden. Deoorlogen tegen deW est-

windhondcn?dieb1
*
iGraal-I'soalswarentoen llijgevangen werd genomen,hem voorts niet verlic.
ten, zi
jn lijk naarAlkmaaren Ilb'nb
gburg volgden,ennech eten,nochdrinken,nochziin graf
vcrlaten'wilden, wordt door nryoEcopEl
t in delant.op xEtlsSTOKE,B.V.vs.96 te regtvoor
ondergeschoven verklaard. Men vindt het mede opgeteekendbtjdeA/
crâuitdelaageLandelt)
b1.173. Oude H oll..
JJ@r-Kron.Div.XIX .c.25. llct GoltdscltKron.b1.74.

(1)SVAGENA&R,D.111.bl.84.
(2)MATTSAEI âltalect.T.111.p.184 (1). T.lI.p.538.
(3) Zie hicrvoor,b1.259.
(4) DE sEll.
w bcschri
trtoRlsals:))Princepsvaldegloriosus,staturà procerus,virtuterobustus,
*i
er
aspectu decorus, scrmone facundus, corde magnanimus, agilitate strenuus, in dando largifluus,
peroptimus Musicus: ctacquirectus Justiciarius-''p. 99.

(5)Bltolnofllt,D.lI.b1.258.
(6)De vermeerderde nEKA, 1)1.182. V.xzxpEx, Taderl.Acrclfe?'
â.D.1.b1.120. De gemecnzaamheid van FtoRls met àulEsran der 17dl?
-:)de mocdervan M'ITTE raltIlaamstede)en
lI.DEEL.
48
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1256- Friezen gevolgd door de onderwerping van dathardneltkige volk; de Limburgsche
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,
krig
.g; die m et de Heeren van Jm atel en JFoerde'n en tegen ovxvan F laanderen ,
etuigen van zjn moed, dapperheid en lkri
jgsbeleid. Het geluk waarmede zi
j gekroond werden voedde ongetwi
z
uc
ht
na
ar
ui
t
ge
br
e
i
der
magt
,
hoo
ge
r
aanjfeld de

zien en uitgestrekter heerschappi
j, welke ht
l'nietminderdoorstaatkundigbeleid t
lan
door hetzwaard bevredigde(1). Ilblland werd ont
lerzi
jnbestuurtenNoordendoor
laetbeleugelde kfreet-Frzeeland ,ten Oosten door de aanwinstdergoederenvan Asxs'
rzxz,
'van w oERnEx en door N ardingerland , eene giftder abzi
sOOEOEI.E,en tenZuitlendoor

dcheerli
jltheid Ileusden,Jltenaen destadFFoudricltem ,aanmerlteli
jkvergroot(2).
Hi
jhad zich vanden leenpligtvoorZuzd-llolland aanBrahand bevri
jtl, en doorhet
verwerven der Keizerll
jke vergunning, dat de opvolging in hetgraafschap aan eene
dochter m ogt opgedragen worden , Holland in een zoogenaamd goed leen veranderd.

Xen wil oolt, dathctgezag hetwellt hjin Utreehtvoerde,den grond gelegd beeft
totdcnlateren grooteninvloed derHollandscheGraven ophetStl
kht(3).
Groot en cdel vertoont zich rluoltls a1s Regent. Hem behoort de onsterfell
jke
eer, de vri
jheid en den bloei der gemeenten in Holland tot stand gebragttehebben. Trezende in de voetstappen zt
jns vadcrs, (leelde hi
j met onbeltrompen hand
voorregten, vri
jhedcn en vergunningen aan de sleden uit, dewi
jllli
j ))syne lieve
Poortersaltoos gaerne wilde vorderen ($.'' Sinds den 'aanvang zi
jnsbestuurs had
hi
j zich deze schoone taalt onwrikbaar ten doel zi
jnslevensgesteld, engeen zi
jner
voor- of nazaten onder de Graven van Ilolland , heeft den ingezetenen zoo bcgun-

stigd en ondersteund a1s hi
j. De veelvuldige keuren, wettcn, bepalingen en instellingen wellte hi
j verleende, strelkten z0o wel om hunne veiligheid en vri
jheid te
lnct I
CATIIARINA de O lfri?fy, vrouw valt Fbpr/lc cn burggravin van Zeeland, de weduwe van

AtsEa'
r ran Foorzle, strekthicrvanten bewi
jzc. Dezelaatstellad grooten invloed ten Hove,cn
xan rsohlsaanzienli*#ikc xno
deren ontvanc
nR,welkc zi*i
loofde wederte unevenwanncerzi*i
gthcr.A e
ue
@ be
' mo
trouwcn. Zic v&x MIERIS, Charterb.r.11011.D.1.b1.554. Zi
wde na den dood van rsoRls;
*i
# hu
welkc bii
ha
a
r
e
c
n
z
o
o
n
had
ve
r
we
kt
,
me
t
de
n
be
ke
nde
n
wo
t
l
p
E
l
t
T
va
n fpr4clcp. Ziev.wlzx op
*#

wAoExlAh:St.111.bl.31(u). Xen wilook,datrsoalsdedochtervanzAx vanSev6
.'
dczl,ophet
huisde Fbgclezlzcpg'tOt zi
jne bi
*
i
Fzithield en llaarnadcrllandaanGEREIT ran felzen totvrouw
wilde opdringen. Dit echter wordt even a1s Let schenden van vztzEss gemalin) voor cen leugcnachtig vertelselgehouden. ZiesltoEltolzx , D.11b1.236.

(1)GROEBE:orer Gr.FtoRlsV.b1.129.
(2)JIItDERDIJKJD.lI.bl.259J260.
(3)V&x lkaxl
bExJFaderl.Acrcâfcrâ.D.1.b1.121.
(4)Y.M)ERIs)Chqrterb.r.Iloll.D.1,1:1.342.

D E S V A 1)E R L A N 1)s.

xerzckeren, a1som landbouw, ni
jverheidenllandeltebevorderen,wellken laatstenhi
j12
13
50
6()
a1sdehooftlbron van 'svolkswelvaartbeschouwdeennaarvermogenendersleunde(1).
Te dien einde verleende hij ook onderscheiden buitenlandschenkoopliedcnbi
jzondere
voorregten (2), en hield een naatlwkeurigtoezigtopwegen,vaartenen di
jken,waarvall veelvuldige doeltreffende wetten en inslellingen getuigen /
q3
). Heilri
jk waren de
gevolgen dezer onvermoeide en weldadige pogingen,uitwelke ongetwi
jfeld Ilollandt.
latere grootheid en ri
jkdom zi
jnontsproten. Onkreukbaarbandhaafdehi
jregten geregtiglaeid ,bewaarde den binnenlandschen vrede,onderschraagde z0o welRegenten als

onderdalaen in hunne wederzljtlsclae regten, en beschermde het volk tegen deaanma-

tigingendergeestell
jkhcid en desadels (1). Hierbi
j beperkte hi
jzich niet. Hj gaf
de Sleden nevens de Edelen deel in het raadplegen over de bdangen van den Staat,

(leed laaarals getuigen en borgen bi
j huweli
jlks- en handelsverdragen optreden,en liet
soms zi
jne handvesten en keuren deor haar zegelbekrachtigen (5). Voorzelterging
lai
j in de prijzenswaardige zucht, (1e gemeenten uitden staat van vernedering oI)
te heffen waarin zi
j gedompeld lagen, metmeer ijver dan voorzlgligheid te werk
en beroltkendezich daardoorhoofdzakeli
jk zi
jnen val. Bi
jhetknotten van hetvermok hieruit reedsvan zelfmoestvoortvloei
jen,kon lli
j
gen en aanzien des adels, hctwel
niet verbergen, dat ool
t heerschzucht en eigenbelang zl
qne daden regelden, en dat
Jlet bevoorrcgtcnderburgeri
jenslechtsmocststrekken, om hem tegen de beleedigtle
Edelen te sterken, wier gezag bi
j lkortwiekte, wier goederen hi
j aan zich getroltken, of welke h?
j A'
anonafhankcli
jkeHeeren totzijnedienstmannen gemaalkthad (6).
Hierin handelde lli
j diltwerf gehcel in stri
jd metdie zucht voorregtenbilli
jkheid,
wellte hem wordttoegekend en waarvan hi
jeen treffend bewi
jsgaf,loen hi
jbi
jeene
uitspraalt over een geschilmetVrILLEM van Brederode, niet schroomde te erkennen ,

dathi
j zich omtrenthet regtder vri
jeheerli
jkheden xan dienEdelman vergisthad?
en ditgrootmoedigdooreen open briefbevestigde(7).
Geljk elltedeugd,wanneerzi
joverdrcven wordt,in eeneondeugdontaartlt,z0onam
(1);iehiervan veelvuldigevoorbeeldenbi
jv.MIERIS,Cltarterh.r.Holl.D.1.bl.342-556.
(2)V.xlsRls,Charterb.m.Iloll.D.1.b1.385,394)396z534.
(3) %.xlvals,Charterb.m.Holl.D.1.b1.403,419p445,4*7,451,452,501,509J535,564.
.

(4)v.xlsals,Cltartevb.r.Holl.D.1.bl.403,410,435,441,454,500,501,503,534.
(5)v. xlEals, cltarterb. r. Holl.P.1.bl.385,389,3957404p412,314. KtvlT,Ilist.
crt
-t. Com . T.lI.p.960.

(6)Verg.hiervoor,bl.366)367.
(7)7.MlERls1cicrfers.r.Ilbll.D.1.bl.431)432-
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1256- niet zelden de milddadiglaeid van Flzoals hetkarakter der vcrkwisling aan. Onzer de
1300

velen welkein ztjne weldaden deelden doch hem metondank loonden,behoordein de
eerste plaats la()thuisvanJoennes, waardoorhi
jeen adderin eigen boezem koester-

de(1). Spaarzaanadaarentegen wasbi
jinhelbegunstigen derGeesteli
jlten,wiero'ermoed.hi
j niet schroomdetebreidelen (2). Dienstbetooningen blevenbi
jhem niet0nvergolden. Den W orlners,onderanderen, verleendehi
jvri
jheidvanjaarli
jltschebede
en to1, om denbi
jstantlwelken zl
jhem tegen deW est-Friezcn l'erleend hadden (3).
Bl
J* 20 VoorlrçFoli
l'lte hoedanigheden van het hart, vereenigde ELORISs'ele begaafzhe-

denvan den geest,waaronderook dievan een goed zangertezjn genoemdwordt(1).
Zang- en dichtltunst waren in dicn ti
jd,de ecuw derminnedichters, nietgescheiden
en behoorden tothetwezen van den volmaakten Ridder (5). 0paanmoediginglranden
Hollandschen Graafvervaardigde deVlaamscheDichter SIAERLAXT zi
jnen Splegel#ïâ'f/riael,enhetblt
jkt,datonderdenzelfdcninvloeddeoudeEgmondcrKroni
jkinNederduitsch

ri
jm overgebragten doorMsLlssroxE,een Grafeli
jkbeambte,voortgezetwerd(6).Gelt
jk zi
jnvadermoedigdeht
jinzollderlaeiddebouwkunstaan,enwi
jddebovenalzi
jnezorgen
aan dewalerbouwkunde (7). Ht
jvoltooidelzetHofin'.
vIlage,donrAVILIUEX11begonnen,
en stichttedaarbl
l'eene kapelvoorden adel,bouwdelaetlusthuisde Kogelenzang tusschen Kaarlem en Lelden ,enstichtteofverbeterdeonderscheidenekasteelen terverdedigingdergrenzen enterhandhavingvandelnwendigerust.- Onwillclteurig verheftzich de
wensch ,dateenen Vorst,versierdm etzooveledeugden ,bekwaamlzeden enbevalligevormen ,een beter lotware tcn deel gevallen; en ))men geraaktinverzocking m etlletl0tte
twistcn , dat de weldoener des volks het slagtoFermoestworden van eenen adel, welke

'slandswelzi
jnaanbuitenlandersverried,om zt
jneeigeneheilloozemagttebehoudcn(8).''
(l)Zicv.MlEAIs,Charte3b-v.Holl.D.I.bl.350,351)353,36lJ369)377)379;395,453)554.
(2) V.xlERxs: c/lcrferi.m.H oll.D.1.b1.555.

(3)V.xlzRzsyCltarterb.r.11011.D.1.bl.410.
(4)DEBExz)p.99.
(5
')BILnERDIJKJ 1).lI)bl.2$8.
(6)J.v.SIàEEI,&XT,SpI
-egelJ'
Fdfpn-ccl?D.1.bl.3. Leiden 1784. XEtls STPKE,D.1.B.1.
b1.7. Verg. v.wlzx,N 24f. J rondst.D.1.b1.280. Ypsv, Genclt.d.N ederl. Tccl,bl.335.

(7)Dit bltiktuitvcrscheidene zi
jnerbrievcn biiv.xz>:RlsJ charterh.w.Iloll.D-1.bl-403,
404 ,419, 445, 447, 448.
(8)Verg.de karaktersclletsen van rtoltls V door sxxow STIJLzOpkomsten Bloei derNederl.
bl. 37: 38. (Vi
tg.1174). V.K&xpEx, Faderl.A'
crcl-fcrl-.D.1.bl.117- 123. IlltoERozzK,
D.lI.b1.257- 259. GI
IOEBE,orer rsoRlsV )bl.128- 135. Vzw nsz8 vlx nzllxzlziovet-Gesch.
ew Staatnvegt,bl,45- 48)bl.120t121,
.

D E S Y A D ER LA N D S.
Dopr 'sGraven dood was het land hoofdeloos geworden daar de wettige, doch 1256-

J
*eugdige opvolger zich nog in Engeland bevond. Vöpr dathjherwaartskomen of 1:00
zelf de teugels des bewinds aanvaarden konde, m oestin het bestier des landsMrordell
voorzien. Rceds op (len derden dag na de gevangenneming van rLoaxs, en dus op
Xaandag eer deze op Avoensdag verm onrd Averd , waren de Edelen van Zuzd-llblland

teDordreclttbi
jeengekomen,enhaddenhetongevalwi
jd en zi
jdaan 'sGravenvrienden en betrekltingen , aan Keizer Anol,r, den Aartsbisschop van Kewlen en bovenal

aan den Graafvan Ilenegoumen doorboden bekend gemaakt. zi
j hadden tevensdezen
laatstcn verwitligd , dat zi
jn zoon zA.x in Dordreelttwas en hcm den wensch te kenncn gegeven, dathi
j als naaste bloedverwantVanFLORISjSpoedig mogtOYerkomenj
om hen met zi
jnen raad in dezehagcheli
jkcoogenblikken leondersteunen. Hi
jvond
echternietgeraden aan deuilnoodiging tevoldoen,maarzondzi
jn broeder0c1,Kannonik van L'
uzk,naderhand Bisschop van Utrecltt,om allesbehoorli
jk op te nemcn,
de gemoederen te winnen en allen te verzekeren, dathi
j eerlang zelfzoudevolgen.
GrI werd te Dordreeltt metopen armen onlvangen en trok nahetvoltooi
jen zi
jner
zending j door ecn aantal burgcrs vergezeld naar Kroonenhurg , om ook te zien wat

daaromging (1).
In ditslotwasvzlzzEx metandere zamengezworencn gevlugt,dcch onmiddelljkdoor
de verbitterde Kennerners en W est-Friezen omsingcld geworden , die vastbeslolen llad-

den het huis niet te verlaten, vöör datzj zich op deverraders en moordenaarsvan
hunnen Heer gewrolten hadden. De W aterlanders en de Hollanders, ten Zuiden en
ten Noorden van de M aa.
ç, waren znowel uit de steden als van hetplatte land der-

waarts gesneld. Bi
jhenhadden deHeervan ZI:ïJ:S,czzsBREcu'
rvan fl'
wzv:&f6zzèen
later Lozv vavt Kleef zich gevoegd, aanwien hetbevelderbelegering wasopgedragen (2). Deze roEr van Kleef was Graaf van Halkenroh ,Heervan Tonnenhurg
en broedervanbxltx, den regerendenGraafvanKleef (3). Uitnaam derEdelen van
Holland had hi
j den brief aan Koning Eovwltobezegeld,inwelken dienVorstvan
TsGraven omkomen kennisgogeven We1%(lmet Yerzoeky ))dathi
j den jongcn Graaf
ten

spoedigste wilde herwaarls zenden en van eenige manschap verzellen , opdat

hem de moordenaars zi
jnsvadersnietovervallen qn op geli
jkewjzemishandelen mog-

ten (1).'' Men vermoedt,datcrtusschen LoEFenden GraafvanIlenegouwen,wien
(1)MEtlss'
roKE,D.1I.B.V.bl.364-367.
(2) MEl-ls STOKEJD.1I.B.V.bl.361- 364.

(3)llln-oEcopER op MEtlssToltEzD.lI.b1.363)364.
(4)V. MllRls, Cltarterb.r.Iloll. D.1.bl.572. IltlyptcnpER houdtditn briefvoornnecht.
A ant.op MEI
.ISsToxEsI).lI. b1.382.383.
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1256- men niet geheel onschuldig hield aan het verraad , betreltlkingen bestonden en dat
1300 hi.
J, om de oogmerlten van den Graaf, wellte z0o lang heimeli
g.k en ogenbaar naar de
erfenis Tan rluoals gestaan had, te bevorderen, zich naar hetbeleg van K roonenhurg
had gespoed (1). Heti
s echter meer waarsçhi
jnli
jlt, dat hi
j met den Koning van
E ngeland heulde en lnet betrek-lting tot den Henegotlwer,eene geveinstle r0l spcelde;

hetgeen doorzi
jn latergehouden gedrag en zjnen briefwisselmetEOUAROondersteund
wortlt. Hi
jontvingvoorKroonenhttrg otilvan adtl:zlzl:yten uitersteminzaam en mct
schi
jnbare vertrollwell
jltheid; zette, door de Dordtsche poortersversterkt, hetbeleg
metmecr nadruk voortenlietdestormtuigen tegenhetslotoprigten (2).
Xiddelerwi
jl verscheen Graaf blltx van Kleef aan hethoofd van zeshonderd man
voor Kroonenbttrg en nam als de voornaamste cn de regerende Vorst, hetopperbevel

over de hierbijeengevloeide menigte op zich (3). Naardeoudsteberigten,diecchter onder hetbewind vanhethuisvan llenegouwen zi
jn opgesleld, washi
jdoorden
Heer van A'?zdi aangespoord , om de belegerde verraders aan de volkswraak te ont-

trekken, en daar hi
j dit toonde door zt
l-n broeder xzozp, doch te vergeefsberispt
geworden (4). Later heeftmen ditin twjfelgetrolkken cn hetgerucht,alsoflajalleen gekomen was, om de moordenaars te redden ofte beschermen , voor eene listvan

de Henegouwsche zi
jde gehouden, om deverdenlting dietegen Ilenegouwenwas,op
tlen Graaf van Kleef le werpen,dezen bi
j het gcmcen in wantrouwen te brengen,
lzetvollt tegen hem wederspannig te maken en dus eene verdeeldheid te weklken,waar-

van hetgevolg den belegerden vooreen gedeelte te stadekwam. HetgeslachtvanKleef
immerswasalti
jd naauw aan hethuisvanHolland verbonden,GraafIIIRKzelflaadFLoalsbi
jzonderebli
jken van vriendschapgegeven,en daarhi
jindenzoenmetvkxAMSTEIZ
borg was gebleven ,zoo verpligtten hem eerengewetendengruwel,doorwelltçn diezoen

geschonden werd,tewreken (5)x Hi
jltan evenwelbelang in deEdelen gesteldengetracht hebben hen voor de beleedigingen des vollks te beschermen, nietom henzelven ,
maar om huùnen stand ol adel. Daarenboven waren allen nieteven schuldig ,velen zelfs

(1)BIIZDERDIJK:D.1I.b1.262. Verg.wzGExàwl
t,D.111.là1.88.
(2)XEslsSTOKE.
,9.lI.B.V.b1.367.
(3)WAtl>rxxlR, D. 111.bl.89,zegtdatvzx KrlKmetzi
*
i
@n volkvoorKrooneltburg gekomcn,
zich alhetgezag overhetbelcgaanmatigde,enz. Hi
jheefthetverhaalvan STOKEnietbegrepen,
geli
jk door uryoEcopEa) D.lI.bl.367- 37
.0, juistisopgcmerktJen ookdoordeA'
leri'uitde
laage Landen,bl.175,bevestigd wordt.

(4)MEslss'
rolt.,D.I1.B.V.b1.367-372. DeKlerk v'
-fdelaageLandenzbl.175.
45) Vere.SILOERDIJICqD.11.b1.263,26i.
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metdeneigenli
jkentoeleg nietregtbeltend geweest;lli
jwililealzoo,geli
jltbilli
jkwas,1:56over e1k cen regtvaardig oordeel houden cn straffen op eene wil-ze, wellte den adel niet 1300
beleedigde.

HetslotKroonenburg werd door hem hevigaangetasten onophoudeli
jkbestormd,
totdat vAx vErzEx , die zich schuilgehouden en zelfsniet gewaagd had zich te ver-

toonen, door gebrek aan mondbehoeflen zich moestovergevcn (1). Tegen verwachting vond men bi
jhem AaExp van Wczzeip/p, xosrxzx van W/fcrzldz'l.:,Arzwzzx den
geschutmeester(metz'fdr:smiùse),wlrrEnxvan F6zrlz
lzwezz wxrrzx van Zaanden e)1
eenige anderen wier namen nietgemeld worden (2). Alles geraakte in'
rep en roer
toen de Graaf l'an Kleef de gevangenen in zi
jne magt wildehouden, om methen
naareischtehandelen,hetgeennatuurli
jk metdenwoesten wraaklustvanhetverbittertl
i

gemeen nietovereenkwam. De Kennemers en W est-Friezen vlogcn terstond te wapen ,
clk den dood dreigende, die zich verm eten zoude 'sGraven moorders levcnd veg le

voeren. ))Geefonsdebooswichten,ofgi
jen aldeuwcnlatenlaicrhetleven,''schreeuwden zi
j den Graaftoe,welkehen bevredigdedooreelleverdeeling temalken. VELZE>,
vAx zAAwnEs en nog tweeanderen,wellkehi
jalledeernisonwaardigen buitep allewet
geslelt
l achtte,werden aan dewoededcsvolkspri
jsgegeven (3). Axzxo vall.5':z?J.koop en w xlul-zx van Fdïîïzléy:zlgeraakten in handen van ruoEr ran Klee
f , om hen ill
bewaring te houden en voorts aan Graaf zAl van Henegoukren ter strafover te leve-

ren. Ht
j voerdehen naarhetslotKervenhel'm in Klee
feland,doch leverdehen niet
uit, cn zi
jbleven vri
jvan alleonderzoek enstraf(1).
VzxzzEx en vAx zxxwnEx werden geweldig aangegrepen, alsof men hen levend ver-

slinden wilde voortgesleept, en hunne beide lotgenooten vermoord (5). Er is be-

41)DEsxl
tz
k, p.99. J.Atzvols,Lib.XXIV.c.30) welkecchtcrden GraafvaltA/:V'mct

,

dcn Graafvan Gelre verwissclt.

(2)Mstlss'
roKz,D.II.B.V.b1.372.
(3)BItDERDIJKJD.1I.bl.261.
(4)MEtlsSTOX.
E,D-Il.B.Y.bl.373,374.

(5)MEtlssToxE,D.I1.B.V.bl.374.
(lllyrltzxltoz ran Feîdc'lèn wxttEx ran Zcepl#es
Trecten de knechte en taenden?
Al of sise alle wilde cten;
En doden daer t0eJ zuldi wetcn ,
En dander tuee, als hem betamc.
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1256- weerd , dat vAx vErzEx op eene verschril
tkell
jke wi
jze zjn leren eindigde(1). Het
1300
.
.
schi
lnt eclater,.dat hi
l slechts gevangen genom cn en ltortdaarna ontsnapt ofgeslaakt

is(2). Uitbrieven,zevenjarenlater,bli
jktalthanstenduideli
jlkste,datlli
jtoen nog
in leven was, en , even als ItvlK , nEusoEx ,AMSTEIZen w oEhozx zichblziten 'slandsbe-

vontl(3). Eenigezi
jnermedestandersontvingenteDordreehthunnejtraf. Ht:oo va'
n
B aarland ten minste, metnOg drie ofvier anderen ,welke den Jonlkheer vAx vooaxs
l'czlin handen gevallcn waren, werd aldaar op het rad elegd ; en GERARO ran frccf
ltornt, wien vAN vooaws zelf het schelmsluk had zien uitvoeren ,werd door dezen ,

welke hem onder weg opving, onmiddelli
jk op dezelfdewt
l'sterdondgebragt. Het

slotKroonenburg werd afgebroken en M ulden,doorzl
jnebezetlingverlaten,aan OIRIC
'
rcx Haarlem toevertrouwd(4).
De Graaf van Klee
f begaf zich laieropnaarDordreclttcnnam tcgcn denzin des
volks,het landsbestuurop zich (5). Xen verhaall,dathl
jmetcuzvan a<tlcz/zl- het
bewind deelde,zootlatdezeteGeertruzdenberg overZuid-llolland regeerde, terwi
jl
lli
j Noord-Holland beregtteen in 'z.Gravenltage zi
jnveibli
jfhield (6). Hctbli
jl
tt
echter, dathi
jhet alleenbewind voerde totdat de komst van zAx van Henegouwen
daaraan een einde maakte (7). AvEwwr,
s wasde naaste blocdverwant van vxzoaxs V
en een zoon van kluzlo, wier beminneli
jl
te hoedanigheden, bi
j de Zuid-llollanders
eenen gunstigen indruk hadden achtergelaten. Hi
j werd dan ook onder het bli
jde
gejuich des volks te Geertrug-denherg ingehaald, en voorts met uitbundige geestdrift te D ordreeht ontvangen. Xen verwachtte in hem den wrelter van den beminden

Heer, en weldra hadden drie duizend mannen zich tezjnen voordeeleverklaard. Hl
j
begreep tc welzjnebelangen,om vandezealgemeeneopgewondenheid geengebruikte
maken, en het vollt door eenen eed aan zich verbindende,toog hi
jmetveleZuidllollandersnaarDevt. Hier onderhandelde hj zevendagen langmetdenGraafvan

(1) Verg.wlGEx&.
kRrD.111.bl.91. BxtoERoxzK,D.lI.b1.265.
(2) V.wlzx op wlGExlAR,St.111.b1.39.
(3) V.xlzals: c/4crlcrâ.r.Holl.D.II.bl.27J28,31. Verg.v.wlzxot.a.p.
(4)MzzazssroKE,D.Il.B.V.b1.380 -383. D e A lcrl.ztitde laage Zcx#ezl,bl.176z177.
Dg BEKA, p.99.

(5)MELISsT0Kx,D.Il.I).V.b1.383.

(6)DE BEg.
A, p.99a De Alerâ gtitdelaageLcnlAlJbl.177. IlrvoscopEq Loudtditvncr
verdicht. X Etls STOKE, D .lI.B. V.1:1.385.

(7)AlgtlsSTOKE,D.II.B.V.b1.383-385.
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Kleef over dc landvoogdl
j van well
te deze eindeli
jk afzag en hetland ruimde(1).11
23
50
6:
Xen gceft diellVorstna, datzjn ltortoponthoud in '&Hage zich doorbuiteltsporîge
verteringen,ten lastedergemeente,ontlerscheiden had (2).
Izozpva'
n Kleef bleefinIlolland.Hi
jdeeldezoowelinhetverlrouwen desKonings
van E ngeland als in datdesGraven vanIlenegoulven , helgeen eenvermoedenopwekt,
dat cr toen tusschen EovAao en AvExxss, tcn opzigte van zAx van Kolland, ovel'-

eenslemming hcerschle. I'
Iel hlzweli
jl
tvan dezen laatste mctdeEngelsche Prinseswas
n0g nietvoltrokken, cn ditstreltte EOUARO ten voorwent
lsel, om den jeugdigen Graaf
nog in E ngeland tc houden, oudanlks het verzoek der llollandsche Edelen ,van welke

reedseenigeuit de aanziellli
jkstegeslachten ziclateHaarlem bevonden,om tlelkomst
van hunnen wettigen lleeraftewachten (3). Hj zond twceRitlders,cuhlsTzAAx rJ0?
,
Raaphor&ten aElxoro van Iermeny , nevenstwce Gcesteli
jlten, ltlcxlAxn van Havez'ïzlg cn AVALTER van Wrlzggc, naar H olland met verzoek'
, ))dat uitelltder voornaamste gewcsten van hct graafscllap ten minste dric Edelen , en ui@ elk der goede
sleden ten minste twce mannen, tegen den elfden s'an Slaglmaand naar E ngeland
wierden afgezonden, om met zkx van Ilolland, den zoon en erfgenaam van Graaf
Froazs, over het voltrelklten va
Nn zi
jn lauwcli
jk, over debevestigillg van hetverbond,
weleer m et dcn overleden Graafaangegaan , en ovcr tlell tocsland des lands te hande-14 xan

len.,, Dcze brief in welken de Koning met afgri
jzen spreektoverden moord aanl
lertk
-tm aand
GraafFsoalsgeplecgd, isgerigtaan de Baroonen,Az'd#cr.
v,Scltepenen,BItrgeren , 129j

goedeJfczlzl:zè eytalle andereingezetenendergraafsthappen en Jc,7#:x van Holland,Zecland,Kennemerland :zzFriesland (1). Tweedagenlaterzontlhi
jzi
jnen geganten cen vri
jgeleide 5,0()1
-de Hollandscheafgevaartligden naar Engeland, en tevens
brieven aan de Hollandsche Edelen, aan de gemeente A'all D ordreeht,de gemeente
van Zeeland, de burgers en goede mannen van Zzerikzee, aan w olurzh'
r van W/rz-cpx

enIuozpvan #&:/,welkenlaalsle,ontlerveledanltbeluigingen,ernsligverznchtwordt,
))in die genegenl
aeidvoordcnKoning tevoll
aartlen,Tan well
telli
jtotnu toez0ovele
bli
jlten gegeven hatl(5).9'
Xiddelerwi
jl was de Utrechlsche Bisscllop M>It.I-EM van A'
lechelen, ofschoon aan
rLoazs V vermaagschapt, geheel onverwaclals in Ilolland gevallen; naar cenigen uit

(1)MEI,IsSTOKE,D.1I.B.$C.b1.387.
(2)AlEtrsSTLKE,D.lI.B.V.b1.384.
(3)V.xlEnls,charterb.r.11011.D.1.b1.572. Ziehiervoor,b1.381.
(4)V.MlERls,câat-tevb.tn.Iloll.D.1.b1.573. JVZSENz
ïAa,D,111.b1.93(5)V.MIERIS,cltarterb.p.11011.D.1.b1.573r574.
II, PEEI,.
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1256- spi
r
it, dathil
'de verraders op Kroonenburz niet ontzet had: naar anderen om den ver1300 - *'

,

-

-

'

.

vallen staat des bisdoms te herstellen (1). H1
j verrasteM uiden en rigttedebli
gden
en andere stormtuigen, welke hj daar van rLoRlsaantrof, tegen hetslotdathevig
werd aangetast. De dappere ozRlt van Jfccrfczzzwerd door de bezetting ,van wellte
.

slcchtsvi
jf man hetuiterste metllem wilden verduren, tot overgave gedwongen. Hi
j
verwierfli
jfsbehoud doch ten koste zi
jner vri
jheid; en de inwonersvan Ala'
lden verklaarden zich op nieuw voor onderdanen tles Bisschops en der Kerk vau Utrecht. 1ndien de belegerden sleclats'twee dagen langerweêrstand geboden hadden , m eent m en ,
zou zAx van Ifenegouzren hen onhzetlaebben , wellke tot datdoel reeds te J mstell.e-

tfcpzzzz: gekomen was(2). Bisschop wzxzLEAxtrok nu naarlkrent-Frg-eeland en bragt
de ligtontvlamdebevoll
ting, wierlaulp lai
jreedstegen de Kennemerscn W aterlanders
llatlingeroepen (3), doordelaoopop vri
jheid en onafhanltèli
jklaeid,metweinigmocite
tot opstand en afval. Van de sloten die rl-oRls ter bcteugeling van het gewest gebouwd had, werd W il-denea, (lo()r Bocozw lzx van A ccld/
zlz
l
r'/c verded
'igd, heteerst

aangctast, welbaast bi
j vcrdrag ingepomen en ten grondetoe gesleclat. Eenlgenhurg
en het n0g onvoltooitle N '
lettwenduren ondergingen helzelfde lot. M edem hl'
ik werd
verbrand ,om hct slot aldaar van rondom te kunnen bestorm en. Doch de waltkere
slotvcogtl pruoRls van E gmond of van Kennemerland , tartte het geweld der twee

blt
jden van GraafrLoltxs,wellke Bissclaop wILLEX gezonden had. Xen besloottoen de
sterktein te sluiten en laarebezettinguittelaongeren (1).
Xetbctberigthiervan ontving zAx van W r:zlzl:,v, die zich nOg in Ilolland bevond ,
tevensde m are, dat de Vlamingen onder Grvo'
r, den zoon van Graaf 0c1, M gddel-

syrg belegerden (5). Dezestad,diegeeneanderebeschermersteldedan hareeigene

(1)MEtzs sTox>:, D. 1I.B.V. bl.388. DE :EI
t&zp.101. MTIT-I-EMranJfcc/lc/czlwaseen
Jtleinzoon Tan ALEID van B rahaltd, de zustcr ofm oeivan M.
tcuTEto? de grootmoedcr van rsoltlsV.

IlsyoEcopERop M,
EtIssToxE,D.1I.B.7.b1.388.vs.561. BltoEllolzx,D.11.lal.270(1).
(2)MztzssTo'
Kz)D.1I-B.V.b1.388-390. DE BEK:,p.101. l-IEOA,p.226,228.
(3)V.xzzRls, Charterb.r.Holl.D.1.bl.574.
(4)MEslssTol
tzJD.l1.B.V.b1.390-392. DEBEKA,b1.101.
(5)W i
*
jvolgen hierLetgevoelen van HrvoEcopERin ccneAant.op xEz-ls STOI
CE)D.1I.1)1.392.
xs. 650, ook door ,
sII,rERnIzIt omhclsd, D.1I.b1.271. llet is .
ons ccllter zoo geheelduideli
jk
niet,dat wOLTERTmcf'
zBorset
len, althansheimelq'
k cn onderdchand,nietmctdeVlamingen
gelzeuld Lceft. Hij deeldein hetvcrtrouwen dcsKoningsvan Engeland, blijkensdcn briefbij
vAx xlERls, Cltarterb.m. H oll.D. 1.bl.G74, en dieVorstwas thans naauw aan GrI van Tlaan-

#c.
r-c'lverbonden. Hi
jhaddaarenbovcnJnaardcgctuigenisvan 7lEI.lsSTOREJD.lI.B.5f.vs.670J
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inwoners,was,zonder vaardige hulp ,in hetuiterste gevaar van verloren te gaan ,ter-1256-

wijl de bezetting van het slot te M edemhlzk, thansslechtsomsingeld om haardoor
den laongertebcdwingen, zooschiell
jk noggeen need had (1). AvzxxEsspoecltziclz
dan terstond naar Zeeland, doch vindt bi
j zi
jneaankomstdevi
jandenreedsverdwe-

nen,en wordtdoordeXiddelburgersmetgejllich en speeltuigeningehaald (2). Hier
z'aadpleegdelai
jmetAVOLI?ERT van W/rz-:îczzen andereHeeren,over hetontzetvan het
huis te M edem hlzk. Daar Zeeland echter blool stond voor de aanvallen van K laanA rc'z cn krahand , zno konde m cn hem slechts eenige manschappen afstaan ,om na

Nieuwejaarsdag gereed te zi
jn. Hi
j nam hierin genoegen en vertrok naar Holland,
om heirvaarttegebicden,bevelendedatzi
jhcm aldaarzouden volgen(3).
HoezeerAvExplEszich inderdaad verdiensteli
jk maakte, datlltJ
-bi
j dezeaanvallcn het
lloofdelooze land bewaarde en besttlurde, zno waren echter zi
jne bedoelingen, om
eens meester van Let gebied te worden, uit zi
jn vorig en tcgenwoordig gedrag
te bli
jkbaar, dan dat de Edelcn geenen argwaan tegen hem opvatten en naar
launnen weltigen Hecr verlangden,ann wien hi
j nietschecn le denlten (1). Hun
verlangen werd te meer opgewekt, dewi
jl hi
j de genegenheid der gemeente in
H olland traclatte te verwcrven en dcn adel betoom de, zeodat dcze het niet
waagde zich tegen hem te verzetlen (5). Er wcrden cenigen uit hun midden geltozen die, verzeld door twee Poorters uit elke stad ,naar E ngeland overstakcn ,om uit naam van Ilolland en Zeeland, hunnen Graaf en Heer op te

vragen (69. Xen wil laier allecn aan Zeettmsehe Edelen .
cu Zeeltt
reclte Poorlers
van orvo'
raanzienli
jke sommcn ontvangcn)om ,z0oalsIlcvoEcopxR mecn
,t.(b1.395),ookanderc
zceuwscllc Edelen Ylaamschgezind te makcn. 0ns kcm t derhalve de,redçncring van NVAGEXZAR,
D.111. bl.:9- 102 : nietz0o geheel ongegrond, veel min zoo dwaas voor a1s sltoEuolll
t, D.1I.
bl.271J lzaar noemt.

(1) I'
IrvoEcopER op MEtls STOICE:D.II.b1.450.
(2) MEsls s'
roltz, D. lI. B. V. b1.394,395. De bi
ondcrlaeden,welke wz
koEt
vAz.R)D.111.
*i
Fz
1)1.101y van de llelcgcring van Aliddelhulg vcrhaalt, berusten op cenige ondergcschovene regels

in xEtlsSTOKEzgelijk rlrxoEcopER?D.lI.bl.442-453Jovcrtuigcndheeftaangewczen.
(3) Mssls STOI
t.E, D.1l.B.V.bl.3969 cn de aant.v.UnVDECOI'ER op vs.692 e)1698, BIsDEnnIJKJ D. lI.b1.272.

(4) BltoEaoxzl
c,D.l1.bl.272,273.

(5)MEl-ls sToxEJD.Il.B.V.b1.398.

(6) M:IIg sToKx,D.lI.B.V.b1.400.
19 +
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1,7500
6- lgedachthebllen (1). Hetbli
jktondertusschen,datOIIIK ran Brederode,die op eigen

kosten vaarluigen had uilgerust, w lrrEsx en GERARD van Egm ond , HEwDRIIC, Burg-

graaf van Lezden, llcolaAAs'
van OdrwïQ
jzz,JA.
xvan Fdiîïzwevz,slAlox '
vaytBentlteln
en zAx van Renesee, benevens den Abt van Egm ond metmeer autlere, zo0 gceste-

I8ouw
van
li
jke' a1swereldli
jkepersonen uitIlblland en Zeeland,zich teGçpwl
-clninEngeland
-

lna
uand bevondcn en getuigen waren der belofte van GraafzAx I, zi
l.ne geschillen metden

1297 llertog van Brahand aan de uitspraak desKoningsvan E'
ngeland overtelaten (2).
Hetis opmerkeli
jk, dat dezeEdelen aanhetEngelscheHofverscllcnen. Ncvens'
antleren Ladden zi
j hct leenverbondtusschen FlLlpsvanFrankl-l
j'
k enGraafFlzonlsV ,
zoo nadeelig voor E ngeland , belkrachtigd en onderteckend, en niet een hunner

was,althans openli
jk,betrokken in de zamenzweringtegen dezen Graaf(3), Naar
het sclaijnt, waren zi
j den dag te S'oren tegenwoordig geweestlli
J'hetlauweli
jk van
Graaf zAx met ZLIZABETH , de dochter van EocAan, te Glpwl-elè voltrolkken. De Ko-

ning voldeed nu zi
jnen schoonzoon vi
jfduizend zes laondcrd en veerlig Ponden zwarte
Tournois van de vi
jftig duizend welke hj, ingevolge de overeenltomst met Graaf
rLonxs,verschuldigd was (1). HiJ' benocmde nElwovo PERRER enKICHARDDEHAVERlxo, ))om de m orgengave van acllt duizend Pont
len jaarli
jlks der Gravin toegelegd , i)) Ilolland uit de inkomsten der grafel
i
jlke landerijen, llosschen en andere
goederen in den Sccg en door het gansche land tussclacn de -Haas en de

ZJ
J'
, gelegen, en indien deze zoo vcr nietslrelkten, uitandere grafeli
jkeinltomsten
te vordercn niet alleen, maar zelfs het bestuur over (1e goetleren , uitwelke die inkomsten vallen moesten , te eisclzen-'' Graaf zAx moesl plcgtig beloven , de beide

genoemde Engelschen, die met hem zouden gaan, tot zi
jne gelleimeRaden aan te
stellen;ofcigenli
jk,hetgeen echterweinig versclailtmaarEjnerbedachtschi
jnt,slechts
diegcnen totRaadslieden te kiezen, welke zi
jhem zouden voorstellen , en nooittegen.
het gevoelen van dezen te handelen dan m et goedvinden van Envwzto ,aan wiens uit-

spraak tevensalde geschillen van Ilolland mct F laanh ren zoo wclalsm etB rahand
moesten gesteld worden. De Koning trarl ook in nadere onderhandeling metroEp van

Kleef en met SVOLFERT en rLoRxsvan W/r':&01, die in zjnbi
jzondervcrlrouwen
declden, en drong bi
j KeizerAool,v'
van Icl'
l'c?zernstig aan,zi
jnen schoonzoonhet
(1)HcxoEcopERop MttlssToKE,D.II.B.V.vs.728)cn gltozaoxzft,D.ll.bl.274.
(2)VAx xlEals, Charterh.m.11011.D.1.b1.576. Verg.deA'
lcr; %tltdelaageZcldel,
b1.179. RVILIIEI-MUS pRocrltàToRz p.511. DE BZKI, p. 101.

(3)Vwx xlEkls,op deKlerklrt'
fdelaagezczl4enJbl.179 (3)%
.
(4)Ziclticrvoor)bl.348.
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verlei te schenlken, dewi
jl deze niet 1n persoon versclai
jnen k0n om llet van hem te11
23
50
60
ontvangen (1). Strekten dezemaatregelen om deninvloedvanIlenegouwen tefnuiken
en den jongen Graafaan hetgeweld cn delisten zi
jnerbloedverwantcn te onttreltken,
zi
J-toonen nietm'
inder, datEouz
kRo daarbi
jzi
jneeigenebelangen nietuithetoog verloor, ten einde datgczag op hetbesluur l'an Ilblland te verwerven waarnaarhi
j
steeds gelraclat had.
Ondertusschen laad AvvxxEs,inIlolland teruggelteerd ,hcirvaartbescllrel'en om nog
*
vöôr den winter laetslot Aledemhll?k te ontzelten. Ncvens de Zeeuwsche Edelen ,l'an
welke slechts eenigen hunne Lelofte waren nagekomen , namen zAx van W z-àelen
,

.

xlcoyukAs van Patten, en van de sleden in hetbi
jzonderdeburgersvan Dordrecht,
deelin dezen togt. Xen stapte te E nkhttlzen , toen nog een dorp , aan wâl, verdreef
terstond de zich verwerende Friezen en stak de plaatsin brand, wier vlammen dcn
belegerden op het huis te M edemhlik , waar reeds groot gebrek heerschte, ontzet

aankondigden. NaauwelgkswasAvExlzsgenaderd, teen deslotyoogd hem door eenen
uitvalonflersteunde,waarop devi
janddevlugtkoosen zi
jnenvoorraad achterliet. Uit
hoofde der opgelkomen felle vorst werd den burgzaten gelast, de levensmiddelen en

kri
jgsbehoeften uit 'sGraven sclaepen, die voor de haven xan M edemhl'
ik op slroom
lagen , te halen. Hierop trok AvExlEs uitkkreat-Frzealand , dncl
a verstrooid cn m et

moeite kwam zjn lcger in Ilolland tcrug. TeHaarlem vernam lli
j de ltomst A'an
Graaf z-kw,waarnp laj' ziclanaar den Ilaag en veorts naar D ordreeltt begaf, om
zi
jnen neeftebegroeten (2).
JAx l was ten minste veertien jaren oud, en alzoo naarhetlecnregthuwbaar en
terregering bevoegd (3),toen hi
jmetzi
jncprachtiggetooideschepen teKeereinZeeland aanlkwam.Hi
j wasverzcld dooreen aanzienli
jk-en stoctvan EngelscheGrooten benevensden Heerran Brederode,en werd doorw oxuFzh'
r van W/re
veldx ,Heer van K eere;

ontvangen (1). Ongctwi
jfeld liet men hier en nietin Ilblland denjongen,onervaren

(l)Vkx xlxaxsJCharterh.r.Iloll.D.1.b1.576-580.

(2)MEtlssToltz,D.II.B.V.b1.402-409. D e K lerk uitde lccgc Landen,bl.179. Dg
szltz, p. 101. W ltllEtxrs pl
locrnwTnnJ p. 541. H et Goudsclte Kron.b1.76,77. .
BI
.J
r.en
A anm. op SVAGEXAZ.
R, St.111.bl.35.
(3)Vcrg.Licrvoor,bl.339,347. KtrxT,#fdf.Crit.Com.T.1.P.II.p.335 (m). BltnEllorq
lx,D.lI.b1.276- 278.

(4)W ztnltxrspsocrRkToR,p.54l,5:2,bencvensdeJant.vanxlTTlzxrsaldaar,cnindeJnalect.
T.llI.p.188.DEsExw,p.101.UitxEtlssTexzbli
jkt,dat'sGravcngemalinulzwnxTunietmethem,zeo
a1sdcbeidcgenocmdcSchrijvcrscnanderenwillcn,maarcerstlateruitEltgeland overgckomcnis.
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1256- Graaf binnenlo.
opcn, om hem aan den invloetl van AvExxEs te onttreklken , die nu ,
1300
om de vrientlen van rIuoRlste believen, zich voor geheel Franschgezind uilgaf en in

het Zuideli
jk gebeelte van Ilblland bovenal, cenen magtigen aanhang telde welke
hcm in Zeeland ontbrak. DâârwaswOLVERT van Wprz'dldx doarzi
jne vermaagschapping aan hetgrafeli
jltHtzisvan Holland,deaanzienli
jkslepersoon die even alsEotr&hp

en oul van Klaanderen,tegen Frankri
jk was ingenomen. Tweezi
jnerzonen zaten
er gevangen , en de Koning van E ngeland had beloofd , indien AVOLFERT ))hem

zekere dienst bewees,,' geen vrede ofbestand metFrankrl
jk tealuiten,wanneer
zi
j nietgcslaaktwerden (1).
VAx BoRsEraEx deed zich aanstondsgelden. Hi
j verwi
jderde allengsvan den Vorst,
t
lie zich gcheel in zljne magt bevond, allen wellke laem nietaanstonden. AvExwEs
verliet het land. Vöör zi
jn verlrelt, verzochthi
jdcnGraafin Dordrechttekomen,
waarhi
j hem deregering overgeven,doch bi
jhem bli
jven zoude,indien zi
jn raad den
Graaf nog langer van dienst konde zi
jn. Hetantwoord was, z)datzeo z
kvExwEsden
Graafvan Holland wilde spreken,hi
j te Brzdorp in Scltouwen ,doch metnietmeer
çlan honderd naan, moest verscbi
jnen en dat men hem te dien eindegoed geleide
zoude geven-'' AvzxxEs ontvonkte in woede op dit beschcid. ))Ik heb laelgeleide

van ml
jnen necf niet noodig,'' riep hi
j uit en zwoer zich op diegenen te wreken,
welkeditden jongçn Vorsthadden ingegeven. Dcburgersvan Dordreehtboden hem
laulp aan ,om zich meîgewelt
lvan den Graafmeesterte maken. Hi
j weesditalseen
schantleli
jl
t middelvan de laand en vertrok m ct den Heer van Jrkel,zeggcnde: ))Er
zal een ti
jd komen, dat de Graafvan Ilolland bli
jde za1 zi
jn, mi
j te zien cn te
sprelken (2).'' Vruchteloos bezetle w'
vorrslt'
r van Wprz-clczldewegen en lcgdevaartuigen op de stroomen, om hem te onderschcppen. Reedshad hi
jte dien einde vi
jf
duizend Ponden verspild , toen men berigtte, dat AvzxxEs behouden in Ilenegoulren

geltomen was (3). Ondertusschen werd er cen Raad tothet landsbesluur ondcr den
Graaf,uitdeaanzlenlt
jksteen rl
jksleHeeren zamengesleld (4). Hetli
jdtechtergeen

0. II. B. V. vs. 1075- 1080. RVOI-FERT van A/rdc/c'l lzad reel'e in 1282 van FtculsV gckoclztJ
het vcrvolgcns aan de Gravin SEATRIX opgcdragen en van llaar, m et 's Qravcn toestcmming, als

erseliik lecn terug ontvangen. Zle BoxuoRx op REIGEUSBEROJD.1.b1.213-215.

(1)MELISsTol
tE,D.lI.B.V.b1.414.
(2)V. xlEâls, Charterh. r.Iloll.D.1.bla579. Avwoxxz
kan,D.1I.b1.103. BltoEqolzx,
D .II. b1.278.

(3)MEtlsSTOKE,D.II.B.V.L1.409-411.
(j)MssxssToxz?D.II.B.V.bl.411,412. svltHzrllrs:nocrRAT0RJP.512.
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twi
jfel,datwoxuvsR'
r ran Wpz-z-dî:x deklem van hetbewind inhanden hield enalles11
23
50
t10
naar zi
jnen wil regelde (1). Zi
j die aandezamenzwering tegen FLoalsVdeelgenomen hadden staken moetlig laet hoofd op, verzekerd datzi
j van denJongen Graaf,
die naar het schi
jnt geene groote verwachting van zich inboezemde, nietste s'reezen
zouden laebben(2).
JAx I opende zi
jn kortstondig bestuur met laet bedwingen van eenen opstand il1
ïkreat-Friesland N waar men weigerde hem voor Graafteerkennen. Hi
j bragteene
e
n
t
r
o
k
da
a
r
me
d
e
i
l
a
de
v
a
s
t
e
n
na
a
r
Jl
k
ma
ar, terwi
jl
aanzienli
jke kri
jgsmagt bi
jeen
de W est-Friezen in groote mcnigte zich op den Kronergeeet nedersloegen. Toen hi
jin
'

lzun gezigtgenaderd was en hen te vergeefs totonderwel'
ping vermaand laad, verdeelde

lzt
' zi
jnebenden in drielaoofdafdeelingen en zond eenige gewapendekoggenaf,om langs
de naaste meren tekruisen,ten einde den vi
janden van aclatercn laetA'lugten tq beletten. Nu stormde men m oedig op hen aan doch ontmoetle eenen dapperen tegenstand.
Drie duizend Friezen bedekten lzet slagveld eer de overwinning zich voor den Graaf27vazt
Lente-

vanHolland verltlaarde. W i
l-d en zi
jdvlugtendewerden velenafgemaaltt,velen ver-maand.
dronlten in de meren en moerassen. Onderde weinige Edelen tlieaan'sGraven zi
jde 1297
sneuvelden, Lehoorden de dappere zAx ran Arkel en z'
tx van D ortoge. Hetdorp

of stadje Fl-onen werd verbrand; doch Ouddorp ,welksinwonersgeen deelin den

opstand genomen hadden, verschoond (3). De

W est-Friezen onderwierpen zich cn
moesten ten zeen eene zware boete opbrengen ; van de weduwen der gesneuvelden ,
onder anderen ,werd de helftharer goederen gevorderd. Hetbestuurwerd bi
j hen als

in Ilolland ingerigt,en sindsdien ti
jd zi
jn deHollandscheGraven nooitwedergenoodzaaktgeweesttegen hen dewapenen op tevatten (4).
GraafzAxontbond zi
jn legeren trolt geheelzjn gebied door,om regtuitte '
oefenell
cn debinnenlandsche zalten te regelen. JAx '
van Adzl-z-:werd totBaljuw van Zuid'

H olland aangesteld, zeer ten misnoegen dcr Hollandsche Edelen , wclke te vergeefs
trachtten den Graaf aan de magt der Zecuwen te ontrukken. W OLFERT van Worz-dpzx

(1)W AGEXAAMz1).111.1)1.106.
(2)MEslss'
roKE)D.lI.B.V.bl.413.
(3)Datdezeermagtkestad Fronen, van welkcSOETEBOOM,Oudlt.m.Zaanland,D.11,zeo
veel wcet te verhalen, en dic door AtTlxoz Not. Ger-.Inf.P.II.p.193)medevoorccnc
oude, magtigc en sterkc stad gelzouden wordt,onder de fabclcn b
'chool'
t,is recds aangetx nd door

XIKEIEIBERO,GedaanterczlIkzks@rieslandpAlkm.1714.
(4)Mtx-lss'
roftz,D.Il.B.V.b1.414,420.B.VI.b1-455. svzl
-natxrspnocrnzl'ox)p.512.
Ds nEK:,p. 101.
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1256- bediende zich thans van alzi
jn invloed bi
j'den Graaf, die zich bi
j eene schrifteli
jke
1300 belofte m e@eede verbond , ))in allesden raad van w oLvEa'
r te volgen,'' nadat dezehad
#
gczworcn ))den Graaf naarzi
jn beste weten , in alle zalten metraad en daatl te zullen

onderslcunen (1)-,' zulke ovcreenkomslen tusschen de llollandsche Vorsten enhen
wellkezi
j tothunneRaadslietlen aansteltlen,van beidezî
jden bezegelden beëedigd,waren nietongewoon in dic ti
jflen, toen t1emagtigsle Edelen, metbelrekking tothunne
oederen, somti
jtls-van het Duitsche Ri
jk, nietvanflenGraal'afhanlkeli
jlken zelfsin
staat waren, om des noods cenige mansclaallpen tegen hem te velde te llrengen. Het
A'erdrag znel AVOI-FERT van ,
/prâ-:îczpza1zekernietbuiten kennisof toestemming van

llet Engelsche Hof gesloten zi
jn, en minderbevreemding tlan wellnisnoegen verwekt
hebben, wegens de voorregten welke deze gunsteling zich daardoor verschafle doch

misbruilkte (2). Wiemand nevens-zich dllldende, ontslocglljlllRx van Brederodeuit
'sGravcn diensl(3). Ook washi
jhetongetwi
jfeld,welkezAxvanA6né'q
vl't
?,diehoogin
gunststontlbi
j GraafzAw I en metwien hi
j veinsde in ontlerling verlrouwen zamen le
werken, den voetligtte,en,wcinig lkiesch op demiddelen wannccrhi
j zi
jn doelkonde
bereikcn,hem eenen verraderli
jken trek speelde. Ermoesten verschillen metBrahand
vereFend wortlen, helgeen, naarhetschi
jllt, reedsvruchteloosdoerKoning Eovtltn,
beproefd was(4).Om ilebeslissingvandezen twist,tliemedeuithelverraat
laanrI,
oRls V gepleegd ontsproten was, thans te bespoedigen, had w olurEltr zich mettlell

GraafnaarRemeramale(Romerswaal)begeven, terwi
jlRExEssEvandehand en naar
Bergen op Zoom werd gezonden, om aldaar metde Brabandsche gelastigden in on-

tlerhandeling te treden en de gevoelens wederzi
jdsover tebrengen. Spocdig echter
+

verspreidde zich een gerucht, dat RExEssE den Graaf,welke zich met vAx soasp:raEx op

cen spcelreisje bevond,wildeopligten en aan W'rahandoverleveren. Onmiddelli
jltwerden hiertegell maatregelen genom en, en RzxEsss,wien alle toegang tetden Graafaf-

gesneden werd, begaf zich onverwi
jld en treurig naaqzi
jn slotJ'Ioerntond, om den
uitslag af te wachten. Hi
j wertlweldra op aansporen van w oLvERr van Boreelen,te
Feerevnorden Graafgedagvaard,en daarlai
jwcigcrde zonder geleideteverschi
jncn,
bi
j voorraad gebannen. Kort daarna werden ook zi
jne vrienden gedaagd;zi
j die opkwamen gegi
jzeld, cn de goederel)der teruggeblevenen verwoest. Mqernlond werd
(l)Zie dcn brlcfvan den 30 van Grasm.1297LtiMITTI
JIEITS,Znaleet.T.IV .p.542.V.AlliRls:
Cltarterh. w.R oll. D. 1. bl.584. Verg. N aleqz. op de ''cdcr/.Ihst. b1. 147- 151.

(*2) XAx wlzx,Naleez.op de Faderl.Ilist.b1.149, 151.

(3)W ltuEtxrspRocrnAl'on,p.542.
(4)V.xltnls,Cltarterb.m.Holl.D.1.bl.576,581.
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aangetast, ten gronde toe geslecht en zAx van A:n:t
vz': genoadzaakt het land te ver- 125f1
l

-

aten r
N1). Zi
jne bezittingen werden verbeurd verklaard en Ilaamntede,eene zi
jner
heerli
jltheden,lateraan AVITTE, den natuurli
jken zoon van rluoltlsV ,geschonken (2).
Door het verwi
jderen van xExEssz en van allen die hem in den weg stonden, kreeg
AVOLFERT van W/r.
vdl:zz het alleengezag in handen en onbeperktwaszl
jn invloed op
denzwaklten Graaf,diehem metgiftenen gunstenosrerlaadde.Bovenalsteeg zi
jn aallzien
in Zeeland,doorhethuwcli
jltzi
jner dochtermetJonkheerOERARD van F/prx:envalt
hem zelven metde moeder,welke aan hethuisvan Holland vermaagsclaaptwas(3).
De Vlamingen waren uit Zeeland verdrcven geworden,doch daar zi
jdeverraders

1300

.

van ryuoltys V beschermden, en GraafzAN l hun den leeneed voor hetland hemeeter
&gcltelde weigerde, duurden de vi
jandeli
jltheden methen voart(1). KoningEntT-xa)l,

bondgcnoatbeidevan Klaanderen en Holland ,beschouwdehetvanbelang,dienltri
jg
te eindigen. Hi
j wastlaansin persoon den Vlamingen in denoorlogtegenFrankrç
jkte
lzulp geltomen,terwi
jlKoning rzLlps,kraclatenshetvcrbond metrl-onlsV aangegaan,
den bi
jstand van GraafzAx had ingeroepen,welke a1sopvolgerhierloeverpligtwas,en
wien hi
#
i
#van zi
jnen ltantaanbood zi
jnen vader tehelpen wreken. GrIvanKlaant
deren
evenwellrachtte dnorgrootgeltlden HollandschenGraafvoorzi
jnebclangen tcwinnen,
ofschoon vAx .
&MSTEL,woEanEy en anderenderzanzengczworenEdelenzich steedsinzi
jn
gebied oplzielden. Er wertl tusschen de beide Graven een aanvallend en verdedigencl

verbond getroffen ,waarbi
jde Hollandsche Graaf beloofde dien vanK laanderen in den 12 YJtn
kri
jg tegen Frankrv..k met xi
jfhonderd ruiters en tien duizend voetknechten bi
j te k
Seplrm.
okstaan. GvIdaarentegen zou een werkeleos aanschouwer bli
jven van den oorlag,die lat?s
thans tusschen de', Ilerlog van eranand en den Graafvanxolland plaatshad (5).
Hieruitbli
jkt,datdegeschillen metBrahand toen in eenen openbaren kri
jg ontaard
waren,van wellken echternergenselders eenig gewag gemaakt wprdl (6). Op aandrijven van wor-vza'
r van .
f/râ-dld?z werd onder voorltennis van zncAab,een nader
verdrag metK laanderen gcsloten , waarloe zeker minderdenaauwe vermaagschapping 26 vttlt
tusschen de beide Graven en den Koningvan E :?,g:?Jz?#,dan weldes'rcesvoorAvcwxEstSpl
'fïk'L-f!1na.
1298

(1)MEtlssTol
tl,D.1I.11.V.1al.422-428.
(2)lloxlloRw op ILEI-GEESBERG,D.1l.1a1.104.V.MIERIS,Cltartevb.r.Iloll.D.1.b1.611.612.
(3)A1ELIss'
roftE;D.11.B.V.b1.428a429.Vcrg.vkx wlzxop wtGEN&lRzSt.111.b1.31 (1).
(4)Kl-rzT,Ilist.Crit.&/z?z.T.lI.P.1I.p.994.
(5)Ksrx'
r,Ilist.Crit.Com.T.lI.p.2I1,367.T.ll.p.983-991.Xr.:I
T.c.ux nExIXRGII,
Gedenkstuâken tot opheldering der N ederl. J:eciïctfczlî
-d, Leidcn J 1842 , bl.70- 77. vAx wlzx

op wAGEXIZR,St.111.bl.38.(11)
(6)VAN AVIJN op wAGExl,
&l
t;St,111.bl.37II.DEEL.
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12
15
36
00 dieFl-ankrl
j-k vaorstond cnwienmen alsden gevaarli
jltsten s'i
jand van hetllollandsche
Huisbcschouwde,aanleiding zalgcgevenhebben(1).Flaanderenzagaf A'an delzulde
en manschap wegens Zeeland icltlf'
.
v/:r Scheldeten belaoeve van Graafz&N l en zi
jne
erfgenamellcoznendevan J'ïz/c?)leeltante)de zi
jdelingschcopvolgers echtcrzoudent0t
diemanschap vcrpligtzi
jn(2). Bli
jl
kbaarisdczebepalingwegensAvExxEseringeyoegd,
urelkehetvorigjaartegen ouzenzi
jneerfgenamcn Lltol,t-8lmetdenKoning vanF'
rank'
?-fj/cinverbondgetredcn was,cn op hetbezitvan Ilollandvlamtle (3).Dekwi
jtschelding der Zceuwsche lecnhulde gcschicdde onder goedkcuring en bezegeling van al de

zonen desGraven van F laanderen,ook van oclzo'
rwien door zi
jncn A-ader,ongeveer
*

lwee Jaren te vOren , de Vlaamschc aanspraltcn op sommige regten, goedcren en inkom sten in Zeeland Jcl
ccq
v/cr Scheldeafgestaan waren (1). llunne tocstemming werd

nooclzalkeli
jlk gevortlcrd,dcwi
jloulmetle l'oorzi
jne erfgcnamcn afsland dectlvan het
leenlacerschap ,en, volgcns heltoen bcslaande regt,nict alleen de stamgoederen,maal'

in hetalgemeen de aangcërfde regten nietzonderbewilligingJ
-ernaastemagen (agnaten)
lkonden afgestaan Mrorden (5J. Daar ()t71 onderverdenking 1ag s'an deelgehadlehebben
aan degevangenneming cn moordvan GraafrluorvlsV ,zoomoestcnlai
jenzi
jnezonenzich
llicrvan door eenen eetlzuivcrcn (6). ))Doch ofzi
jwaarheid zwoeren,''zegts'
roxE,
))weetGo(l;''cn lzi
j voegt cr bi
j,dat))GraafzAx ditalles gedoogen moest,maarhen
nooitaanzag zonderoogenblilkkeli
jk wederdeoogen ncêrteslaan(7).'' Hunncbetuiging mctbetrelklking tohden moprd zelven,dewi
jltleze onvoorbedachtgepleegd wertl,
magechlervooropregtgelaoudcn wordcn (8).TeBiel-vll-etwerd laetbovengenoemdc
u8xaaverdrag wederzi
jds door de beide Graven nader belkraclatigd (9). llierop volgde
Le
n
t
e
Gr
a
a
f
J
A
x
z
i
j
n
c
n
grootvader ouz naar Gent, doch lkeerde spocdig naarKeere tcrug.
m aand.
(1)Mutxssval
k.,D.II.l).v.b1.430-434en dcAant.vanuvvoscopzaopvs.1276.Illlzo,:anlzx,
0- lI. bl.284.

.

(a)xsrx.
r,nist.crg-t.cp/z,.T.1.p. II. p.372.r.II.p.II.p.t)p2.vz
t.oEx nEaon,Gcdenkstukkekt, bl.77 87.

(3)V.MlxRlsJCltarterb.r.Iloll.D.1.b1.585.KI-rIT,Ilist.Cn-t.fozzl.T. 1-P.lI.p.371.
wicn BILDERDIJK volgt,D.1l.b1. 284.Verg.v. o.BERGIIJ Gedenkst.L1.78.

(4)Ziedcn bricfvan den20 van Hooimaand 1296,btiv.0.IIERGII?Gedenk-st.b1.76.
(5) Y.o.BERGII,Gedenkst.bl.79.
(6)Ktrl'
rpHist.Crit.Com.T.II.P.I1.p.985.j 3.
(7)MstlssToltE,D.II.B.V.bl.435,436.
(8)BztoznozzK,D.I1.bl.286.
(9)Ktrz'
r,Ibst.crïf.Com.T.1I.P.II.p.994-999.v.:.:EqGH?Gedenkst.b1.87-92.
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Koning xovaso,dio zich insgeli
jks in Flaanderen bclrond, voerweg en lietovxaan12
15
ê
$0
60
zi
jn l0tovcr. IIJJ
'sloot nog binncn hetjaar een besland met Frankrl
jk, waarin
ook deGraven van Klaanderen en Ilollandbegrepen werden (1).
Onderlusschen laad de Bisschop van Utreeltt, wcllkcdoordenederlaagenonderwerping
tler AYest-lnriezcn aan z-kx I,in zl
jne heerschzuchtigebedoelingen waste Ieur gesleltl,

in Frl-esland beoosten hetK l'
l
:eeeneLrllisvaart tegen den Graafvan Holland,zi
jnelz
bloedverwant, geprcdil
kt. llj beschuldigde laem en zi
jn 5,o1lkvan ltelteri
j of ongelocf
en achtle zich dcswege vcrpligt, hetzwaard tegen hcn aan te gorden en tlen Pausse-

li
jken aflaat dengencn tc bcloven, dic het kruis aannamcn. DeFriezen stelden ccll
aantaltcn lkri
jg gewapontlc sclaepen ondcr zi
jnebes-elcn,metwclkelli
jnaar3Io1ln'
l
--

+

Fct??kdcz?z ovcrshalk- De Haarlemmcrs, Kennemers cn Rvalerlandcrs llieryan verwittigd,

voeren l'
lcm tc gemoct, vcrovcrden aanstondsecn zi
jncrgrootsleschepen en drcven de
xloot uitccn, die cen ontzaggcli
jk verlieslced, tcrwi
jllli
j zclfternaauwernood in cen
bootjenaarXalnpenontsnapte.GrooLAvaslzetgetaldcrgesncuveldeengcvangencFriezen,
welke laatsten voor ccnaanzienli
jlklosgeldgeslaaktwcrtlen (2). MTOLEERTvan Wpz'selell maakte van llct ongclulk desBisschops gebruik , om hem totvredelievende gedachten te brengen cl1 bcwcrlkte, tlat (1e Kerlkvoogtl zelf zich ovcr D ordrecltt naar

den Hollallt
lscllcn Graaf tc K eere begaf cn nqet l
aem ccn xcrbond sloo. (3). Devoorwaartlen kwamcn llierop nedcr: (
1e gocderen van AMSTEL en AvoEnozx in hetStz
-eht
gclegen , werdcn dcn Graaf in lecn opgcdragen ,
er naar welgevallcn eenen
man in te plaalsen , dic den Bisschop , well
te lzetlaooggcregt er il1beklcctlde , 1)u!(1c

en leenmansdicnst bewi
jzcn mocsh. De Graaf zou ila l'
lehlaczihl)li
jven van Jf?zz#cz?,
lz
kreeep cn llet gocd bj deFcc/tl, veelligtlactslotKroonenhttrg nabi
j Loenen ,tot
dat de Bisscllop met zeven Gcesteli
jlkcn zjner L-erk plcglig verklaard laad, gcli
jl
t
tien dagen laler in de Damlkcrlk te'Utreeltt geschiedde, datdeze goederen aan hot

Stlcltt behoarden. De Graaf van Ilolland z0u daarentcgcn mctzi
jnen Raad onderzoeken , of B l
-ndelnlaerhroek aan hetStlkltt ofaan lzellauis rall z/?z7.v/:J behoorde,
.

cn in ditlaatste geval,daars-an bezitterbli
jven-'' lletpleitwerdcen jaardaarnatotzi
jn
voordeelbeslist.W i
g
'del
-sverbondcn zich de Bisschop cn Graaf, ))nccla metolzsBRscurr
d,
ie wy:z'
è ltt-et St
cr: ran z.
/??,
àq
vfel, mctHERMAX, dl-e zndzz ltl-et Ilere rczzJFoerdœ ,
noch met de andere moordenaars zich te zullen verzoenen of te gedoo
'gcn , datzi
j op
-

(1)AlEtlssToxE?D.lI.B.V.L1.436 437.Zct.Pltbl..
,#'?
gl.T.1.P.l1.p.190,192Jaal
zgeltaald biiwA(IEXAAR D.111.b1.111.

(2)A1EI,lss'
ror
kE,D.lI.B.YI.bl.457- 461.DEBEKA,p.101.102.DeA&)'
J-vz
'fdeIaage
laktden )L1. 182. Cron.de Ilollallt? apud x,
xTTuAsrx :A nalect. T. V. p.550.

(3)MELISs'
roxs,D.1I.B.VI.b1.461-
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12.
56- hunne goederen teruglteerden. Zi
j beloofden daarenboven,in onderlinge vriendschapte

1300 leren en elkallder wederkeerig te ondersteunen tcgen e1k , die hen in hun gebje(j. deyj

oorlog aandeed, den Keizeralleen uitgezontlerd (1).''
De woelzieke Xi
jtcrvorst had echter spoedig berouw over hetgeen bi
j had aangegaan, en besleotop nieuw zi
jn geluk metde wapenen te beproeven. AVOLFERT hiervan onderrigt, ltwam met den Graafin Ilolland ,om in de verdediging van het geweslte voorzien en bewerkle te dien einde een verdrag metnzhlt ran Herlaar ,welke

hem zi
jn slot Jmeg-de ter bezetting afstond (2). T0thetzelfdedoelvorderdehi
j van
's Graven leenman olzssascu'
r ran i-/z'â-dîe
vfddzz, de overgave van he@slot van tlien

naam , eene belangrt
qlte sterktetegen Utrecltt,z0olang de kri
jg duurde,waarna het
laeln schadeloos zou teruggcgeven worden. GzzssaEcu'
r weigerde ditals Maarschalk van

den Bisschop ,dien lai
j voor zi
jnen wettigen Heer en Xeester erkende. Strakswerd op
raad van w OLFERT, heervaarlbeschreven en helslotgeweldig aangelast.GzzsBhEclz'
rzelf

eraalktebi
jverrassing,in handen van IIUBEECkTvanFvtzztdzzcnwerdophe@slotteK'
uiJ:zl//?
zrg gevangcn gehouden. Dit echter benam den moed nietaan zi
jne echlgenoote
sy:ltvua ran J r/ccf,aan wie thans de verdediging der sterkte was toevertrouwd. Te

xergeefsbeulkten zwaresteenen uitdebli
jdengeslingerd,demuren;tevergeefswerdende
burgzaten,die zich op de transcn vertoonden ,doordeboogschuttersuitdeslormtuigenen

torensgeveld; zj.wilde van geeneovergave laooren. Hetbeleg had ongeveer eenjaar
geduurd, toen de dappere vrouw , door gebrek aan levensmidtlelen genoodzaaktwas,he@

slotondervoorwaarde op te geven. Ofschoon zi
j in hetbezitwasvan een kind van
uusazcu'
rvan Fïczl:zl,hetwelk een trouwloozelknechtaan zi
jn meeslerhad ontstolen,
vermogtzi
j echteralleen li
jfsbehoudvoor zich endehelftharermanschappentebedingen.
Iuangs'horden ,want de brug was reeds vcrnield ,trolt nu 'sGraven volk inhetslot,waar
men slechts zestien weerbare mannen aantrof; de overigen s5'aron gedood y g0WOn(l'Of
in htzlpbehoevenden toestand. De roover deskinds werd den verbolgen vader uitgele-

verd en boette op hetrad zi
jnemisdaad. Degevangenen werden naarDordreclttgevoerd. Hier moesten z
'i
j ten overslaanvanALovo, thans in REwEssz'splaats Baljuw
van Ztnid-Kolland, en in bi
jzi
jn van BERTIIA om hetleven loten. Twee bolletjesvan
kl
e
ur
e
n
gr
oot
t
e
,
waa
r
va
n he@eene een Hollandschen en hetandereeen LeuvenZeli
jlke
schen penning bevatte, besliste hun lot. Elk trol
t echter nietvoor zich zelven. Arorp
had hen in twee hoopen Terdeeld ,waardoor het lo@van acht personen totéén gemaakt
werd, en leven of tlood van alle zestien afhing yan de eene hand, die heteersttrok.

(1)v.àIIE:Is, Cltarterh. r.Iloll.D.1.b1.587-591,593. Hetverdrag wcrd bezegeld dcn
29 van Hcrfstmaand 1297.

(2)WAGENAARJD.111.bJ.113.
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Zi
J*1 WielldeEPIIVPIISCI'
IOPonflillg ten deelViel, Werden Onmiddelli
jltOnthalsd;deall-12
13
56
00
deren behieldenlaetleven, doch bleven gevangen (1). Echtervolgenseen anderberigt, zouden de vri
jgelolenen ontslagen en metBERTHA naarHeukelom vertroklken
zt
jn (2). 0p bedevanwol-Fzh'
r van Borselen werd aan zi
jneechtgenoote,dev1'ollœ

w e van K oorne, door Graaf zAx hetslotmetde landen van I.
h eelsteln, BeIt8keop
01
R fKOCPCIeR in leen geschonken. SVOLFERT liet terstond een groolen en.sterken burg

in llelland Yan FKoerven OpWerpen, maarheeftgeen tjtlgehad dienteVoltooi
jen (3).
Hetljdtgeen twjfel,dathj doordeze gift,vanwelke de Graaflletbelang nietinzag,
beoogde zich ook in Holland ontzaggeli
jk temalten. W elttehi
jhierdoordeafgunst
der llollandsche Edelenop,nietminderberokkendehl
j zich denhaalderstedendoor
j
he! bpsnoei
j*on hRrer Voorregten, terWi
jl O0k de nadeelige verandering, wellte hi
onlangs in de munt gemaakt had, de gemeente tegen her
p in bewegingbragt(1).
Hetmisnoegen over ditalles zaldoor zAx van W /p:xzld' ,welke in H olland steeds eell

jn(5). Doelz
aanzienljlten aanhang telde, ongetwt
qfeld aangesloolttcn onderhoudenzt
hoe ditzt
l
j, de loophaan van den vermogenden gunsteling spoeddeten einde,waartoe
hrt volgende voorval de naaste aanleiding gaf.
ln D ordrecht zaten eeni
gemisdadigersinhechtenis(69. DeBaljuw Arorn eischte 1299
deswege eene z'rïl& maarheid zd heleggen ,hetgeen Schepenen aannamen ))behoudens

sladsregten mils hette hunnen overstaan gescbiedde, zi
jdaarvonnisoversprekelt
zouden,doch nietzwaarderdan totballingschap voor cenigen tl
qd,en hi
jniem and aalz
ljfofgoedzoukomen,terwjldegebannene,z0ohi
jzjnbanschond,alleen doordell
Scboutbereglofvervolgd z0uworden (7).:'Xiddelerwijlkwam worFzh'
rmetdenGraaf
in D ordreeltt. Ht
jbeweerde,datde zaak tot'sGraven regtbank behoordeenvorderde
terstond destukken vanhetgeding ,teneindealleszelfteonderzoeken en elltsschuld ofver-

gri
jp,naardewettestraGen. Schepenenweigerdendit;zi
jberiepenzichopdemetAyuotrn
(1)MstlsSTOKE,D.1I.B.YI.b1.462--474.
(2)VAx wxlxop wAGEXAIRJSt.111.bl.38.
(3hllsslsSTOKE,D.1I.B.V1.L1.475.DEBXKA:p.102.DeAlcrâuitdelaagelandeltbï.183(4) DE BEKA,p.102.nW otrERT bezwacrde Hollantmitecncnuwer muntcn,endcmitnuwcn
rcchte-'' D e K lerk z4zfde laage Landen ,bl. 186.

(5)Vcrg.sltozaollx,1).I1.bl.289.
(6) Mztzs s'
roltz zegt: menig 'ïlfc knecht.D.lI.B.Vl.b1.475.IltTyoEcopEa verklaartdit
woordJ door moektemaket-, r'
udfrerdfpordcr; doch BItOERDIJK deor lk
j'
fstrafelq'
k valdtfcdz
gez-,
D.II.b1.290.

(7)XEtzsSTCXE,D.II.1).V1.L1.477- 479. Vcrg.SII-DERDIJKzD.lI.bl.290.
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125
6130
0 gemaakte vnorwaarde en op een handvcstvan KoningAvlyuusx ,waarbijdezeVorstbelooft,

dat ))noch ât)-,nocltcgztc/lReehte1.van hem z'c/lnorderztlz
jz-cn dan Seepenen,
<:#r
mùö.t1.55:,,(1).,, Ditvaorregt,om zelfzonder hooger heroep, vonniatevellen,
was sedert door Graaf rl-oxrsY'eenigzinsbevestigtlgesvorden (2). w osvcaT,ongetluldig over de lcgcnkanling der Schepenen, zeide hun aan, datcenigen xan hen,

naarkeusvan denSchout,ziclltcDel
/t,waardeGraaflzeen ging,in gi
jzeling zouden stellen (3). DcSchoutbenoemdevi
jfpersonen uitlaun midden,wcllte naarDel
ft
vcrtrokkcn, om 's Graven bevelcn af te wachtcn. llun wcrtlcn n0g tlrie bodcn,welligtgcmagtigdcn uit de wclhoudcrschap, als middclaars tusscllcn lacn en dcn Graaftoco.cvocgt
l. Dezc wasinmiddcls naar den r tzc,j' cn Avosvrltr naar lFoerden verlrolklken.
D ot-dl-echt zond nu nog vicrantlere afgeseaartligden ,A'an welltezeltcreuEIXEen PkrqvEts
-

metnamc gcllocmd wortlcn. Tevergeefswenddcn zi
j zicl)tatdcnGraaf,welkeindeze
zaalk nicts zonderzi
jncn gunsteliltg beslissen wiltlc. Xen zond dcrllalve ecn bodellaar
AvolvElt'
rwcllke zich te lliaelatel-n naetzi
jne gcmalin cnxzl
colzkAsttaltAQJ-V,eenzi
jncr
vertrouwden, bevond. lli
j bepaalelc dcn ti
jd zi
jnerkomstilat/t
?zz Ilaag , waarop t1e
Dordschc gcmagligdcn zztx ns zlorucxxart,plsrcltIleet-en TzEyaExass zoon cn Jaklcoszich
tlerwaarts begayen. Dc Graaf bcried ziclabcitle metAVOLFSRT cn m ctatLouo. Xenvcr-

nam of Ilclxz cn rz
trqvsss, welke de hcvigste i
js-eraarssclai
jnen gewecsttezi
jn, zich
nog in Delft bcvonden. Ditvcrwekte ecn vcrrnocden,datl
'
ncn hetbi
jzonderop llcn
gemunthad. Zi
jllicrvan verwiltigtl,hatltlcn zicl
aderhalveweggemaalkl, locn de Graaf
mct Avoz-vEa'
r teDelft aanlkwam , Avieroverhaastc ltpmstwelligtten doelllatl,hen te
verrassen en op te ligten. Dc Dordsche gemagtigdcn werdell op hetraadhuis voor

den Graaf en de Sclaepenen aldaar ontbodcn. Zi
j wezen tehunncrvcrdediging,op
t1e gemaakle Lepalingen mcl al,oup. Deze loochcnde dit opcnli
jlk; de driflen gcraakten in beweging, cn Arovo niet gezind zi
jne woorden in le trekkcn, daagtle
cllt, wellke hel tegendeel slaande wilde houden, tcn kampstri
jd uit. De Schepenen
van Delftvcrzetlen zich hierlegen,op grond, datmen dcrpoortercn regten nietvan
den onzekcren uitslag eens kampgevechts mogt laten afl
aangen. Schoon Arouo ))niet

over lteuren en rroorregten wilde vcchlen, maar om zi
jn woprtl, gj
)-ll-egt het,fe

(1)v. Mlsals, cltarterb.r.Iloll.D.Izbl.264. 3IstlssTolt:JD.1I.B.V1.b1.481.482.
(2)M.n,
kI,
Ex,Besclt.n.Dordrecht,b1.270.
(3)llltoznplzx, D. lI. b1.292-295 veroordeeltogregtsgronden,hctgedrag dcrSchcpencn
van D ordrecht, lzetwclk door Ilcvoxcopxlt, op xEtls s'
reltx, D.II. bl.480: verdcdigd , en door

m. wwvsa ),cen mocdzg veorstaan van oorspronkeli@i
oorrcgtcn''gcnoemd wordt. raderl. Ilisl.
@'ke v
Ferk.D. 1. b1. 254.
.
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sta&-en, hetgeen zi
jn regt als edelman was (1)'', werdel) evenwelde redenen der1256Delflsche Schepenen voor geldig gehouden. Xen wendde althans de zaalt over eenan- 1300

deren boeg cn vroeg naar PztuwEx,sen HzlxE. Zi
j waren nergenstevindcn. De Schout
xan D ordt.ecltt A'atle tocn hetwoortl op en vcroordeelde bcidellalswederspannigen , de-

wi
jlzi
jnietvoordenGraafverschenenwaren,metviensllongsteongenadelli
jhenbedrcigde. Hiermedc was dit afgeloopcn , en de Graaf lkeerde naar den ffcc,g terug(2).
Terstontlzondcn de gî
jzelaarsle Del
ftter geruststelling ecnen bode naarDordreeht,
waar ziclz het geruclltverspreid llad, datzi
j allen in hechtenisgenomen waren. 1lEIIZ
en PztrNvELs lkcerden den s'
olgenden dag, en welhaastaldegi
jzelaarsmetdegcnen die
hen llaarDelft gcvolgd waren,zonderonlslag ofonrlefnaar de slad tcrugwaarzi
jmet
groote bli
jdschap wertlen ontvangcn. Over dezcschending s'an 'sGraven gi
jzeling,
zcitlc men il)'s Graven naam , geheel D ordreclttden oorlog aan. ln dezenneleligen
toestand lkozcn tleDordtcnaars vier hoofdmannen aan wien laet Lneleid dcr zakcn wertl

toevertrouwd. Dadeli
jl
t zenden zi
jrenboden naaralle stedellvalaIIoJ/cok# enZeeland,
om hunnevoorspraaltbi
j tlcn Graaftezi
jn,en de zaalkvanD'ordt-ecltta1sdel'
laretebeschouwel). Ontlcrtusschen werd (le stad naatlw ingcsloten,o1
'
n haardoor hetafsni
jdell
van allcn toevoer,tot ondcrwerping te dwingcn.Te dien eillde 1ag NVITTZ valtHaamxv
fcJc op het lluis te P tttten ; llxoLwxs ealtffc/.
v bcnedcn de stad te J lhlaaeerdam y

lloudcnde me@uitleggcrsop de u'Ierloe, devaartgeslolen;en deBaljuw aroro op hct
sterke huis Kraaù-/
?zdJ./dfzlte Sliedt-eeltt b'oven Dordrecltt,waarlai
jden di
jk dnor
ecnesterke were efschulting had afgesloten. W ellaaastl'ielencrwederzi
jdschegevechtcn
voor. Op zekcren nacht waagde he@eene der koggen van alzovp de stad te naderen ;

dochnaauweli
jlkshad zi
j de poortbcreiltt,toen de alal'mltlokoud enjeng in de 53'11P0nen bragt. Dewere,achterwcllkezkyuovo, door hetgerucht inde stad op debcengebragt,

lladpostgevat,geraaktc bi
j deneersten aanvalonder dcn vocl.De'Baljuw mengtzich
nu bedeltteli
jlt ondcrde s-erwoelle menigte,tlie laem gclukkig doorhctdonker van den
naclzt niet hcrkent, trektmetlzaar naarhetslotdathl
q beschermen wil,doch wendt
zich, tocn hi
j cr voor gckomen is, meteenlgen der zi
jnen om en valtden vi
jand
aan. A1 s
lri
jdende komt lai
j ovcr de valbrug, s'an welke HEIwE, een derhevigstc
voorvechters der Dordsche zaalt,in hctwater gedrongen wordt. Eer men hem kanred-za xan
dcn is de valbrug wedcr opgehaald en de Dordtenaars trekken af, zonder ecnig verlics 1'
10Oid
maand

an van een kind laelwelltmedegeloopen was. Aan de zi
jde<anAtorowaren zoowel 129:
gesneuvclden alsgekwelsten (3).
(l)BztosltollK,D.II.bl.296.
(2) MEszs szofcz)D.11.11.VI.b1.482- 494.

(3)Xztlssrol
tEpD.II.B.VI.bl.494-508,

40t)
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AVOLrERT van Boreelen,wcll
tezich in '.
#Hagebj den Graafbevond,hiervan ont
lerrigt en bewust, hoe m en in Kolland tegen hem gezind was, beslootterstolld met

.

den Graafnaar Zeeland tevertrekken, waarhi
jmeendealleste vermogen,en aldaar
heervaarttegen D ordrecht beschri
jven. Van hetbedwingen dier stadhing zl
jne
Z)
J*n gezag, zi
jn aanzien af, en lai
jbegreep,dathi
j moestvallen,ofdemeesler
vanzi
jnenmeesterbli
jven (1). Het misnoegen,welk hetwegvoerenvan denGraafin
llblland ongetwi
jfeldzouverwekken,noch de vertogen sran zi
jnen schoon-ez1stiefzoon,
flen J
-ongen vAx vooaxz, welke hem , naar men wil, de vriendscllap opzeide, wan-

neer lli
j in zi
jn opzetvolhardde,ltonden AvorrEx'
rvan zi
jnvoornemenafbrengen;hi
j
zou zelfs,overdezetegenspraak verbitterd,den edelenjongeling dnorstokcn hebben ,
indien lai
j nietdöoranderen hierin verllinderd ware. De wraak en haatdesvolks tartende,sti
jgthi
j bi
j nachttepaard metdcn Graaf,diegeheelvan zi
jnen wilafhing;
hun gevolg plaatst zich in ri
jtuigen, en men vertrektnaetallen spoed,om zichte
Schg-edam naar Zeeland in te schepen. Achter hen worden alle bruggen afgebroken ,
0141 het achterhalen te voorkomen. Spoedig echter vermistm en den Graaf. Hof en

gcmeente geraken in beweging, cn laetwecklagen derjonge Grkvin ontvlamt 'svollts
woetle. Xen trachtonmiddelli
jk wOLFERT en zi
jnetogtgenopten op het spoorteltoznen en verneemt te K laardlngen, dat zi
j reeds van wal gestoken,maar nog in
l'etgezigt zi
jn. Metalle kracht wordt in schuiten, onder het geschreeuw: de
Graaf, de Graaf.
/ hetvaartuig, datdoor den geringen wind niet voort ltan,nageroeid en weldra ingehaald. De Graaf belooft, onder handslag, dat hi
j in laet
land zal bli
jven, en wordtnaar den Ilaa'
g teruggebragt, zonder zich verder,naar
het schi
jnt, over het lotvan zi
jnen gunsteling te bekommeren. GERARD valt
f'
-r/przl:,die zi
jns ondanks was medegevoerd, wordt in vri
jheid gesteld;doch w ot,EERT metzi
jne echtgenoote te Delft op een steenhuis ofslntgevangen gezet. Het
w

woedende volk is echter spoedig op de been , sneltnaar hethuisen eijcht, onderdebeflreiging van dood en verderf,))den verradervan hunnen Heer.'' Xen sleeptw olurERr
r
naar beneden ,scheurtde vrouw , die in zi
jn lotwildeelen,van hem afen stoothem
1 valtongeharnastde deur uit onderderazenze m enigte, die hem in een oogenblikmetduizend
dlogst-

lnaandwonden ontzielt(2).
1299

zno werd w oxzFzRv van fpredpzl wien eene groote bekwaam heden a1s slaatsman
e!1 hoveling ltunnen betwist worden , llet slagtol
lkrzi
jnerheerschzucht,hoogmoed eu

(1)BxtoERolzx,D.lI.bl.298.
(2) MEtxs sroKx, D. lI. B.VI. bl.508- 518. '
îvztHEtMrsPRûCIJRATPR,p.5l7,548. .H,et
Goudscne A ros., b1. 82 en sxoz, Llh. V1II, p. 107, verlzalen , dat wotrzRT uit de vcnstcrs
van het steenhuisgeworpealop pieken gevangen en daarna vcrmoord w erz,
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i01

hebzucàt. Hierdoorhad llt
j den haatder gemeenten zoo welalsderEdelen op'
gewekt,130:1256
welke ongetwt
qfeld deor AvExxzsenvwx RzxEssz,diehi
jdenvoetgeligthad,aangevuurd
enbezieldwerd(1).Hctbli
jkt,datindenmoordaanhem gepleegd,deedelegeslachten
Azan DUIVEFVOORDE , ZAFDHORST j HAARLEM ,BENTHEX ,VOORNESSE , AXXERS ,VAN DER MEIJE ,

ZXSSENEM j VAN DER LANE en EVER betroklten

waren, tegen wie zi
jne kindcren en
bloedverwanten, waar zi
j konden, wraak oefenden. Dit gaf twee jaren later aanleiding tot een hevig oproer binnen Feere, doch waarvan de eigenli
jke toedragt
onbekend is. Bi
j den zoen tusschen de betrekkingen van woLFsRr
r en deEdelen,
doar mitldel des Bisschops van Utreeht, des Graven van Ilblland w ILI,E5I lIl en A'an
osaxlto nan, F //rzz:, Burggraaf van Zeeland , in dertien honderd negen bewerltt,

moesten de eersten, wegens hetoproer te F eere, drie duizend ponden zwarten Tour-

noisvoldoen,en delaatslenwoyuvEltrsdood metduizend dergeli
jkepondcn boeten(2).
VAx BoRsELExsondergang sleepte dien van den Baljuw Aluovn na zich. Spoedig was
hetgeruchtvan het omkomcn des gehaten gunstelings naar D ordrecltt gevlogen. Xen

luidde erde klokken van vreugde,enjong en oud,aanzienli
jken en geringen snelden
aanstondsnaar hethuisteKraal
jenete'
in,waarArovozichbevond,dievanhetgebeurde
te Del
ftnog onbewustwas. Hiervan onderrigtgeworden,trachtlelai
jtevergeefsvan
de belegcraarsvoorzich en de zi
jnen li
jfen leven tebedingen. Ht
j wcrd metdcbezet.

*

$

ting gevangen naar D ordreeltt gesroerd, doch voor de poort donr hetwoedende ge-

peupel, met twee zi
jner broeders, van welkedeeeneeen geesteli
jkewas,benevens
den beul (hangman) en tweedienaarsdoodgeslagen. Deoverigenlietmen ongehinderd vertrekken (3).
W oxurEa'
rs dood bragteene groote verandering in helbestuur deslands. JAx l behnorde onder die Vorsten , welke nimmer mondig worden. Daarhi
j steedsaan den

leiband van vAx roasy:lzEx geloepen en geen sleun in zich zelven had, wierp hi
jzich
in de armen van zAx van Wtlczlzkd.
v, wellkeop zi
jn bevelontboden en verzochtwerd,
bem in hetbewind met raad en daad le ontlersteunen. Onmiddelli
jkbegafzich -&vExxzsnaarBrugge,loen in de magtzi
jnerbondgenooten ,de Franschen,om zich vandAar over zee herwaarts te spoeden. Gelulkkig ontsnapt aan de lagen zi
jnervi
jan+

(1)XEtls STPKE, D.l1.B. VI.1al.518- 523. XzvERt!s, Znnal.Flandr. fz'
5.X.p.98,
beschuldigt zvExlxs van de zamcnzwcrilzg tegcn wotrxl
tT van Borselen,wien Lij))Virquidem
strenuus et ûdclis'' noemt, gesmeed en bezield tc hebbcn. De bedenkingen van rfrvoEcopxa op
vs.898 tcgen deze gctuigenis,worden door gltosnolzx ,D. II.b1.301, krachtelnos gemaakt.

(2)Zie dcn zoenbrief,biiv.M'IERIS,Charterh.r.11011.D.lI.b1.83J84. Vel'
g.llcyoscopxrv
op xstzs svol
tz, D.111.bl.77- 79.

(3)MEtlssTokE,D.lI.B.Vl.bl.52
.5-531. W'ltllEsxrsI'locllazToR,p.548.
l1.pzEL.
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00 (lcll,kwam hi
j in eene visschersboot ttl31
''
?
-#t&J/??/,
rg ,cn wcldra in Ilolland. Graaf
zzk.
x en zi
jne gcmalin gingen 1,01 vreugde launnen neel te gemoet, llewezen hel
u
vcel achting, cl) trokken m et hem naar D ordreeltt. llierstelde zich de Graaf szan

Ilollana voor den ti
jtl van vier jaren, onder voogdi
j oflievertoezigtvan AvExxEs,

wiens wilen zegclkrachtaanlzetzi
jnegevenmocstel'
l(1). Hi
jbehield weldeoppermagtin handen,doclzhoeveelgezag zi
jn Voogd ofeersle slaalsdienaarop laetbestuur
derzakelauitoefende,bli
jlktuitt1egrafeli
jltebrieven vandienfi
jd,welkegewoonli
jkdus
begillnen. ))M'ijzxx,Graeve van Ilollandt,vanZeelandt,endelleervanKrieslalldt,
malten lkondt allen luyden metk-ennisse van waarhetlc,dat wl
j bi
j atl,tltoriteyt:?ddt?
toedoelt eens hooghen mans, ons liesren Ncven zAx van A tlczlzlc.v, Graeve van Ilene-

t??/?/7, bi
j wiensautpz/z-'
lrfeyt'
ztlt)-alle#?7:?càdoen (2);ofhl
j'
ltlz-czzlrl
j-alleq
vcté'
cidz'
doen,a1sbi
j dcnghenen,wiellwi
jonsland hebben bevolen,''enz.(3).
Ten cinde ongestoord te kunnen handelcn en geene tegenwerking van den kant der
m aagschap cn aanlzangers van A'
VOLFERT te ontmoelen , bewerlkle AVENNES aanstont
ls

cene verzoening tussclzen hen en de moordenaarsA'an dezen staatsman. Hi
j vorderde
van degenen tlie met
roRsEruEx gesrangen naar Del
ft gebragtwaren, eer zi
j
ontslagen werden, borgen voor hunnc onderwerpillg en den ced s'an lauldeaf. Zi
j
deden den eed,doclzhebben dien kwali
jlkonderhouden (1
'). EenigeZcetlsv:cheEdelen
ble&-en borgvoordetrotlw .anwOLFERTSzonenenbetreltlkingen (5). Dcgrootegiften
aan vAA BollsELEx gcdaan werdel) vernietigd, en llet lantl s'an W oel-delt nevenshet

slottcIliselateln weclcrom metde graafli
jltlaeidvanIlbllandvereenigd (6).Debeitle
Graycn trokken tocn te zamen naarZeeland,ongetwi
jfeld om ook daar debenoeming
van z
tvsxxEs te lalen goedlteuren. Hier geene zwarigheden ontmoelendc, lkeerden

zi
j spoedig naar Ilolland tcrug, waar zi
j den voogtli
jbrief,ten behoeve van AvsxxEs
(1)AIEtIsSTOKE: D. 1I. B.V1.bl.535--542. De plaats van MEtls STOKE,D.1I.B.V1.vs.
&R, D. 111.bl. 129 verllaalt, dat 'sGraven zegel gebroken en
1245--1260 ; op wicr gczag w&GExl,
xoortaan clke brier met hct groot zcgcl van às'
ExxEs, cn m et cen klein van GraafJk
,x bezegcld
wcrd, wordt door IIII-DERnIJK teregt voor cen invlcchtscl verklaard ? dat vcrworpen moetwordcn.
D.1I.1:1.305.

(2)Zieden bricfbi
*
i
#Boxllonx op R>
rlt
ly:lsnyrllozD.II.b1.104.
(3)Ilandr.0.Ezli-âzlz
-zczl)b1.1.
(4)Alksxss'
rol
tE,D.1I.B.5,1.b1.544.
(5)V.xlEals,cltarterh.r.Iloll.D.1.b1.607,608.
(6)W,
kGsxA&a,D. 111.bl.130. Bi*
i
@MEl-lssroK:F
,doordezen v
nReschiedschri
*
i
@verterbevcstiging
hicrvan aalzgehaaldz wordtditnietgevonden:gcli
jk reedsdoorsltoElorlx isaangetoond,D.II.
bl.309?metwicn wijccltteraan dezaakzelveniettwi
jfelen-

D ES VA D ER LAN D S.
egeven , tot meer zeltcrl
, Zl-erl-kzee, 1256
aeid, door de slcden D ordreeltt, 3I1.ddelhètrg
g
t
jart)-

Lel-den, Del
/t, ffttcrppzN Alkmaar en Geertruzdenherg deden bezegclen (1J.
Aveinig dagen te voren laadtlen zi
j metdcze steden cen s'erbond geslotcn tegen de
l'crl'aders cn moordenaars van Graaf rLoRls V , met name tcgcn zAx van ff?zz'i ,
ralt Ileltsden , olzsnaEcu'
r, dicn mcn heet Hcer van udmetel, IIERM&x , tlien
m en llect llecr van /f'bcz-tp?:, OERAIIO wtz?z K elsen en die metlaen 2-n wézz
-rt/: e1l
.

velde waren, tocn de Graaf vcrmoord werd,en launne manneli
jlke nakomelingen tot
in hct zevende liJ. Zi
j verpligtlen zich,))metgeen van hen ooilzoen ofverbond te
malkcn ,noch hen in 11ctland toc te laten ,maarde gevangennemingen dood van rI-ollls

op ellktc wreken,die erkennisvan gellad ofraad toe gegeven laeeff;en dengencnbi
jstand teverlccncn,wellkehun hiertocde llchulpzamehand zouden bieden.'' Eindeli
jk
'
verbinclen

zicll, ))nooit cpn vrcdc, wellte door een van hen m etde verradcrs c11

lnoordenaarsnaogtgemaalttworden,gestand lezullen doen (22.,'Xetoverlegs'anAvExszrs,vcrzoende ziclzGraafJ.
r
,
&? met deW est-Fl
-iezen, wellte crlkcntlen,dat zi
j )dell
Graafin den slri
jd te Fh-olîcll,en (1001-hetvernielen zi
jllerslotcn zwaarbcleedigd llatl-7
SlA
'
alz
agtden, belovende de bocle,die llun opgelegd zou worden,naareisch tevoldoen (3).''ma
ntld
jza
tl
.

Tc zelftlen dage werd'en in den Ilaag nieuu'
e keurcn opgcsteltl, naar wellte /,
#-e&t-

Fz-ïcé-/tzz?tfmoestbercgtworden(1).f,
??J,/??Tïzc9zltrecgtoen oolksladsvri
jl
aeden (5).
De binnenlandschc zalten dusgeregeld cn op cen bcslendigen '
veet gebragtzi
jnde,
scheen allcs cenc bctere tocllomst te s'oorspellen, toen zz
kx l te Ilaal-leqn door ecne
lkoorts werd aangelasl, wellke spoedig in roeden loop ontaartlde. AvExxss evenwel

reisze in tleze bedenlteli
jke eogenblilkken naar Frcoki-rz
pr-i-, waar lai
j weldra de li
jd
i
ng
v
a
n
'
s
Gr
a
v
e
n
o
v
e
r
l
i
j
d
e
n
o
nt
vi
n
g
(
6
)
.
Te
r
s
t
o
nd
v
c
r
s
p
r
e
i
d
d
e
z
i
c
h
l
z
e
t
g
e
r
uc
ht
,S0lvalt
dat dc jongc Vorstvcrgevcn was, en lzet vcrmoeden vielop AvExlEs (7). XELls1
agtmaand
1299

(1) llEtls s'
rof
tE, D. l1. I1.VI.b1.544- 516,v. MIERIS, Cltarlerb.z?J. Iloll.D.1.bl.614.
Dcbricfis van dcn 27 van MRi
andJ1299.
*Fnma
(2) V. nllElls, Cltal-terb.r.Iloll. D.1. b1.612. De verbondsbriefisvan dcn 17 van M7iiI1maand 1299. Vcrg.dc Scllri
ersdoor wAGEx&AR:D.111.1
a1.131 aangehaald.
*i
Rv

(3)V.MlEnls,Chal-terb.1,.11011.D.1.1)1.616.D0A/eri-flzfdelaageLaltden,b1.184.
(4)V.MlyzRlsJ Cltarterb.r.Iloll.D.1.Ja1.617.
(5)AVAGEsk&RJ1).JII11a1.133.
S s'
rof
tEa D. 1I. B. 571.
(
x6)AIELI
îvltffstxrs pl
tocrall'
olt, p.549.

547. 1)e Klerk zlo-f deIaage Zcptfczl,lnl.186.

(7)AIELISs'
rolcEyD.Il.l).V1,bl.5.
17. L.v.vEl-TtlEx,Sp.Hist.c.47)b1.207. XzvEacs,
J ttltal.Ffc/ldr.Lib.X.p.98. lla
kTTunIJs wlr
sTxtlx.
ksl'
Enllrxsls, en de Jaarb.der.p/wk-z/z-cczlc'l

vcllCollnar;aangcllaald biei
cnnlvEnlrs,Chron.w.Holl.Zeel.e'lFà-iesl.b1.257.
a s

101
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1250- s'
roltEpleithem vri
j van dezebeschuldiging,welke echler door'smanserkendegrens130t)
.
.
.
looze hecrschzucht en onti
gtlige reis naarFrankrùk,terwi
ll de Graaf ree(js geyaar.
li
jk ziek lag,als. niet van grond ontblooêt beschouwd wordt(1). Hct li
jk werd in
hetlkloosterteRl
jnshltl*
g,naastS'IuoRlsV bi
l.gezet(2).DeGravinELISABETH vertoefde
.nogruim tweejarenin Holland, om hetweduwengeed,overeenkomstigdehuweli
jksvoarwaarde, te verltri
jgen, doch vruchteloos. Ontevreden keerde zi
jin dertienhon(lerd twec naar Engeland terug, en hertrouwde daar metIhtmfried, Graaf van
Herford (3).
Slechts drie jaren had J.
&.
> 1den graventitelgevoerd. Zwak van s'ershand,zonder
Zeestkraclzt, zonder zelfvertrouwen , zonder staat- en menschenkennïs en geheelnietig

van karalkter laad hi
j steedsten speelbalvan bloedverwanten en gunstelingen verstrekt,

die llk
J-trouwensbi
j elkewisselingvan het1o!,onverschillig aan de omstandigheden opoferde. zj
tn overwinnende togt tegen deW est-Friezen getuigtevenwel,dathethem
aan moed en krl
jgsbeleid noch aan goedheid van hartmangelde. Doorde schranderheid en i
jvcrvan AvlxwEs en vAx BohszxzEx waren deeeren de waardigheid van land
en Vorstbinnen enbuiten 'slandsgehandhaafd,en desteden bevoorregtgeworden(1).
Ook washetdoorhun beleid,datonderzi
jn kortstondig schi
jnbestuur,deW est-Friezen
voor altt
jd Seleugeld, en de Graven van llolland van de leenhulde wegens Zeeland
bewestel.Scheldeontheven werden; tweezaken,om welltezi
jnedapperevoorgangers
eeuwen lang gestreden hadden. Hi
j stierfkinderloosen methem eindigdehetdoorluchtig stamhuis der oude Graven van Holland datvier eeuwen onder toenemenden
luister gebloeid had, en tothoog aanzien was opgeklommen.
U'
raEcu'
r. OvEalzssErz. DaxxTuz. Het Sticht Utreeht daarentegen had in ditti
jdperk door buitenlandsche oorlogen ep inwendigeberoeringen, veelvan zi
jnen vorigen
glans verloren. Kort na het einde van den oorlog metFLoals den Voogd van Hot-

land (5),had BisschopnEXIIRIK ran FïcnAzlzich in denkri
jgtusschendenAartsbisschop van Keulen, zi
jn bloedverwant, en wzLxzEAxGraafvan Gulik gewikkeld. Xet
eene aanzienli
jke krjgsmagtsneldehi
jden Keulschen Kerkvoogd tehulp. Terwi
jlde
(1)MEtlssTnxs,D. ll..
B.Y.b1.547. Verg.deàant.v.utyozcopEltop vs.1302 metwAGR>A.a , D.111.b1. 134, 137 , cn BILDERDIJK , D.1I. bl.310.

(2)DE BEKA,p.102.
(3)DEBEKAap.102. Vzx xlERls,op DeA/erâ uitde laage Landen,bl.186.
(4)Zie de handvesten gegeven aan Zierikzee, Ilaarlem ,D ordrecltt, Rotterdam , n'chiedam
en de BererwB''
k bi
j v.xlzRls:C'/lcrlers.p.11011.D,1.bl.581J582)591:592?596t599r
604 , 616.

(5)Zichîcrvoorb1.336.
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beide vi
jandeli
jke heiren tegenover elkandergelegerd waren, om den volgenden dag11
23
50
60
slag te leveren, brak hi
jdesnachlszi
jnetenten op,a1swildehi
jterug trekken. De
vlammen derdorpen verkondigden echterweldra,dathjinGulikgevallenwas. Schril
k
en ontsteltenisbevingendesvi
jandsbenden,dieinvcrwarring delegerplaalsTerlieten,
om haardsteden en altaren te bescherm en. IIEXDRIK toog hen te gemoet,zegevierdeen

keerdemetri
jltenbuiten velegevangenen terug (1). Erblt
jktuiteen vrcdesverdrag,
datom dien tgdo0k vcrschillen tusschen hem enden GraafvanGelreindadeli
jkheden
warenuitgebarsten(2). sedertscht
jntlli
jden vredemetdebuitelllandschemogendheden
bewaard te hebben. Slechts vindt m en nog van eenen twisttusschen hem en den Bisschop van lloornik gewag gemaakt. HetgeschilbetrofhelreglsgebiedderUtrechtsche

Bisschoppen overcenigeplaatseninKlaanderen,enwerddoorscheidsmannenbeslist(3).
9e inwendige rustdes Stzcltts werd inmiddelsdoor onlusten metde Drentherwolders

gestoord. Hoewel niet alle olnstandigheden hiervan naauwkeurig zi
jn opgeteekend, 1259
blt
jl
kt echter zoo veel, dat Bisschop IIEIIIRIX zelterebuitengewone belasting van hen
vorderde,welkezi
j,naarhetschl
jnt,weigerdentevoldoen.Op zl
jnbevelalthansrultte
eene bende gewapendeDrenthenaars in D rentltermolde,om vier kerspels aan tetasten.

zt
j maakte zich van de toeganjen deslandsmeester,stak eenige verlatene woningen in
den brand, en gedroeg zich alsofzl
jreedseenevolkomeneoverwinning behaaldhad.
Ondertusschen waren denaburigeFriezen denDrentherwolderstehulpgeschoten.Zi
jovcrvielen den vi
jand zoo onverhneds,dateen twintigtalzi
jnermanschappen bi
j den eersten
<

aanvalsneuvelde, en honderd ,die hun behoud in de vlugtzochten, in deffzzzlz:ver-

dronken,terwijlvelengewond,ontwapendenuitgeschudofgevangengenomenwerden(1).
van den alloop des geschilswnrdtnietsgemeld;waarscht
jnli
jk zaldeBisschop zi
jnen
eisclanietverderhebbendoorgezet/
s5). In Drenthehandhaafdehi
jmetmeergelukzi
jne
regten. De bewaring van helkasteelKoeverden was doorhem bi
j den dood van uswnltllt van Wpr/càzl/, wellte slechls een onmondigen zoon naliet,aan OER.
&RO cx-ylxKx
XAKE van tpzz Hal-denherglt en aoEl-oFcxuExxx,althansvoorloopigopgedragen ,onderbe-

ding,datzj hem steedsden vri
jen toegang derwaartsopenhouden en tweehonderdponden Devcntersche munt voorschielen , doch na de terugbetaling dezer gelden ,betslot

wetler overleveren zouden (6). W einig jaren daarnageraaktehi
jin twistmetdena(1)DE nElt.
k)p.88.
(2)BoyoAx,Cltarterb.r.Gelre,D.1.b1.528. De zoenbriefisvan den 5 van Bloeimaand 1258.
(3)V.o.BERGII,Gedenkst.bl.10- 17. Ifetvonnisisgedagteckcnd 22 van W iinmaand 1264.
(4)MExcoxlsChron.inMNTTII&EIJnalect.T.lI.p.158,159.I'
I.narxzwlResTrattsisal.IïJ.III.p.107.
(5) Tegenw.é'
/ccfr.Drenthe,bl.118.
(6)MAqsI>?overdebesturettïzIDrenthe,St.lI.eersteGedee/fe,bl.23-35.
*@
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12.5()- maagschap van dcn schoutSUTGER van Eelde,diemetzi
jncnbroederonclerdevoor1300 naamstc aanhangers der Gelklngen in D rell
,tlte belaoard had. Hunne zonen , As'el1(e

dezelfdeparhj aankleefden,bouwden om dezen ti
jd,t0teigen veiliglaeid,tc E dît/t
?een
sterk slot. Bisschop Iluxoltlx.,bi
j wien de BurggraafEOBERTvan Grozèllîgen,laethoofll
der Groenenbergers, il1lzooge gunststond , gelastte hun ditwcrlt te stalken , en beval

126c eindeli
jkdenzonen van Aooluvran Peizeen(4ERk110cTulxo(cLE>'KE?),t1esterkteomver
,
te Werpen. RuToEltszoncn ,te magteloos om zich op dcn Bisschop zelven te wreken ,
verhaaldcn llun leed op zi
jneaanhangcrs,dieallennictlangdaarna,aanlzunnewraal
k
we
r
t
l
e
n
2valk
ollgenflkrd (1). 011tlertussclaen was de walkltel'eUtreclatsclae Kcrkvoogd over-

Zo
'1
'nt
ercgela (a). llctkrachten waardigheitlhad lai
jeenerecltsA'anjaren deteugelsvanhet
ma
a
ll
1267 bewind gevoerd,en groohaanzien bi
j deonzliggentle vollkenverworven. DeGraventlTTo

van G.
el'
t-eenOIRIC'
vallKleef hadden laem outlcrdescheidslietlen verkoren,aanwicr
uitspraalkzi
j lzunlle gesclaillenollderwierpen (3). Rusleloos1)atlhijvoor(
1euiteninwcnm
dige belangcn dcs Stiel
tts gewaaltt,en dcstadCltl-eohtinlletbi
jzonder,lnctonderscllcidene voorregten begiftlgtl. lli
j had dcn Schepencn vcroorloofd, zoodanigegcbouwen,
kcrlken cn geesteli
jl
ke gesticlzlen temogen afbrelken,wellte bi
j ecne getlreigtlcbelegering,dcrshaclgevaarli
jlkkonden wordcn (4). 00ltbekraclztigtlelli
,
jlaetoudevoorregt,
dat d()Ulrcchtcnaars nietvcrpligt warcn tlen Bisscllop verder tlan totaal) t1e naurcn (lcr

stad tc volgen (5). llcrlkwaardig vooralwaren dcvri
jllct
len,vellkclli
jtlenSt.Jans
ofllaltlaezerRiddersbinncn Utl-eelttverlccntle(6). Tcrbclooning vangetrouwcdiensten vcrgunde lai
j den poorlers dicr slad cn aan tlc vrccmtle lkoopliedclh,wellkedaar
lkwanaen ùandel dri
jvcl), vri
j cn onverletdeFdc/l; op cn aftemogen varen,terwi
jl
bi
j beloofde,lacn tcgen alle geweld en afpersingen op dien stroom doorlletslotKree/t7,
??# tebeschermen cn aldaargecneniclzwetollentezullenillvoercn (7). Anterefoot-t

en Oadetcater gaf hi
j stetleli
jke regten en den illwonersburgerli
jkewelten (8). De
(1)Xsxcoxls Chron. p.168. PcBo Exxlrs, Rer. Frc-d. Ilist. Z?-:.XI.p. 165. 1-1.nR!.rx.ïxl
Iles Tf-cCldo
-dcl, Lib. 111. p. 108.

f2)DEIlEl
tA,p.88. BrcllEtlrsadBEKAAI ef IIED.AM, p. 9.2 :216. Chron. T?-c/. p. 233
tEEIIM-EN i1b:lpf.1.

(3;PoxTàwrs, Ilist.Gelr.Lib.VI.p.149.
(4)l'
IEoz,p.218.
(5)11E0:, p.219.
(6)11El).
:,p.220,221.
(7) I'
IED,
N:p.221.

(8)BccnEslrsapud IIEDAMJp.217,218.
%
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geltlmiddelen waren op cenen gewenschten voet gcbragt, en t1e grcnzen van hetStieltt1256-

door sloten en vestingen versterltl. Behartigde lai
j dewereldli
jke belangen tlesbisdoms, 1200
ook zi
jne geesteli
jke betrekking verloor hi
j nie!gehceluithetoog. Immersstichttelaî
j
cen ltapittelvan twaalfltanoniken teSteenlrjk,sclaonk aanzienli
jke geederenenvoorregten aan hetnollnenklooster van sT. MARIA nabi
j Deventer,enhersteldeprachtigde
Domkerk,wellte dreigde in lestorten (1).
Qeheelzi
jn tegcnbeeld waszl
jn opvolgerJAw I uithetgeslachlderGravenvanNaô.J'cM, wclke meteenparige stemmen der ltapittelheeren werd verkozen (2).Hi
jwasaan
(1eGravcn van Holland,Gel'
t-een Kleef vermaagschapt,helgeen welligtnietweinig
invloed op zi
jne verkiezing zalgelaad hebben. lli
jw01'(1alseen cenvoudig manafgeschilderd, die oorspronlkeli
k
j
ik niet tot den gecsteli
jkcn sland behoordecn wienson.

lkunde z()o algem een bekend was, dat de Paus geweigerd zou hebben, laem in de

bisschoppeli
jlke waarlligheid tebevesligen (3). Hicruitzoutevensbli
jkcn,dat deoude
gewoonte, naar wellko de Bisschoppen van Utreeht tc Kelt!6'.
zlbcvesligd werdcn, tocn

reeds onbruiltwasgeraakt(1). Ilc:is cchlernie: onwaarschijnli
jk,datdeAartsbisschop geweigerd laatl zax van A câtvcll te bevcsligen , waartlo'or deze, om zich te

wrelten, aanstontls den Graaf van Gell-e
ecnen lkri
jg tegen den Kculschen 1267
De
i
nva
l
der
Kc
nne
mcr
s
ondcr
aanvocring van GIJs- 1268
Kerlkvoogdondersteund lleeft(5).
BRECIIT van ..
#zzl,
5
'ft?f in l
aet Stlkltt gcluigt,dathetl
aeln a1swcreldli
jk Vorstevenzeer
aanbeltwaamhedenlnangclde (6). TweejarclableefUtreehtin demagtderburgersen
.

opreerigcn. ln vcreeniging me@dcn Graaf van Gelre, omsingelde Bisschop zAx ,kort

na den aftogtvan GIJSBRECIIT ran .Y/ZZJ'J':J,de slad meleene aanzienli
jke lkri
jgsmagt,
docll brak na vier dagen , door de dappere tegenwcer der burgers, het beleg op.

ToenwerdAmertfoortbelegerd welltsillwonersmetdeKennemersverstand gehouden
lladdcn. Hetplaalsje gafzich over aan dcn Graaf:an Gelre,wclke hetgeheelxèrwocstte uitwraak overeenige beleedigende woortlell hem deor de bewonersloegevoegd.

Daarop vertroltlli
j,en deBisschop begafzich naarDeoenter,waarlai
jzi
jnenzetelves-10 valï
ligde tot (lathetzsvEnElt ran Wtydtvzc
-llenn gelultte, Utreeltt tebemagligen.Verzelddoerl1PpSt,
114a211(.t
dc Ulrechtscheuilgewcltenen lklom ze dappere Ridtler in hetgeheim over de lnurender 1270

(1)DEBEl
t,
ï,p.88. IIEnA,p.214etnrcnxslcsa(1cundcm.
(2)DE:EK:,p.92.11E0:)p.222.
(3)DE :EKA:p.92 etsrclEclrsad cundem p.95.(c).HEDA)p.222 etnrcnstltszp.223(c).
(4)H.v.nIIIJXop dcBatarl-a fccrc?D.II.b1.200 (c).
(5)AlExcoxlsCltrolt.p.170.
(6) Zic hiervoor,bl.340, d41.
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12.
5f;.
-.stad. Velen waren aan beide zi
jden gesneuveltl,eerzich de overwinning voor hem
$.
100
verklaarde. De nieuwe osrerlaeid werd gebannen en hetbestuurOP den vorigen voet
hersleld. De ballingen echter rustten niet. Na eenc poos geraal
tten zi
jin stiltebin-

nen de sta'
k
l,wellke nu een tooneel van stri
jd en moortl opleverde. DcRidtler wIK0Lzvxs valt fftzf.v, Voogd van vlzohlsV , rulkte mets'i
jfhonflerd oorlogsltnechten aan,
om een cinde aan t1e bloed
'igc verwarrîngen te malten. Xetgeweld liethi
j de poorten openen , rigtte in laet midden der stad eene vierschaar op en noodzaakte veertien

honlerd belhamels Utreoltt te verlaten,waarhj allesiaaarzl
jnen wilregelt
leen de
rust zooveelmogelj
lltlaerstelde (1). Xen meent,dathetstetleli
jltbestuursindstlien
ti
jdvcralldcrd isenhetvolk ermeerdeelingekregen heeft(2).
Hetisnatuurli
jk, datdoordezeonlusten en beroeringcn deinkomsten desBisschops
merkeli
jk waren verminderd, terwi
jl hj daarenboven aanzienll
jlkesommen moestopoflèren, om zich tcgen zi
jnevi
janden tehandhaven en zi
jn gebied van hunncn ovcrlast
bevri
jden. Dach men beschuldigt hem van zedeloosheid, spilztlchten slechtbeheer, waardoor de schuldenlaststeedsmeeren meervergrootwerd (3). De welvaart
tlersletlen,bjznnderdîe van laetBoven-stgkht, stceg echtcr onderzi
jnbesluur. D enentet., Zttlt?! en ILampen bloeitlen door binnen- en builenlandschen handel (1).
Kamperveen wcrtltotlandgemaalkten metbjzollderevoorregtenbegiftigd (5). Klaz?t?x verltreegmarktdagen (6),enGenemul
-den stadsregten,welkenietalleen dooron1:7: derscheidene Sallandsche, Twentsche en Vollenhoofsche Edelen geteek-entl,m aar ook

doordeshelen Deventer,Zlr0len Kampen bezegeld werden (7). Sterlterbleekhet
aanzien en vçrmogen der Overl
jsselscbe steden in dien ti
jd, toen Kampdzzin twaalf
honderd tachtig eenen oorlog voerde tegen den Koning van D enem arken ) en diestad ,

nevcnsDeventercn Ztool,deverschillen tusschen Ilamburg enHardertoqj'kontstaan,
besliste (8). HetNeder-stzeht verlleerde in minder gunstigen toestand. Door(Io
(1) DE BEKA,p.93. HEOA,p.223.
(2) BrcllEslrsad BEKkM,p.95 (c).

(3;DEIIEKZ)p.95. lIEo:,p.223.
(4)Orerç
jss.Kron. in oxrnàlt'sAelalent.T.II.p.233. A.M00xExJ chron.p.D evcntery
bl. 20.

(5)Overi
jss.Kron.in 1.c.
(6) 1IEpIzp.224.
(7) H.Barxàxx Ae4 Trannisal.in ptxnzh's Znaleet.T.1I.p.108. REvxrs, Hht.D crezlfrLib.1. p. 26.

(8)Bltvxz
saï AedTt'
ansisal.p.109.Ovetgàs.Kron.bI.233 in otx:la's A'walect.T.lI-
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tpislen en onlusten ,welke steeds tusschen deUlrechtenaarsenhunnenBisschopheersch-12561300
ten, had rxzoRrs V cenen overwegenden invloed in het Stleht verworven en dcn zwalk-

ken Xl
jtervorst ontlcr zi
jn toczigt gebragt(1). Het verpanden dcrslotenKreeland
en Alontjoortaan dcbitterstevi
jandendes bisdoms,dewrangevruchten,wclkedeze
slaatkuntlige misslag weldra opleverdc, en de aanzienli
jlte som ,die aan dell1101landscllcn Graaf, wcgens het bedwingen der Heeren van Jm etel en Jfoerden ,mocst
voldaan worden , vervreem dden aller gemoederen van ecncn Regent'ondcr wien de staal
eenen geheelen ondergang te gemoetsnelde (2). Tot overmaat van rnmp vcrbrandde 1279

een groot gedcelte l'an destad Utrechtmetonderscheidene kerlken,terwi
jlde uitgeputte schatlkist dcn ongelulkkigcn inwoners alle krachtdadige laulp en ondersteuning

lvcigcrde (3). Dc haat tegcn den Bisschop, welke ook hetslot Kuilenhurg dcn
Graafvan Gelreinleenhad afgeslaan (1), wieslaand over hand cn.mcn zag uitnaar
middelcn , om zich van hcm te ontslaan.Delaatstedaad vallgezag,welkevan hem gemeld

wordt, is laet beslissen van een gescl
ailtusschen D evellter en Jmerefoort aangaande 1266

dcn zoogenaamden katcntel (5). Ruim twintigjaren laadlai
jdcnzclelbekleed, tocl
a
er ecne algcmecnebi
jeenkomstderkapitlelsgehouden werd,op wellte ook de Graven
xan Ilblland ,van Gelre,cn van Icleef,bencvcnscenigeaanzienli
jkeEdelen en Riddel's togolRWool
%t
lig Waren. Bisschop zAw deed in dczevcrgadering,llehzi
jxri
jwillig,
llctzi
j gcdwongen,afslantlvan zi
jne waartligheid,en hem wcrd doorgunstige besclaikL-ing van den Paus, dic zi
jnebenoeming nimmerbekrachtigtlhad,uitdc inkomsten
van laelStz
cl;ecnjaargeld van duizendponden aangcwezcn. Hi
j moestcchterin den
brief sran afsh
and bclovcn,dat,wanneer zi
jn opvolgerhem dezejaarli
jl
tschcuitkecring 1238
l'
nogtweigercn, hi
j (lc kapittelsdeswegenietmoei
jeli
jltzou vallenofbenatleelen (6y
1.
De vervallen slaatdes bisdomsvorderde dringcnd ccnen m an van moeden geestkrachl,

om hettotzi
jn vorig aanzien op tevoeren. JAxran Zzrc/c,gcsprotenuithctaanzicnli
jkLotharingsch grafeli
jk gcslachtvan dicn naam ,werd deze gewigtige taak opgedragcnen
lail
-,ontlcrpausseli
jkegoedkeuring,ten bissclaoppeli
jken zelclvcrheven (7).De uitwendige rust,welke hetStlkhtonder zi
jnbesluurgcnoot,wi
jddehi
jterverbeteringderdiep
bedorven gccsteli
jlkheid
,. Z,
i
jnedrie l
oastbrieven te dien eindeaan lzaar gqrigt,ofschoon
(1)ZieLicrvoorb1.349.
(2) Zie Licrvoor b1.350,351.
(3) 1IEo,
:, p.222. BrcuxtlrsadBEKAX,p.9.
5(/).
(4)lIEDAyp.223.

(5)A.McoxEx,Clt1.oll.r. D erenter,1)1. 20.
(6)DEJIEKA,p.95. BucuEtlcsad BEK.
:x,p.97 (f). HEDAJp.222.
tlrsad Bzx.
kx p.99 (c). HEPA,p.225.
(7)DEBEKA,p.95, BrcpE.
lI.ozEs.

52

110

A LGEX E EN E G ESCH IED EN IS

12
15
300 zi
jvan weinig ge5'olg geweestzi
jn,getuigen van depri-jzenswaardigcpogingendesedelen
mans,))die waarallendeondeugd dienden ,hetgoetlezocht,''enleverenteYenseen treurig

60Wl
jSOPj 1,
100Z001*130tV0fC10rfin It11e rangen en s1a1den derkerlte1iilten enM'ereldli
j1291 ltenwasdoorgedrongen (19. ln tlen eerslenbriefspreekthi
jdenban uitoverdeverstoorders der kerkeli
jke tuchten lzunnehelpers,deberooversenonregtvaardigebezitlers
van geesteli
jke goetleren,en deontuchtigepriesters. Hetstukwordtmetonderscheiden
bevelen aan de land-dekcns,enderbedreiging van ambtsschorssing,in hetbi
jzonderter
de
handhavingvanhetbisschoppeli
jlkgezag besloten. Detweedebriefgebiedt r geesteli
jkheid zich 5,an dronkenschap,l
aetdikwi
jlsverloeven in herbergcn,lletbezoeken van
die plaatsen ))waarhi
j hetmeestgeprezen wordt,die een grootcrgelaldronken maakt
en de grootstebekerskan ligtel),''hetdri
jven van lkoophandel, simonie,woekerenhet
dragen van wapenen te onthotlden, betameli
jk gekleed te gaan, geene tooneelspelen
in de kerlken Of op de kerkhovent0etelaten , geenekerltsierat
lcn tevcrpanden ,geheime

huweli
jltentebegunstigen,nochhelbegraven derli
jkenvanzelfmoortlenaarsenmisdadigers
in gewi
jde aardete vcroorloven. W anneer een gcesleli
jke gevangen of vermeord werd ,
naoesttlc kerlteli
jlte dicnstin hetkerspel,waarhetmisdri
jfgepleegdwas,stilstaan.Gcen
geesteli
jk-e mogtvoor eene wereldli
jkeregtbank gcdaagtlworden. Voorts worden bepalingen gegeven om trent den doop , dc mis, en de bediening der lkostersbenevenseenige
bevelen aan de land-dekens. De verstoordersderkcrkeli
jlke vri
jheidenregtspleging,de
ke
t
t
er
s
en
m
unt
o
f
woekcraars, oneerli
jkehandeldri
jvers,
zegelvervalschersmoesten

tweemaal 'sjaars, openli
jlt a1sin den ban vervallen verklaartlworden. Den priesters
wordt bevolen,der gemeente eenigeLatijnsche s'ersregelen, waarin die misdri
jven,
1293 wier beoordeeling de Bisschop aan zich behouden had , vervatwarcn , voor tc lezen
en daarna in de moedertaal te vertolken. Bt
jna dczelfde bepalingen a1sdevrnegere,
doch meteenige verzachling in sommige plznten,bevat hetdcrde bevelschrift. Hierin

worden de lterken en ltcrlkhoven t0tvri
jplaatsen verklaard voormisdadigers,uitgezonderd lterltschenders en openbare rooversof geweldenaars. Tevens wordt den prieslers

geboden, elken zondag hetonze Fcddr en hetGeloof,en zoo nietell
te maantl,ten
minste drie ofviermalen in hetjaar,der gemeentede tien g:iotfcplen dezeven .
vc-

122)4 cramenten in delandlaalteverltlaren (2). DeBisschop werdin zi
jn edelstrevenonderstcund deor pzrrtrs, Kardinaalvan St. .
7brz.ven desti
jds 'sPausen afgezant in de
Nederlanden ,wiensbevelschriftaan de geesteli
jkhcid van hetStz-c/'f,denoodzakeli
jl
theidderbisschoppell
jkcbepalingenwetligt(3).
(1)Gtwslrs,Gesclt.d.Chrlàt.Acrî'
!indeNcderl.D.II.b1.108.
(2)Zicdpzedriebevclschriftcn in (le Bataria Sacra)D.II.b1.219-237
(3)Ziedicn briefin c
le Bataria Sacra;D.II.b1.237.

D E S V A D E R LA N D S.
Sleclats aclat jaren versierde deze waardige Kerl
kvoogd, die zoowelzijneroeping12
13
50
60
begreep , den Utrechl
schcn stoel. Hi
j aansraardde toen op lastvan den Paus, laetbis- jzaty

dom van Toul, waarhi
jnegenjarenlateroverleed (1).
Heerschzuchtig,onrustigenoorlogsgezind waszi
jnopvolgerAVILLEMBERTHOI,D,dezeon
l'anAVAI-TER V,lleervan nlecltelen. Ervaren in hetkerkeli
jkeen wereldli
j'ltc regt,
hadhi
jvroeger hetambtvan gewoon rcgterbi
j hetgeesteli
jlt Hofbekleed (2). Xen
wil,datlzi
j Proostvan Leuren was toen llj totden bissclaopszetelvan hetStichtgeroepenwerd (3).Terstondtrachttehi
jveordeeltetrekltenuitdeverwarringenin welke
demoord aan rsonxsV gcpleegd,Holland gedompeld llad(12.llet gelul
t,dat zi
jn
eerste poging bekroonde, werd hem ongelrouw ,en weldra veri
jdelde een opstand in
hetsta-eh,
thet doorzetten zi
jncrhcerschzuclatige oogmcrken op nolland(5). oeware
oorzaak der verbitlering tegen hem ligt nog in het duister. Xen vermoedt, dat
lli
j heL misnoegen der stad Utrecht,en van vele Stichtsche Edelen door de ge-

s'
trengheid had opgewekt, met welke h1
j de wetten handhaafde en dieleengoederen
terugeischte, welke naar zi
jn oordecl, aandeUtrechtscheKerk vervallen warcn (6).
lndien men den invloed nagaat welken de Hollanders in de stad Utreeh,t bezaten ,

vaarzi
j stcedsecnen aanzienljlten aanhang teldcn,en datzi
j hetIeed,hun doorAvxLIZEX onlangs berokkend, niet vergeten hatlden, is het meer dan waarschi
jnli
jk,dat
het vuur der tweedragt,zoo al nietdoor hen ontstoken , altlzans onderhouden en ge-

vned is geworden (7). Zeker is, datuitdezeberoeringdeaanhangen derIuichtenbergers,Gunterlingen,Friezen en anderen ontsprolen zi
jn,welltelaterz0ovelerampen overhetbisdom en bi
jzonderoverdestad Utrechtverspreidhebben (8). Thans
was het ongenoegen tot dien graad gestegcn , datBisschop w lsrEx door zwx.os ran 1299

L'
lcltteltherg ,Burgemeester fmagl-eter cz-tlïàzzzzl van Utrecht, ondersteund doprde
RidderszwznEh vanMontfoort,dieaaneenenatuurli
jkedochtervanrxaoaxsV gehuwtl
was,ItvsrvscuT van Fïcwl:zzen zAw ran,Zzrzlec/tofen , gevangcn genbmen en een gerui-

men ti
jd op hethuisLgklttenberg inhechtenisgel
aouden werd (9). Hetlandvolk be(1)DEBEI
:A,p.101. 1IEOAap.226. B at. zskcr.D. lI.b1. 206.
(2)DxBEI.A,p.101,103 (c). J1E01)p.226.
(3)Bat.Sacra.D.ll.b1.260.
(4)Verg.Lier#vool.abl.385.
(5)slerg.hiervoor,b1.C84,394- 396.
(6)BccnEtlcsaduEot.
x,p.228.(J).
(7)BccnEtxrsad BER:M,p.104 (r).
(8)BrcnEtzcsadnEftàx,1).10é(r).
(9)DE:EK.
&,p.103. IIEI)A,p.227.
52 P
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6- vri
jdde
hem eindell
jk. Hi
j begaf zich toen naar Overl
jsael en l'oortsnaar Romi,
1300
.
om zi
lne waardigheid in handen van Paus Boxznkclvs 7111 nedcr te leggen , ten einde
de rust en vrede in hetSticltt te hcrstellen. Ofdeze edele beweegrqtlcn hem inder-

daad bezield hebbe, zou men zooweluit zi
jne inborst, als uithetgecn weldragebeurde mogen betwi
jfelen. De H.Vaderwasdaarcnboven de man nietbi
j wien men
s'ermoetlen lkonde,dateen verzoek van dien aard gerceden ingangzouvinden. Hi
jwees
dan ool
t de begeerte desBisschops,wienhi
ja1seen dappcrhandl
aasrervanderegten
der Kerk kende, van de laand en gelastte zelfs denBisschop van Alun8ter ,hem inhet

bedwingenzi
jnervi
janden,behulpzaam tczi
jn.W ILLESIltecrdetegendenherfstherwaarts
terug, en begafzich eerstnaarhethcm genegcn Overl
jnsel. Hierbragtlll
J'eenetalri
jke lkri
jgsmagtbjecn aan wicrhoofd lli
j naar Utrechtoptrok. DeGraafvanIlolland
en GUr van Xeenne&yalszi
jn stcdehouder, hadden ondertusschen dezesta
'd in hunne
bescherming genomen , ondervonrwaarde,datindienhetbisdom openvicl,deltapiftelsvoor

zlxandengenenzoudenslemmen,opwienhunnekeusofdiehunnernakornelingenvallenzou(1).
Zomer-Door dit bondgenootschap gesterk-t, wcigcrdcn de burgersvan Utrecltt hunnen Heer
m aand
.
:,
:00 den tocgang. Dc Bisschop, wanhopende destad m et geweld te bedwingen ,bcsloottot
eenen inval in de landen van J mntel.
en JF oerden. lndicn mcn beweert,datl
li
jregt
.

laad,deze geederen enderzi
lnemagtterug tebrengen,dewi
gilz9
J.eerli
l.dsonmçcjgejjk
jk
van hetStlkltt hadden afgehangen (2),vcrgcetmen,dat l
ai
jdeze lccncn bi
jhetA'erdragmetJz
kw l gesloten,aan den Graafvan Holland l
aad afgcslaan (3). Ten gevolge
dezer overcenkomst waren zi
j door zz
kx 11aan crIvan ffdzkégt?/zktrt
?zlin lcen opgcdraen , zo0 t
als ook'de goederen der genen ,wellte raad en daat
l tot hctvcrmoordcn van

rlzoRlsV gegevcnhadden (1). Deafwczigheid derbeidebrocders'
vAxAvExwEssclacen
de onderneming desBisschopste begunstigen. De landen van J mstel,van W oerden
en van 'sGravcn vrienden om Utrecltt werden weldra eene prooidcr verwoestin'g.

Ilolland zclfs vreesde voor den even dappcren a1s onverzoenli
jkezavi
jand,welke dil
gewest mct de wapenen bedrcigde. Edelen en stcden s'crcenigden zich om hcm le
voarlkomen. Onder aanyoering der RidtlersDIRK '
van W aa&enaar,HENDRIK ,burggraaf
van Lelden , rlLzps van D vz
rrdnrpprA , slxox van .r:?/f/it'zz, cn zAxoB vakt/Fp'
l/t& ,

xriendcn derUtrcchtschem'
isnocgden,trok men op hetvecltalri
jker hcirdesBisschops
(1) V.njl>:xl'
s,'
Cltarterb.#J.Holl.D.II.b1.14.
(2)BrcllEtlrsad nEX.NM,p.104 (zl), svwt
iyrxw&ll,D.III,b1.151.
(3) V-xlzl'l.
s,Cliarterb.r.#,oll.D.I,b1.587. Verg.urvoEcopEa op STOKE,D.l11.B.5Tl1.
1)1.54, 55. Zie hicrvoor, bl.395.

(4) DE:EK:,p.102. DeAlc?W uitdc laagc Iggzc/cn,b1.187. 11E0.
:; p.227, SVAGA:AAIp
D.111. bl.151.
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aan helwelk zich weder om dc stad Utrecltt geslagen had. DemoedigeKerkvoogd van 1256. 13
het nad
00

ercn derHollanders onderrigt, rulttehentegen. Op tleIlookeW /:r#,nabi
l
M ontfoort, geraaktcn de beide legers handgemeen. Hes'ig was destri
jd en velen H
4ov
cn
oisneuvclden. Eindeli
jk werden deHollandsche benden aan hetwijkengebragt,dochmaand
zwEoEltvan -Vontfoortsneldeterlaulp en decddeltri
jgskanst
wcnden.Avoedenderwerd 1301
hetgevecht hervat. Bisschop w lLI,
rsxvan driftvervoerd ,vloog roelkeleos door de gelederen der Hollandershenen , zonder datmen hetwaagde hem aan te raken , uitvrees

hetblocd van een gewi
jd persoon te storten. Doch toen hi
j ten derden malebeproefde
doortedringen,werd lll
jdeodelt
jltaan h'
ethoofd gewond,stortte van zi
jn paard en gaf
kortdaarop den gcest. Ditbesliste de zege ter gunste der Hollandcrs; hetbisschoppe-

ltjk lcgervlugtle na eenebloedige nederlaag,in degroolste verwarring gindsen herwaarts, terwi
jld,
eoverwinnaars,onderhetvreugdegejuich desvolks,in Utrechtontvangen werden. Velen waren aan de zi
jdeder Stichtschen gesneuveld en ecn groot
aantalwasgevangen genomen. Hetli
jk desBisschops bleefop hetslagveld cenigen ti
jt
l
enbegraven liggen, tot dat de Riddersvan ST.N zAx hetin hunnekerk bi
jzetlcn.,van
waar het laler naar den D om,i,
s overgebragt. Een steenen ltruis wees langen tild de

plaatsaan waarhjviel,en totzoen voorzi
juen doad, gronddeen begiftigde(1eGraaf
vanHolland twec geesteli
jke ,
stichtingen (1). Vi
jfjarenhadwILLEM ran Jfcc/l:fcx
hctStlkht in onrust bcsluurd, en zich meer a1s ltri
jgsman dan als geesteli
jlte
herder ondersel
aeiden. Hi
j hatl echter niet geheel de geesteli
jke belangen van het
bisdom verwaarloosd, geli
jk zi
jn bevelschrift, met toestemming desDomltapittels, aan
t
Ie geesteli
jikheid uitgevaardigd, bcwi
jst. Hi
j verbiedt hierin, dat onechle zonen,
zonderArerlcfvan den Pausin gecsteli
jlte bedieningen gcplaatst worden , en beveelt,
onder zekere bepaling, dal niemand twee k'erkeli
jke ambten geli
jltli
jdig za1 bekleeden (2).
.

GELOERLAXD. Tletbisdom had onder laetbewind van w lluxzsx, iloor de burgertwisten
erl oorlngen , veel van den ouden luister verloren , en m enig Stichtsche Edelman den

,

Graafvan Gelre voorzi
jnen leenheererltend (32. Ditgraafschap wasondero'
r'
ro11tot
vcrhoogdemagten aanziengeslegen (4).DezewakkereRcgentl'erbreeddestcedsaanmerl
'keli
jkdegrenzenzi
jnsgcbieds,endceldcindeachting en lletvertrouwenderomliggende

(1)XEtls srgl
tE, D.111.B.VII.b1.54-60. DESEK:,p.103. I1Enl:p.227?229.$VI>
ilEsxrsx,RocrRlToR,p.553z551. Cltron de Traj.p.342 (c).
(2)Bataria fccrc,D.lI.L1.263 266.
(3)PûsTz
kxrs,Hist.Gelr.Lib.YI.p.172.
(1)ZicLicrvoorIal.290 303-

,

.
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56- Vorsten. W as hi
j reedsnevensden Koning A'an Frankri
jkendenllertog vankra1300 hand
,alsmiddelaarin de geschillen tusschenF laanderen enIlolland opgetreden(1),
thans werd hem deze eerebctrekking opgedragen in de twisten tusscllen de Braban-

21vandersenIzuikenaars(2). Deuitspraak zelveisonbekend gebleven,doch hetpleildenkeLente-ji.k ten voardeele des Bisschops van Luzk
,'
l
naand J
sGraven brocder, beslist(3). Naden
1257 dood van Koning wlLLEM had o'
r'
ro zich aan de zi
jde desAartsbisschopsvan Kealen
geschaard , door wiens aandringen , alcuxao-van Engeland bi
j meerderheitl van
stemmen totKoning van Dultecltland werd verl
tozen. Hi
j vergezeldedienKerkvoogd
metandereDuilsche Vorsten in gezantschap naarEngeland ,enbevondziclabi
jdeltroo2Bl
0ov
anning van RlcHAap teJken (1).Naauweli
jksteruggelkeerd,vereffendehi
j,in vereeniei-

.

maand ging melden Graafvan F laanderen , de geschillen tussclaen den Bisscbop van Ut'
t.echt
1257 en vxuoRlsden Voogd van Ilolland ,en naarhetschi
jnt,1otwederzt
qdsch genoegen(5).
Deze beide Vorsten althans, ondersteund door den Hertog van Lim bltrg en den Heer

25vanvan Falkenherg ,beslisten deverschillentusschcn orTo 11en den GraafvanKleej(6).
Zma
ome
r-Er xerliepen echter nog drie jaren vöôr dyt de oneenigheden, door tusschenkomst
and
1257 des Herlogs van Brahand geheel werden uit.den weg geruimd. Eene van o'
rTo's

dochlerswerd toen aan den oudsten zoondesErfgraafsvan Klee
f verloofd en dehuweli
jksvoltrekkingvastgesteld,zoodrabeidehuwbaarzouden zi
jn (7).
De band van vriendschap tulschen den Graaf van Gell-e en den Bisschop van Utreeltt

was middelerwt
jl verbroken geworden. W at hiertoe aanleiding heeftgegeven is onbe5van kend, maar datervi
jandeli
jkhet
len gepleegd zi
jn, bli
jlttovertuigend uitlletaanwezig
Bl
o
e
i
v
r
e
d
e
s
v
e
r
dr
a
g
(
8)
.
Hi
e
r
b
i
j
we
r
d
e
n
a
l
de
g
e
v
a
n
g
e
n
e
n
zonderlosgeld gcslaalkt,en de
maand
1258 Bisschopen deGraaf verbinden zich,de schattingcn,welke zi
j sederteenjaar van el(1)Ziehiervoor,bl.331
(2)Bewnzx,Charterh r.Gelre,D.1.bl.517.
(3)Boxpxx,t.a.p.(b).
(4)PoxTAwrs,Ilist.Gelr.Z::.VI.p.147.
(5)Boxnwx,Cltarterb.m.Gelre,D.1.bl.521. Verg.llicrvoor)bl.336.
(6)Boxolx, Cltarterb.w.Gelre,D.1.b1.525.
(7)ZieLetllllwelijksverdragvan den 13vanBloeimaand 1260laiinowoàxJCltarterb.r.Gelre,
bl.511.

(8)Boxoz
kll, Cltarterh.r.Gelre, D.1.bl.528. DezeSchri*
i
Fsr
ermecnt,datdiekri
*
i
@glletgevolg van vrocgcrconeenighcden gcwccstis.Not.(a). ))Deze eclltcr,,' zegtvt.x spàEx, ))warcn
lang bevredigcl, in 1257 heerschte er een groot vertl.
ouwcn tusschen dc Vorsten-'ê H l
st.r.
Geldet-l.D. 1.b1.226.
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kanders dienstmannen en cigenhoorigen die zich in hunne slaten ophielden, hadden 1256-Yier Stichtsche 1300
afgeperst,terug te gevcn en de wederzi
jdsche lteurmeden te voldoen.

en vier Geldersche borgen aan deeenezjdedesIlieel,
g, en een geli
jk gelalaande
andere zi
jde dier J'
ivier stelden zich totzekerheid deruitvoering van dezen zoen. De
verschillen over de goederen aan de Kerk van Utreeht behoorende, zouden nader af-

gedaanwordcn (1). Hieraaniseerstongeveerdriejaren later, op dendertienden van
Lentemaand,doorvier zegsliedela en scheidsmannen voldaan. Zi
jbepaal4en, ))datde
Graaf al de regten desBisschopsvoorvi
jfponden 'sjaarsin pacht, en alle novalg-a
behouden zoude. Over de andere tienden moesten vicr scheidslieden onder eede von-

nisvellen,geli
jk mcdeovcrde grenzen vanhetveenbi
jB'
ucltoret. DeBisschopbehield laet veen Scltoonrewoerd,en de Graafde goedcren te 'Fï-jc/c,diehi
jvandeabdi
j
gekoclat had; de tiende te D rzel bleef aan den Bisschop. Geen der beide
Vorstenzou schatlingvorderen van desanderen welgeboren dienstmannen , noch deGraaf

van Gelre van de St.Maartensmannen, ten zi
j man, vrouw en goederen hem tocbehooren. Het verweesten van laet slot Goor door de Gelderschen werd verzoend.
Noch Bisschop , noch Graaf zou een burg ofveste in des anderen gebied verwerven,
doclz de Graaf het slotLanghroek behouden , of hem de daarvoor betaalde som uit-

gekeerd worden. De Bisschop mogtvan zi
jne geesteli
jke regten in Gelderland gebruik
maken, geli
jk dit aan alleBisschoppeninanderelanden toekomt(2).', Dcwi
jldcze
uitspraak slechts betrekking had op de regten van eenige bezittingen en goederen , en

echterbi
jhetvorigevredesverdrag nietnaauwkeurig sommige'verongeli
jkingen en wederzi
jds aangedane schaden vereflknd en bepaald waren, zoo werd ep den xi
jfen
twintigsten van Hooimaand daaraanvolgende, doorultspraalkvan den Graafvan Kleef ,
een nader verdrag gesloten , waarin de meeste der reeds overeengekomen punten be-

krachtigd werden, terwi
jlmen daarenboven n0g bepaalde,))dataan tlxzsBREcuv van
Jmstel(le goederen tcruggegeven zouden worden,welke hem door zi
jneverbindtenis
metGelre ontnomen waren. De banvloelt en hetinterdict tegen den Graaf van Gelre

zoude opgchcven worden, en o'
rl'o deswege schadeloosstelling ontvangen, dewi
jlzi
j
ti
jtlens het bestand waren geveld. lndien deBisschop ofde geesteli
jkheid ietsonbetameli
jkstegen denGraafgeschreven hat
lden,zoudcn zi
j anderebrieven uitgevenen
verklaren,dathi
j aan eerloosheid onschuldig was, eu dushunne woorden intrekken.
Alle begane manslagen zouden gebeterd en geene boosdoenersin de wederzi
jdscke lan(1) IIOXDAM, Cltqrterb. r. Gelre. D. 1. 11. 528- 531. Verg. Poxf
rz
sxrsJ Ilist.Gelr.L ib.
A'1.p. 147.

(2) Bowotx,cltartelô.r.Gell-.D.1.191.J50 552. Vcle
g.v.spzr.
x:N fdf.r. Geldevl.D.1.
bl.22M.
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1256- den geduldworden-'' Tevenswerd voor de belangen van eenige Heeren gezorgd ; on130a der andercn voor dië van uzxnhllt van W /ràzfl/,welke de Geldcrsche, en van nEx-

nallc van Afzzlcîo, wellte de Stichtsche zi
jde gehouden had (1). W i
jhebben den
inhoud dezer verdragen eenigzins uitvoerig,medegelleeld, dewi
jl zi
j nietalleen den
Zeestdierti
jdenleeren kennen,maarooltvolledigaantoonen,op welkenvoetcindeli
jk
al de langdtlrige geschillen tusschen Gelre en het Stzcht,dooreenenbestendigenvrede

verellknd zi
jr;
Belangri
jlkvoor de kennisvande zeden diereeuwen istevenst1eovereenkomsttusschen

27 vanGraaf o'
rro 11 en hetkapiltelvan Xanten. Hierin wordtbepaald ,dat hetlkapittcl het
Iuentema
12a5n9d.geestcli
jk regt in Gelre geniclen en de visscheri
jte J'
reö.ebehollden zal. De Graaf,

zoo lang lzj. l'
le: .
z?(7
-.kstoa/# bezië, zaljaarli
jksaan delkapittelheeren voorderegten
die hun aldaar toekomen, tien mark pacht geven. De mannen en kneclaten van llet

kapiltel,wellteinGelderschestedenwoncn,zullendaarbli
jvcn in dieregten,opwelke
zi
j aangenomen zi
jn; maarmctbctrcltking totdiegenen, welke in hctvervolg aldaar
ontvangen worden,bli
jftlael regtvanhctkapitlelin zi
jn geheel. Bi
j slerfgevalzullen
zj moeten betalcn,even alsofzi
jten platten landewoonden,behalve voorstri
jdpaarden
en wapencn (2)N. Xen heeftuit dczelaalste voorwaardeaangctoond,lloes'eclliclatzj
verspreidt over het inwonen xan dienstluiden en eigenhoorigen in stcden van andere
Heeren. llen zochtvreemtlen aan te lnkkcn ; hier ovcrvielen lklaghen,'cn men trachtte

zich tegen dievermindering vauregten eninkomsten,doorverdragcn tehandhaven(3).
Sheetlsop hetheilzi
jneronderdanen bctlacht, poogde Graaf oTTo hen tegen de roofzuchten den ovcrm oed desadelste besclaermcn. lletRi
jnvcybond,dooronderscheidene
j wie zich mecrdan laonderd stetlen
zoogeesleli
jlke als wereltlljlkeDuitscheVorsten,bi
voegden,gesloten cn doorltoning AvxLLEnx bevesligd,was na dcn dootl van dien Vorst,

ingen en onlustenin hctRi
jlt,cn hetkrachteloosbewintl
bj de heerschcntle verwarl'
zijns opvolgers, ontoereikend gcworden ter handhaving dcr gemcenerusten veiligheid.
Ongestraftpleegden tle Etlelen wederdevorigegewcldenari
jcn,en deAt)'n vanBazet
totbeneden Kettlen wasbei
zoomd metsloten en roafnestcn, uitwclke zj de stroomen
en wegen onvcilig hiclden, zich de buitensporigste afpcrsingen en l
knevelari
jen veroorloovcntle. Om hieraan een einde te malken warcn in verschillende oordcn van,

D ttitecltland, bi
jzondere bondgenoolschappen tegcn dezeadelli
jl
te roovers opgerigt.
r'
ro van Gelrç
Ter bereiking vau helzelftle f
loel sloten en beëçdigden ook Graaf o'

(1)BoxnAx, Chartezb.v. Gclrc,.D. 1.bl,. 55:- 554. Vcrg.v.spals,Ilist.r.Gelderl.D. 1.

.

bl.230.

(2)BaxoAx, Cnavterb.r. Gclrc.D.1.b1.537- 53.9,
.

(3)V.splExJlltàt.w.Gelderl.D.1.b1.y3J.

g

>

*
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wzrztEAx,Graafvan Gulik,ozltK, Erfgraafvan Klee
f ,de gezanlen desBisschopsvan1256Utrecht, der Gravinnen van den Wdrg en van Seyn , nevensde afgevaardigden van 1300
,
verschcidene steden , vele Edclen en dienslmannen ,teEeulen metden Aarlsbisschop van

dat stift eenen gemeenscllappeli
jken landvrede, ter eerevan God, van deKerlt, van1s4lvan
hct Ri
jk en van den Raomsch Koning xlcHAab, zoowel a1s tothun aller zekerheid.my
aa
gntd
-

Xen kwam overccn , )date1k der bondgenoolen den vrede te water en te land ,onver- 1259

nainderd zi
jne reglen, z0u handhavcn. De kooplieden en reizigerszouden*vreedzaam
en veilig door de landen mogen trekken, onderbetaling van behoorli
jke tollen cn

weggelden. E1k Heer znu in zi
jn gebied geschikte licden benoemcn, x'oorwieallc
klagten over vretlebreuk zouden gebragt worden , en welke daarvan dcn landsheer
l'erslag zouden geven. Indien dcze niet magtig genoeg was, om de ùootlige ver-

goedingteverschaflkn,dan moesthi
jderbondgenooten hulp inroepen,om den.vredebrekcr te straflkn. Avas btj zelf daartoe ongenegen, zoo zouden aldebondgenooten
tegen hena opstaan.'' Eindeli
jk werd bepaald, ))datelk, die vrede begecrde, in tlit
vcrbond ltondeopgenomen worden (12.1: Hetbli
jktniet,velk nutdeze overcenkomst
heeft opgeleverd. Xen vermocdt, dat zi
j uitgebrek aan zedeli
jke krachlweldra vervallcn is, dewi
jl laare declgenoolen ziclz aan dezelfde misdri
jven schtlldig maaktel),
welke zi
jin anderen moestcn straFen (2y
'. Ook hierwerden aan derVorsten hcerscllen hebzucht de rust en hetgeluk der volken opgeoFerd.
Het was de nooitbevredigde begeerte naar uitbreiding van magtcn invlocd ,welke

Graafor
rro 11 en zt
jn broeder den Bisschop van Lulk in degeschillenwikkelde,welke
bi
jlaetoverli
jdezlvanU>:
XIIRIR llIvan Brahand,betreFcndedevoogdi
jschap overzi
jnc
vier rninderjarige telgen,ontstonden. Hetisonzeker,of zj zelve op devoogdi
jschal)
gevlamd, dall slechts llExnarK van Gaasheek , cen kleinzoon van Hcrtog uzxoalx I,

in zjnen eisch op deze betrckking ondersteund hebben. Zno xcelbli
jkt, dathetder
Hertogin-weduwe eindel'
j-l
t gelulkte, hen door groote beloften en cene somme gelds

voorharebelangen tewinnen,en datzi
jdoorde Edelenensteden totvoogdesselaarer
kinderenwerd '
aangesteld (3). Ofsclaoon zj den Heeren vAw l>zawElsenvAxxEcuzsxx
alhaarvertrouwen schonlt, onttrok zi
j zich echternietgeheelaan den raad van dell
Gelderschen Graafen denLuikschen Bisschop, tewieroverstaan zi
jonderandcren een

(1)VAw spzEx,Sïdf.r.Gelderl.D.1.b1.234.
(2) VAx spzEx,Hist.w.Gelderl.D.1.b1.234.

(3) Magn. c/lrozl.Bel
g.p.279. PolTAwrs, Ilist.Gelr.A,'
i.YI.p.148,vcrgelelxcn
xlEwsz, Ilis'
t. &JAl.de la Belg.T. 1I,p.42.
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1256 geschil tusschen de Kanoniken van J ntwerpen en eenige burgers dier stad , be-

1300

slcchtte(1).
Hetis nietonwaarschi
jnli
jk, dato'
rl'o en zjnbroederzich deswegetergunsteder
Herlogin-weduwe van Brahand verltlaard hadzeny dewi
jlhun hetuitzigtop de v00gdt
jschap over den onmondigen rrohlsV van Kolland werdgeopend (2). Deti
jdder
Geldersche bewindvoering overIlolland isnietmetjuistheid te bepalen.Xenvermoedt
dat o'
r'
ro, om zich in de voogdi
j tehandhaven, zich van de vriendschap der nabu27vanrigeVorsten wilde verzelteren (3). Hi
jslootalthans een onderling hulpverbond met
ll
1fri
26m.
5 den Bisschop van Utrecltt,waarbij tevensbepaald werd, datallevoorkomendegeschillen door vier wederzjdsche scheidslieden in der minne zouden vereFend worden (4). Ineen dergelt
jk verdragtrad hi
jte Bzervl'let metden Graaf van F laanderen. Xen beloofde elkandernaarvermogenbi
jstandtebieden. W anneeror'
ro naar
.

K laanderen werd geroepen ,moest Gvxalle kosten op zich nemen , doch het weder13 vankeerige zou plaatshebben ,wanneer de Graaf van K laanderen dien van Gelre ter hulp

Skp
rok-snelde (5).
elm.
1:66

-

Nietlang daarna werd o'
r'
ro van devoogdi
l over Holland ontslagen (6). lletzj dat
dithem , die nietrusten konde,bewoog om hetkruis naarhet Heilige Land aan tenem en, Ofwel, dat dit ontslag een gevolg was van ditvoornemen ,zeker is he@, dathem
ter uitroering van di@plan door Paus CLEMENS IV vergund werd j twintig duizend pon-

1 vanden te ligten ui@ den honderdsten penning, wellken de geesteljkheid derstiften val,
Oot
lst-M entz. Trier en Keulen uit hare coederen totonderstand der kruistogten moestop-

maand

'

u'

brengen (7).Hetisminderzeker,dathi
J.dezegeldenontvangen,dandathi
J
.zt
jnereis
naar Palestina gestaakt heeft, in wier volvoeringwaarschi
jnli
jk nieuw onlslane onlusten met de naburen hem verhinderd hebben. Hetblt
jktten minste,datin dien tjd
geschillen tusschen Gelre en Klee
f ontstaan waren, welke aan de uitspraak des

(1)PosTàxrs,Szdf.Gelr.Zïi.VI.p.148. B0,B,kx, Cltartcrh.p.Gelre.D.1.b1.565.
(2)ZieLiervooryb1.338,339.
(3)V.sp,
:Ex,Hist.r.Gelderl.D.1.b1.237.
(4)BoxowxzCltarterb.0.Gelre.D.1.bl.572.
(5)PitdeArch.v.Az
-/ddcl, volgens v.spAxx, Ki&t.m.Gelderl.D.1.bl.237. ln de Ge.

dczlâdftflâ'cs fpfophelderlng der Sederl. Ge&ch., opgezameld lz-f de Wrciïrel fe llB''s&elt door
Mr.pI1.c.v.0.BERGII,wordtditvcrdrag nietgevonden.

(6)Ziehiervoor,bl.339.
(7)Bowowx,Cltartern.p.Gelre.D.1.bl.582.
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Bisschops van Utreeltt,des Graven w zx-lzzx van Gulik en des Heeren van Borne on-1256d
1300

erworpen werden. Behalve eene naderebepaling van sommige voorwaarden,bi
j vroe-,
'
Jvan

ïere verdragen overeengekomen , en eenige punten van m inder belang, werd de tol-Herfstmaand

vrjheid der Ni
jmeegsche burgers op deKleefschetollen langsA'
J'Z?en W aalverze- 1266
kerd,en den Graafvan Kleef de verpligting opgelegd,om geen anderemuntdan de
zi
jnemetzi
jnen stempeltemogenslaan (1). Naauweli
jkswasditvereFend,toen or
r'
ro
in de twisten van zi
jnen broeder IIEXIIRIK, Bisschop van Luzk, metdeBrabanders
an
gewikkeld werd. Het schi
jnt, dat de verschillen doorzi
jne tusschenkomsten dieder 6LovuwGraven van Klaanderen en Gulzk zi
jn bi
jgelegd. Ditbestand wasran korten duur.m aand
OTTO en HEXIIItIIC vielen in B rahand , doch moesten na eene vergcefsche poging nm 1267

Mechelen teoverweldigen,terugtrekken,waarmede dekrt
jgeindigde(2).
Spoedig riepen de wapenen den stri
jdlusligen Graafvan Gelre naar een andertooneel, waarop hi
j meer lauweren zoude inoogsten. EXOELBERT, Aartsbisschop van
Keulen, leefde sinds eenigen ti
jd in onmin met de burgers zi
jner zetelslad, welke
terveri
jdelingzi
jnerpogingenom hen tebedwingen,zich eindeli
jk onderbescherming
des Graven van Gulzk gesteld hadden. Hierover ten uiterste verbolgen, yiclde Kerlt-

voogd met zi
jne bondgenooten in G'
ulikerland, welk hi
j tevuuren te zwaard verwoestte. Onmiddelli
jk wendde zich de Graaf om hulp tot zt
jnen zwager o'
rro van
Gelre,die weldra metalzi
jne stri
jdkrachten opdaagde en den weifelenden aanverwant
met nieuwen moed bezielde. ))Vrees niet#'' zeidehi
j, ))gcenewoorden maardaden
worden hier gevorderd. God en hetregt zullen ons nog meer ondersteunen, dan onze
vriendell en magen. De Aartsbisschop heeftslechts eene zamellgeraapte menigte, die

hem verlaten en vlugten za1, zoo a1s gi
jheden meteigen oogen zien zult. W i
j,uwe
vrienden,zweren metu te overwinnen ofte sterven. Snellen wi
j ten stri
jd eeriemand
den vijand te hulp komt!'' Ondersteund doorde Bisschop,
pen van Lu'
ik, Aluneter,
Utreeht en andere bondgenooten, rukte hi
j onversaagd metzijnebenden voorwaarts.
))Zwager, volg mi
j,'' riep hij den Graafvan Gull
'k toe, e)1stormde op heteenszoo18 van
talrijlk heir dervijanden aan. Eene velkomen overwinning bekroondena eenen hard-ma
Rvi
.
illand
nekltigen en bloedigen strijd zijnen moed. Vele Groolen en Edelen vielen metden
Aartsbisscbop, zijnen broeder den Graaf ofHeer van Kalkenhurg , en den Bisschop
van Paderhorn tpcd//zzrzd:zlJ'ïz'
l in handen des overwinnaars; (1e Graafvan Kleef
redde zich deor de vlugt. De Kculsche Kerkvoogd werd in het slotN ydeck opgeslo-

(1)Boxokx,Cltarterh.r.Gelre,D.1.b1.583. Verg. I'QiTlsvs,H isf. Gelr. Z:-i. Vl. p.149.
V.sLlcn'
rzauoRs'
r, Geld. Gcdc/z. B. VI.b1.98.

(2)VAw spxEx)/.
/0
-:1.r.Gelderl.D.1.la1.240.
53 +
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1256- ten en onzachtbehandeld. De Pausselijke afgezant, BERXARP van Cantineto,sprak
1300
zv
an uitdien hoofde den kerkelijken banvloek uit osrer deGraven van Gelre en gt'tik ,
Oo
gst-hunne bondgenooten en de ingezetenen van Keulen. Hi
j herhaalde dien tweejaren
Tlzaand
1268 later met alde gebruikelijke plegtigheden, bijbrandende lkaarsen en onderklokltengelai,in de Geldersche el1Guliksche steden , ook in Keulen , en legde deze gewesten

dengrooten ban (interdict)op. OTTO verzoendezich nietmetdeKerk vödrhetjaar
twaalf honderd een en zeventig, toen de Aartsbisschop geslaakt en een vredesverdrag

1270

getrollen wcrd (1).
Trouwens, nietslechts de wereldll
jltemaarook degeestelt
jkeVorsten bekommerden zich weinig meerom debanbliksems uithetVatikaan geschoten. Terwjlop OTT@
nog de banyloek rustte, llatlzelfsde Bisschop van Utrecltt zt
jne hulp tegen de Kennemers ingeroepen (2). En zooweinig hinderdehem het4ntel*dictin zi
j-nebewegingen, dat lli
j de wapenen tegen zAx v&n Brahand opvatte. De twistontstontlSvegens
de statl T'
iel die onder het gebied des Hertogsbehnorde, maar op welke o'
r'
ro vermcende eenige aanspraak te hebben. Om de stad tegen cenen aanvalder Gelderschen

te deklken,werd de di
jk altlaarin hetnajaar, toen dekkraalhoog gezwollen was,op
last des Hertogs, die zich hier bevond, doorgestoken en een gcdeelte van Gelre met

overstrooming betlreigd. De wakkcre o'
r'
ro echterbemagtigde tegoeder ure den dijk

en stopte tle doorbraak (3). Hetschjnt datdevredespoedig geîroFen werd. Xen
vindt attlaans, dat de Hertog van Braband beloofde vi
jftien hondcrd pond aan de
schuldeischersdesGraven van Gelretezullèn voldoen (1).
Erwaren olu dien ti
jd tusschen o'
r'
roen de stad Zutplten geschillenontstaan en zclfs
totzull
teene hoogtegestegen,datde Graaf de tolvrjheiflteLohedeofLohl-tltaan de
zutphensche poortersverleend,introk. 0p zt
jn slerfbed toondelli
jberouw overdeze
daad en beloofde in de aangedane verongelt
jl
ting tezullen voorzien. Dochde40od
verhinderde hem het naltomen dezer belofte,wclke echter onder hetvolgend besllxur

vervult
l werd (5). Hi
j eindigde den tiengen van Louwmaand twaalf honderd cen
en zeventig zi
jneloopbaan,en werd inhetkloosterte '&Gravendaal,doorhem ge(1) MExcoxls Cltz%on.ap. x1TTHlEr:I,ânalect.T.II.p.170. V.spwEx, H'
ist.r.Geldet.
l.
1). 1.bl. 241 244.

(2) Zie laicrvoor,b1.340, 341. VAx spwzx stcltdcn invalder Kennemers in Utveclttopllct
jaar 1269. Sz-4l.r. Gelderl.bl.245.

:#

(3)Cltron.Tiel?p.236. Not(0). Poxrzwrs,Ilht.Gelr.ZïJ.YI.p.151.
(4)V.splEx;#ç4f.r.Gelderl.D.1.b.216.
(5)BozoàxJCltaïterh.v,.Gelre,D.1.b1,607.
v
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slicht, bj'gezet, alwaarlatereen praalgraftererkenteniszi
jnerdeugdenisopgerigt(1).11
23
50
60
Deachting welkehi
j bi
jden ti
jdgenoothadverworven,istotde nakomelingschapoverïegaan. Xen huldigt zj
ine voorziglige en gezondestaatkundeinhetafwi
jzen van de
Keirerli
jltekroon; zi
jne onverpoosde werkzaamheid in hetbehartigen van de belangen
desstaats; zi
jnen edelen i
jver in hetbevorderen van den landvrede totveiligheit
l der
onderdanen en terbeteugeling van hetvuistregt;zi
jne erkende schranderheid enbraafheid, waardoorhi
jmenigmaalalsmiddelaaroptrad in de geschillen tusschen de naburige Vorsten; eindeli
jk zi
jnen onverwrikbaren oorlogsmoed en tevenszi
jne zucht tot
vrede wanneerdeze, naarzi
jne overluiging, op eerli
jke voorwaarden konde bedongen
*
worden. Onmatige heersch- en hebzucht echter verleidden hem nu cn dan tot daden ,

die in stri
jd waren met zi
jne aangeboren eerli
jltheid en grootmoedigheid. Twee en
veertig jaren bad hj,overhetgeheel metroem 'en geluk,hetbewind gevoerd,de
grellzen van Gelre, vooral door aanl
toop van goederen, aanmerkeli
jk uitgebreitl
en zt
jn gebied dooraanzienljkeleenmannenversterltt(2). Op helvoelspoorvanandere
NederlandscheYorstcn,en hierin bestaatzi
jnegrootsleverdienste,had lli
jook aanvele
steden hetaanzi
jn gcschonlten of lieverhaar van voorregten,keuren en handvesten,
voorzien;metnameaanIlarderwç
jk,Azzzzzldrïl-,Jrnhem NLochem ,Doeehurg,D:?4fichem , 'Ftzg:xïzlgczl,Roermond,G/c/zen Gelre(3). Daarlai
jechterdezegunstle

brieven verleende zonder dcn Keizer te kennen , aan wien hetalleen stond sladsregten
te vergunnen , zoo werden, al de llandvesten door hem en de vorige Graven van
Gelre aan de steden gegeven ,in dertien honderd tien door den Roomsch-Koning uExDRIICltrachteloos en van onwaarde verl
tlaard (12. Eenbli
jk,datdeGraven van Gelre

meerafhankeli
jltwaren van hetRi
jk ofmindermagug dan dievanHolland,bi
jwie,
zoo verre onsbewustis, de Keizers nooit hunne rcgten als leenheeren met zooveel natlruk deden gelden.

OTTO 11 was tweemaal gehuwd geweest;eerstmetMARGAEETIIA van Kleef,welke
in twaalfhonderd een en vi
jftig overleed,en daarna metx>llzLlpoTTsvan Dammartzn ,
de moeder van zi
jnen zoon en opvolger RElxovo 1. Hi
j lietverscheitlene dochtersna,
van welke ELIZASETE aan den Graaf s'an den Berg,en ERXGARB aan dien van Kleef

(1)Chron.Tiel, p.237. Baxoz
t3l? Cltal-terb.w.Gelre,D.1.bl.603. V.spzzx)#)4f.r.
Gelderl.D.1.bl.246 (24).
(2)VAx I.
EEITwEN ad Cltron.Tl'
e/ap.238z239. V.sp-ixx,Hist.r.Gelderl.D.I.bl.249- 252.
(3)BowoAx,Charterb.r.Gelre,D.1.bl.379J 398 ,404J 420; 421, 559. V.spzEsJ Ili&t.
t. Gelderl.D. 1.bl. 252.

(4)VA> spzExJ#:-4f.r.Gelderl.D.1,bl.255.
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56- werd uitgchuweli
jkt (1). Hetvoorouderljke wapen,de driemispelbloemen,hadhi
jin
1300

eenen ongeltroonden , eenstaartigen Leeuw zonder blokken veranderd. Avat hem hiertoe bewoog ,kan metgeenezekerheid bepaald worden (2).
REzxocn l konde bi
jden dood van o'
r'
ro 11 llietminderdan zestien ofzeventienja-

ren bereikt hebben, dewi
jlhi
jreedsalsgetuigevanzi
jnenvadervoorltomtbi
jdegift
van DIRK, Voogd van Roermond, aan de abdi
jsT.MARIA aldaarin twaalfhonderd
achten zestig (3). Hi
jschi
jntevenwelnog eenjaarondervoogzi
jsclaap zi
jnermoeder
en derBisschoppen vanLuzk enUtreclttgeweesttezi
jn(4).lmmers a1sregerendVorst
1van komthi
jheteerstvoorbijde opdragtvan hetleenheerschapovergoederen teSehalkGrasm. .
lzvz wl
jk aanhetDom-kapittelte Utrecltt,ofschoon llijzich daarbijnogvan een,jonkheers
zegel bediende (5). De eerstejaren zijns bestuurs onderscheidden zich ,in zoo verre
de berigten tot ons gekomen zi
jn,door geene merkwaardige gebeurtenissen. Nieuw
ontstaneonlusten metKleel,wieroorzaken onbekend zijn,waren reedsvöördienti
jd
bij een verdragvereffend (69. Even weinig kanmen bepalen, waardoordeHertog
van Brahand vi
jftien honderd Leuvensche ponden aan aEzworn schuldig was,die hj
G
17
vanin twee terml
jnen beloofde tevoldoen,doch metwelke de Graafzich nietvergenoegde
rasm .
1a;4 en achttien honderd pond eischte (1). Dit geschil werd ter beslissing aanscheidsmannen overgelaten, en was mogeli
jk de aanleizende oorzaak,datHertog zkx ecn
huis of slot te Tielversterkte, om het'doorbreken van eenen di
jk aldaarte beschermen (8). Deomliggende landen werden hierdoorgedurigaan overstroomingenbloetgesteld, om welke te stuiten RElxorp twee jaren daarna, den nieuwen dam achter
1276 Drumpt lietopwerpen (9). Degeschillenwerdeneindeljltbi
jgelegd. Immerssloten
12 vande Hertog van Brabakd,deAartsbisschop van Keulen ,de Graven van Gelreen van

OO
gSt-Kteoy eenen landvrede voor drie jaren. Xen beloofde hierbi
j, zich gezamenlt
jk te'
maand
1279

(1)V.spwEy,Inl.totde#ï4f.m.Gelderl.D.II.bl.216-229.
(2)V.spaxx,lnl.totdeHist.r.Gelderl.D.1I.b1.74-80.
(3)BtllnAx,Cltarterb.r.Gelre,D.1.bl.602.
(4)V.spxEx,Inl.totdeSidf.r.Gelderl.D.1I.b1.229. Ilist.r.Gelderl.D.1.bl.265.
(5)ZiehetdiplomaindenCodem .
D+1.van v.spAsxgevoegd achter de Inl.totdeSfdf.ran
Gelderl. D.lV.b1.24.

(6)BOXOA.
M,Charterb.r.Gelre,D.1.b1.609.
(7)'
W lttxlls,Codes .
D'
wlozzlcffczl',bijdeRo--mkron.van J.v.uEEt(;,bl.397.
(8)V.sp.
sEx,#ïdl.r.Gelderl.D.1.b1.269.
(9)Cltron.Tiel)p.246,251. Posrwwrs,llist.Gelr.f:!?.VI.p.155.
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verzetten tegen alle roob
1300
-eri
jen en het gevangennemen van personen , tegen hetnaunten 1256

op onbehoorljkeplaatsen en hetslaan van penningen onder eenen vreemden stempel.
Voorts werden zekeren ltooplieden eenige voorregten vergund ,enbepalingen, sommige
tollen betreffende, gemaakt(1). Ditverbondwerd meteenespoedigeontbinding bedreigd , toen de lartsbisschop van Kettlen, wenschende voordeel te trekken uit het
orabrengen van Graaf w xl-l-Ex van Gttlik te Jken , het grootste gedeelte van dat
graafschap vermeesterde(2). REzxouo bood met den H ertog van Lim hurg ,den verdrukten Guliltersondcrstand , cn zelfs naderde reeds de Hertog van Brahand m et het- 14 valt
w ijn-

zelfde doel, toen door tusschenkomsl van den Pausseli
jlten gezant, de vrede getrof-maand
fen werd. Hehgrafeli
jk huis van Gulik verzoendezich hetAolgendejaarmetdestad 1279
Jkent,en onderdegetuigcnin datverdragwordtook azlxocovanGelregenoemd(3)2H0ervfkatnKeulen en aken werden nuin denlandvredebegrepen; en bi
jeen afzonderli
jk ver-maand
bond met de eerstgenoemde st
ad,verwierfavlxocn voor zich en voorzi
jneonderdanen 1280
de belofte, datzj binnen en op tlen Ri
jn veor die stad,a1sde eigen burgerszouden2S4provkan
beschouwd en beschermdworden (1).
kelm.
Hetjaartevoren wasAVALRAM lII,HertogvanLzmhurg,overleden. Hi
jlietslechts 1261
ecnedochterxltxowRogenaamd ,achter,wclke reeds intwaalfhonderd zesen zeventigmet
den Gelderschen Graafgehuwd was,doch tweejaren na haren vader kinderloos over-

jk na wALRAMSdood in laetbezitdeshertogleed (5). Rslxovo had zich onmiddelli
doms Lg-mhurg gcsteld, waarvan zi
jne gemalin de wettigeerfgename was. Ongehinderd, naar het schi
jnt, was hi
j voor Herlog erkend geworden en had ook dien titel
inzi
jlzebrievengevoerd:46). Op denRi
jltsdagteJkrorms,waarhi
jalsRi
jksvorstmede15 vaz,
uitspraak deed over de geschillen tussc'hen F laanderen en Kenegoumen , had KeizerZomer,m aantt

xvoolzr 's Graven gemalin EIAMGARD metLimhurg en alde leenen haarsvadersverli
jd 1282
en bepaald, datdezebj vooroverli
jden derHertogin,op haren echtgenoot,gedurende
(1)V.spAExp#z:f.p.Gelderl.D.1.bl.271. W lttzlls,Codez Diplom.p.404.
(2)L.v.vEtTllzx,Sp.Ilistor.B.1.c.46. Cltron.Tïel,p.248 (1). J.A.tzvoxs#Cltron.
Bel
g .Z?
3 .XXIY. c. 12. Poxzlxrs, Ilist. Gelr. Lib. VI.p. 156. M agn. Chron.B elg. p.290.
V.splEx, Sïdf.r.Gelderl.D.1.bl.270.

(3)Boxnwx,Charterb.m.Gelre)D.1.L1.649.
(4)BowowxyCltarterb.m.Gelre,D.1.bl.657.
(5)W II,tEMs,Rb'mkron.van v. uEztc, lntroduction, p. XLII.B. 1. vs. 1452- 59. Yerg.
v.spzzx, lnl. totde #ï4f.m. Gelderl. D.II.b1.235- 40. Sùf.r.Gelderl.D.1.bl.278,279.

(6)Zieeen byiefvan den 12 van Bloeimaand 1280tin hetCodeœ Di
pl.van v.srzEx,Inl.fpf
& Hist.0.Gelderl.D.lV.bl.25;en dievan den 24 van Sprekkelmaand 1281 bi
j Boypzx;
c/lcrfcrs.T.Gelre D.1.bl.657,659J661.
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15
3600 zi
'
jn leven,zouden overgaan (1). Tevensontving deGraafdeKeizerli
jkevergunning,
de munt:an Lg-m burg naar '&Ilertogenrode teverleggen ,binncn Jrnhem geldtemogen slaan en (
leterlnjntotafdoening derpandpenningenoverdestad enburg&anNç
j-

megen,nog Yi
jfjaren teverlengen. DeKeizerverbondzichdaarenboven,geenenieuwiglaeden in het landgeregttusschen Rà)5z en M aas te zullen invoeren zonfler bewilliging

dcrGraven van Gelreen Gulik,en derHeeren van Kalhenhurg en Ileineherg (2).
Xen meent, dat do Hertogin vôör de beleening met Limhurg reedswas overleden ,
en REI>0'
t7b haren dood voor den Keizer geheim gehouden had ,Of wel,dat hetberigt
hiervan eersteenige dagen later lFormeberei
kte (3). Ditgevoelenverkri
jgteenehooge
.

mate van waarschi
jnlt
jkheid, dewi
jlbi
j ERMOARDSkinderloosoverlijden,.
&.boI,
r,Graaf
van den Berg , een kleinzoon van HENDRIK van L'
im hurg ,haren Grootvader,a1snaaste
erfgenaam op hetbezitvan Llmhurg aanspraak maakte, en er zich ook spoedigandere
m ededingers opdeden , onder welke de Bisschoppen van Keulen en Luik geteld wor-

den. Zi
j zullen de bondigheid en krachtvan hetKeizerli
jk verlijbetwisthebben,
daar het na den dood derbeleende gegeven was (4). De Keizer zelfschi
jntvan dit
begrip geweest te zi
jn. Immers bli
jltt niet,dathj bi
j de verschillen over de Limburgsche opvolging zi
jn gezag a1sOpperhool'
d desRi
jksen Opperlcellheermetnadruk
deed gelden. Hi
j benloeidp zich verderbi
jna nietmetde zaalt, en alwatvoortsgebeurde,geschieddegeheelbuiten hem (5).
REllorb daarentegenhieldzichnahetoverli
jdenzi
jnergemalin,aan 'sKeizersbepaling
te zi
jnen opzigle,en handhaafde zich eenen ti
jfllang in hetbezitderslerkeplaatsenvan
Lg-mhurg. De Graafvan den Berg , te zwak om door dewapenen die regten teonder-

sleunen,well
telai
jwaarschi
jnli
jk reedstevergeefsgetrachthad dooronderhandelingente
doengeldcn,wenddezich totzi
jnebloedsrerwantezi(6).Xenvermoedtdathi
jhun,die
(1) Zie den briefvan dcn 18 van Zomermaand 1282 bàivoxnzx, Chaïtnrb.1,.Gelre,D.1.
bl.676.

(2)Zie de brievcn yan den18, 19 en 20 vanZomcrmaand 1282bi
*
iBolowx? Cltarterh.rcz?
F

GelreJ D.1.bl.676- 679.

(3)110lo,
kM, Cltarterh.m.Gell'
e,D.1.bl.676 (b). Wzttvxs,Az
lA
al-rozl.ranv.HEEI,I/,Infrpdllcfïos ,p.XLII, wclke haren dood op den 12 van Bloeimaand 1282 bepaalt.VAN spAEx daarentcgen stcltdicn in de tweede helftvan 1282 of hetbegin van 1283. H ist,r.Gelderl. D.1.l
a1.279.

(&) W lrtExs, Ri
jmkron.wczlv.IllEtr, Introduction, p.XLII. Verg.v.spzEx, I1tl.tot
deA f4f.w.Gelderl.D.lI.b1.210. Ilist.r.Gelderl.D.1.bl.280-

(5)V.spzix,Ilht.w.Gelderl.D.1.bl.277.
(6)VAxuEztr,B.1.b1.58.
.
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omlrentdeerfopvolging hetmelelkandernietcenswaren, zi
jneaanspraltenop1256Zzmhurg voor eenige geldeli
jlkevoordeelen aanbood (1). Zekerishet, datzi
jhem 1200
slechls lzunnen bi
jstand beloofden onder voorwaarde, dataan ellkhunnereen gedeelte
dèr nalatenschap van ERMOAXO wierd toegekend (2). Aoolavindeverbrolkkeling des
laerlogdoms gcen genoegen nemende, en wanbopende of afkeerig zich met nElxorp

te verstaan, droeg mettoestemming zi
jner broetlers,alzi
jne regten op Limhurg aan13 val'
Hertog JA
Herfstx van Brahand op, wien laj ltorttevoren had aangezocht, hem metdatmaand
gedeelte van Limhltrg te beleenen , welk onder HEwIIItIK lII een leen van Brahand 1283

geworden was (3). De afstand gcschiedtle bl
j wi
jze van gift ter gelegenbeid van
llet huweli
jk, welk tusschen 'sHerlogszoon GODFRIEO en eene nichtvan GraafADOLF
geslotenwerd (:). Daardithuweli
jk doorhetspoedig afstervenvandenjongenPrins,
niet konde voltroklten worden , eischte de Graaf van den Hertog eene geldeli
jlte
schadelcosstelling (5). N'iet vöör dat een aanzienli
jlk gedeelte daarvan ontvangen
was (6), gaf hi
j zi
jnen Opperleenlleer. dcn Keizer, den afsland zjner regten oI)
L'
imhurg tekennen en Lekracllligtledien tevensdooreenenopenenbrief(7).
RElxovo wasdeman niel, welltezich gemaltkeli
jk-zi
jnevermeende regten lietontwringen. Hi
j bevroedde terslond,.dathi
j diemc:dewapenenzoumoelenverdctligen;en
verkochtzjnemoederli
jlte erfgoederen, de slolen en stetlen Argttel,Ilar/'czzr,Alartaignettlle, K achereaae m
vzzo- Som me, de bosschen van Cantaetre en eenige renlcn
t
Ap hct burggraéfscllap van Jhbevzlle, aan Koning Eovaho van Engeland, waar-

(1)WzttExs,IntroductionJp.XLII.
(2)V.HEEtr,B.1.b1.58.

(3)Zicden btiefvan den 3 v.Oogstmaand 1283in wxttExs,Cod.Dipl.p.414.lntroduction.
p.XLII.

(4)'
W-lrtExs)Cod-,Dipl.p.416- Een uittrekselvan
dien briefwordtgevonden' biisoxoAx)
.
@*

cltarterb. r. Gelre, D. 1. b1. 686, doch verkeerdeli
gk op den 8 van Herlktm aand gesteld.
AT. Ilu tc, B. 1. b1.59. L. v. VEI-TIIEX, Spçegel # ':f.B. lI. c.44.bl. 135. V. spwEwJ H ht.
v. Gelderl. D.1.bl. 283.

(5) svztl
-Exs,Introduction, p.XLIII.

(6) Zie de uittrekselsvan verscheideneontvangbrieven cnz.bi
j soxoax,Cltarterb.z
r.Gelte,
D.1.bl.688.

(7) Zie debeide bricvcn van den 21 van Bloeimaand 1284, biisown.
&x, Charterb.r.Gelre,
b1.665-672. Volgensden Codex D@l.van wxttlrxs? p.453J zijnzi
jeerstden 29van Blocimaand 1287 gegcverl.
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12
13
50
60
- scljk
J-ujjk om sndeonltosten desdreigenden oorlogstevoorzien (1) Ongelukkig werd
Limhurg in ditgewigtig tjdpunt,zoozwangervan grooteen beslissendegebeurtenissen,doorbinnenlandschetwislen gcschokt. Tweeaanzienli
jkeadelli
jkegeslachten,die
.

aldaar den grootslen illvloed uitoefenden, slonden tegen elkander op. HelgeslachtscAvsosxzscn verklaarde zich voor Gelre; datvan MoxzREpAs voor B rahand. Op raad

zi
jllcr Limburgscbe aanlaangcrs, loog Hertog JAs een en andcrmaal overde Maa&,
eischte brandschatting en pleegde op deze togten xele daden van overmoed en ge-

weld (29. Zulk een gcdrag bragtde Heeren tusschen MaaeenA'
J'
I in beweging.
Zi
jvreesdenvoorllunne onafharlkeli
jlkheid,indien deHertogvan Braband lletland
van Limhurg met zi
jn gebied vereenigde, en sloten zich aan den Graafvan Gelre,
zwerende, hrm naar vermogen te ondersteunen (3). SzFaxn, Aarlsbisschop van
j hen en trad me@ nElxovn in een verbondtegen den Hertog
21/22 Keulen , voegde zich bi
Tan
aafAbol.
vvandenWdzg (4). LaterslootRxzxocoeenverdrag met
Jlcrfst-vanBrahanden Gr
ma
12a
8n3dzi
jnen zwager, Graafolsx van Kleef, welke, tegen genotvan cenigevoordeelen en
14 vanregten , bcloofde Gelre en Lltnhurg , doch op sErwovns koslen , tegen de Brabanderz

Wi
ma
aj
nnd-. tebcschermen (5).Hertog ztx verzuimde nietzich insgelgksmetbondgenooten teverstcrken,in hetbi
jzonder zi
jnen neef,GraafrlzoalsvanHolland, voorzi
jnebelangentewinnen,'
enmagtigetoebereidselen tenkri
jgtemaken (62. Yoorafechterwilde
lzi
jbcproeven, de zaak me!den Graaf van Gelrein derminneteschikken. Hi
jsloeg
hem uit dien hoofde voor, dat hi
j op eenen bepaalden dag zjne huwli
jksvoorwaarde
-

zou voordragen, en zich tevreden stellen met het genotvan helgeen hcm daarin ten
vruchtgcbruik werd toegekend. Dachthem dit echter nietgenoeg , dan zolz de Hertog

aarncdatgecn afstaan,wat den GraafdoorKeizerlt
jkebeslissing nog daarenboven zou
wordcntoegelegd (7). RElxocpweesdilvan delzalld;lletzi
juitverbolgcnheidopden
llerlog , welke door het onderhandelen metAn01.1,van den,Berg , de regten van dien
.

(1,
) Vzx .
spAEx,Ilist.m. Gelderl.D.1.L1.280.

.
(2) Vzx'
uy:zl,
rpB.1.b1.59-61. L.v.vEtTllEx, Sp.Sz
-zf.B.I1.c.44.I
al.135.

.

(3)V.'
uutc,B.1.M.61-62. L.v.VEI-TIIEMz Sp.,Sz-4f.B.1I.c.44.b1.135.
p1.p.417. V.llExtv.
y
(4)Boxozx, Ckavterb. r. Gelre, D. 1.bl. 688. W zttExs, Cod.D1'
.

B.1.bl.62,63.

(5)VàxspuxpNgf.r.Gelderl.D.1.b1,28J,286.
(6)Vcrg.hicrvoor,b1.353.

(7)VzxnEEtv,B:1.bl.63-64. L.v.vstznzx?Fp.Sïdf.I).II.c.44.bl.135.
%
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Graafop Lg
-mhurg erkendllad (1);hetzi
jhl
j nietin staatwasdoorzi
jnehuwli
jksvoor-12
13
56
00
--

waardetebewgzen,dathem hetvruchtgebruikvandatgewesttoekwam (2).
De poging ter verzoening mislukt zi
jnde, mnestaan hetwisselvallig1otdes kri
jgs,
in welken meest al de Vnrsten van N eder-D uiteeltland deel namen , de oplossing van het Lilnburgsche vraagsluk worden overgelaten. Hertog zAx opende dq

vl
jandcli
jkheden door eenen inval in het land van Kalkenhurg , waar hi
jhetkasteel Lzmale veroverde en verwoestte(3). Xiddelerwi
jlvereenigde Rzlxovo zt
jn heir,
versterkt door de hulpbenden des Aarlsbisschops van Keltlen, der Graven van Luzem-

burg,Zor//zzrïpg- ,Klee
f,Gulik,kvï'
?z,Spanltezm ,Nanaau,N'
uvenaar,xsblvz.
v,
Salm en der voornaamste Edelen uitLl-mhurg (1). Opbetberigthiervan trok de
Herlog naar het dorp Galpen bi
j M aaetrich,t, waar zi
jn zwager, de Bisschop van
Luik, en zjn o0m , de LandgraafUEXORIK @anIletaen,zich meteenklein gevolg
bi
j hem voegden (5). Hier bevond zichxElxovo, endebeide heiren warenslechts
door het rivierlje de Geule, welk Kalkenhurg doorsni
jdt en zich in de M aas
#

verliest,.van elkander geschei,den. He@kwam echter tot geen gevecht. Eenige Frgn-

ciskanermonnilken bewerkten eenen zaen ofwapenstilstantl, vaarbi
j men bepaalde,
dat onderlusschen de verschillen aan de uitspraalt des Graven van K laanderen zouden

onderworpen worden (6). DeHertog trok metii
jn A'olltin Brahand terug.(7). Van
de uitspraak-des Graven van Klaanderenis,naarhetschi
jnt,toen nietsgekomen(8).
(1)Yzx uEEtr,B.1.bl.64.
(2) sVlLtExs op vz
sw IlEztc,B.1.vs.1606. nIndicn ertoch eenelzuweli
jkschevoorwacrdebeztaen haddeJ''zcgt wlz-txMsverder, ))blijkens welke ditvruclztgebruikophem (aElxovo)moest
overgaenzdan zou waerschijnli
*
i
#k-daervan in zi
@
i
1necompromisscn,in den lariefvan den Roomschen
Koning, ofin de verschillende uitspraken der scheidsmanncn,eenigc melding tevinden zi
jn

gewecst.'? Hctschi*
i
#ntJdatMElxorn zi
jneaanspraak alleen gronddeopden lecnbrief van Koning
Rvootrvan 18 van Zomcrmaand 1282Jtevinden bijvzx spwzx,Inl.totdeSï4l.m.Gelderl.1).
ll.bl.236 (95).

(3)VAx IlEztrzB.1.b1.61,65. L.v.vEs'
rllEx,Sp.#'
J4l.B.II.c.I5,b1.136.
(4) rwxIlEEtv,B,.1.b1.65,66:69,70. L.v.vEtvnvx,B.1I.c.45.bl.136.
(5)Vwx HEEtv,B.1.bl.66,67. L.v.VEI
-TIIEM,B.II
..c.4J,
(6)VAx nEEtc, B. 1.bl. 67-71. V. v>:tl.llEx, B. II. c.45.b1.136, 137. VAxspArx,
S ïyf.m. Gelderl. Da1.bl. 287 , steltm ct poxTzirsJLib. VI. p. 161 en stlcnzExHons:, B. 5?T.

bl.102, dezen togt in hetbegin van 1284;wlstExs,naaronsinzien,juister in hetlaatstvan
1283. ZiczijneAant.op B.1.vs.1742.
(7)VAN HEEIV,B.1.b1.69.

(8)L.v.vEsTnEx7Sp.#0-:f.B.lI,c.45.b1.137-Verg.wlttsxsopv.pzxtr):.I.vs.1794.bl.70.
5)*

1256
De oorlogsvlaln barstte weldra met nieuw geweld wederom uit. KoExaAAb sxxsBE,
1300-- Heer van Lonszea en Graaf Rzxxovns Drost van Lzm hurg , verbitlerd op zAx van

Brahand,vielroovende en brandende in hetland van Dalem. Hi
j werd echterspoedig door den voogd van dit slot,IAEO>IER DE vlsE'
r, een fler en stoutRidder, gevan-

gen genomen en te Genappe opgesloten. Hetsein tenkrl
jg washierdoorgegeven,
en Limhul-g werd de prooi van kleine gevechten en schermutselingen , welke niets
1284 beslisten. Nu eenswas deze ,dan gene overwinnaar. W ALRAVES , Heer van F alkenh'
urg , cen getrouw bondgenoot des Graven van Gelre, stroopte tot voor de muren
van .Maa&trg
-cltt waar OGIER vakx H4.11.
E> hetbevelvoertle. Daarentegen vielwzxws-

MAAR vAx OEMMEFICH, Heervan Iloogatraten,eendapper'kri
jgsman,verdelgendin
het land van K alkenhurg en sloeg het beleg voor 'é'Hertogenrode, doch werd vöôr

die veste dooreen pi
jldoodeli
jk getroflbn. TeN'
uzts waren inmiddelsdeAartsbisschop
van Keulen , de Graven van Gelre en Luxemhurg en w wrzhxvEx van F alkenhurg

le zamengeltomen, om de Brabanders te beteugelen. Zi
j bragten volk bi
jeen en
belegerdcn W '
jk tegenover M aaetl'zcltt. HExoltlx van (;tz:.
i
çJ::1-, Alxoup van
p'
rz-cl.r en andere Ridders snelden uithetwel verslerltte Alaaetrlkltt den belegerden
te hulp, en onlzctten hen na een hevig geveclat. VAxzuzxBuao rigtte nu in het land

van Dalem devreesseli
jltste verwoestingcn aan en trok, nadatIlerve, tusschen DaJcz?z cn K erviere, door den IlerEog van B t-ahand was in de asch gelegcl, de avltz'

overen verbrandde Lomellein deffcpzwczz(1).
Jken wasin de magtderBrabandersen hetpuntwaaruitzi
j Lg-mhurg verontrustDe bondgenoolen'des Graven van Gelre sloegen deswege helbeleg voor die statl
sneden haar allen toevoer af. Reeds was er hetgebrek ten top gestegen , toen

IIEXORIK van Gaeaheek, zi
jn broeder Ahxouo van Breda en andere Ridders uit
Jlctzs
vfz
rïc/t;, de belegeraars ten aftogt noodzaakten. De burgers van J ken echter,
door 'sKonings schout aangespoord, poogden zich van de Brabanders te onlslaan. Er
ontstond een hevig oproer ,welk door den Heer van kfeaemale,Maarschalk van B1'a-

sln:, gedempt werd. Hl
j doodtle THIELZMAX ran Lenke, den aanvoerder van het
Vraauw , en dwong
den schoutde stad tç verlatcn. Daarentegen werd Kerpen , tus,
schen D ueren en K eulen , door den Aartsbisschop bemagtigd en vernield. Ditdeed

den moed der bondgenooten van Gelre sti
jgen, en Jken zag zich op nieuw door
launne benden omslolen. Hertog zAx trolt dadeli
jk zijne stri
jdltrachten bi
jeen. Bellalve de dapperste Fransche kri
jgsoversten van dien ti
jd, telde hi
j in zl
jn legerde
laulpbenden der Graven van Bourgogne, van Ilolland ,van Loon , van der Jfcr/t,

van JFaldek en van andere Graven en Baronnen. Hi
jhaasttezich den vi
jand op te
(1)YAX nEzLr.,B.1.bl.72-81. L.vAw VELTIISII,B.lI.c.47;bl.138)1,
39.
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zoeken , welke de Geule was overgetrokken, en weldra stonden de beide hciren weder1256tegenover elkander te Gulpen. Een beslissende slag scheenonvermi
jdeli
jk,loenRkors 1300

ov clzzaxox'
r, gezantdes Koningst
van Frankrç
jk, bewerkte, datdewczerzi
l
'dsche1
7 van
R
#
Hooim.
geschillen aan de uilspraalt der Graven.van K laanderen en Ilenegouven wertlen on- 1z8&

tlerworpen (1). Ter vereFening van den twistoverZimkurg#hadKoning EovAno
van E ngelaltd , ongeveer eene naaahd te voren,een aanzienli
jk gezantschap naarden

HertogvanBrahandbenoemd,hetgeenongetwi
jfeldkrachtigzalhebbenmedegeweràt,om
de stri
jdentlegemoederentotvredetestemmen (2).W elligtWarendeEngelscheafgevaar-

digden nog niet in hetleger aangekemen,toen deovereenkomstgetroFen werd (3).
Hoeditzt
j,reedsden volgenden dag werd uitspraak gedaan. De Graaf vanGelrezou
voor zi
jn lcven hct herlogdofn Limburg behouden zooalslli
jditbi
jhetoverli
jden
zi
jnergemalin,bezetenhad (en telmanierecpz?z21le/f
ztenantc'
M//ur keaafeme
aladeriea mort)(1). DeHertogwasmetdezebepalingnietlevreden,en
'GraafREIsovo,naarlaetschi
jllt,even weinig. Parlijen werden delhalveteParç
javoordeKoningen van Frankrz
jk en Engeland gedaagd,die zich vermoetleli
jk totOpperscieitlslieden hadden aangebcden. Zi
j llcslisten het pleit ten voordeele desHerlogs en bevonden hem in zz
g
l'
x regt,doch kondenzi
jnen rusteloozen fegenslandcrnietbewegen
De
z
e
s
l
oot
doo
r
l
us
schcnkomst der Engelsche gezanten, een
hierin teberuslen (5).
wapenstilstand voor éé
an jaarmetden Graaf van Holland,den bnntlgenontdcsHerlogs
vanBrahand,opdat binnen dien ti
jd deKoningvanEngelallddeoneenigheden tus-9vrtn
schen de beideGraven zoudebeslissen (6). Hiervanltwam echterniefs,ofschoon rlao-mOt
lg
st-l
a
ant
rxls V een jaarnahetsluiten dezerovereenkomst,zi
jnegezantcn inEzlgt?/tzzi#magtigde,om dieuitspraak te bewerken (7). RElxovo beneemdewALl4&AIvan Z?
,
/,
z.:zz?-13 val)
.
hurg , Heer van Ligny , onder zekere voarwaarden ,tot zi
gstlnen stadhouder van Lim- yoo
uaantt

hurg (8), cn vernieuwde drie dagen later helverbond met den Aartsbisschop s'an

(1)YwxIIEELU,B.1.bl.82-95..L.v.vEtTnEx,B.II.c.48.bl.139,1A0. BoyokxzCltarferi. r. Gelre, D.1. bl.694. '
VVII.tEMS, Cod. Dzy
-?l.p.429.

(2)Bosox
kx,Cltarterb.m.Gell'
e,D.1.bl.693.
(3)svltcExsop vzxHEELIT,B.1.vs.2509.bl.96.
(4)Boxolx,Cltarterh.r.Gelre,D.1.bl.695..W lttxns,Cod..
D'
>f.p.430.
(5)V.nEEl.v,B.1-Ll.95,90.
(6)BOSD.
&M,Cltartel'
h r.Gelre,D.1.bl.696. Ziehicrvoor,b1.353.
(7)BOXDAM,Cltarterb.r.Gelre,D.1.b1.699.
(8)Boxn.
kx)Chartcrh.r.GelrezD.1.b1.698. svltttlfs,Cod.Dtpl.p.432.
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1256- Kealen , onder anderen belovende, de bezittillccn van dien Kerkvoogtl, zelfs tegen,
130() .

-.

zi
lnenaastebloedverwantentezullen verdedigen (1).
Niet onti
jtlig waren deze voorzorgen en maatregelen. Devi
jandeljltheden werden
op nieuw hervat cn h0e langer hoe beviger voorlgezet. De Brabantlers vielen in

Gelre) van K enlo t0t aan B omm el bleefgeen huis onbeschadigd. De Gelderschea
trokken over de M aa& en braglen moord en verwoesting in Braband,doch werden
teruggejaagd. Nu viel Hertog z-tx in hetgcbied des Aartsbisschops van Keulen , en
Leehenielt, tusschen die stad en Bonn, ging metde omliggende dorpen in de vlammen
OP. T'
emidden dezeroverwinningen en omringd doorverbitterdevi
janden,verlietde,
Hcrtog van Brahand echter hettooneelvan dezen oorlog , om den Koningvan Frank-

r!
)'k op eenen krj
igstogt naar Arragon te vergezellen,helgeen teregtde grootste

verwondering opwekte(2). Hetschi
jntevenwel,daterin den wintervan twaalfhonderd vier en tachtig op twaalfhonderd vi
jf en tachtig eenigetoenadering van partt
jen,
zoonietzelfseen bestandtusschen henheeftplaatsgehad (3). Hoeditzj,deHertog
stelde wovr
rzR szltruocn, Heervan M eekelen lot zt
jnen stadhouder aan gedurende
1285 zi
jneafwezigheitl,en nam dedappersteRiddersenknapenmetzich (1). Indienhi
jop
ecn verdrag vcrtrouwd heeft,isditzcer kwall
jk onderhouden geworden. Naauwell
jks,
had hi
j zich verwi
jderd,toel)deGraafvan Lumemhurg laetslotFrazpont,tusschen
Luik en K errl-era, innam. Hetoorlogsvuur brandde langsde oeversvan de M aa&
totaan de grenzen van Ilolland, ènNxvoor alleed Gelre vreessel
i
jk doorden Heervan
K uzk. Kleine gevechten wisselden elkander gedurig af, en een aanslag van RExxorb

op Gravemislakte(5).
In dezen ptaatvan zaken keerde de Hertog van Brahand uit A rragon terug. Velen
ZJ
i-ner Ridders en Edelen waren de slagtoF. ers geworden ecner besmetteli
xj
ke ziekte,
gr
oot
ge
de
e
l
t
e
de
s
Fr
ans
c
he
n
l
ege
r
s
v
er
ni
e
l
d
ha
d.
Ko
ni
ng
Fl
rl
z
'
s
zelf was
welke een

aan haar te Perplknan overleden ,en Hertog zAx ternaauwernood aan hetzelfde lot
j zi
jne terugkomstwerd de oorlog hevigervoorlgezel. De Heerk
tlan
ontsnapt (6). Bi
ko nog steeds dnor de BrabanLigny had van uEwoltlK sxaBBE, wiens vader KoExRAderswerd geYnngen gehouden,alde sloten en burgen,diehi
jinhield,opgeëischt. Dil
,

(1)V.sr.
kxx,Rist.v.Gelderl.D.1.b1.290.
(2)V.nEEtr,R.1.b1.96-98.
(3)DlvlErs,Aer.Brah.Lib.X.II.p.126. Verg.wlttExsop v.uExtr,B.1.vs.2573.b1.98.
(4)V.HEEI-Uz11.1.bl.99.
(5) V.uEztr,B.1.bl.99- 102. V.vEl-TuxxrB.II.c.48.L1.140.c.49.bl.141,
c.#9.bl.141.
(6)V.nusr,B.1.b1.102 101. V.5'EtTnExJB.1I.'
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washem geweigerd geworden,waarophi
jhetbeleg voorLoneies,waaru>rlxlzvlK zich11
23
50
60
bevond, had geslagen. Hertog zAx noodzaakte hem afte trekken ; sxAB:E onderwierp

zichaan dienVorst,wien lljdesterkten,in zi
jnbezit,overleverdeen welkehierdoor
.
meer dan t1e helft4'an Ll'mhurg ondee zi
jne bevelen bragt (1). De Graaf van
Xleef, ofschoon xElxovos zwager, verbond zich mel den Hertog en den Graafvan
Ilolland,onder l'oorwaardeevenwel,datht
jnielverpligtzou zijn hetstiftKeulen te
benadeelen. Er werd tevens bepaald , dat al de veroveringen onder hun dricën zouden
gcdeeld worden, uitgezontlerd het herlogdom Lhnhurg en de Tieler- en B om m e-11 vnzl
Lente.
lermaard ,(
.,
2).
maand
RElxoup werd '
in dezen neleligen toestand geradcn, door eene echtverbindtenis 1286

den magtigen v
ovz van Klaanderen voor zi
jne belangen te winnen. Hi
j wasreeds

,

verloofd aan MAROARETUA , .
de .
dochter van dien Graaf, weduwe van AxuzxxwnEh van

Seltotland, en ,ondertrouwde ,
laaar le Namen ,.
waar tevemsede huweli
jltsvoorwaarde
gesloten werd , voor welke onderscheiden Geldersche Edelen borç bleven. REI-21 van
Qrasm.

louo ontving dertig duizend ponden lournoistetmorgengave, vaarvoor lli
j MARGARETIIA drie duizend ponden bewees, op R oerntond , F
' enlo en eenige sloten gevestigd. Daarenboven beloofde de,larlsbisschopvan Keulen ,'
op 'sGraven verzoek , laaarx,

wanneer zi
jw
gehuwd zou zi
jn, een jaarli
jlisch inltomen van vier duizend Leuvensche
ponden uit de gnederen, wellte lEzxoro van het stift Eeulen in leen laield , en die 6van
Bloei,nat
lerhand 'op de steden Gelre, Goclt, ,en den tolte Lobitlö werden gevesligd. lletmaand.

huweli
jk werd dentweedenvan Hooimaando
daaraan volgendevoltroltken (3).
Ondertusschen washeteenjarig bestand 5:allAzlxouo ,
metmlzonxsxan Holland reeds
eenige maanden ten einde geloopen. De .onderlingevriendscllappeli
jkebetrelkkingen
tusschendebeideGraven,warellechternogtothetlaatste.
gedeeltedesverledenjaarsbli
jven
bestaan, dewi
jlRElxouo toen '
beloofde,de lleeren'z
/lczlJmetelniette zullen ondersteunen , wanneer .
zi
J-denzoen metGraafFroaxsmpgten verbreken (é). Thanszond

.

.

.
41)V.IIEELC,J1.'
I.L1.104 100. V.vEtrllrx,l).H.c.50.b1.142.
(2)y.xlswls,cltarterb.w.11011.D.1.b1.464. W lttxxs,Cod.Dipl.b1.447,418. Wltz'
sxsbrcngtr
ditverdrag op denfdenvan slocimaand 1287. Hetstuk zclfwtistecllterLetjaartal
1286 aan.

(3)V.,spwxxtZ'SJ.totdeS'
-df.r.Gelderl.D.lI.Cod.Df
>l..
b1.80-89. D.lV.b1.332336. Verg.wzttExsq)v.nEEI.U,.
B.1.vs.280,
7. zcod.#z
>1.p.439. V.n.:EnGUJGedenkst.
bl.20- 25, 30 38.

(4) V. xlzltls, cicrferâ.v.Roll.D.1.b1.460- 462. :0>o&xJ Cltarterb.m. Gelre)D.1.
1à1.700- 701.
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12.
56- rluoRls den Heer ran W t
?r.
vcldzz en JAx ran Reneesem etmansclaappennaarM aaetrzcltt
1300
tothulp desHertogs,verwoesttemelzi
jne schepen de oeversvan Alaa& enkFaal, zoo
ver hetgebied des Graven van Gelrezich uitstrekte, en naaakte zich meester van het

IzuisteM ere nabi
j Alaaatrzrc/à/.. J.
&x van Brahand hadTielversterktenhetbevelaan
az
kx van ff'
à:ï/ctoevertrouwd. Rslxoco koesterde het voornemen die stadtebemagtigen ,

en legerde zich te Senne in den Tielerwaard. Doch hierwerd hi
j doorvAx xvlK,
de Heeren van H eueden en Hesheen , asxovo van der SJMZ
/' en andere Ridders aan-

getast en na een bloedig en hardnekkig gevcch:geslagen. Xiddelerwi
jlhad tlcHerlog
ecnlegerte Ooetermjk,drieurcn vanden W/t
vc/z,bi
jeengebragtom indenBontmeî:rltlccrd te dringen. De overtogt der M aae werd hem te vergeefsdoor oERuAlto
valz A/z'e
vz:pl aan het hoofd eener bende gewapende huislieden betwist; en xzllouo,

wanhopende hem te verdri
jven, hield met zi
jne bondgenooten vasten voet in den
Tielerlvaard. DeHertog licthetzi
jnerkeuze over om in denBommelelvwaard tekomen, of hem le vergunncn de ''WCJover, te trekken,ten einde door eenen bcslissen-

den slag den vernielenden kri
jg teeintligen. Rzxloup weesbeidevoorstellen af. T'
iel
1lerv
l
a
n
we
r
d
s
t
o
r
me
n
d
e
r
h
a
n
d
d
o
o
r
he
m
i
n
g
e
n
o
me
n
,
ge
p
l
u
n
t
l
e
r
d
,
v
e
r
br
a
n
d
;
e
n
hi
j
d
i
e
a
a
n
de
fstmaandwoetle des zwaards en dcr vlammen ontsnapte, gevangen weggesleept. FaAwx van
1286 kyanglte, de bevelhebbers z&.
w I)E coc en zAx c'
rExuovE, drie dappere degens, stierven in den kerker; eenige anderen werden later tegen borgstelling, doch beroofd van

hunne goederen, ontslagen (1). Nahetbelangrl
jk verliesvan Tzel,stichttedeHertog van Brasand een burg te D rzel,om den Bommelermaard in bedwang tehouden.

RElxovo, welke dit nlet beletten konde, toog met zi
jne slri
jdmagtdeMaaaop en
vereenigde zich m et den Aartsbisschop van Keulen , de Graven van Lltxemhurg en de

hulpbendendesGravenvan Flaanderen.Dittalri
jkheirtrok deJfcc.
vover,naarhet
schi
jnt,om een aanslag op A'Iaastriclttte beproeven,waarmen op een mi
jlafslands
genaderd was. De sla; echter was, onder hetbevel van w EsExArzz en ARxoco van
W allteem , sterker bezet dan men vermoedde: en daarde Hertog van Brahand zich

tussclaen M olle en Herhout,bi
j Turnhout,had neergeslagen,togen debondgenooten weder over de Jfccy. Den Graafvan Flaanderen ontmoetende,sloegen zi
j het
beleg voor kkritltam , doch m oesten voor de '
dapperheid dcr bezctting zwichten.
Lonal
-e.
v werd nu met gcweld aangetast. GBRUARO van l.
fl
z:.
v&a?g: (Jf
'ylingenp)
had reeds veerlig dagen achtercen m et onbezwelten moed (len burg verdetligd ,toende
.

Hertog van Brahand met eene sterltelkri
jgsmagttotontzetopdaagtle. Op hetberigt
(1)VAx uEEtr, B. 1.b1.108-116. L.v.vztTnEx, B. II.c.51.bl.143. Chron.Tiel.
p. 2.
5.
5 en de aant- van v.tExrwEx. J. A. tEvpIs, Cltvon. Bel
g .Lib.'
X XI.c.21.p.
*223. ;ie
1,icrvoor; bl-3J
.3.
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van zi
jnen aanlogtverspreidden zich t1eLondgenooten,tc zwak om llern tegenslantl te125t1bieden. De Aarlsbisschop van Ik
reulen begaf zich naar Jkransenherg , de Graafval) 1300
K laanderen naar N anten , tle beide Graven van Zumemhllrg naar Zhnhltrg en rkEfxovo naarN'
ieuwntad. DeBrabanders ruktcn A'oorten gavennu den vri
jen tcugel
aan hunne woctlc; het plahle lantl werd le vuur cn te zwaard verwocst, een graot
aantal slotell vcrdelgd cn de slad Ll-m htttg zelfs, waar zich aElxorns Ge
)lin beb m1

s'entl, inbrandgesloken (1). Xiddelerwjl slootHerlog zAx te Tl-el mcl rzaoalsV 24
l'alt
Herfkteen nadcrverbondtegen REINOUD (2). Xen trachtteeclalerweldraHolland mehGel-maand.
.0 te verzocnen, cn de onderlinge A'ersclaillen aan de uitspraak van vier scheidsliedell 1280
teonderwerpen; d.och hiervan lkwam niels(3.2. Eenige dagen laler lrad xExsocn nlet14 valt
den l'
Iccr A'an flfzim in con Tertlrag I'an onzi
jdigheid vogr de landen van K eeeel, Ro-ma
Avi
j
-11akd
.

deen Kttl-k,uilgenomen destad Gt-ave(1). D'rz-t?l, door den 'Graaf van Gelr. be- 31 valt
magtigtl, wasltort te voren door den Heer van K ltik l3ernomen en ter bedwinging '
V ijnm aal
ld.

van den Tommelertraard slerk bevcstigd.Om denzelfden li
jd moctook t1e Geldcrsche
burg teF ?-:?
,
/?/7c?zGrave doordcZeeuwcn veroverd en vernield geworden zi
jn. 011dcr dcze verrigtingen wasde winter genaderd; Hertog zAx trolt llaar B rabaJtd cn

zond de hulpbenden metri
jke belooning terug. Ditspoordede Graven van LttzemJurg aan,hunne wraak over de gelcdene sclaande voor Longiea te bevrctligcn. Inhet

midden van den fellen winterverosrerden zj hetdorp Spremont, versterkten dclkerk
en trachtten den burg door hongersnood tolovergaafte dwingen. Onverwachts echter 1287
verscheen de Herlog, versloeg en verdreefde aanvallers, maakte zich rneester van t1e

kerk envoorzag den burgvanlevcnsmidtlelen(5).
Nu genoothetgeteislert
le Limbîtrg eene poos verademing. De oorlog tusschen dcn
Bisschop van M etz en den Graaf vall Wcr olltstaan , in welken de Hertog van W rchand voor tlezen , en de Graven van Luœemhurg voor genen zich mengdcn, verplaatstehet kri
jgstooncelelders. Door beleid 4'an den Ridder w ovq'za de Z1-é'ne, werd t)valt
echter eerlang de s'rede gesloten , zonder datde bondgenooten hetzwaard ontbloot D1O0imaand.

hadden (6). Totdezenzocn heeftvermoedcli
jk de bevelbricf valaKeizcr ztrooravniet

(1) V.uEEtr, B.1.bl.116 --120. V.vzsTurx B.11 c.51, 52.b1.143, 144.
(2) ZiellicrvoorJ b1.353.

(3) Y.MlEals,Cltarterb.r.11011.D 1.b1.466.
(4)1.A.wvltlr:, Gedenkw.vz-fde Gcd</l. ran Gelderl.D 1. Oorkollden , b1.6. ss7'jttxxsy
Cod. D ipl. p. 444.

(5) V.IlEEcc,l).1.b1.126- 134. V. vssTllEqf) B. 11 c.52 J)1. 144, 145.
(6) V.rlEEttr,l).1.)a1.134 .
138. L.v.vz&1'Il:M:D.11c.53. bl.14J)146,
lI.DlrEt.
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1250- weinig bi
jgcdragcn, in welken dcAartsbissclaop van h-eltlen gelastwordt,de vi
jande1,
$00 li
.kheden tegcn den l'
ll
Icrtog s'an Brabaltd niette hcrvatten , daar de Keizer zich vool.-

bplziold debestaande mooi
jeli
jkheden, op eenebi
jeenlkomsttegen tlen Yi
jfen twintigslenvan lloaimaan'
kl,tevereffenen(1). Hetbli
jlktniel,datlaieraan gevolggegeven,
ofl
aoede uitslag gewccstis.Aveinig tjtlna 'sKeizersaanschri
jving,tleed GraafAool-lp
Van deltW'el.
g , bi
j wi
jze van gift,afstand van zi
jne rcgtcn Op L'
lntbltrg aan den HerlOg 5-al'
1W rliftlld , t070nS don Keizer Yorzoekt
llA(1e,dien Vorstl'
notditg0W08t t0 b01e0-

jnt, (1a:om dienti
jdde Koning van Frankrqik ooitin de Gel2l$
l
9lo5eai1
znen (2). llet schi
-d
lnaantl. ersch-Limburgscbe geschillen betrokken is geworden. Immers rtElwouo bcnoemde
1267 e0I1;go gevolmagligden, om voor '
sKoningsHof zi
jne reglen tegen zi
jne zustcr EIzlz&-

SETII,Gravin van den Berg ,te verdedigen (3). Ilet ligtnog, welis waar, in het
duistcr, welkc regten llier bedoeld worden; l'
naardewi
jlELIZABETIZslechts ecnehalve
ztzstervan ltclxouo was, kunnen zi
j vcrmoedeli
jk slecl
zls bclrelklking op de Limburgsche zalkcn en nietop de goederen van RElxovos mocder in Fl-ankt.'
q
-)-è-gclegen , ge-

l2looi
5a-'thadlaebben, gcli
jlk men gegistheeft(14
loten Ilertog zkx en Graaf
'. Kortdaarop s

naar,ntl.rx-osls v tcr cenre,en p-ulxouo van Gelre,t1e Aartsbissclaop van h-ettlen en de Gra-

ven van Lttjfen twintigsten
relnbllî-g ter anderezi
jde cene wapcnsclanrsing totden vi
varlllerfslmaancldczesjaars, welkedaarnanletn0gtwecmaandenverlengd svertl(5).
Den ti
jt
ldesbestands maakte zich Graaf la
vElxouo ten nutte,om zi
jn'gebicd aan den
28 vanlkantvan Ilolland te verslerken. Hi
j vermeerderde dcbezetting van helslot Renooi
lt
fa
ea
rl
l
sd
t-metdert;g geu,apcnden onder JAx van ffdrltlczl, wiel
l'
l
z
) hi
j tot erfvoogd van ditslot
had aangesteld (6).
Nahcteindc deswapellstilstands, in hetbegin van dcn winter, werden de vi
jandeljlkhetlen aan dezi
jde tlcsGravcp van Gelrehervat. DeAartsbisschop van Keltlenviel
.

in de landcn cles Graven l'an den Berg , doch was spoedig genoodzaaktvoor de Brar./
banders terllg te treklken , welke tot aan de E '
/', een riviert
je bi
j.
Nuia, voortrulktela. DeAarlsbisschop belette den Hertog den ovcrtogt, die toen om D ttreln toog
Pn ZJ
i-ZPn '
weg deor roof en brand kenmerkte. Xinder uit vrees, zegtmen, van door

(1) AvlstExs,Cod.Oz>l.p.452.
(2) AVItI,
EMS,Cod..
f)?
/1.p.453.
(3) Zicltctdocumentvan Blocimaand 1287 llii.v.o.I;EnGII,Gede3thst.bl.41.
(4) V.splExJIlist.r.Gc/Jc?./.D.1.b1.300. V.o.BEEGII,Gedenkst.1)1.42 (1).
*e

(5) NyuoI?I?, Gedenklt
;. D.1.001-L-.b1.7. svitI,'
Ells) Cod.Dipl.p.45i,455- P0sTàslJS?
Ilist. Gelr.L'
ib. Y1.P. 163.

(6) 5l'Ilorl',Gedenklr.D.1.Oork.b1.9z10.
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den Kerkvoogd en Graaf RElxovo, wellke te Leggenl-eh,, tussclaen D ttî-en en Bonn ,1256l3tp(?
en den Graaf razt.
Z?/z:p?5?/,rg,wellte in B erg en'
w zkLRu
tvEx ran f'Qllicnlptz
rcç',die tc
Rode gelegerd slral'
ell& ingeslotcn tc worden, dan weldnor het slccl
ate weder, staakte

del'
Ierlogzi
jnentogt;lli
jkecrde naarDttl-en terugcnvan daarnaarllaaetrg-cht. llier
llevond zichBisschopzAxl'anLuik,welkemetden Heervan Kalkelthtirg inkri
jggeraalkt 1268
was,en thans doorlaulp van den Hertog, metwicn hi
j een verbond van vriendschap
geslolen had,hetland van Kalkenhul-g beoogdeaantes'allcn(1). Tevergeefssnelden
de Aartsbissclaop s'an K et
tlen , Graaf RElxot:o en anderen tcr ondersteuning van launuen bondgenoot. Immers uEltnlz
kx ran ''
F ïl/itzpz op cenen avond uit Alaaetrieht
trekkende, verbrandde llersen aan de Getlle, waarop de,llcer van K alkellhltrg ,

aan M'
ien deze plaats behoorde, en zi
jnc bcntlgenoolen lzet veld ruimden, wanende
dat de verecnigde magt A'an Bt-ahand en Lu.
lk tegen hcn in aantogt was. Ll-nthttrg

werd nu op nieuw aan roof, brand en moord pri
jsgegeven; cn'wat dewoede der
Brabanders verschoollde, vernielde de wraakzucht der geslachten vall Scaretlrzeselt

e11Molrepaa (2).
Xiddelcrwi
jldced KvxzorxnA,Hertogin-weduwevan Ll-mhltr-z,afsland vandeaan-1Gr
8avsa-n
spraken,welkczi
Joptlatgewesthebbenmogl,ten behocvc van zxws'anBrahtznd(3).maand
.

Deze verlangde thans mcer dan ooit den vernielenden oorlog, die in ltleine nicls af-

doentle togtcn el1geveehten metafwisselend geluk bi
$
l
#
-na vi
jfjaren geduurd had, door
cencn bcslissendcn veldslag,ofdoor.eeneverzoening te eindigen.Ditlaatsteschecn bi
j
parti
j eenen gewenschtcn weerlklallk teA'inden. 01n de srrcdcsolldel
-hal
adelingel
a aan te
ltnoopen begaf zich de llertog naar a'Iaaetrl-cltt. Onder voorwcndsel van hetzelftle
doel,kwamen de Gras'
in san'K laallderen, de Aartsbissehop van hmelltlen , de Graafvan 15 valz
Gelre, de beide Graven van Ltlœemhttrg , en t1e llecr s'an K alkellhurg nevens eeni- Bloeimaand
geandere Ridderstc Kalkenhttrg bi
jcen. Doch welverre van aan eenen zoen met

Bt-abalèd te denkcn, bepaaldcn zi
j, dat het land, van Ll-mbttrg geheclden Graven
van Llizenthtlt-g , a1s uit den lnanneli
jken stam van LlmhlIrg gesprotcn , zou verLli
.
J
-5-en. Graaf lvElxolfn decd hun, lli
j lkoop, afstand 5,an zi
jlle regten cn zu'oer
J$legtig lnetalzî
jnebondgennolen, hen metkraclltvan wapenen in hetbczit.
4aarvan2
Bl
3oe3'
a!1
i.
le stellen en te handllaven (4). Gloci
jende Aran A-erontwaartliging over di!besluit,mapllttl
(1) lletvclbond tusschen den Ilertog cn dcn Bisschop den 15 van Qrasmaand 1287 gesloten,
isopgcnomcn in wzttxxs,Cod.D#.
?/.bl.449.
(2)'
7.uzEsv,.
11.1.131.l38 144. V.vcl-'
rzlcm,1).1I.c.53a54,1.
)1.145 148.
(3)AVII-I-EMS)Cod.Dl
pl.p.456.
i , B . I . vs . 4033 . ,
(4)lVlI
-tEMs, Cod..
1/4
.
/./.p.4J8:4.
59. Vcr 3 . de aant . op
fir. JJ

EL
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12
56- bral
tdeHerlon
den volgentlcndag metzi
jnle.gernaarKalkenhurg op,om debi
jeen-,
1300
gekomen Vorslen te verrasscn. Ofschoon zi
J zich reedsdonr de vlugt gcfed llad(jen,
bcstormde IaC
J'echterhetslot,hetwelk , doortusschenlkomst'des Graven 3'anK laanderen
cn tcgcn borgstelling van A'
ier duizcnd mark zilvcr, dat de Hecr van K alkenbttrg ziclz

voortaan in dczcn kri
jg onzi
jdig zoulaoudcn,vanhctbelegonthevenwcrd.Onmiddellijk
zctte lli
jmetvi
jftien lzont
lerd naan dcvluglelingen Iotaan Ilelhèsheîgell,bi
j de Rhoet.
tusschcn L
41
't'
zdz-dy/
cenGttJïi,doch vruchteloos,aclatcrna. Nu wentltlelli
jzich naarden
Rt
eï
)-lt, verwoesttc lusscllen Keulen cn Boltn tle hoven cn wi
jngaarden,en verrnaakte
zich, alsof hi
j metzi
jne vi
jandepdenspotwildedri
jvcn, te Brultl, dejaglplaatsof
dicrgaarde des Aartsbisschogs,metjagcn en fcestvicrcn. Hierverzoclalen lzem dcGra-

ven van den Berg , van Gulik, A'an der Jfc?-1- en s'an LFaldek ,deProo3tvan Z hen,,
ncvens vele Edclen , Riddcrs en de voornaamste burgcrs van Keuletl, lactslotl'
kroerz
-z?gcrl, tussclaen die statl cn .
N lty.
v, te vernielen. Dc Aartsbisscl
aop llad het laten

vsrsterken.
,om zi
jnczclelstad in toom tc llouden,doclltoen de burgvoogcllzcm s'roeg,
vaar lzc
j hetnoodigeonderhoud vonrdebezetting zou vinden, geantwoord: E 1.looArz, '
riet. /lczrrlcctj
xczzvoorbj it'l'œlot. Dus tot stl'aalrooveri
j gemagtigd, llieldde
bezetting .
dc omliggcnde strcken ons-cilig cn scllontl dcn landvrcde. Xcn vcrzocht

dcn llerlog dczcn te laerslellen, en'hicraan gehoorgcvcnde,sleeg Li
j laetbclcg 5-00.
1
..0e
-rlnoo'c'z(.
1)Bi
jhctbcrigtllicrvanontbood dcAartsbissclaop9dielau mccndcdcn4-i
jandvcrscllalkt
l,
ahebben,zi
jne bontlgenooten,welkc in groolcn gc-tale te ATttl-s opltwalnel
a cn onder
hen ook de ))mcclalîge Graye van Gelre-,' Op een nai
jl afstands van W oek-iltgen
,
5
v
a
n
u
c
n
a
d
e
r
d
,
be
g
a
f
hi
j
z
i
c
h
me
t
de
l
k
r
i
j
g
s
l
l
e
nd
e
n
l
n
d
c
n
v
r
o
egen morgellstond naar de
'
Ilooi- - .
:
.

g Brauwe
ller, zong de llooge l
uis en hicltl vervolgens cene bemoedigende aanm aand abdi
.
1288. spraak.

.

))Verhcllgtu,''zeitlelli
j,))del'
Iertog cn zi
jn velk zi
jn zondcrmocite in onze
lzanden geleverd. Zi
j 'zouden vlugten, indien zi
j lkontlen; naaarllctjsnu tespade.
zi
J' zi
jn in onze luagt. -lnamcrs nicl alleen heqbben wi
j naecr gewapcndc lanfllietlen,
l'
uaar ook twaalf hondcrd hclmcn l'
ncer dan zi
j.'' Ilierop gafhl
jhun aflaatvanalle
zolltlen.
,cn spyak den Laanvlock uitosrcr dcnHerlog enzi
jnebondgenootcn,gcli
jkindie
ceuwcu van woestlaeid .
cll bi
jgeloof gebruilkeli
jl
t was. Tcrstond hierop slelde zich l1el
lcgcr in bewegin'
g naar de Fahlinger /':k
-t& bi
j J-kmoerl-ngeit, waar reedsde llertog
val
tjkrzhand,x
ilbor verspicdcrs van 'svjantlsdQclverwitligd, zich van eene voor.

a

-

eeli'a
e
t)
*
---'
h
.

*

stèlling
had vcrzekerd. Zoo vccl vcrtreuwen stelden dc llontlgenoolcn op
-.

*.

launn'e bvermagt, daëzi
J. wagcns m etzich vocrden , bcladcn mctlkclenen om de Vra-

banderstc boei
jen.
(1)Vaz usnsc?l).1.'b1-144.B.11.1
a1.149 158. L.'
v.vEt'
rllEpl,B.111,,m 2.L1.151.
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De beitle lcgers waren deor cenen grooten weg, m et graclaten omringd, van e1-12561300

andcr gesclaeiden en schaarden zicl)in dric ycrdcclingen ten slri
jd. DtlAarlsbisschop

van Keulezè gebood den regtervleugel der bontlgeneoten , de Graaf A'
an Luœentb.
ttkg
llcë naiddcn, cn Graaf sElxoco van Gelre den linkervlcugel. De Hertog yan Bra&ttvk: , M'
cllte op cenc laoogle, die van achtcren tloer een meeras gedclkt M'
.
as, llad

post gcvat en door tle Fransche ruileri
j wcrtlondersteund, beslccg hetmiddcn zijns
legers. De llulpbenden des Gravcn s'an Loon , der l'
Iecren van Arkel, Jf,
?zz-/c,Ileus#c?z cn Alechelen , die, even a1s de poorlers van Brltssel, Jntwerpen en Tltienen

ozldcr Lunne Lijzondere Lanieren slrctlcn , vormden den regteryleugel onder bevel
xan G raaf zkltxoro s'an Z&pz?. De bcnden der Gravcn s'an .
del-J7cz.i-, van JFaldek ,
van Tecklenbltlg ela szan Ziegenltaht, L-enevens srerscheidene Edelen van Gltlik en
ccn groolgedecile tler poorters s-anAmeulen ,.
m aaklen nnet de Vcrgsche landlieden dell
'
linkervleugcl uit, wclke aan GraafAnoruv A'
an .delts:,
?.
e M'as toevertrouwd. Ytsöl-llet
,j
aangaan van den slag, bcproefdcn eenige Riddcrs cn Brccdcrs tler Duilsche ordc
ecne l'el'zocning tc bcwerken , docllvruchteloes. Naar gewoonte werden nu onder@

sclleidene Edelen tOtRiddcrs geslagcn, cn de llerlog yprak zi
jne dapperen n'
letdezc
voorclcn aan ; ))Gctlcnkt aan den koencn aard uwcr voors'
aderen , die m en niet zag

dcinzcll,of 5an llunncn Hecrvlugtcn. sviltgi
j hun navolgcl), tlan za1cnsgrcote
ecr toevallcns lk weet, Riddcrs cn L'ncpen , dat gi
j allen nltjdiltwtlswcl gediend
llebt; Inaar tlaans lkel'
ntlleter op aan, Ayantik denk laier mijn deed te A-inden , of
?'.

.

.

.

.

mct cer llelveld le behouden. lIet is God bckcnd, dat ik llierin geraakt ben, om

datik den lantlvret
le,v'aarbi
j Go(1ons willc bcqvaren, wilde besrcstigcn. lk zclfzal
de vot
lrsle zi
jn, onadat i1klaet Lestgewapend Len. Sluitu allen zoo xastcn moedig
aan 111iJ
', da:l
ucn mij nocla van aclltcren,nocll tcr zi
jde kan aanvallen. Die on
-s
van voren AT'illel
1 bcsloken , za1 ik zoo afslaan , datlaet ons lot ccr zal xerslrclxltcn.

Zoo gijzictj dat ik mi
j 54'ilovergoven of .
vlugtcn,p.it )
-k tlat gijmsjdoedtl''(.
1)
.

(1) ATa dcn coencn aert
Van uwcn vordren seldidinkcn ,
Dic mcn nie cn sacll winkcn ,
Nocll van llaren llccrc vlien !
AlTilclinu daer 1aa tiel))
Soe sal ons grcl
tc ccre gcvallcn.
Ic l
aclos'
c nAy han u allcn a
Dat ghi m y dicke llelat wel gcdicnt,
olli lzccl'
cn , cndc lievc vricnt;
Alatnr nu gllcctîcrst alzc die noot;
Rval'
tt ic dinckc lticr te blivcn deo.
tz

J
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1..t5
,(.
,- op deze woorden ontvlamde de m oed in aller laarlen: en elk wenscllte vurig den
1!00 .strl)(
).(19.
De Aartsbissclaop opende het eveclat en viel op den Graaf van den Berg aan. Zootlra de Hertog de zi
jnen zag wijken,sneltle hijllen terhuly),waarep tlebondgenooten
onmiddelli
jk laullne geheele magt tegen hem vcreenigden, en de Brabanders aan het

wijken bragten. Onvoorzigtig gingen zij uileen en geraaltten hierdoorin verwarring,
terpijl de Brabanders hunne slagorde gesloten llielden. De Graaf s'
an Luœelnbltrg
tlrong met zi
jn gevolg door tot de plaats waar zkx xan B'
rahalld, door een stoet
van dapperen omringd , zich bevond. De beide naededingers, die lallg g'
ewcnscllt

lladden ell
talzder te ontmoeten, irekkcn de zwaarden, die zij weldra laten valom meer van nabj laandgemeen
worden. Door llet toeschieten der
Brabanders wordt de Graaf van Lt
tzenthurg teruggedrongen, die cchter in zijnen
letà,

schildknaap , Avour
rEh van F :4., eenen wreker vintlt, welke den Hertog cene wonde

in den arm toebrengt. Na valtAvALRasrEx van Z?
kzly onverschrokken op deBrabandersaan, en zendt Bzltouklzn van Ilalloy zi
juen broedertcrhulp,doch stortvan zijn
Paard en bezwijlktonder de slagen der vijandcn. De doetl desheldsvcrdubbeltde
woede desGraafsen zijnerRidders,welke zich te'midden van ditbleedig gevechtwer0i
-ic sal tfeltm et eercn winnen :
Avant, dat mocte Got
l llckinnclz,
Dat ic quallz in dese sakclzJ
Dat ic lantvrct
le weue
le naakcn :
Daer bisal ol'
ts Gocl bcwaren.
Ic sal selve tc vorstvaren,
Avantic ben Latdan g'
lli

Gheluonteert,bli*i
tl:inzyz
Rf
Beide arme ende rike,
Soe vaste cndc soe vroem elike
Dat my ,van achter noch van bcsiden,
Nieman cn m oge toerit
len.
Die ons van '
vOre willell deren,
Die salic alsoe vcrwercn
Dat ons sal eere dacr af gescien.
Siedi my gacn in hantJ oi-T'
licn
Ic wille dat g'
hi my sels'
c verslact!'' V. nEEtr, B.1l. vs.4700 4727.

JrsTrs tlpslrs) in zi
jnLoraktium , Lib.II.c.$).p.64)lteeftdcze fraai*i@e cn kraclltige aanspraak bcdorvcn. 1111legt den Hertog woorden in dcn uaontl) die dezc wel konde zcggenamaar
piet gezegd llceft.
%

v
(1)
V.rfkzlraB.ll.b1.158 -179J313. 5'.vul-rllnu?B.111.c.3.4.b1.152 155.c.20.b1.j73.
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13en. Tweemaalzinktde standaafd van B'
raband uitslervende handen; tweemaalver-1256.
liest
1300

tle Herlog zijn paard en wordtbcdwelmtlop den grond geworpen. lIil komtwe-

dertotzich zelven,bestijgthetpaartlvan ARxouo vanderSt/q
vfcdvanLeuvenensnelt
metcene kleine bende op den Graafvan Lltv
rembltrg aan , wicnsbanier op laare beurt

moetvallen. lletrosvan dellGraaf wordt gelkwelst, en hij zelf door worrElt'
van
den Bl-sdontmegctlood. Methem sncuvelen zijne broeders. De overwinning des Hertogsisbeslist(1).
Ondertusschen hadden de beide vletlgels van hethertogelijk leger, die nog buiten
gevecht geblevcn warcn , zich op die der bontlgenootcn geworpen en de zege
voltooid. De Aarlsbisschop van Keulen , reeds in dcn aanvang des gevcchts door

een gedeelte zi
jner benden verlaten,vcrdedigdc zich evenwel cenen ti
jd lang dapper tegen de Bergsche landlieden , die m et zeissen, ltnodsen en hooivorken ge-

wapendwaren.Eindeli
k
jk geheelingesloten,moestlai
j zich aan oonrazEn van Brahand,
'slleI'logs broeder, overgeven, wellte laem den Graaf van den Berg toeverlrouwde,
onder voorwaarde, van met hem in gcen vert
lrag te treden wegens zi
jn losgeld,buiten

toestemrning dek Hertogs en der burgersvan Keulen. Hi
j werd den Rv-'
n over naar
M onhen Lnlattben?)gebragt;doch zi
jn standaard,in een wagen-kasteelmedcgcvoerd,
onder weg door eene vi
jandeli
jkebcnde, omvergeworpcn, vernield cn de wachtgedood (2). Heviger doch even ongelukkig werd de stri
jd donr ztElxocp van Gelre
gevoerd. Nadatde Heeren van Jfziz'
i, van Jrkel en van Ileuaden laet nadeel bi
j
den eersten scholt geleden ,hcrsteld hadden , waren de Gelderschen mctvernieuwde
<
.
wocde aangcvallefl onder lael geschreeuw ))de Brabandcrs zi
ln geslagcn en de Hertog

is gesneuveld!'' Dit geruclat deed den s'ijand niet wankelen, en werd slechls door
het gereep beanlwoord: ))weert
edel Braband, de Graaf van Lltzem bttrg
gednod , de Aartsbisschop gevangen en de bloem van Gelre gevallen !'' Gozsw rw

van Borne, die dappernaastREllouoszi
jde slreed, had reedseenzi
jnerzonen den
heldendood zien sterven,ecnen anderen gevangen nemen , en lag zelfzwaar gewond on-

derzi
jn paard,toen hijdooreenenderden zoon,eenFranciskanermonnilt,hcrlkend en
lzithetstri
jdgewoel gevoerd werd. Metgeli
jlte onverschrolkltenheid vochtZIEXIIRIK van
Borculo,doch sneuvelde. De Heervan Keppeldaarentegen gafdoor eeneschandeli
jke
vlugt zi
jnen stri
jdgenooten een noodlottig voorbeeld. Zijvloden uiteen en deweinige

(1)V.IlEztv,B.1I.bl.179 220. V.VEI-TnEMzB.111.c.5 11.bl.155,162.
(2) Yan uzEtvbcschrijftuitvoerig ditwagen-kastcel, B.ll.vs.6150 6167. 7.vEsTllEll,11.
@

111.c. 12 bl.163. Vcrg.:.GRIMMJ Deutsche Aec/lfdclferfipî-er B.1.S. 263, 264. Göttingcn
1828.
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lzsti- dappercn j(1i()zich nog om den Graafvan Gell-eschaarden, vermogten nictden hevigen
1300

aanvaltlesvijandste wetlerstaan. RElxouo,hocwel zwaaraan hethoofd gewont
l,verAlreerdc zich t0top hetuiterste, en dachtnie:eer can zelfbehotld, dan toen zi
jnba-

nierdrager, Ahxouovan Graverode,naas:zi
jnezi
jdegevallen was,en erzich geene
mageli
jltheid mecr opdeed, het gevaar op ccne eervolle wi
jze te ontlkomen. ln dit
baslissentloogenblil
k erkenthem zi
jn vriend de Graaf van Loon,welke thans voor
tlcn Hertog strijdt, dach hem te zi
jner retlding cenen schildknaap zendtmet last,
hem van wapenrok en alle kenbare teekenen te ontdoen. RElloro onlsnapthiertloor

aan het get
lrallg en bi
j den Burgsroogd van Montenakent, die bcvel@ontvangt,
llem in laet gelaeifn uit het gevecht te geleiden. Toevallig echter bemerlten ecnige

Brabandsche knechten, datiemand verborgen wordt; zi
j volgen den onbekende
op het spoor en nemen hem gevangen, terwi
jl de Burgvoogd, door het gedrang
van ruihersenvoetknechlen,vanhem gescheitlen is(1). Ecn ti
jdgeneotbetrcurt,dat
zulk een dapper Vorst, door de verkeerde bezorgdheid van eenen vriend, nict in

den stri
jtl en met de wapens in de vuistgevangen genomen is; zi
jn lof zou dan ,
zcgthi
j,den roem van allcn overlroFen hebben (2).
Tegen belofte en eed had ook de Heer xan Kalkenh'
urg in den slag deel gc-

nomen en met leeuwenmocd nu eens wi
jkende,dan voorwaarts rukkendc gevochicn.
Na zi
jne banier verloren te hebbelz,ontrolde hij eenc anderc, ontler welke zich vcle
Gelderschc Ridders en ltnapcn vereenigden, well
ke den stri
jf
l vooçtzetten. Hi
j zelf
eraalttein tweegevechtmetden Proostvan Jken, wien hi
j hethoofd vaneen spleet;
doch op dit oogenblilt werd lzj door eencn Riddcr in hct aangezigt gewond elà,
zou het leven er bi
j hebben ingcschoten, indien niet de Graaf van Loon en

V.IzzEtr,B. ll.b1.221- 216.

162- 166.
VELTUEXJ B. 111.c. 11- 14b1.'

(2) %.IlEssv:B-1I.vs6652:'W arc den grave datgeva!
Ghcscict, dat lai ware blcven,
Soe grootedaet haddehigcdl'
evcn )
In sine wapenc ghevacn y
In wcringe endein wcder staen o

Soeware hides stri*i
sin eercn
#t
Verrc bovcn alle hceren.
Die van diere sidcn quamen ,
Si dadcn quaet,dic datbenamcn.
Nochtan , lloe dat verginc dacr m edcJ
Hetwas dcr Hcrcn ecn ?dictlacst dcdc,

Endelanxt indcn stl'
iitgcduerde.
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B'OUD '
van Srpïzd,zi
jne bloedçerwanten,llem uitden nood gcred haddcn. Zes zl
jner12
15
3600
Ridders vielen naasthem , en de zevende overleed den volgenden dag aan zi
jne%wonden. De Geldersche Edelen,die zich om zt
jnen standaard geschaard hadden, a1sde
Heercn van Batenburg , #roz?i/zorz.r, M eur., KuLlenburg , F oorst, Gennep ,

Borne Fïcnczz ALAAROvan Drfcî, HEwoaxK van Gelre,natuurli
jk'
e broeder van
GraafRElxorp,en anderen,hielden nog eenigen ti
jd mqedig stand;een gedecltestierf
den dnod dcr helden , de overigen moesten zich gevangen geven. 'De RiddernEx,MxcH

ran Damme sncuvelde met zi
jne achtschildknapen (1). In eengeli
jk lot deelden
de Edelen vAx scwvEoRlEscH, wier banicr n0g steeds onverwonnen vapperde. Onvcr-

schrokkcn belwistlen zi
j.de zege aan den llertog, toen llun gczworcn vi
jand, de Hecr
van M olrepa&, van achter de Brabanders, waar hi
j zich, zoolang de overwinning
wankelde, verscholen had , OP hen toeschoot. Xeer dan honderd leden van hun <0-

slacht vielen in den hardnekltigen stri
jd. îricr allcen ontltwamen en onder llen xozx-

nAAIISXABBE,welketot dezi
jde vanMzlxovp wasteruggekeerd(2).
Deze merkwaardige slag had van des morgens negcn uren tot laat in den avontl
eduurd. Xeer dan el
f hondcrd stri
jders, meest Ridders cn Etlelen, en onder
llen de brocder des Aartsbisschops van Keulen, waren aan de zi
jde der bond-

genooten in llet gevccht gesneuveld, terwi
jl velen later aan hunne wonden ovcrleden. De Brabanders zcuden nog geene veertig man xerlaren hebben. Graaf

A
tnox,F van h'a&aau , naderl
aand lot Keizer verhevcn , de Graaf van N t
umenaar,

de Proost van Bonn , wxwsxsx van Wcrclczzs, rou van Kleef, de lleeren van
Leeazrenherg , J'
Qppspz-t
?/z, D raehenfel&, en andere zoo Duit
schc als Luxcm.

burgschc Edelen en Ridders, waren in bunne handen gevallen ; ook bcroemden

gj zich meer dan vier duizend paardcn van de verbondcnen gedood tehebben (3).

(1)V.JIEEI.C,B.II.b1.247-256. V.vctTnEx,B.111.c.l4.L1.166p167.
(2)V.sEzsr,1).11.b1.264-269. V.vEtTuEx:B.111.c.15.b1.168.
(3)V.IIEEI-C,B.II.bl.260,270-272. V.vEtTnEx,B.111.c.15,16.1)1.168J169.llczc
bcide kroniiksclariivcrsgevcn hetn'
etalder striidersin den slag van lFoerl
ngen nietop.V.Ilyry:z,v

zegt slechts B.lI,vs.4670,datLetgctalderBrabandersklcin wasin vergeli
jking van datdcr
bondgcnooten. Poxvzxts, Ilist.Gelr.z,.
:.VI.p.165 en mctLem stlcuTEspans'
r,vAwspAsw en
anderen, verhalen, dat 20,000 bondgcnootcn door4000 Brabandcrs vcrslagcn werden. Ascusx-

LERO, aal
'
agellaald doorwittExs,op v.rfExtc,1).lI.vs.7334,Lrengtlletgetalder stri*i
crsaan
-d
de Brabantlsclle zlide op 15,000, waaronderslccllts 4000 voetltnechten. Rszxoro en zijne medestanclers zoudcn 40,000 man ontler Lunne banieren g'
eteld Lcbben. Van deze laatsten zouden

6000 man en daarondcr 1100 riddersgcwcestzàin, cn deBrabandcrs2000manverloren Leblacn.
DczeSchri
jvcrcchterLccftzi
jnebcrizten doorgecnevoldocndcbewijzcn gestaafd.
Il.DBEL.
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00- Ofschoon diteenigzinsoverdreven zi
jnmag, washunneoverwinning cchtervoll
tnmen,
cn in Gelre de rouw over het verlies van bloedverwanten en vrienden zeer groot. De

Herlog,gewond en van den slri
jd afgemat,vertroltden volgenden dag te sckeep naar
Keulen , onz zich en de andere gekwetsten te lalen genezen. De gesneuvelzen werden

op hetkerltlaof van JFoerzngen begraven (1). Het slot vandien naam geraalktein
handenderBrabanders,welkehetmetden grond geli
jk maakten (2).
De cvangenell, ten getale van meer dan duizend naar men wil,werden onder de

overwinnaars verdeeld en allen , met uitzondering van Aoox,v van N aesaa , moesten

eencn zwarcn lospri
jsvoldoen. Deze dappere Graafhad reedsmeteigen hand vi
jfder
stoutsteRiddersA'an zkw vanBraband gedood,toen hi
jgevangen genomenwerd.BeHertog vroeg hem :))wie zi
jtgi
j,dappere Ridder,wiensrnoed mi
j heden zooveelzorg en
moeite veroorzaalktheeft?'' ))lk ben de Graafvan Naeeau) maar wie zi
jtgij,die
lni
j gcvangen gemaakthebt?'' - ))lk ben dieHertog van Braband,welken gi
j
onophoudeltjlt in het gevecht achtervolgde-'' ))Ach,'' hernam de Graaf, ))aan dit
zwaard, hetwelk vi
jf van uws gelt
jken gedood heeft, moestgi
j nietontkomen zi
jn.''
Dit openhartig antwoord behaagde den overwinnaar,welke terstond zi
jnen gevangene,
zondereenig losgeld,invri
jheidstelde(3). De AartsbisschopvanKeulen daarentegen
zat ruim een jaar in hechtenisen werd onmenscheli
jk behandeld (1). Hàjmoestdag
en nacht de zware wapenrusling aanhouden, wellte hi
j in den slag gedragen had.
Slechtsom tespi
jzigenwerdenhem vooreenoogenblik,helm enhandboei
jenafgenomen(5).
(1.)Y.ZIEEI,?,B.II.bl.318-326. L.v. vEtTllEx ) B. 111.c.21. b1. 174.
(2)PoxTlwlls,Ilkst. Gelr.Zï:.VI.p.166. In hetverhaal van dezen naerkqvaardlgen veldslag
llebbcn wijslcchtsa.vA>uutr,cen ooggetuigeyenzi.
jnenverkorterofnaschrijver'
;t.v.VEIZTHEM,
gevolgd. Verg.overigens de brokstukken uit oude kronijken door wlrx-Exs in deBi
jlagen op
uEEtr mcdegedeeldz bl. 348, 373- 389. Ilagn. Chron.Belg.p.290, 291. J. A zzrolst
&#rozl.Bel
g. Lib. XXI.c. 21. DzvzEvs, Rer. Brah. Zï5.XlI.p.128. PowTaxrs,Ilist.Gelr.
Lib.VI.p. 164- 166. StlcllTEwloRsr, Geld. Gesch.B.VI.bl. 109. V.spu x ,Ilist.m.Gelderl.
D.1.b1.303 312.

(3)Cltron.Ze/sfezldcdapudwlttEMs,Bt
j'lagenop M.MEELU,b1.387.
(é)VAN SPAEN, Ilist.r.Gelderl.D.1.b1.314. ln lletbegzn van oogstmaand desvolgcndcn
jaarswasLàjnog nietontslagen. MrlttEMsy Cod.Dipl.b1.500.
(5)Aeimkronik ,,,',o'
rvocw:uoaxzcx,in wxtsxxsB'
jlagen opv.sEstv,bl.369. Vreesscliik
was de wraak, welke dc Aartbisschop daarna den Graaf van den B erg om deze mishandeling deed

ondervindcn. knot:,in 1295 in ziinehanden gevallen,werd in eenei
jzeren kooigesloten cn
alzoo,naakt en met Lonig bcsmeerdJ aan het stekcn dcr insckten blootgesteld en doodgemarteld.
Zie wlttExsOP V.IEELUJB.1.vs.1464. v.:LI6HTENHORST) Gcld. Je.
sc#.B.VI.bl.108.
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RElxovo van Gelre, dien men herkend llad, werd naar Leuven .vervolgens naar N 2-1256-

relleegevocrd, entotaan zi
l.nebevri
l.ding,heusch en lloFeli
l.k bellantlclg (j).

1300

Hoewel de schitterende overwinning te W oeringen behaald het lot van Ll-mhltrg
beslisle en ditgewestaan B raband ondcrwierp , was echter metlaaar nietalles geëin-

digd. Ontegenstri
jdigha4ouxvanFlaanderen,deschoonvader(1e!GravenvanGelre,
en de geslepenste slaatkundigç s'an zi
jnen ti
jd,ten doelzichzelven hetgenotvan L'
imburg te verschaflkn Zi
jn gedrag laatin ditopzigtgeen twi
jfelovcr, en zeer vaarechi
jnli
jltbediende hi
j zich van denHeerA'an Kalkenhurg , den zwagervan Itrlwoun,
om zi
jne oogmcrlten te bereiken (2). De oorlogontvlamdealzoo og nieuw. Terwi
jl
.

#

VALKEXBCRG zich in ATcpzczz ophield, waarover hcm het stedelaouderscllap was opgedragen , rukte de l'
Icrtog van Bl-alland , welke hem van trouwlensheid en woordbreuk oogstbeschuldigdc
.
y, ppa.maand

, voor zjn slot. Vkx vax-xzxsuso vielonderlusschen in W aalee -

Jzyy

hand en versloeg ilen Heer van z'
klel,
in , die hem was tegengezonden. De llertog bralk

toen laetbeleg op, om hem op te sporen;maar hj wasreedsover deAlaa.
viu A'amen
teruggek-eerd (3). Kleine gcvechten en strooptogten wisseldcn elkander af. Grxs'an
Klaanderen had op nicuw zi
jnelcenmannen tegen Brahand ontbotlen,toen zi
jn neef
V-ILI-EX ran Ilenegoutren ,Bissclaop xan Kam eryk ,eene wapenschorsing bewerkle. De

Hertogvan Braband beloofde zi
jneverschillen metltElxoco betreflblldeLimbuvg ,aan
deuilspraakdesBissclaops,onderboctevanllonderdduizend ponden,teonderwerpen(1).24en
Daarop werd door den Kerkvoogd voorleopig bepaald , dat ltzlworo binncn acht dagen 31 van
i
M-iin-

n zi
jne handcn mocstgestcldworden, terwi
jldaarentegen deGraafvanKlaanderenmaa'
n
'd.

hem L'
lmhurg , Rode en Sprem on,
t zou overlcvercn ; de ovcrige punten moesten

eenigedagen laterbeslistworden (5). Degenocmdeplaalsen werdendoordeVlanlingen , ten behoeve des Bisschops,aan w ovr
rztt vAx Axroxxo , Heer van Bellone, inge- 8 yan

ruimd. DeHertog ecl
atervoldeed nietaan 'sBisschopsbepaling,hetzi
jhi
jdenscheids-ma
Sl2
tIt.
and
man wantrouwde, of dewi
jl deze zijne volmagt was te buiten gegaan door de vri
jstelling van'RElsorn te bevelen,laetzi
j op grond,dat lli
j gcene bewi
jzen Lad,datde
Graafvan Gelrein (lezetusschenltomst,op zi
jnnaam aangegaan,toestcmde(6). Deze
laatste zwarigheid werd wkggenomcn, teen RElwtlvo de handelwi
jszi
jns schoonvaders
(1)V.spwEx,Hist.r.Gcl#crl.D.1.b1.315.
(2)% svlttExs,Introduction,p.46.
(3)Vàxspxzx?Ilist.r.Gelderl.D.1.bl.313.
(4)Nvuory,Gc#czll,
kp.D.1.Oorkonden,bl.11-15. svlttExsJCod.1+1.p.467- 470.
(5)5Tn0r1,)GedettL-lo.D.1.pprâ.bl.15. W-lttExs,Cod.091.p.470.
(6)V.:I,A:?)Ilist.r.Jcllc/-l.D.1.b1.316. MTzttzxszIntrod.p.47.
56 P
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1256 goedkeurdej en aan JAx cxluvAlt'
r bcnevens ltvullxs van R oe'
t-m ond hetverder bevor- 1
300d
.

eren zjner belangen opgedragen werd. DeBisschop drong op 'sGraven uitlevering
aan,doch tevergeefs,waarop hi
jzatx &-anBt.aband in eene boete van honderdduizend
polld besloeg ,deovergave van Lim hurg , Rode en Sprentont voor nietig verklaarde,

13- 16en den Hertog beval, de Terderein bezitneming van Limhltrg te staken (2). Hi
j zelf
Y-W in- llrok zich
lerm . on
vervolgensgelleelaan de zaak en gafw IIUI-EM vanK laandet-en volmagt,orn

1288 den Ilertog van Braband totnakoming zi
jnerbeloftenaantesporen (3). Doch l
aier18 vanvan kwam niets; en alzoo liep deze geheele onderhandeling vruclateloos af.
Win- D

terna.

e Graaf van K laanderen ,de Heeren van Luzemburg envanK alkennurg , Voog-

den van Gelre, ljdensde gevangenschap van szlsot
7o, vatten nu dewapenen wetler
OP. Aveinig bi
jzonderheden zi
jn van dien hernicuwden kri
jg @othctnageslaclztgeknmen. DeAarlsbisschop van Keulen nam er geen deelin. Hi
j wasnog in tlemagttles
19 xanGravenvandenflaz-g,en mocstdaarenboven bi
jeen verdrag aanz-xxvanBraband be11lOei- Ioven
,i
ma
antl
ndcn Limburgschen oorlog (le ollzi
jdigheid te zullen bewaren(4). W AIZRAVEX

1289 van F alkenburg beproefde de stad Llmhurg , wellte de llertog in bezit gehouden
llad cn waar XISRMAN van 'Fïll/tdz?z hetbevelvoerde,door verraad van binnen te be-

magtigen, dnch de aanslag mislukte. Hi
j zelf wertl op zjn slotbelegel-d, tothet
uiterste gebragt en om eenen geheelen ontlergang te ontgaan , gelloo'
dzaakt zich deor
eenen dtlren eetl te verpligten , nimmer weder hetzwaard tegcn Brahand aan te gor-

tlen (5). Devi
jandeli
jltheden duurdenvoort,totdateif
ndeli
jl
kdeKoning van Frank15 vanrù'k tusschen beide trad. Hertog zxx , Graafr-Elxovo enovxvan K laanderen vcr'
W ijn-scheneu teparg
j. en belaofden launnc geschillen gehecl aan zi
jue'litspraak te cnm aantlderwerpen (6). Zi
jwasllooftlzakeli
jltvandezeninhoud: ))DeGraafvan Gelrewordt
in vrjheitlgesteld en zalten behoevedesHerlogs van Bl-aband,afslantldoenvanal
zk
*
jne regten en aanspralken op hethertogdom Limhurg benevensdesloten Uaembottl'e
(Dètpôtzrg P),kFaesenberg ,Ileree en Spl-emont. I1j zalTielaan den Hertog wedergevcn,maar daarentegen den Bom m eler- en Tzelerloaat'd ,voorbehoudens den lecn-

pligt, van hem terug ontvangen-'' De overige punten van minderbelang gaan wi
j
stilzwi
jgentl voorbi
j. In dit verdrag werdenmedebegrependeGraven vanIlblland,
(1)NA'llorvJGedenz'
m.D.1.b1.17.
(2)Nvnofr,Gedenkto.b1.21-27.
t3)Nvllöl'r,Gedenkw.b1.27.
(4)V&x spxEx,Ilist.4).Gelderl.D.1.bl.314. W lttxss) Cod.D tp
'f.p.464- 191.
(5)PcxrlxrspSïdl.Gelr.Lib.YI.p.166.
(6)AYlttExs) Cod.D+
'1.p.502-508.
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van den Berg , van Gulik , van Klee.f en van der J
vtzrà,de Heervan Falkenburg jzg<-

en deburgersvan Eeulen en Jken (1). DenGraafvan Klaanderen,#an Gelreen 1300
den Heervan Falkenburg werden doorden KoningTanFranhvù'k eeneaanzienli
jke
som gelds,aan. den ll
ertng van B'
t-aband tevoldoen,opgelegd (2).
Zoo eindigde na eene meer dan Ai
jfjarige worsteling de Geldersch-Limburgsche
oorlog,wiensnaweeënvoorGelresmarleli
jk en vanlangen duurgeweestzi
jn.RElxorp
moge daarbi
j geen duiln breed gronds en slechts zi
jne reglen op Lzmhuvg verlorell
hebben,die nietverder strelkten dan zi
jn leven,endoor velenbetwi
jfeld werden)maar
zi
jn land was Terwoest, zi
jne schatkist uitgepul, een groot aantalzi
jnerEdelen gesneuveld en de staat metzware schulden belast. Zi
jne bondgen'
ooten moejten voor
verlics aan knechten , paarden , wapenen en de enkosten der vcrdediging van burgen
en sloten , schqdeleos gesteld ; de gelden, door hem opgenomen , zoo M'el a1s die,
welke ten behoeve des llertogsvan Brahand bepaald waren ,Toldaan en de verpande

Limburgsche goederen ingelostworden (3). Grootwaren de eischen desGraven van
Klaanderen , wellteborg voor hem wasgebleven en aanzienli
jkesemmen llad uilgeschoten (1). Kovtna zi
jneterugkomstuitPa1.1j-&,zag lai
j en zi
jne gemalin, om ovI
te bevredigen , zich genoodzaaktdezen , mettoestemming van den Gelderschen adel,
al de inkomslen en opbrengsten nevens helbeheer der graafsclaappen Gelre, Z'
tttplten

sprok-

envan hetland vanKeesel gedurende vl
jfjaren afte staan,tenwarede schultlvreea
r kellu.
-e
.
verellkntl wierd. gaarentegen m ogt de Graaf van K laanderen ,vanneer l1iJ
aan jjet 12:0

einde van den bepaalden li
jd nietgeheel voltlaan was, nog Ianger in het bezit dier
landen en zoo lang bljven, totdatdè afrel
tening geheelgesloten zou zt
jn. RElwovb
beloofde geenebevelen in zi
jn gebied uittevaardigen,zondertoestemming desGravell
van K laanderen , wien lli
j vergunde daarin stadhouders, slotvoogden, ambtslieden,
reglers,schepenen en ontvangersaan te stellen, welke allesop zi
jnen naam deze vi
jf
jarcnbeheeren zouden. Hi
j noodigde alleinwnners en onderzaten der vri
je of Grafeli
jke steden, der sloten en vesten, benevens alzi
jne leenmannen uit, de bevelen
desVlaamschenGraafs te gehoorzamen en dezen alle schattingen te betalen,terwi
jllai
j
hen ontsloeg van den eed van trouw , welken zi
j hem gezworen hadden. Insgeli
jks
verzochthi
j alleingezetenen,de regters,schepenen en ontyangersdervri
jstcden,den

(1)VAx MIERIS,Cltarterb.r.11011.D.1.b1.498.
(2)Zie.dekwijtbrievcnbijwxttExs,Cod.Dipl.p.510,511.
.
$22.
'
(3)V.spazx,lltl.totde Gesch.p.Gelderl.D.lV.bl.320. Ilint.r.Gelderl.D.1.1,1.Verg.lvllol'r, GedenL-w.D.1.oot'
k-.bl.30.No.23.

(:)'
W lttsxs,Cod..
p?
/1.p.516 vcrg,mctp.509,5:0.
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56- inhoud van dezen brief op te volgen en laem met raad noch daad tc ondersteu-

1300 nen, indjen Iaj zi
jne belefle mogt verbreken, maar in alles den Graafvan Flaanderen te gehoorzamen. Overleed die Vorst binnen de vi
jfjaren, han zouden zi
jne
erfgenamen dezelfde regten genieten. Voorts verzocht hj den Hertog van Braband
en de Heeren van Kalkenhurg en Kl
gzk, zich bi
jbrieven te verpligten, hem geene
hulp teverleenen, indien lai
jietsin slri
jd metdezen afstand mogtondernemen. Tevensverzochthi
jdenAarlsbisschopvanKeulen,en deBisschoppenvanLttzh.,Utreeht
enMan&ter,hem metden kerkbantevervolgen,indienlai
jaandeninlloud vandezen
briefnietgetrouw voldeed (1). Xenmeent,datdeGraafvanKlaanderen,totmeerdere zek-erheid, tevens bedongen heeft, dat aEzxovos dochter, pnlLlpp.
:, hem a1s

gi
jzelaarsterzouovergcleverd worden (2).
Onmiddcllt
jk wcrd deze overeenkomst in w erlking 'gebragh. Gux van Flaanderen
stelde in zi
jnen naam den'Hcer van Kalkenhurg tot stadhouder van Gelre aan (3).
Hi
j ontving daarenboven, in mindcring zi
jnereischen, de gelden, welke de K oning
vanFranhrk
jk wegensdenaankoop derheerlt
jkheidFleuaanRElxoroschuldig was(1).
Ongetwl
jfeld om dezelfde redcn,magtigdcn hem de Graafen Gravin van Gelre, om
den Schotschen ll
jftogtder laatstgenoemde,a1s weduwe van den zoon desKonings &an
Schotland,eenejaarrentevan duizend pond sterlingteontvangen (5). Er zi
jn jaren
verloopen vôördatde schuld geheelis afbetaald. Drie jaren na het sluiten van hel
bovengemelde verdrag,gaf deGraafvan F laanderen aan zi
jne vrienden deRidders,
schildknapen,burgers, gemeenten en inwoncrs van Gelre zi
jne goetllkeuring te kennen, dat zi
j hunnen Graaf behulpzaam wilden zi
jn in hetbelalen zi
jnersclaulden en
wi
t
i
#sthun aan, datzi
j de penllingen in handen zi
jner rentmeesters kunnen overgeven (6). Later stond aEzxorb, ter gcdeelteli
jke aiossing, de inkomsten zi
jner goe-

(1)Dezcn merkwaardigen briefvan arstandLceftwlx-tEMsin zijn gehcelmcdegcdceldinziinCod.
D ipl. p. 516. De hoofdinhoud was reeds door vAx spkEx opgegcven in tle btl. tot de fA'
:f. n.
Gelderl.D.IV. b1. 321- 325. Ih'
st.r. Gclderl.D. 1.bl. .
'
122- 321.

(2)V.o.IERGH,Gedenkst.b1.t)5.

(3) Ditbliiktuiteen kwijtbriefvandenIlecr van Falkenburg,den 12v.Zomcrmaand 1292.
Ar. spksx, lnt. tot de Ilist. r. Gelderl. D.lV.b1.325. V.o. :Elou, Gedenkst.b1.55.

(4) svllorF, Gedenkm.D.1.Oork.bl.34.

(5)V.o.SEMGII?Gedenkst.b1.55. Devolmngtisvan den 31v.Blocimaand1292.
(6)V.o.BEEGJI,Gçdeklkst.b1.55)L6. Debl.
icfisvan 4v.Lcntfmaand1293.Verg.>.sl'As>,
Inl. tot de SCal.r. Gelderl. D. 1V.b1. 326. Ilist.w. Gelderl.D.1. b1. ,
325.
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d
eren gn Frankrg
yk aan zi
jnen schoonvader af (12. Tweejaren daarna benoem-12
56d
1300
en de beide Graven eenige scheidslieden, om de nog hangende zaken tusschen

llen te vere/enen (2). Dit liep vruchteloosaf. lmmersonder orl's opvolger, hoBERT, was szlxot/o den Graaf van Klaanderen nogxi
jf en twintig duizendponden
èelderschemuntschuldig, voor welke hi
j zi
jne Fransche goederen geheelmoestafstaan (3). Daarentegen had hi
j zi
jne dochter pnxsrppx uithare gi
jzeling terug ontvangen (4). Doch ook ditschi
jntnog nietToldoendo geweestte zi
jn, daarRExxovo
twee jaren later, aan de ingezetenen van den Tielermaard over de gelden schri
jft,
welke zi
j t0tvernietiging van de Vlaamsche schuld hem betaald hebben en nog betalen
zullen (5). Er verliep wedereen tweelaljaren,voordat de geheeleachterstand was
afgelost(6).-HetVlaamsche bewind in Gelre had echter vöôr dien ti
jd een einde genomcn. Het
bli
jkt,datditreedsmet hetuitbarsten vanden oorlog der Vlamingen tegen de Franscben in twaalfhonderd vî
jfennegentig,geschied is(7).Anderen meenen,datGt:1eel)
jaarlaternog in Gelregeheelmcesterwas(8). RElxocnbleefondertusschenaldienti
jd
door,in hetvollkomen bewind zi
jner landen en oefende daden van hooggezaguit;ook
wordtin de oude Geldersche staatspapieren naauwelt
jlks,en slechts in hetvoorbi
jgaan,
van deVlaamscheheerschappjgewaggemaakt(9). Keizerztvoox.pbevestigde hem inde

(1)%.n.:EItGI,Gedenk&t.b1.68. De briefi:vanden 15van Slagtmaand 1296.
(2) %.D.BERI;II, Gedenkst.bl.92. Verg.b1.63.

(3) Zie hetverdrag tusscllen ROBERT en ItxIlorD van den 30 v.oogstmaand1305,Lijv.n.
AERGII, Gedenkst. b1.96.

(4) Zie den briefvan RElxoro van Gelre, den30 v.Oogstmaand 1305,bi
jv.0.gEI
TGII: Gedenkst. 1)1.95.

(5) V.spzlx, Inl.tot de#t
'df. r. Gelderl.D.lV.bl.329. Cod.D2
>l.p.35. Ilint.p.
Geldevl.D. 1.bl. 327, 328.

(6)l3oxTAzrs,Ht
àt.Gelr.Lib.VI.p.180.
(7)VAx spwzw, Inl.fpfdeIlist.r.Gelderl. D.IV.b1.326-328. Ilist.m.Gelderl.D.1.
bl.325, 326.

(8)V.n.BEILGII:Gcdezlâdf.b1.64.
(9)V.Splxx, Inl.tot de Sïdl. r.Gelderl.D.lV. bl.328,329. Versclàeidencbewiizcn
ltiervan zi
jn tevindcnbijxAnol'
r;Gedenkw.D.1.oork.b1.30-108.
*F
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1256- muntgeregtigheid , welke hem reeds achtJ-aren vroeger was geschonlten, metverlof,
1300 de munt naar we1gevallen , van Jrnl
tem naar Ilardermfl'k of naar Roermond le
.
31 vanNerplaatsen; een voorregt dat naderhand door Anox.r van N a&aal' en ALBRECHT s'an
110Oim'k b

12a0 oostenrù ekrachtigd werd (1). Op denzelfden dagvaardigde xrnox,v een bevelschriftuit aan de Friezen, dat zi
j den Graafvan Gelre, welken lzt
j twee dagen te
voren het bewind over Friesland, behalve over hel gedeelte dat aan Ilolland belaoorde, had opgedragen , in alles zouden gehoorzamen, en gelastte de omliggende

Z00geesteli
jkealswereldli
jkeVorsten,hem hulp en bl
jstand tebieden(2).Hetschi
jnt
dat RElxoro zich naar Frieeland begeven, althans het doel gehad heeft, tle land-

A'Oogdi
j te aanvaarden, welke hem zelfsmet de magtbekleedde, om in halszaken te
vonnissen, regtersaan te stellen en de inkomslen tehegen, die hi
j echteraan den
Keizer moestverantwonrden. Ten minste de Abtvan hetCisterciënser klooster K laar-

25
Wi
via
nkamp,hetoudsteinFrze&land,vermaande,uitnaam zi
jnerorde,deovcrigeFriesche
ll-

maan'd.abten ; een hunner aan den Graafvan Gelre te zenden ,om hem in hetbellandelender

Frieschezaken behulpzaam tezi
jn(3). He@bli
jktechterniet,datditverder van eenig
gevolg geweestis, ofschoon de beide onmiddelli
jke opvolgers van KeizerRrpox,r deze
schenking of opdragt, ten behocs,e van den Geldcrschen Graaf herhaald cn bevesligd

lzebben (4). Men vernaoedt, datRElwovo ecnigepogingen getlaan hceft, om zich in
hetopgedragen bewind te stellen , die den Friezen niet bellaagtlcn cn totccnen oor-

1og ofopstand tegen hem in Fre
-ealand aanlciding gegeven hebben (5).
Een nieuw bewi
jsvan 'sKeizersgunstige stemming,ontvinghi
j door dc vcrgunning,
om Staveren op de K eluwe, tot eene stad te verheflkn , helgeen setlertdoor den

Roomsch-keningAoox,r van Nasaau bevestigd werd (6). Deplaatsontving inderdaafl
stedeli
jke voorregten van RElxovo, doch zi
j en llare burgcrs bleven hem eigenhoorig
en moesten jaarli
jks den honderdsten penning van hunne goetleren opbrengen. Het
plan hier eene stad te bouwen is echter, en welligt uit hoofde der nabi
jlleid s'
alë
(1)5vlI0rF,Gedenklo.D.1.oovk.b1.33,cn aant.(1).
(2)l3oxTwwrs,Ilist.Gelr.Zv1?.V1.p.166. V.sl-lcrl'
rEsHons'
r?Gelders.Gesch.1).571.b1.107.
NYIIOFF, Gedenkw. D.1.Oork.b1.33.

(3)Nvuorr,Gedenklr.D.1.Oork.bl.34.
(4)Pox'
rwsrs, Hist.Gelr.Lib.V1.p.171. NvHorF, Gedenkm. D .1. oork. 1)1. 46, 47,
V.sp&ElJ H ist.r. Gelderl. D .1. bl.330.

(5) V.spwx,,Ilist.m.Gelderl.D.1.b1.331.

(6)PoxTAxrsyIlist.Gelr.Z;
'i.Y1.p.167,168. V.>Il
(nI,,Cltartel-b.1,.Ilbll.1).1.bl.537.
7. stlcnTExunas'
r, Gelders. Gesclt. B. V1.1)1. 107.
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Ilardertrl
jk, nictverwezenli
jl
tt. HelslotStareren werd laler (1c0r Rtlsoro aan dc12.5(1-

sT.zAxsHecren geschonk-en, e11is vervolgens in andere handen overgegaan. Ten ti
jt
le 1301)
van Herlog KAREL van Egntond was tle cigenaar van dit goed verpligl, tegen genot
van zes malder rogge 'sjaars, een zel
ter gelalwitle paauwen te houden,om in den

witlen vederbosvan'sHcrlogshelm tevoorzien (1).
K

Wiet lang na deze s'ergunning overleetl arnolzp van Atzlwlvzg , en de lteuze tler11 van
v.llooieurvorsten over eenell opvolger zweeftle tusschen Anol,v van A cz-t
vc'
?
,
4 en REllorn ran maand.

Gelre. Eilldeli
jk werd Anol,vvcrkoren enteAken gekroond. RElxocpbcvond zicll, 1291
naargissing,om dien li
jd teRomeen zou aldaardie twee gunstbewi
jzen van den Paus
ontvangen hebben,waarvan de brieven zi
jn bewaard gebleven (2/
h. Bi
jden eersten
brief wordthem vergund, wanneer llelland onderden groolenkerkban (lnterdlkt)1
Avi
A'a
n
nligt,de dienshvoorzich en zi
jn gezin metgeslotcn detlren in zi
jne kapelte laten ver- term.
rigten,mils hi
j zelfgeene redeq tot den bans-loek gegeven heeft;en bi
j den tweeden,23 vaa

datzi
l-nkapellaanecndraagbaarallaarmogthebben,om voorhem en zi
jnhof,waart
W01j
'
mn.

;i
jzich bevonden,de mistebedienen (3).
RElxouo m oet om dezen ti
jtlinvericlzilmetdenaburigeVorslengeraaktzi
jn. Hi
j
vcrscheen althans op den Rjksdag teNeurenherg ,om bi
j den Keizerregt1c verwer-14 van
asm.
V0n. OI
) zi
jn verlangen bepaalde-:1)OIz1?, ))dateen opkomend eiland ofweerd in dcn Qr
jzaa
Aï
p'zl of eenigen anderen strnom , aan den Graafbchnorde,welke hct geleide en de
lollen op dien stroom bezat, en nietaan den Graaf,wiens regtsgebicd zich langs de
oc&-crs uilstreltte-'' Nevens eenige andere punten, werd tevens vaslgesteld , dat))niemand in ecn graafscllap cenc sterkte m ogtbcuwen buiten 'sGraven bewilliging ;en alle

belegeringcn van sloten, op 'sKeizersbevclmocsten opgebroken worden (1).', Deze
laatsle bcpaling ltwam RElxoco inthetbi
jzonderte stade, toen de lleer van Kalkenhtll-g en de Graaf yan Loon hetbcleg voor Borne geslagen hatlden ,uithpofde hunner
zchuldvordering op den Graafvall Gelre,die sleeds in geldgebrek verkeerde en wien

0v1van F/t/cz?f/tarctl onlallgs op nicuw eenesom hadvoorgeschoten (52. Rxlworo
wendde zich tot den Keizer, welke beval, dathetbeleg zou opgebrokcn worden en,
vAx Ivoox en VA:KENBURR hunne eischen voor heln , in regten tegen den Graafvalz

(1)V.s:kEx,Hist.r.Gelderl.D.1.b1.331-333.
(2)
7.
spAEx
, Ilht.m.Gelderl.D.1.b1.333,3340
*
y
'
?

(3)NvnôrF,Gedenkm.D.1.Oork.b1.39.

(4)V.Mlzals,Charterb.r.11011.D.1.b1.550.
(5)7.o.BeILG,:Gedenkqt.b1.53.No.XX.XI11.L1.60.N*.XLIY,
1l.DMEI.
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1256- Gelre zoutlen brengen. Hf
j gelastlelevensden Aartsbisschop van Keulen cn den Gra1300

atlxanven vanIlenegottlren,Holland en Xleef,ditbevelte onderschragcn en desnootls
tlrasi le verdetliging van het slotB
'prx: behulpzaam te
maand.RElxouo nt
zi
jn (1). 9eKeizerbe1294 perlttehierbi
jnielzi
jne gunstbewi
jzen. Terwi
jlhi
jRElxouoin hetbewind overbkl-esland bevestigde,bepaalde hi
j, dat indien (leGraafvan Gelre geen manneli
jl
toir achterliet, zi
jne oudste dochter en harenal
tomelingen,en bi
j ontstentenisvan deze,de
daaropvolgende oudste dochter en hare afslammelingen in rang, tot de laalste t0e,

hem in het gebied van Gelt-e,zoowel alsin alle Ri
jks mansleenen en achterleenen ,
21
Louwva-nzouden opvolgen (2).
maand. Het was geen wonder datrxzïxovn, zoo hoog bevoorregt,zich met den Hertog van
1295 eg.ahand en de Graven van K laanderen en Bar , in den oorlog tusschen F't-ank-

'
r'
J-/ZenEngeland,aal, dezjde van den Keizer schaarde,welke voorhonderdduizend
marlt zilvers den Koning vanEngeland bt
jstand belooftlhad. Hi
j en de Aartsbisschop van K ettlen verbonden zich , hunnen Opperheer dtlizend gewapende mannen,

waaronderhonderd vt
qftig Ritlders,tegenvergoctling van honderd duizend ponden tournois, gedurende zes maanden te zullen verstrekken. Aoolzv verklaarde wel den Ko-

ning van Fl.ankrq
j'kden oorlog,doch bepaaldo zich hierbj enbezigdehetEngelsche
goud , om zich tegen de Duitsche Vorsten te handhaven , wellte zamenspanden om

hcm van den troon testoolen. Hi
j lietderhalî
-e den Graafvan F laanderen,diethans
tloor al de magtvan Frankrù'k werdaangevallen,aan zi
jnlotover. Ditvoorbeeld
12:7 werltte besmelteli
jltop demcestezi
jnerbontlgenoolen,wcllte geli
jk deGraafvanGelre,
naarhupnehaardsteden terugl
teerden..Anolapkonde echterzi
jn wankelend gezag niet
lang onderschragen. Zi
jn mededinger ALBI
UCI:T vanOoatenrljk,voorwien ook aE1woco,alle weldaden vergetende, en welligt op aandrang desGraven van K laanderen ,

:llooxia-nzkck verltlaarde, werd in zjne plaals vcrkoren,en knrldaarnasneuvelde hj in den
maandYeltlslag bi
jSpLt-e(3).
1296 Denieuw ontslanegeschsljenmetKteoy ovzvhetRjjkezvaldjdeinkomsten van den tol
te Lohztlt en de tienden vanKonnepel,well
keden GraafvanKleef tenbruidschat
waren toegewezen, hatl men hel jaar te voren door een verdrag veregend,waarbi
j
-

Rslxouos dochter, Mz
kho,
kazr
ruz
t, die aan hethof haars grootvaders ovI ran F laande-

(1)V.sp.
kzx,Inl.totdeflïdf.r.Gelderl.D.IV.b1.330.Cod.Dipl.p.27tH ist.t?.Getderl.D.1. bl.328.

(a)v.sp.
kEx,lttl.totde#11.r.Gelderl.D.II.bl.2i3)214.Cod.Dz>l.p.89.verg.Ilist.
r. Gelderl. D.1. bl.31
16J 337.

(3)V.spzzx)Ilist.r.Geldeïl.D.1.bl.337-339.

D ES Y A D ERLA N D S.

3-en werd opgevocd,metnlRlt,ErfgraafA'an Klee
f,A'erloofd wcrd (1). Tusschen Grl12
13
50
60
en RElxouo rees spoet
lig tlaarna een twist, waarvan t1e oorzaalt niet gemeld wordten

wiens beslissingaan deHeeren A'an Illtik en Falhenhurg werdopgedragen (2). llet
bli
jltt niet,dataEllorn zich eenigzinsmetdeUtrechtschezaken,of onmiddelli
jk met
de llollandsclle binnenlandsche verschillen bemoeid beeft. Xen acht het evenwel niet

onwaarschi
jnli
jk,datlli
jin hetgeheim demisnoegdeHollandscheEtlelen zalondersteund
hebben, dewi
jl zi
j, methem , Engeland waren toegedaan, terwi
jl Fruonls V naar
Frankrç
jkovcrhelde(3). Ditgevoelen wordtversterktdaarmenweet,datovsBaEcll'
r
en zi
jn zoonztx van -lzztâ-fclnietongunstigin Gelk-eontvangellzi
jn(4). Daarentegen
had lat
ljeen werkeli
jltdeelgenomen in den oarlog der Heeren zwEoEiten IIERMAX van
F oorat, met de steden Ddr:pkfcr, Zwol, Arcpzp:zl en eenige'der naburige Edelen.
lletbelegerde slot K oorat werd door hcm ontzet, en voor deze dienstbetooning bewe.

zen hem de eigenaarshuldeals ledigmannen (5). Niet minder deed lai
j zich gelden
tegen OTTO ,lleer5'an Tureyt,en dienszoon ALARO,welke zich ,men weetnietwaarin ,

tegenhem vergrepen hadden. Zi
j werden genoodzaakthun slotaan hem op te dragen, 12tB
en ontvingen het uit genade weder in leen terug ,onder s'oorwaarde,laetvoor hem en

zjnenakomelingena1seenopenhuistebewaren (6).Kort daarna sneldelaj,op Keizerli
jltbevel,nevensandereHeeren,denAartsbisschop van Keulen tegen eenige Edelen ter
hulp,welke hetslotKeizeratreerd metgeweld hadden ingenomen. Hetbelang zi
jlcr
iutphenscheonderdanenwashierinbetrekken,dewi
jlhunaldaarvrjdom van toldoorde14 van
Keizerswas5rerleend,welken ALBRECIITbevestigdhad(7).Hi
jmoetinsgeli
jksmetdestadSP
ker
Oklm .
Keulen oorlog gevoerd,enbj helvredesverdrag achthonderd marlk van haar ontvan- 312va
99a
genhebben (8). Op heteindedesjaarssloothi
leen verbondmetGERARB,Graafvan ôvijn.
.

m aand.

(1)PoxTàwrs,Rht.Gelr.Zf:.Y1.p.169.
(2) V.n.SERGII, Gedenknt.b1.92.
(3)V.spzEx,Ilist.p.Gelderl.D.1.bl.344.
(4)%. sp&zx , H ist.r.Gelderl.D.1.bl. 34i.Deovcl.levering mcldtydat GlzsBltxcuT ran 2.- stelnaar hetslotDoornenbul
g yin deOver-Betttme, gevlugtis.llctisopnacrkeli#
jk,dataldaal.in
ccn dervertrekkenz het geslaehtregister van hctlluisvan Atnstel, de afheelding van Gllsnl
tEcuT
ingipsaan den zoldcr, en cçnprachtigschilderstuk?zi
jnevlugtuitJmstelredankvoorstellepdey
.

bcwaard worden. Geldersche ro/âd-zlf-clcâ voor 1838,b1.139,140.

(5)Zicdenbriefyan den 7de
.n van Slagtmaand 1295)biiwvuorrJGedenkto.D.1.oork.b1.50.
(6)PaiTlwrs,Hist.Gtelr.Lib.VI.p
70. Ycrg'.xvnorr)Gedqnkw.D.1.Oovk.b1.62.
j .1
(7)Xynorr,Gedenkm.D..1.oork.bl.63.
(ï)7.spàsx,Rist.r.Gelderl.D.1.b1.312.
'' '*
'
e
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12
56- Gulik, die hem tegen al zj.n.e vi
janden onderstand l:eloofde,uitgenomen legen llet'
1300 R i.
glt,denKoning van Frallkrt
qk en tlen llertog vanBrahand (1,
).
FalEssaxp. GltoxlwoEx. Terwi
jl de gcschillen met buitenlandsche magten Gelre
den olldergang dreigden , werd Frzeeland, inzonderheid bcoostcn de Lauulere, veortdurcnd door binnenlandsche onecnigheden en bel.
oeringen geschokt. Dit vcrhindertlc
echler den Friczen niet, in den twecden kruistogtvan LonEnrxzK IX naar lletOoeteln
deel te nemcn. Hunne neiging voor deze wisselvallige toglen was stcctls lcventlig gebleven, en de herinnering val)hunne dappere daden in Palestl-na nietverloren. Uit
1260 dien hooft
le zond zeltere broederTHOMASj 'sPausen afgezant en Bisschop van Bethle-

â,cm ,uitPtolemaia eenen bricfaan allewerelzll
jltcengecsleli
*
jltebestuurdersinFrzet.land,in wellten hl
j vermaant,t1evrouwen afte raden,in dcn aanstaanden kruistogt
ter betlevaart lnede te treltken,gell
jlkvrocgerhad plaats gelaad,dewi
jlditgeblelten
wasder gnede zedcn nadeelig te zi
jn.Men moesthaarbewegen de geltlen,totditdoel
afgezonderd, naar hetHellzgeLand overtezenden,ten vare zi
j daarrnede dekruisvaarders ondersteunen, of eenige plaatsvervangers Avilden huren. Tevensuit l
ai
j den
wensch,dataan die Friezen,welke vöörticn ofmecrjaren zich melhetkruisgetxkend hadden, hunne gelofte llerinncrd werden.Bi
j Mreltige redenen van vcrschconing ,
konden zi
j zich van deze verpligting vri
jl
toopen en zouden dar),geli
jk cok devreuwen,cvenzeer aiaat van zonden verwerven,alsofzi
jzclven.hetHeillkeZczltfbezocht
lladden (2). In eenen anderen brief schetst11j ecn tafereel van del,treurigcn toestand van Palestina door de Xongolen bedreigd, die reeds B agdad , J leppo en

Damaekue aan zich ondcrworpen hadden (3). De nederlagen, dezen veroveraars
.sedert'in Syrzè'loegébragt,bevri
jdden het Ileilzge Land vonrllunneheerschappi
j.
W elllra ecllter werd di! gewest lleviger tloor (1e Saraccnen aangetasten t0tzulk ccn
uitcrsle gebragt, datI-ooEw lllt IX van Frcai-rf
-j
i-cp nieuw lletkruisaannam ,enPaus
1268 csEusxs1V'in hetalgemeen ,alle Christen voll
kcn opwekte, in dien logtdceltcncmen.

DeKoning van Fraltkrl
jk noodigdedoorbrieven inzondcrhcid deFriezell'
laiertoeui'
t,
cn zond ncvens anderen oolk zekeren nEa.
&.
wous of oEhAanl;s,die het klposter tlcr Ja-

kobjnen te Norden gesticht heeft, ter kruistogt prediking naarFr,
ieeland. ln de
kerken wertlen bussen geplaahst tcr inzameling der oflbrgaven op zon- cn feesldagen ,

cn hun, die offerden,s-i
jf dagen aflaatvan brootl en waterverleend. VclcEdelen,
y'
i
jkcn cn armcn namen hetkruisaan, De sehranderc t4zltBaAxo,Abt van Dokkttm o
41)Nvuor:)Gedenhto.D.1.Oork.l)1.77.

.

(2) Ml
rxcnsls Cltro3t.p.161, 162. Ovcrgenomelt door v. MxERls, cltartcrb.p.11011. D,le
bl.336, cn scllwlRTzExsEltc, Charterb.m. Ff-f
'edf. D. 1. la1,95.

(3)Mzxcnxls Cltt-on.p.159-161.
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#53

saaakte vervolgens in naam des Konings beltentl,datlaetvertrek der kruisvaardersnaar1z56-

hetIlezlzgeZcz?d,uit de ha'
ven van JlgueeJf/z-/:.
vflguaeMovtuae) tegen den 1200
A'iercn twintigsten A'an Zomermaand s'an lzetaanstaant
lejaarbepaald was(1).
In alle deelen van Frg-eeland wcrdcn schepen en xnanschappen ter kruisvaartuitgcrust. Daar men echter voor een te grootaanlalbehoeflige deelgenooten vreesde, bepaaltle men, eersl in Firelzngo en daarna in hetgcheele gewcst, datlieyer een geringer gelal, maar goed uilgerust, ztm vertrekltcn , dan eene groole doch belaoeftige
m enigte, die uit gebrek aan het noodige weldra terugkecrcn ,of in laet Ooeten onnut
>

en zelfstotlastzi
jnzoude.Erwcrduitdienlloofdevaslgeslcld,datiederkruisvaarderlelz
minstezeven marken slerling aan geld,bcnevens de nccdige L'lccdîllg en vapencl), zes

tonnen boler,eenllam (pernam deccrz?ïizzz-porel-niat,andcrhalvezi
jderundvleesch,
en eene mw
udde of twee viercndeelen ,
m eel zou m edebrengeia. Toen alles gerectl
was, gingen (1e ls
'ruisvaarzers, na het houden '
eener laooge mis, ont
ler'vele laeil-.

wenschcn scbeep, terwi
jl diegenen lan hen, welke zich aan moord en doodslag
schuldig gemaakt Latltlen aiaat verkregcn. Xet gunstigen wind stevenden zi
j naar
B orkum , onder E m g-ego , de algelneene verzamelplaats derFricsclle schepen , doch 28 vân
-

.

-

Lcnte-

werden daar doo.
r tegenwind tll'intig dagen ropgehouden. 'Vtftig Loggen waren uitmaand
Frzesland s'erlroklten , van velke F l-velingo s'ier had geleverd. De vlootliep om- 1269

slreeltsHcmelvaartsdag in eenehavcn van ,
K laanderen binnen,waarzi
j.eervolontvan-1nl
2ovcain
-

.

om de geledcne zeescllade le'herstellen en zich maan4.
Zen wcrd en eenigen tld vertoefde, '

vanhetontbreltendetevoorzien (2). Na eenenonvoorspoedigen togtkwam zi
jteAlar-.
w.
:ïJJ:, nabi
j de haven van Jl
gues Jl/z./e.
v, doch l'ond llier nietden Koning van
Frankrl
j'k, wcllte naar T'
unl
-s vertrokken vas, toen deFriezen.op denbepaaldcn
ti
jdnietverschenenwaren (3).
Terwi
jlLonzwzzK IX deSaracenen opdekuslcnA-anNoord-lfr'
ikabestreed,waren
deFriescl
ae kruisvaardcrstotaan Savdhlq
-è'voorlgezeiltl. Zi
j beslolen,ingevolge llunne geloflz
e, reglstreeks naarllelJleillkeLand te steA-enen, doch rigtlen, op sterltev

(l)MExcosls Cltron.,
p.172
.,173.

.

(2)MEt
lcoxzs Chron. p.173, nocZmt deze-vlaamsche Laven Stein, ofnaareene andcre 1e-.

zing , Sytmt. W EsTEsoonp: Jaarb. r. Grott. D.1. bl,350p verstaat Licronder lletbellcndc Smin

in ylaanderen. Mr. nlnxs, Nederl. en de A'
rtlz-df. b1. 311, vraagtoflzetookOstendezijn
kan ? USBO Ehlxlrs, ller. Frisic. 1
.F df. Z2J.XI.,p. 166, '
laat den naam wcg en wordtllierin
.

doorscuoTAxrs, sJoEaos cn desclll'
iei
ersvan dcn Tegenko.é'
/ccfm.Friesl.gcvolgd.
ev

(3)Mzxcûxzs cltron.p.173l174. Vcrg.olRKs?X ederl.ew ,deW rll///gfew,bl310- 312.
ren de lant. aldaar.
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23
.
50
60
- aandranc
- hunner geesteli
jke opperhiofden ofraadslieden (praedlkatores), denkoers
-

naarFàzz?z-J..Bi
J. hunne aanltomstwas xuonEAvlzlt IX , benevenseen zi
g.llcr zonen en vele
.

kruisvaarders,onderde vermoei
jenissen en pestzielkten bezwelten..
' Op raad van 'sKoningsbroeder,XAREI-van Jzt/t??i,verkozen zi
j unxnl
llx,Graafvan Lltzemburg,een
lnaglig , dappcren oorlogzuchtigman , totlaunnen veltlheer, onder hetopperbevel,naar

laetscbi
jnt,van Graaf(9rxvanFîttczkdcrczd,dievurigi'erlangdehen onderzi
jnevanen
geschaard tezien. Ook hierverlooclaende zich nietdcr Friezen heftige aard,toen zi
j,
lzetdralcn desopperbevelhebbersmoede, op hunne wi
jzede Saracenen wilden bestri
jden, die met eene ontelbare menigte de vlakte tusschen Tt
inl-s en de legerplaatsder

Christellen bedelkten. Naauweli
jks kon de Graaf van Klaanderen hen zo0 lang bedwingen,totdat.lli
J'zi
jnebenden behoorli
jk geschaard en voor overrompeling en hindèrlagen beveiligd had. Nu sloothi
j zich den Friezen aan en vermaandehen,zi
jne
ruiteri
jniet uitonversaagdheid vooruit te snellen, maartevolgen en methaartegeli
jk den A'i
jand aan te vallen. Eene menigte Saracenen sneuvelde door hetzwaard,
en velen ltwamen om in de golven van eenen inham der M g-ddellandeehe zee,

jgaan
werss'aartszi
j getrachtlaaddenzich doordevlugtteredden. Daarechterdekri
de zi
jdederChristenen nietmetnadrult werd voortgezef,keerden de ongeduldige Friezen naar hunne schepen terug en stevenden naarPtolemaïe, waarzi
j zich, na een
t
o
gt
,
ont
s
c
l
z
e
e
pt
e
n.
Ye
l
e
n
war
en
do
or
ge
br
e
k
e
n
z
i
e
kt
e
o
mgekomen ; de
luoei
jeli
jken.
ue, onder toezegging van herovergeblevenen werden door den Aartsbisschop van Tyr.
nieuwing der aiaten, naarTyru& gevoerd, dewi
jlllierhetgevaardreigender wasdan
voor Ptolemaïs. Zoo lang de Friezen i))het Heilzge Land vertoefden, heerschten er
rust en 5rrede. Het verdrag echter door KAREL van ZPJ-/?Z met Tanh geslolen , en

1270 het vertrek der Fransche Versten naar E '
uropa, deed ook hen besluilen P aleetina te

5-erlaten, dewijl zi
jte gering in getalwaren, om destecdsaanwasseiademagtdersaracenen te wederstaan, ofA'erder ietsvan belang uitte riglen. Sommigen waren reeds
xroeger,dochwzonder verlofen op eenè schandeli
jke wi
jzevertrokk-en. Xetoverleg van

den Aartsbissclaop van Tyrue en derRidzersvan s,.zwx,hernamen zi
j dereisnaar
llet vaderland, doch lielen eenevri
j aanzicnli
jkesom terverdediging van hetRe
lzge
*i
Land achter. Zi
j A'oel-rn op verschillendeti
jden, naarAerschillendehavensvan E.
uropa) xelen van ben zagen den geboortegrond niet weder, en dè'aàdbren ka rden

daarnaakt,berooftl,en gedeelleli
jk in vreemdeschepen terug (1).
(1) AlE.
xco#ls Cliroh. p. 178-180. Dlilts, Noord-xederl. en de frMz
-df.bl. 314-318.
Yerg.over dezcn kruistogtwIxsExlus, Cltron'
.r.Friesl.B.YI.bl.172, 173, en fnBo zxxrrs'
,
R er.Fz'
ï:.# t'
4l.Lib. XI.p.165- 167, v'icn scnoTwwrsJ Frienche A44f.B'
.V.bl.139-,140,
cn r. sznElll)s) Fr.Jaal.
h.D.111.b1. 99- 96 ) volgcn.

D E S VA DE R LA N D S.
Alel den val van P tolem ai'e in twaalf laonderd een en negentig, geraakte geheel jz5c
P alestzna in hantlcn der Saracenen. Vruchleloos trachlle men eok in Arederland den 1300-

i
jver vnoreenellnieuwen kruistogtop teweklten (1). Zulk eenen indruk had echter
de dappcrheid der Hollanders en Friezen , in deze logten beleond, achtèrgclalen , tlat

op hen bi
jzonder de aandacht gevestigd werd, toen men in devecrliendeeeuw aan
eene herovering van P aleatzna weder begon te denken. Onder devolken ,welkehier-

vooruitnemend geschilttwaren, worden dooreenen ti
jdgenoot de Friezen genoemtl,
))dieten westen van kKestfalen aan dezeewonen, geli
jk o0k debewonersderge-

weslen Duland Lllolland) en Syland (Zeelandt, ten westen vande graafschappen
Gelre en Kleef. )Dezevollten,'' '
voegthj er bi
j, ))bewonen eilanden,stranden of
r
i
v
i
e
r
e
n
,
di
e
do
or
hun
l
and
s
t
r
o
omcn ;uitdien hoofde weten zl
oevers van groole
j op
buiten- en binnen3vateren uitmunlend te varen ,en is van hen de beste raad en daad te

verwachten,tenbehoevevandevoorgenomenverovering van Egypte(2).':
Ondertusschen was Friesland ttlsschen de Lattmere en E ems door overstroom ingen
en aartlschuddingen vreesseli
jk geteisterd geworden. In twaalfhonderdtwee en zestig

had een geduchte vloed de di
jken doorbroken en helzoutewater overdevelden tot
eene geweldige hoogte opgejaagd. Een aardschok had nietalleen den klokketoren te
JFittewlerum ongemeen doen schudden,maar o0k aanmerkeli
jke schade aan kerken,
kloostersen woningen toegebragt(3). Vi
jfjaren.laterwaren dedi
jlten wederom bezweken en nieuwe verwoestingen door het water aangerigt. Slechls Fzrelzngo was

vri
j gebleven,dewi
jlde di
jken daar meer dan eldersverhoogdwaren.Deverarmden uit
deomliggendegewestenhadden hieronderstand gezochtendien,vooralbi
jdekloosterlingen,gevonden (4).Deie gastvri
jehulpbetooning wasongetwi
jfeld helweldadig gevolg derovereenstemming ,well
te thans tusschen de bewoners derverschillende gemeenten van ditgewejtheerschte,en die uitden in destad Grong-ngen herslelden vrede was

voortgesproten (5). Dezevredewasin twaalfhonderdachten vi
jftig dooreen altjd.

*

tlurend verbond tusschen de Fivelingoërs en de eigenërfden van Grbngngen .gevolgd.

Hierbi
j gaf men elkander wedcrzi
jdsverzekering voor de veiligheid van personen en
goederen, en kwam onderling overeen wegensde boeten en str'
afen op dootlslaj,roof
f
*1)VAxwzzx,Ilist.Wr/zzdwf/gldez:,D.1.b1.297.
(2) Mlalxcs sAwrTks zoRsEttrs, Secreta Jdeîïzfw ct.ncisJLib. II.p.4.c.18Jaangehaald
door olaKs, Noord-Nederl. en de K lvuist. bl.319.

(3)MExcoxlsCltron.p.166j-167.
(4)MExcoxls Cltron.p.168.
(5)Zic hiervoorJb1!328.
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1256- en andere mist
laden. De aebannenen en voortvll
lgtigea wegenseen beltend misdri
jf,
1300
-.
zou men wederkeerig verdrlven; en ter handhaving dezer bepalingen elltantler, zoo

dikwi
jls het noodig ware, met raatlen daad ondersteunen (1). Xenverwondere ziclt
nictover dit verbond. Dergeli
jke overeenkomsten van onderlingebescherming,werden
voor zeer geoorloofd gehouden en dikwerf ttlsschea de steden en gemeenten in het

Ri
jl
kgesloten,zont
ler datzulksa1s eene lnbreuk ophet.Keizerli
jk ofKoninltli
jl
t gezag
besclzoawtl werd. Daar nu Gronlngen reeds eene bul-gerschap uitmaakte, zoo zien
wi
jhier de erfgezelenen dier slatl en niet haren Burggraaf, als hantlclende pcrsonen

optreden (2).
Slechtseepigejaren had di
tgedeelte van Frlealand de weldatlen van binncnlandscho
rust en

vrede genoten,tocn hetoverll
jden van oxlx.o,den zoon van slltlto en Delten

van Fermeam , toteenen hevigen ogstalld in het,Oldam ht aanleidilag gaf. RooBERx ,

1270 een man van aanzien.en bloedverwantvan oAxlto,had voor zi
jn zoollte, cellltnaap
van veertiea jaren, (le lkerk en hetdeltenschap van Ferlnsum ,wier besltltlr sinds
langen ti
jtlin hzln geslachtvan vader op zoon was overgegaan,van den Bisscllopvan
M unater verworven. Naar de oorspronkeli
jlteinstelling echter,moeslen jaarli
jksde
Dekens, en wel doo.
r dapriesterscn ltapittelheeret
a Leapltularea)verlkozen worflen.
Van dezen regelwas,men in dit gcwest ten platten lantle reeds lang afgewelten, tlc-

wi
jl de Bisschop van M aneter, tn hel bclang der godstlicnst cn zeden hetbeter
ge
*oordceld had, dergcli
jke betreltkingen aan voorname Edellieden en leeken optedragen,wier invloed en gezag de l
terkeli
jl
ke wetlcn melnadruk konden laandhaven.
Tegen de verkiezing van RooBEaxs zoon verzette zich w ILBERT EppEat4t, insgeli
jks
cen vermogend man, die de gemeenle van bet Oldamb'
t in beweging bragt. Hi
j
steldelaaarhet ongepaste vonr,dat aan ecn lkind zulk eene aanzienli
jlte kerlteli
jke
waardigheitl was opgedragen, en hief ltlidc klagten aan over de ondrageli
jke boelen
.

en opbrengslen , door welke de Bisschop en de Dekens het vollt tlitzogcn , over het

zedeloosleven dergeestell
jken,en hetvertrappen der regten en vri
jheden van lieden,
wierl-aderen nooit geschrqomd hatlden hun leven voor(le vri
jheid veiltehebben. Bi
j
vppExoA voegde zich aanstonds zekere IlllREw Aho ,een man van invloed ,en nu gcraakte
methetOldambt, o0k R eiderland,B roekm erland en E czz&z'îczld op tIe bcen. Xcn

kwam metelkanderovereen, om zich tegen tIe geesteli
jken te verzetten,en bevalnadrukkeljk denDekenszoowela1sden zaaltwaarnemers desBisschopsvan Ilunnter,op,

dzc.Ilg&t.Lib.XI.p.163. ScaozAwrs, Fr.r,
-,l.B.V.p)lzg.
(1)Usno vxxlrs, Aer.Frl
,

k-.sgosaog, Fr. Jccrs.D.1,11. bl.67. W EsTExooapy Jaarh. p. Gron. D.1.b1.333- 335.

(3)W wsTxxooa::Jlcrs,T.Gron.D.1.bl.336.

D E S V A 1)E R L A N D S.

zg$
l

ge
ene wi
jze een.ige boeten t)fnieuwebelastingcntevorderen. Na wederzi
jdsche on-12
5(1-,
d
Jagtl
erl
aandelingen beloofden (Ie Deltens, zich aan de uilspraalt yan goede mannen

uitde landschappen te onderwerpen en gayen hunne zonen tot gi
jzelaars,doch bragten evenwelhunne zaak &'oor den Bisschop. Hierover verbitlerd,legde men inE zzlzzgt?

eI1 in Rel-derland hunne lauizen in de asch en joeg hen ten lande uit. Gewapcnde
nzannen uit de beide gewesten bestormden het sterke slo! van RooBzsx în Fl-t
leJf-zt-jx/, vermoedeli
jk te Fermsum , doch werden met eenig verliesafgeslagen. Li
j
troltken terug, om zich toteen tweeden aanval betervoorte bereidela, en beschuldigdel)
gelaeel Fl'
rell
-ngo van zarnenspanning tegen hcn. Ditspoordc sxzLoEh vAx scuERxEh
en meer andere Edellieden ,benevens de redgers van Fl'oell'ngo aan,aonBERx laulp te
.

bieden,onderA'oorwaarde,dathl
j en zi
jnebloedverwantenbi
jhetgewestvoordeoorbe
gr
ee
p
e
cl
a
t
cr
z
i
c
h
z
el
ven hierdoor te veelaan
logsschade borg zoudell stellen. Hi
j
evaar en zi
jne namaagschap aan verarming bloot te stellen, en vertrok metzi
jne
lzas'e en ïezin naar eene veil
iger plaats. Zjn slotwerd door deEmisgaërsen hunlle
w

Jlondgenooten spoedig onder dep voelgehaald.
Op het Lerigtdezcr verregaande orlgeregeldhedcn , spralt de Bisschop van slttnstel- 1271

dengrcoten lkerkban (znterdict)overdeoproerigelandschappen uit. Terstond werden
de kerl
ten gesloten, op de kerkhoven niet meer begraven, de kloklten niet m eer
geluid en alle godsdienstoefeningen .geschorst. EppExoA echter beval en dwong
weldra de priesters in het Oldamht melhunne dienst voort te gaan, op A'erbeurte van
llunne inkomsten en op straf van verbanning. Velen gehoorzaamden; de overigen

werden smadeli
jk bejegend en in ballingschap verwezen. Hetzclfde bevcl werd in
E zzlz
l
rep/, Broehnterland en Relderland uilgevaardigd, doch de Geesteli
jken weigcrden hier eenparig hunne bediening waar te nemen. De bondgenooten gaven inmidtlels
in geschrift reden van hun gedrag en verltlaarden onder anderen, )dat het verbod

desBisschopsonregtvaardig en goddeloos was; datzi
jmethetgrootsteregt de Dekens
haddenweggejaagtl, dewi
jldezegehuwdeliedenwaren, welkehunneeigenegoederen
en erven bezaten, de gem eenten uilmergelden, ddor hunne zonen in hettlekenschap
werden opgevolgd, zonder toestemming van den Paus, en zich aan alle ongebonden-

heid overgaven; dat de Bisschop op de regten der geesteljkheid inbreuk gemaaktell
zich tegen dekerkeli
jkeinstellingen Tergrepen had,door willekeurlg te verkoopenhetgeen om nietbehoorde gegeven te worden, en aan kinderen kerkell
jkeen wereldli
jke
ambten weg te schenken.'' De Bisschop trachtle zi
jne handelwi
jzeinsgeli
jksdoorcell
gesclarift te regtvaardigen waarin hi
j beweerde, dathet ))den bondgenooten,indiéll
zi
j o0k eenige reden van ltlagen hadden, evenwelnietgeoorloofd was den weg van
hetregtvoorbi
j te gaan, nog veelminderde Delkcn, te verlsagen; datzi
j hierdoor de
hoogheid Tan hetgoddeli
jk regtgekwetsten verdiend hadden uitde gemeenschap der
Zeloovigen geworpen en van hunne regten verstoken te worden; ja,datmen zelfs'
1I. OEEL.
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56- nietnaar regten methcn kon handelen, ten ware zi
j eershgenoegzame voldoening ge1300
geven en den beleedigden schadeloosstelling beloofd lladden.'' Ten slotte verklaarde

hi
j ))dataldebevelen derweerspannigen, a1sstri
jtlig metdekerkeli
jke regelen cn
de vri
jheid dergcesteli
jken,nietig waren;en datzi
j,dieernaar handelden ofin den
opstand eenig deel hadden , uit hetgetalder geloovigen gesloten zouden worden-''
Niet alleen bekrachtigde de Kerkvoogd hierdoor laetuitgesproken banvonnis, maar

verbood daarenboven alzi
jnen onderdanen eenigen handelofomgang methen,die ontler tlen ban lagen. Meer dan ooitdrukte thans ditvonnis zwaar op de schuldig ver-

klaarde landschappen. Reeds zeven jaren had doorgeheelF'
t-iesland en lFestfalen
eene vernielende veepest gewoed , waardoor de landzaten het zuivel moeslen ontberen
dat voor velen een hoofdtak van bestaan oplevertle. Deor eenen llongersnood welke

drie jaren aanhield, steeg de ellende ten top,en cr zou eene nog grooter menigte
slagtofl-ers gevallen zi
jn, indien niet de kloosterlingen de ondersteunende hand
naar vele behoeftigen hadden uitgestrekt. Het alom heersclaend gebrelt was deels een
gevolg der kruistogten , welke de bevolking van geld ontbloot en hierdoor den graanhandel op de Ooetzee aanmerkeli
jk gestremd hadden; dcels van de slechte oogsten

door vicr achtereenvolgende nattejaren veroorz'
aakl, zeodatin de lkroltdstreken , in
D'
rentlte en aan de E em& niels te bekomen WaS*
1 deels van het banvonnis vaartloor de marklen in E m lùgo, Broekmerland, Reiderland en het Oldantbt gelleel onbezocht bleven. ln deze gewesten bovenal, vcrhoonde zich het gcbrelt onder

zi
jne vreesseli
jl
tste gedaante,daarderwaarlsnietdan metvele ltoslen en als tersluik,
eenige granen uit de Oontzee, schoon daar overvloed was, aangevoerd konden wor-

den. Hoe schaars oolt het geld zl
qn mogt, daaldehetevenwel, metbetreklking to@
de levensmiddelen , gcweldig in waartle. Eene mudde kool'
n goltl achttielaschellin-

gen Sterlings gereed geld, doch vier marlten Stcrlings wanneer de belaling een jaar
daarna geschiedde, hetgeen een treurig denkbeeld oplevert van de verschrilkkeli
jlke
duurte en ellende dier ti
jden, dewi
jl de rente bi
%i
#na driemaalde hoofdsom te boven
ging. De landeri
jen en boerenplaatsen,bovenalin dclage gronden,vondengeenekoopers, en de vroeger welvarende eigenaars zagen zich gedwongen in de dorpen te
bedelen , zoo m en hunne diensten A'oor den kost weigerde: de steden, kloosters en
kerken gaven gelultkig aan Telen dier verarmden werk en onderhoud. Tegen den
herfst klom de nood op llethoogste; eenigen slierven van honger, velen xerlieten den
geboortegrond ofn elders broed te vinden, en een grootaantalleefde van netels, dislc-

len enanderonkruid (12.
(1)AlExcoxlsChron.p.183-188. E.BEXINGA:I11,
st.r.Oost
fr.bl.122a132. LrssoEllxlrs,
Ser. Fris.f&dl.Lih. Xf. p. 169. ScuorNxrj, F1. # z
':f. B.V.bl. 141, 142. F. sloxnos, Fr.
Jcc/.
i.D.111.bl.97- 102. '
WrEs'
rEAooap,Jaarb.r.Gron.D.1.bl.351 358.
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Te midden dezer rampen wasBisschop osàuklto van Alîtnster overleden en door12561300
EvEaualto valtD iest opgevolgd. De vier landschappen die onder denkerkban zuchttell,

genoten hierdoor eenige verademing, dewi
jldenieuwe Kerkvoogd de slrengnietzoo 1272
sterk tbgen hen trok, en meer vruchtbare tjden weldra eenebetere toekomstvoor-

spelden (1). De onlusten enverdeeldheden echter diethansDttl-teeltland inverwarring dompelden ,werkten even nadeelig op den staatvan zal
tenin deze gewesten,well
te

nog steedsaan hetRi
jlt onderworpen bleven, a1s in hetoverigeFriesland. Het Keizerli
jlk gezag zonk ook hiermqeren meer,en naardie mate verdwenen veiligheid en
rust. De adel daarentegen steeg in lmagten aanzien , doch kon onderling den vrede
niet bewarela. Hebzucht, afgunst en heerschzucht voedden den ouden haaten wrok
der Etlelen en verleidden hen totdaden van euvelmoed en geweld. Zoo werd GERBIT

cztxsllxla ofcz
txox,een aanzienli
jk Friesch Edelman te zblal-rltm ,om dezenti
jddoor
Rl'
rsltz w IBALD& en &ALTZE llsRw lllsx.
tin hetgeheim gevangen genomen enweggevoerd.
RlTsltE'szoon, Jux.Ew zBwxuoA , vieleenige weken daarna in handen vanu&ITOof HAlrzo
cxxsllxGx, den broeder van GERBIT, doch wien het onbewustwas,datdezedoorRITSKE
ekerk-erd werd. RlrsuE openbaarde hem ditgeheim , en beloofde OERBIT te slalten ,

wannecr men zi
jn zoon in vri
jheid wilde slellen. HAITO ontvlamdein hevigen toorn
en z0u denjongenwIBALo&terstond s'ernaoerd hebben,indien alsdan nieteenzelfde lot
zi
jnen broederbedreigd had. Eindelt
jkwerden debeitlegevangenen tegen elkanderuitgewisseld, doch z0o weinig de wederzi
jdsche gemoederen hierdoorbevredigd,datsedert
een dondell
jkehaattusschen de beide geslachten gebleven is(2).
Het niet handhaven der wetten , het gering gezag derbewindvoerders, het gebrek

aan geregelde regtspleging, hetmisbruiken der vri
jheid, de wensch naar onbeperkte
onafhankell
jkheid,doorri
jkdom enovervloed onder de landzaten aangewakkerd,eneindeli
jlkde moedwilderEdelen,noodzaakten elk op eigenveiligheidbedachttezi
jn.Friesland beoosten hetKll-ewerd uitdiellhoofde van ti
jd totti
jd meteenemenigtestinzen
of sterlke steenen huizen bedekt. zoo als men weleer gewoon was tegen de invallen
der Noormannen te stichten. De geringste omstandigheden ,beuzelingen zelfs, zoo als

devoorrang bi
j plegtige omgangen ofin hetgaan naarde lkerk en dergeli
jke,konden
al de verbittering eens Edelmans opwekken. Steenhuizen en burgen werden dan oek
gedurig aangevallen , verwoest en de gewesten metm oord, brand en vernieling A'er-

vuld. Onderscheideneaanzienli
jke adelli
jke geslachten vlz
fmden zich eenen bi
jzonderen
*

aanhang onder de poortcrs en huislieden , en de woede der tweedragtwerd verschrik-

k-eli
jker,naarmaledeze versclaillendeaanhangen tottwee pavrti
jen,diederSchieringers
(1)MswcowxsChron.p.186,188.
(2)occo sckRtEwsls;bl.120.
58 +
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56
00 in JfeatergoendiederVctkooperginOoatergo,ineensmollen. Geli
jklaterdeHoekschen
cn Kabeljaauwschcn in Ilolland, de Heeckcrens en Bronkhorsten in Gelre,deL0lthorsten cn Lichlenbergers in Utrecht, evcn zo0 ontsproten ook de Schieringers el1

Vetkoopers in Frzesland uit de verwi
jdering en verbittering deradelli
jke geslachtell
1274 onderling; of wel llit laet slreven van (le ri
jke en magligeEdelen,om zich van alle
aanzicnli
jke en winstgevende ambten teverzckercn,zich t0thoogen adel en landsheeren (terrae #ppzzlxf
-)te verheffen en denosrerigen adelnevensdeeigcnerfdel
z,teonderwcrpen en te vernederen (1). Over den Daafnsoorsprol3g cn de beteeltenis van
Schieringeraen Vetkooperszl
jn velegissingen opgeworpen, doclz z0o veeliszekcr,
datdoardczen de aanzienli
jken en vermogenden,door genen de minder gegoedcn of
geringeren aangeduid werdc1)(2). DeSchieringers,ofde voll
tsgezinde parti
j, vond
sheun in Ilolland) de Vetlkoopers, ofdeadelsgezinde (aristocratischc) aanhang,in de
lantlen over de Latttvera. Beide parli
jen waren eckter doordeMlddelzeenietzoo
scherp van elkander gescheiden, datzi
j zich nictmetden li
jd doorde beide gouwcn
,

.

verspreidden , en Vetlkoopers in JKestergoy Schieringers in Ooetel*go zich vc:tigden.

Hetwasniet zeldzaam ,datondernaastebloedverwanten,ell
t eenen afzonderli
jken aanhang omhelst
le, en het behoeftgeen betoog , wellte onlustcn hieruitin de geslachtell

huisgezil
anen entstonden. Men onderkende elkander aan bi
jzondere teeltens,leuzen,
en woorden cn handelingcn,waarondcr oolt die van hetturfleggen aan den haard be-

12o0rt1e(32.Dcslri
jdderontwaaktevw
ri
jlaeidtegen deaanmatigingen derGrootcn,oftusschen adcl en stedela, magt en geld,Patriciërsen Plebejers wasontvlamd en wocdtle
luelafwissclende kans,meerdan twee eeuwen voort,toen beitleparli
jen,doorburgcroorlogen afgemat, uitgeput en ontzenuwd, zich onder hctjuk van eenen vrccmtlcn
meesI0r m00S1Cn krommen.
De twistcn cn gesclaillen (lel- landschappen h'lnz-sgo,#rpcà?;zc?.Jt7??# , Reideî-laltd

(1)557ks1.ElD0Rp,Jaal'
b.r.Gron.D.1.b1.355.
(2)F.sloEI
los lcidt, in navolgingvan occosclnl-ExslstJal.122,f
len'naam q'
an Schieringers
wan dekbkltîering of-Scltier-aal (f:cs'l
g)af, wclkein lFkstelgoin ovcrvloedgcvangen wordt;
'
terwi
'
e Vctkoopc
s cc
emd zouden zi
ar de vetterunderen,
llte zi.i; op de weiden A'
an
wi
#l d
e r
u no
*i
@n na
F we
Oostergo aankwcektcn. Fr.Jaarb.D.111.b1.130. svEs'
rEsoolp m erktop, datmcn cenen man

'

Inetccn voorkomcn van riikdom cn gczag:ook tllans nogin Gronl
btgerlandecncn Ketkooper, cn

iemand die zindeli
*
jk gekleed is? docll van ecn Lurgcrlijk voopkomcnJscltiernocmt.Jaarb.ç?.
@

Gron.1). 1.b1. 356.

(3)Occo sckatEwszs, 1.
)1. 12l 123. 1,
>.szoERos, Fr.Jaltlb.1).111. b1.127-132. Mrxs.
!..
'
E5o0Rp:.Tccl-/?.r. Glolt.D.1.L1.354.D.l1.Ial. 3,
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en lletOldamht met dcn Bisschop van M ttgîster warcn inmiddels metmeer ofminder1256l
1300

levigheid voorlgezet, en door deeiscben en aanmatigingen van kerkcli
jke regtban-

ken en personcn gcvoed geworden. Dithad de Hunsingoërs cn Fivclingoërs eens in
de wapenen gebragt, helgeen nictzonder blocdstorting was afgeloopen. Thanswerd de
vercflkning der gcschillcn door dcn Bisschop s'an Alunnter aan eenige kloostergeeste-

ll
jkcn opgcdragen, in welltede wercldli
jken,tusschen wie en dekerkeli
jken zi
jdell
middelsland uitmaaltten, in dien ti
jd groot vcrtrouwen stelden. De scheidslieden,
onder welkc EGGARO, Abtvan Jdewerd , uvgo ,Abtvan Oldeklooeter in de M arn'
e, 1276

aEMBOLP, Abt van Feldtrerd onder Ilohrl-el-de, en o'
rro, Abt van Bloemhof of
W g-ttewg-el-tlnlnzich Levondell, ltwamen te klein f?QJ#é9-t?
0l, cen tlorpje Li
j Enldctt
cn natlerlaand binnen die slad begrepen, bi
jeen. Bli
jltcns den zocnbrief, wclke il)
gcvolge launner gchoudene onderhandelingcn, dnor Bisschop Isvyrl4xlAz:o l'an M unelo'

werd uitgevaardigd,wasmen ontevrcden geweestoverdezware boclen en breuken,bi
j
hetgeesteli
jke regtgebruikeli
jlt, voor misdri
jven geplcegd in dcsBisscllopsl'ierscllaar
c1àhof, aan en in de lkerken en 01)l
tcrkhoven,5-o0r lauweli
jl
kcn in verboden gradeny
.

voor woelkcr el1 eerlooslleid. EVERHARD voldeed aan de daarin verlangde matiging e11

stelcleeenige nicuwebepalingen vast,omtrent de wi
jze van regtsvolging, cn over hei
dcoden, wondcn en beroovcn van gecsteli
jlte pcrsonen. Niet minder grool was de
ontevredenheid over de gcltlafp
.ersingen der prieslers bi
j (le tocdiening der sakramenten en lli
J- he/t verriglen van antlere kerlkcli
jkedienstcn, osrer het vcrhurcn vau
llerkeli
jkeamblcn,overlactgedragvansommigconwaardigeGecstclj.lten,overdendwang
derltcrkeli
t
jken betrekkeli
jk de begraafplaatsen , en overandcre misbruil
ten aan wellte
insgcli
jl
ts door EVERIIARP, zoo veelmogeli
jlt, paalcn perk gesteld werd. De ol-erige
puntcn van den zoenbrief streklen ter bevordering van de onderlinge veiligheid en laet

wederzi
jdsch s-erkeer,van den vri
jen handel,sran dewederltcerige bedieningdesgoeden
regls, en van ecne geli
jkebelaandeling der Friezen, Duitschersen Saltsersîn lletbisilom Jf'
ttn&ter. Deze llellalingen ,tcn gelale van vier en derlig, braglen cene aan-

merlteli
jke loenadering cn verzachling te wceg, s'ooralin de uitoefening van lactltcl-keli
jke regt. De cigendunlkeljkc en onbepaalde handelingen, diezoo dilkwerftlellrolk
geweest waren van twist cn verbittering ,laieldcn z)u op , en men beperltte daarenbovell

oolt in andere opzigten, lletregtder wereldli
jke gecsteli
jltheidbinnencngcrcgrenzcn (1). Dcvieroproerigelandschappen onderwierpen zichaan denBisschop,wienzij
schadevergoeding belooftlcn voor de gewelddadighedcn doorlacn gepleegd, en verbondel!
.

(1)'
BrssrEt
Nocup)Jaaks
l).1..&rp,
?z.D.II.Ll.7- 9:naaronlEssEx,l'
Vollltntt.T.lf1.p.434 4d,
8Ycrg. r.I)
1s.
xIpiG&: Ilist. r. oostfr. 1
a1. 122 132. UBBO Exxll's) Iler..
fk'.
fd.I1.
t&t.Z.
J
3-.
yJP-17.
1/174.
-
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1256- zich , om voortaan in eenen bestendigen vrede en goede verstandhouding methem te
1300

zullen leven. Tevens namen zi
j op zich, om methem debekrachtiging dezerovereenkomst bi
j den Paus te verzoek-en. 0ok desKeizersbevestiging van ditverdrag werd
vereischt en vqrworven;een bli
jl
k, dat hetKeizerli
jk gezag hier nog steezsdoor t
le
gemeenten en doorden Bisschop erkend werd (1).
NiettegenstaandeKeizer ltunolzs-metkrachtdeteugelsvan hetRi
jksbewindin lzanden
hield en den landvrede met nadruk handhaafde, werd nog Taak in Frl
'eeland en

eldersde inwendige rustdoorden overmoed des adelsgesteord. De tweeaanzienli
jlke
geslaclaten der Folkrzngen en der Gardrzngen in de Omm elanden leefden in open-

baren twist,die eitadeli
jk in eenen bloedigen stri
jd uilbarstte,waarill vi
jfen negentig
gewapenden hetleven verloren (22. Omstreeks dien zelfden ti
jtl was BRITZE zorrusMA,
uithetadelli
jk geslacht van dien naam te Britzum bl
jLeettwarden, door zekeren
JEl'zo KIMGAdoodgeslagen. Vreesseli
jk werd hi
j doorzi
jnen zoon gewroken, diemet
zi
jnen aanhang niet alleen den doodslager zelven nevens drie zi
jner zonen ombragt,
maarooltlaunnevrouwen indelzavenvanBrztzenhurg in hetwaterlietversmoren(3).
M relligths'as BRITZE JouxzsslA de vader van dien AvAl'zE zovLsxA, welke inzonderheid
onder die dappere Friezen genoemd wordt, welke Keizer nrnol,r in den oorlog dienden. De Friezen deelden over het geheel in de hooge achting van dezen Vorst, wien

zi
j een plegtig gezantschap zonden,om de belkrachliging en vernieuwing hunneroude
regten en vri
jheden te verzoeken,welke van verschillende zi
jdelabelaagd werden. De
Keizer bewilligde hun verzoelt en verm eerderde bo4-endien hun landregtmet eenige

llieuwe punten, welke men als aanmerkeli
jke verbeleringen beschouwde. Hi
j ontsloeg hen tevensvan den heirban, in wqlken oudti
jds alle landeigenaars den ltrt
jg
m oesten volgen , doch die thans grootendeels ontaard en krachtelooswas geworden,

onder de navolgende verpligtingen, welke zi
jteregtvergunningen noemden: 1o.moesten zi
j terheirvaart trekken naar het H. Land; 2o. naar Rome, wanneer men er
tegen den Keizer en den Pausopstond; 3% naardenRl
j'n, wanneermenaldaarde
k-asteelen ofsteden aan hetRi
jltwilde ontweldigen;en ten 19.hun land te water en
te land beschermen ($.''De vreugde over 'sKeizers gunstige stemming werd grootendeels door geweldge

(1)DalEsszx,a
vonum.T.111.p.438-441,biiwEsTEwoolll',Jaarb.r.Gron.D.lI.b1.10.
(2)AsoxvxxContinuatio Cltron.xExcowls,p.190.
(3)F.szoERos,F
,r.Jaal.
h.D.111.bl.121.
(4)E.nExIsG&, Ih-nt. r. Oost
fr. bl. 133, 134. Usno xxxlrs, Aer. Fris.Ilist.Zï1.XI.
ee

p. 174 , 175. svzysExlrs, Cltron. v. F'
rlcdl. B. VI. bl.,174. ScnoTAxrs, Fr.Ili&t.B.V.b1.148.
F. sloxRos,.
F t..Jaarb. D. 111. bl.120- 122. îJTEST>:
SD:RP;Jaarb. p. Gron. D.lI.bl. 16- 18.
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Overslroomingen en wqtcrvloeden vernieligd.

1G3

'

Avelkeverwoestingen zi
jlen W esten der11
23
50
60
Laltweraaanrigtlcn,zoo waren deze echtcr niet te vergcli
jlten bj diebeoosten dien
stroom ,en welbi
jzontlerin deslreken tusschen Groningen enhettegenwoordigOonty'
rïdâ-îtzzltf. Omtrent Kersti
jd, des avonds te elfure, bczweken deEemst
li
jlken bij
.

Iattsl4kn el1R eide vcor eenen hevigen storm uithetNoord-weslen, welke het zeewater 1277
tot eene buihengcwone hoogte opzwcepte. Vele landeri
jen werden mct hare bewoners
ontler het waler bedolven, en daar (
1e verarmde di
jkspligtigcn nietin slaat waren de
breul
ten te l
aerstellen, zeo stroomden nog drie jarer) achtereen de olven ongestoord
en verdelgentl binnen. Ondertusschen weigertlen de meeste eigenaarsder meerbinnen-

waartsliggentle gronden,ietsterherstelling der(ljlken bi
j te dragen,vcrmoedeli
jk orn
daardoor de di
jksgligtigcn totdenafslant
lhunnerlanderi
jcn tenoedzalten. Sommige
Edelen en kloostcrlingen zouden verltlaard hebben, dan eerstte zul
lendi
jkcn, wanneer heh Water aan hunne deuren 0kOm en WaS. Zekere TIDDO W INNENGHA , een Vtll'mogelltl en invloedri
jlk man in lleg-derland, de voornaamste bewerkcr van dezell
onwil, zwoer zoo lang te wachten,totdat zi
jn land terhoogte van eene spies onder
water slond. Hi
j isnaderlaand alseen armekostgangerin hetReiderlandsche klooster
P alm aar gestorven. Eindeli
jk legtle men cen nieuwen di
jk aan de E ems, doch

niet geli
jk de vorige aan den zoom dierrivier,waarvan de bestandtleelen stcvige ltlei
waren, maar op eenen lassen derriegrond. lletwater drong hier bi
j de overstroomingen, wellke tien jaren aanhielden, in den uilgespittcn bodem en verzwolg allengs
+
eene groote oppervlakte gronds met het sladje Torum , twee lkloosters, meer dan
dertig dorpen en bi
jna zoo vele gehuchtcn. Hierdoor was rceds in hct laalste jaar
der dertiende eeuw de D ollart aallwezig , wiens uitgestrektc watervlakte volgende

vloeden voltooid hebben (1).
Terwi
jl aal) de oevers van de Eems eigenbelang en hebzucht het land aan de
woede der natuurten prooi gaven,verbonden zich bi
j eede in Ilunsl-ngo de manneli
jke ilagezetenen van en boven de twaalfjaren, den ti
jd wanneer men in den heirban of lantlweer werd ingeschreven , den landvrede te handhaven en zelfs A'oor

den ti
jd van vier jaren, het dragen van alle wapenen af te schaffen (2). Ook 1278
werden hier geli
jlk elders in Frieelands geheel in den geest val) Keizer arnox.
v,
vretlemannen (Fredemana)gekozen,op wiedetaakrustte,den binnenlandschen vrede
le onderlaouden en aan alle oneenigheden, twisten en vi
jandeli
jl
kheden, hetzi
j in der
(1)UsBo xlllllrs, ller. Fris. #ï,
:f.Lib. XII. p. 176. Ornllot
r, Ferlt.d. Tz
Fcferrl.b1.
e

.
.
329- 353
.svxse
rsxooap,Jaarb.r. Gron.D.lI.bl.20p73- 75, cn dcaldaaraangehaaldeSchril
vers.

(2)Ax0xrxl Contiltuatio Chron. xExcoxls, p. 195. UBBO Eqlxlr,, ller. Arz
-d. Hist.Lib.
XlI. p. 177.
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1256- minne ofmet geweld en magt,een einde te maken (1). De regl
spleging wasop vas1300
teren voet gebragt, en in Fl:vell
:ngo werd het regtdoor negenlien redgers of raden

(
vcaneulei)en tien regters (Ittdoes) of gezworenen uilgeoefend. De bediening vall
ret
lger werd bi
j beurten,enderzekere landeigenaars in denegentien redgerschappelt
1280 van Fl-relivtgowaargenomen. Xenkwam jaarli
jl
tsop bepaalden tijfl en plaats bl
jeen,
opdathi
j,die aan debeurtlag, hetredgerambt zou aanvaarden. Op eenedezerbi
jeenkomsten ontstond een hevige twist tusschen RODMAR , wellte thans deze belrekking

moest bekleeden,en zi
jn broetlerzluuo, die hem wildevoorgaan. Beide vontlen aanhangers. Te vergeefstrachtten eenigegeesteli
jken en wereldli
jlten deopgewonden gemoederen te bedaren. Men schreeuwde: ))Laatons stri
jden en onsverdedigen,'' el1
greep tegeli
jlt naar de wapenen. ExzBo en de zi
jnen moesten A'lugten en Terscholen
zich ginds en herwaarls, uitvreesvoor den woedenden kampvechterRoBsltr en zi
jne
makkers. Zes stri
jders verloren hetleven, velen wertlen gewond en een greotaanlal
naakt uitgeschud (22. Dezelfde oorzaalt bragtin Hanningo eene geli
jl
te uitwerking
voort. Ook hier werden bj de keuze eens redgersspoedig de zwaarden,getrokken,
el1behalve de beide mededingers,nrEaoEco van Coldehera en oEvso van Terhranda ,
vele ant
lere Edellieden gedood. llierm ede was echter de zaalk nictafgeloogen. Eelle

derparti
jenvielhetsleenhuisop delandhoeve van tle abdi
j Oldeklo.
oeter aall,wolltltle
eenige der bewoners, die zich doar de vlugtwilden retltlell, roofde de granen en andere eetwaren weg,en ont
lergroef demuren onder voorwendsel, tlatmen dcn vi
g'antlelz

beletten wilde, zich hier te neslelen. Deboerderi
j derabdi
j van Rottttm wertldcor
oopsscHAxzlc en AvsBolzo van Jlrr/zà/zl
zdzl geplundertl,well
te beweerden ,tlat hun vader
in hetkloostertwee prebentlen gesticht hatl waarvan l
aun de begeving toelkwam j het-

geen demonnilten ontlkenden (3).
Ondanksde strengere maalregelen A'an Keizer auoolzF terbewaring van ruste11vrede,

en dekerkeljkewetsbepalingendesBisschopsEvEltlltlto vanDlun&ter,getuigen dezeert'
veleandere daden van geweld, h0e weinig hetvuistregtin dezegeweslen n0g beleugeltl

3283 was. Zekere Jonltvrouwe Iox '
van M enterwolde,sindseen jaaimetELBO MEX&LDA te
Hellttm gehtlwd,lzad laaren echlgenootverlatel),ondervoorwendsel,da@zi
j il1(litl
1uweli
jk nieth:d toegestemd,en wasmetrossErt'
r,zaon van eenen eigenerfde,1)IEDEr-IK
VOLPETRA, te -Mitwoldo herlrouwtl. Oln zich te wreken, overviel Elzso lnet zi
jfle
(1)E.BExzxG,
k,Ilist. r. Oost
fr.bl.134. UunoEllxlrs: llel..
/5-,
1..Ilist.Lib.X1.p.175
s'
ïrzszzxool
tp, Jaarb.r. Gron.D.1I. bl.21J 22.

(2)AsoxyxlCotttittuatio cirsp.xE#colls,p.194,195.
(3)l,0wyMI Contintbatio C/lrpp.MEycoals) j). 195, 19.
$. UBBO Emxlrs) Rer. Frz
'.
ç.Nl
-4l.
11
*1.XII.p.177.

1)E S V A b E R L A N 1)S.

bloetlverwanten dcs nachtshetlauis van VOI-PETRA en voertlen hem metzoon en schooll-1256-

(Ioclatergevangen naarIlelltttn.De vaderIkochtzich spoctlig vri
j en roofdein dennacht
deweduwe raorvrE vanSeltz-ldzroldemet haardochterlje weg,om daardoor de slalking
van lzetgehuwde paar te vcrwerven. De zaak werd doortle behoorli
jlte reglersonderzocht en ten nadeele van Er-so beslist. Deze echler bckreunde zich hieraan weinig e)1
wcigertle rolzuElt,
r uit te lcvcren. GeheclFt-vel.
ingo werd nu tegcn hem opontbodell

en, overeenkomstig de wet, zi
jne woning naelverbranding bedrelgd,wanneer lli
j niet
gehoorzaalnde. Niptbesl
and tegen deovernlagt,leverdehi
j zi
jncn gevangencaan del)
ibt evooEh van A'loell
tliof ter llewaring over, waarop dcbi
jecngcroepen gemeentc
naar huis terug lteerde. FoLuElt'
r onlslaapre wcldt
-a, onder Incdewerkillg der Xitlwol-

tlers,(1001-eenvenstcraan zq
jnebewakcrs. lnlusschen laad deBissclaopvanA'
lttll8tt?r ook
de uitlcvering A'anJonlks-rouhxe IOAllevelen; dech ELBO beriep zicla op dcl)Paus, welke
t
le zaalt in hantlcn van den 11.)t van hmlaarkalnp slelde,tlie uitspraalt tleed gelaeelil1

stlv
i
jd rne:het bevel desBisscllops. De Ml
rsAlao,
t's en de llit
ls'
i
'eltlel
'skwanlen l'
littrol)
overeen , ofn (1e bcslissillg dcs gescllils aan de Dekcns van Lopperaum cn !7c;-?9z,
v?/?zL
op le dfngcn; doch oolt dezc ltontlen hetniet eens worclel) cn de VisFcllop gelaslle

llen,zieh nietl'
nett1ezaaltvan 1)ctl'
luweli
jlt in te latcn,daa1.die voorzi
jne regtbank
bf
al
aoortle. Ev-ro eisch'
te nu van den Abt sran L'loetn'
bJ/ (
len iI)bcwaril
.
ng genonacll
VOI-BEItT lerug, cn pltpegtlc zoo vele dadcpl van geweld tegen (1e abtli
j, dateelaige
Edellietlcn tusschen beiden mcesten ltomen, op wier bedreiging 1a)
.j(
litbcdri
jf staaltteErbli
jlttnie:wannccrenop wellkewi
jzedetwistvercllknd isgcworden (1).
Aliddelerwi
jlwasdeBisschop van Jfltnster in de Ommelanden affflein F'
rk-t?z-&tz?#
gclkcmcn , om de seenden te Louden, de gemeenten te ollderzoeken cn de naisdri
jven,
waart1itgcvorderd werd,tc straflbn. Daarzi
jnekomstden kloostersovergroote kosten
vcroorzaakte, hadtlen de ltlooslervoogden onderling Plegtig beslolen, 11c1
'
n cn zi
jll
gevolg niet zonder algem eene toestemming tc ontvangen. De Geest
eljkcn ila llttltaingo laaflden zelfs bewerkt, dat de wereltlli
jke overheid ditop strafl'
e ecnergeldboete verbootl. Doch tnen de BiFsclaop te Bajlo aangekomcn was,-zaoodigt
len hem
de ri
G
sl
ke monnilkcn s'an Jdewerd uil, zi
jn verbli
jfbj hen tenemen. Deoverige kloos.

terswaren àlzoowelgcneotlzaalktditvoorbeeld te volgen ,en tlielaem llieta1s g'
astont-

vingen, vergoedden hcm zjneverlering in gereed geld (2).
Belangri
jlkerwaseen verbond vanveiligheitlin handelen inwantlel,tleor(leEdelliedelk
van lleltterne,Grooten K lein Ft
?z
?-yzl.
?t'
?i/T'
?'
lendeeigcnërfdeburgers'
van Gl-onk'
iî
g cn aan-

(1)AxoxvMl Continuatio Câr/'l. AIEAct
li
xIsJ p.198 202- UI
IBO xMlllt-s,ller. Fris.Ilisto
Lib. XIl. p. 177.

(2)Asol1-MI Conf'
zlçrcfïtaCltron.xEscosqs)p. 192.
ll.DEcr,,
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12
56--gegaan. ln tjden waarin regten wetten m el zo0weinig klem wcrdengelaandhaafd;waar
1300 raen den schuldenaal
.stral
lkloosberooven,enwanneerhi
jeen vreemdeling was,aanhouden
ofzi
jne goederen in bcslag nemenkonde,waren ovcreenkomsten van dien aard hoogst
weldadig. Bi
j ditverbond wcrd bepaald, dat de sclauldvordcringen,welke men op
iemand bebbcnmogt,aan ecn geregeldregterli
jk onllerzoek moesten onderworpen worden. De regtcrszelfszouden ver/liglzl
jn, al wat in hun regtsgebied cigendunkeli
jk
wasin bezit gcnomen ,terug te bczorgen ,den onwcltig gevangcn schuldenaar te onlslaan en den overtyeder der wett0tbclaling der bcpaaldegeldboele le noodzakcn. Vier
jaren latersloten de Edelliedcn van Alenterne rnel die van lventerkrolde, en deze
laatsten met de burgers van Gronlngen ,op denzelfden voetcen dergell
jk vcrbond van

vrcdeen veiligheidin den handel(1).
De Groningers slreeftlen ernstig, om de goede vcrstandhouding m ethunne nablzren
te bewaren,en stonden in naauwe betrekking metde Hunsingoërs. Beide hielden al-

gemeenebi
jeenkomstenteGronzngen,opwelkedegemeenezaken behandeld werden.
Voorcene dezerbondgenoolschappeli
jke vergaderingen werden EOBERT en xzvnoxzr ran
Selwerd,zonen vandenRidderoooscuxx,x ,dewi
l.lzi
jeenen man4anTtrentein
-hechtenis
genomen hadden, aangel
ilaagd. Daar echter hethuis Selwerd op den zamenloop van
K unsingo, Gronzngen cn van hctGoreeltt gelegen was, waagde m en het'niet te

beslissen,onderwelk regtsgebied zi
j belaoorden, en liethethunnerkeuzeover,waar
zi
j te regtwilden staan. Na overleg melhunnebloedverwanten, stelden zi
j zich ,tot
aller genocgen,voory:ICBISI:Tvan Groenenherg ,denbestendigen regter van Goen kFolde.

Er werd nu bepaald, dat zi
j voorlaan vanwallen regtsdwang van Haneingo en van
Groningen ontslagen en steet
ls onder GROENENBERO en zi
jne cr-ven zi
jn'zouden. De
13 vanverklaring hicrvan opgemaakt,werd methetzegelvan H ttn8lngo bekrachligd en aan
Herf
st.
m aand yCBERT tez haud gesteld. Dit is onderhouden tot dat, na de incensmelting der ge1283 slachten van GltoExzxBEao en szsw zlt'
r, hel lauis van diell naam in een klooster

1284 veranderd werd(2). EOBERT komtooltvoor a1sgetuigebi
j eenc overeenkomstder
ingezetenen van eenige hoeven te Ztél'd-Laren , met GERHARO xExsxxtjz over tienden

en renten (3). Hi
j wordttevens onlerdescheit
lslicdcn gevonden,welkehetgeschil
1287 tusschen de monnilten van J deîoerd en de bewoners van Ooeter-wolde en Go,

wegenseenewaterloozing,bcslislen (1).
(1) AVESTEXDORP,Jaarb.r.Gron.D.l1.b1.45,46.
(2) UBBO Exxlrs, Rer.Frïd.Hist.Lib.XI1.p.178. Scnorzxrs, Fr. Szbf.B. V. b1. 149.
W ESTEXDORP, Jaarb.w. Gron. D. II.b1. 43 z 44.

(3)DalEsssx,Monum.T.111.p.562,bi
@
i
'wEsrExool
tp,Jaarb.r.Gron.D.ll.b1.46,47.
44)Unlo EMllIrS,Scr. Fris. Ilist.Lib.XII.p.178. Scllorx,rsJ Fr.#z%
yf.B.V.bl,149.
A'
V Es'
rExoonp7 Jaarb.r. G rp3l. D-l1.bl.50- 52.
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Dool'de verdeeldheden en paati
jschap-pen, die in Frzeeland wocdden,werden de113
250:
6di.
glten enwaterkeeringen verwaarloosd , en vant
laar de ovcrstroomingcn en doorbralken j

welk.e genoegzaam jaarli
jks ditgewcstteisterden. De rampen hierdoorrcedsA'eroor- 14of

rt
zaakt,vermcerderdcn, toen in den winter, te middernacht, een gewcldige storm m etjp;,rixa
n.

onweders vergezeld, hct zeewater over en dnor de dlken heenjneg,een grootaantalt1
e2
rm.
17
huizen naedcsleepte, lterken en kloosters vernielt1ej en sterke stinzen, ofschoon op

hoogten gebouwd, omverwicrp. Het stadje Grind of Grv-n, op een eilandje van
denzelfden naam , aan laetKlze gelegen,wcrd bi
jna gelaeeldoorden vloed verzwolgen. Geheelc streken slonden blank ,het zotlte watcr bedekle zelfsdelaoogerliggende

veengronden en stond s'i
jfs'oeten 1)oog in de lage landen,waargrootestukken gronds,
uit de f'
F /zft/
'en losgesclaeurd, zich vesligden. Eene m enigte mcnschcn en vee ltwam
om , en namelooze ellende verhoonde zich allerwege. Yelen waren naar de hooger

liggcnde vecngronden-gevlugtcn leefden van den aandri
jvenden voorraad. Een man,
een wolf, een hond en een haas spoeldcn op eenen balk in de f'
f'b/zt/.
?z aan. Naar

de beëctligde opgave dcrPriestersen Dekens, verdronken in dien vrecsseli
jl
ten vloed,
tusschen het K lie en de Lauwera dcrtig duizentl, en van de Laumers totde E ema

twintig duizend menschen. W einig wekcn later verhiefzich weder een vervaarli
jke 5 van
storm , welke vele ril-lk gcladene sclaepcn tegen deFrieschc kusten verbri
jzelde,de zeeS
prokk
.
rQ22n(
!.
op nieuw landwaartsindrcefen onberekenbaresclaadeaanrigtte (1).Xen beweert,dat 1288
indezebeideoverstroomillgen,meerdandrieduizendlkloosterlingenzi
jnomgekomen(2).
Bi
j onderzoelkbleek eclater,datvan de ortle der Premonstreiten ofNorberli
jnenalleen
l1Og Ongoveor vier duizend , z0o monnilken en nonnen a1s leekebroeders,waren overgeblcven. Xen mag daaruit besluiten , h0e zeer Friealand tusschen het K lI-e en

deEeme,in datti
jdperk metkloosterlingen bevolktgeweestis(3).
Dit cwest verlteerdc steeds in eenen staat van verwarring aan welken Keizer

srooluv besloot cen eindete maken,en erhetgeschonden Keizerli
jk gezag te herstellen. Eenen belangri
jlten invloed heeftditoI)de gemoederen cn op de staatkundige gesteldheid van Fr,
lekland uitgeoefend, en is de bron van ernstige en gevolg-

ri
jketwisten geworden (1). Onder gocdkeuring tlerRjltsgroolen,begiftigde RvooL: 29 van
W

llooimaand.
1290

(1)AxoxvMl Continuatio Chron.xExcnxls, p.197. Occo sclRLExsls,bl.123. zzszMlrs,
Cltron.m. y'
riesl..
B. V1. bl. 175. ScnoTwxrsJ Fr. Ilist. 11. $f.bl. 147.

(2)MrEs'
rsxooltp,Jaarb.r.Gron.D.lI.bl.49.
(3)Slnuwxol tEoxls Titae et Jlcd Gestae Hlicfttm zn L'
idlum , in XATTIIAEI A ttalect. T.
111.p.550. llnno Exxlvs, Iler. F?'z'
d.S f
-df.Lib.XII.p.179. Mrlssxxlrs) cltron.r.Fkc
-edl.
B. Yl.bl. 176.
(4)

\TEsTEr DORr,

Jaarb, v . Gron . D . H . hi . 53 .
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1256--Gl
'
aaf RElxovo van Gelre met de landen tusschen het K lle en de E d/?1,
:, A'oor zoo
1300
rerre zi
j aan hetRi
jk behoortlen. RElxouo ontving ))de volle magt,om Of zelf,of
29 van l

llooim.van zi
jnentwege l
kennis le nemen van schuld ,te strafen, te oordeelen ,te s'Onnissen ,
12:0

-

.

,

.

t

acht te slaan op boosdoeners, boeten op te leggen, zlne en sRi
gl
ks regten : hrr-

nemen cn uitte breiden, deinzamelingen of beden (eolleetae yckô precaria&) te
heflell, in F'
rl-eeland ambtlieden (ofjelalee) ela regters aan le stellen, regten
(statl- en landregten)te gevea en tehandllavel);voortszcverrigten,tebevelen,te
schiklken cn te llandelen,zoo alsde Keizer, tegenwoordig zî
jnde, z0u kunnen A'crl'igten,rcgelen enschikltea.Hi
jmoestechlerbi
jden Keizer,ofbi
jdewettigeopvolgers iI1 lzct Rjk, de opbrengsten, beden cn pllc overige rcgtmatige inkonlsten
veralltwoorden. Alle buitengewone giften , geschenlten en voordeelen echler zouden

laern belanaren-'' De Keizer en zî
jne nazatcn verpligten zich daarentegen )op geenerleiwi
jzeanflers ovcr Ft-ienland te zullen beschilklken,vöör datde Graaf,ofzi
jne
crven,schadelooswarcn gesteld wegensde kosten en uitgaven,welke llj terbetlwinging ell hervorming van Frieeland laad besteed. Zoadra dit gewest onder llet onmid-

tlelll
jk bclaeer des lteizerswasteruggekeertl,zou laj bovendien voor zi
jne moeite nog
eenc s0m van vierduizend marlt zuiver zilver genielcn, el1 die landgoederen in eigen-

donamogcn behoutlen,Avelke lai
j door ltoop aan zich gcbragthatlen die niet onder
hetRi
jkbehoordcn(1).'' Xenzietuitditbelangri
jk-staatsstulk,datnElxovn vallGelrc
llierbi
j al de magtontving,welke de bcdiening van Graafin zich vereenigde,zoo als
hetllestuur,de regtspleging,deburgerli
jlkeen li
jfstl-aflbli
jlte zaken,de policie cn het
gnncn van belastingen,onderverantwoording daarvan aanden Keizcr(2). De spoetlig
gevolgde doot
l van rvuoolz:-, de verdeeltlheden in l3etRi
jk, de onwilder Friezel
a,cn
ongetwi
jfcltlhctgebrek aan magtl1a denongclukkigenlkri
jg metTl.ahalld,x'erllinderdcn ItElsovo t1eKeizerli
jl
ke beschikking ten uilvocrte brengen, ofsclloon zi
j ook door
deKcizersAooluvvanslassatten &.
LBI
tECUT vanOoq
vtczlrz
j'k bevesligtlwerd (3).
Keizcl.ltvooluv had lletverzet der Fl'iezen tegen zj'n besluitvoorzien en deswcgede
omliggende leenmannen des Ri
jks gelast, den Graaf v%an Gelre te ondcrsteunen.
Ditschjnt aanleiding gegeven te llebben totllctverbond van wederkeerigehulp en

(1) scuoT&xrs) 1h-. llist. B. V.b1. 150. Briere3t en p/cltplczl/czl,b1.15. V.xlEals,
cltartevh. r. 11011. D. 1. b1.507. Groot flcrfefi. r. kh-iesl. D. 1.bl 123. Vcrg. t'nsp EMxlrs, Rer. Fris. Ilist. Ll
'b. XlI. p. 160. AvlxsExlrs: Cltron. r. Triesl. B.V1I.b1.177.

Hicrvoor?bl.418 en dealdaaraangehaaldeschri
jvcrs.
(2)S5QSTEXDORPzJaarb.t'.Gron.D.lI.la1.54.
(3)Ycrg.lticrvoor,1al.418.
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bi
jstand,welk thansdeorderegters,radenen gemeentevan Groningen metdenslot-12
56lantl
.

voogd van Koevoî-den en de gemeente van D rentlte gesloten werd. lmmers beloof-

den bi
j ditverbond de Grollingersen de Drenthenaars, elkander wederzi
jdsmetde
wapenen te hulp te komen ,int
lien een m etmagtbel
kleede persoon, of de gemeente
van eenig landschap, hcn onregtvaardig gewapenderhand aanviel; ook wanneer eenig
s'ermogelld illgezelen tegen het regt, de gewoonten en de tot nu t0e Treedzaam
%
.
oggevolgde vri
lheden , of tegen de gemeenten zich aankantte en verzette. Xen zotz

elkander op eigcn kosten bi
jsland verleenen, doch voorde daardoor geledene verliezen
schadeloosstellen (1).
Hct onlbrak KeizerAlloLl?van slak
geau,welke tlebeginselen zl
jnsA'eergallgers0111llelsde, aan magt, ona dien geest van vri
jheid en opstand , welke zich in deze
oordcn zoo ondubbelzinnig ogenbaarde,tebeteugclen en de waardigheid desRi
jltste
llandhaven. De Friezcn weigerden steeds den Graaf van Gelre a1s landsheer te erltennen en verlteerden thans in eenen staal, die zeer na aan regeringlooshcid grellsde.
Stavot'eît ecllter lluldigtle Graaf rluonls Y vall Holland , als Heer van Friealalld, en 1 van
T
Grasm.
ontving vallhefn,in die hoedanigheid,voorregten en A'ri
jheden (2). usschen de 1zpa
Lattwel-s en de .
A':?;lJ.daarenlegen , heerschte ongestrafthetregt A'anden sterkste, en
ontlerde vcle voorbcelden hiervan in de geschicdcnis opgeteeltend , zal lzel verhaal vall
den OP nieuw onlbranddcn twist naet denIE>-N.LDA'S, tevens een m erkwaardig tafereel

opleveren van tle zeden en den toestantldczerwoelige ti
jden. HetTuurdcrtwecdragt
wasbli
jven smeulen cn door daden van gcwpld gevoed geworden. ElzBo dcJtlv?gc
hatl cenige lieden gedood, 55'ier bloedverwanten , wraak en veldoening eischende,
zich aan ellkander sloten en llct slot van den s'ermoordcn rtonMAlt vcrsterltten. Te
vergcefs trachtte rl-ro de 08:#t?, een man van doorzigt en verstand, den A'rede le 1295

herstellen. Xen trok tegen de MEXAL1),
K'S 01). Aan de zi
jde hunner xi
janden
scllaarden zich AILAVARD cn Elso sxELgias,nevens debroederszonen van EraBoen hunne

medestanders, bi
j nie insgeli
jl
ts zsscllElzMIRICIIJA van Seltzldlrolde, welke metde
slExaLoA's wegens het retlgerschap in onmin was, en zl
jne naaagschap zich vocgden.
Xet hen vereenigden zich ook vele ri
jken en Edelen van Drenthermolde, lerwi
jl
Riddcrs llit verschillendc dorpen en zelfs uit de lF oudstreek , de deelgenooten der
/
swztgERs in hetgeheim aanmoedigdcn. Dc MExaluok's, do0r twec ondcrscheidene ben-

xlen,eene uitdeOosteljkeen de andere uitdeRvesleli
jkestreek bedreigd,waar tegel)
zi
j zich nietbestandachtten,boden vruchleloosaan,zich Avegcnsde beslaandeverschil-

(1)Dl
tlEssExJllbnttm.biiwEsTEsnoRp,Jaatb.w.Gron.D.ll.bl.58)59.
(2)Zic lliervoorzbl.360. GrootCharterb.t,.Friesl.D.1.bl.124,126,132.
*<
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1256- len ,aan de uitspraak des Ablsvan kkrittewlerum en drie antlere scheidsmannen te on1300 d
erwerpen, en naar lantlrcgtcn gewoonte, vergoeding en voldoening te geven.

De Oosteli
jkcbende,zamengesteltluitde gebroedersIarzBauto en vFpo,hunnebloed*

vcrwanten en vriendcn van Ooeterhroek en uit eenige andere tlorpen , vergczeld door
kxzsslto Arolxow , Lczppo vooEoA en hunne maagschap, trok van den eenen kantaan ,

terwi
jl van de anderc zi
jt
le, uit het AV
'esten, de sxElzoERs onder trompetgeschal
en hetgelui der klokken van Scltzldtoolde, opdaagden. De MExxLoz
t's, door de

lv&.
LsEnTlxk's versterkt, vielen op de aanrukkcnde bcnde dcr sxEluoEhs bi
j t1e stins
van nooo >'EoolxA aan, vt'
)tsr dat zi
j zich mct de anderen konde vereenigen, en
dreef laaar op de A'lugt. Een man uit Seherm er sneuvclde, cenigen wcrden gewond,

velen verminkten anderen naaktuilgeschud. Fu wenddcn zi
j zich tegen deOosteljke
bentle, die insgeli
jlts wcldra de A'lugt koos, namen vFl?o meteen zi
jner aanhangers
gevangen, en keerden zegevierend terug. Zi
j laaddcn slechtscenen enkelen Edelman
uitlllzdlrolde vcrloren. De wraalt was hiermeze nietbevredigd. ELBo deIonge en
.

eenige edellknapen verrasten kortdaarna, bi
jheîvallen van den a3rond, teSlochte#-t
?'
?z cen paarhunnervoornaamste A'i
janden, welke zi
j gevangen naarHellltm voerden
en in boei
jen wierpen. De sxxrzoElts verslerkten daarop in den nachtden burg van
oono JzluolxoA te Scltlldmolde, en staken de omringendc laoulen huizcn in brand. Op

ditberigt vielen hen de nlExxLox'sdadcli
jltaan, dreven de buitcnwachtop des'lugt,
omsingelzen , door de Oostbroekers ondersteund, den burg, wierpen vuur donr de

vensters, ondergroeven demuren en dwongen debezetting, zich op li
jfsgenade over
te geven. Den redger nussEïa, AlxuzRo &.LoINoA en anderen ,ten getale van twintig ,

voerde Eyuso naar het slot van ltooxa.
a in bechtenis, en Al-olsox werd bi
jna
naakt,in tweeboei
jen geklonken. Doortusschenkomstvan den AbtvanJkutzdzcz
l:rlz'
zzz
echter,werden de overige gevangenen,onderbeleftevan verdcrgecne A'i
jantleli
jkheden
te plegen, in vri
jheid gesteld, waarop de burg ontlnanteld en dehalfscheid ervan
doorElxBo, totden opbouw van de kerlt te Ilellum , gekoclzt wertl.

De sxzl-oEttstraclalten intusschen.lhans voorzich te verwerven, watzi
jkorttevoren
dc xuxz
ty-px's met zoo veel overmoed geweigerd hadden. zi
j verzochten denAbt van
kkuttewl-erum , doorzi
jnetusschenkomst, debevrediging te bewerkcn. Dezevertrok
hierop naar Hellum , doch volld er alles in beweging. Het huis van zekeren oooo

zslzolcuxx zag hi
j omsilagelen, en ontdekte bi
j die gelegenlaeid op ccn derbovenvertreltken w vBBo &BEX-&SIA , welke den zoon van w rBBo BULI-EM: gedood had, wiens

bloed hier door de bloedwrelkersgezochtwerd. Slechtszoo veelkontlehi
j van EyuBo
en de Oostbroekers verwerven, dat zi
j de gevangenen en bovenalde gewonden,wé1
zouden behandelen. Daarop begafhj zich naarSloehteren, en bewerkle eindeli
jk de
loslating der gevangenen tegcn den afsland hunner gocderen. De sxltLgElts, welke m et
de retlgers en regters,op eeneslaking zonderlosgeld haddenaangedrongen , meesten in

b E S Y A D E ltLA X 1)S.
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deze overecnkomst beruslen van welke verschcidene afschriften ten behoeve derver-1256-schillellde belanghebbenden
1300

,gemaalktwerden (1).

Om aan de binnelalandsche veeten een einde te maken en de buitenlaadsche aanvallen te belcr af te weren , zouden de Friezen den Koning A'an D enem arken t0t hun*

nen beschcrmheer l'erkoren hebben, die llun zi
jnen schoonzoon tol stadhouder
zond ,wien zi
j cchtcr weldra, uit hoofde zi
jner geslrengheid en '
willekeurig bes#tuur,
dondden (2). Ditvoorvalwordtcldershonderdjarenvroegergesteld; en dezeonbepaaldheid,vereenigd metde bli
jltbare vcrdichtselen,sprooltjesen onwaarscbt
jnli
jkheden
waarmede het verhaalisopgevuld,verbieden,datmen er,althansonvoorwaardeli
jk ,
geloof aan hecht. Zeker is, dat de Ulrechtsche Xl
jtervorsten grootemagten invloed
in Friealand bczaten , toen Bisschop w lrrEx met Friesche schepen den togt tegen

Ilolland ondernam (3). DezeKerkvoogd nnemtooltin eenengunstbrief, deGronin- 1297
gers zz
jne burgers, welken lai
j, op hun verzoek,inzi
jn gebied vri
jgeleide en beecherming van personen en goederen schenkt, zi
jne schouten,regters en ambtenaren gelastende,deze zB-ne burgers te ontslaan, wannecr zi
j ergens met hunne goederen te onregt op- ofaangehouden werden (4). Grootcr nogtans Avas hclgezag der
Graven s'an Ilolland in dien ti
jd in Frg-eeland. Yan daary dat eenige voornanae Geesteli
jkenin Ooatergozich Li
j GraafzAx Iernstig van de beschuldiging zuiverden, dat
z
i
j den aanvalvan Bisschop NVILLEM op Holland ondersleund hadden. Uithunneschrif
26 van
t
. Grasm.
, k
eli
llte verklaring, in welke zj den GraafHeer van Fz*fdJ.lcpd noemeny bli
jkt5rl lza;
duideli
jk, datzi
j de W estergoël
-s geenszins vri
j kendeù, hem in den W estfl'ieschen
kri
jg veel nadeel berokltend telaebban (5). DestadStavorenmoetechterden Hollandschen Graaf getrouw gebleven zi
jn; hi
j bekrachtigde tcn minste devri
jheden en
voorregten haar doorrLonzsY verleend, en zi
j zwoer hem waarschi
jnli
jk daarop hulde
en trouw alsharen Heer (6). Ook den Groningerkooplieden schonk ht
jverscheidene 1299
-

.

.

.

(1)Awowvxr Contin. C/zrpl.MExcnllsy p.201-209. W ESTEXDORPyJaarb.v. Gron.D.Il.
b1.64- 69.

(2)Occo scihtExslsJbl.125-129.
@
(3)Ziehicrvoorbl.395. Usno xxxxcs,Rer.Frù.Ilist.Lib.X1l.p.183.Mrzlszxzrs,Chron.
*. ''rzcdl.B, VlI. bl. 181.

(4)DalEssEx,llonum.T.1.p.59,bi
jwEsTExooap,daazb.r.Gron.D.1I.bl.73.
(5)V.Mlznxs, Charterb.r.Iloll.D.1.b1.584. GrootC'
icrfcrs.r.Trt
-esl.D.1.b1.130.
(6)V.MIERIS:cicrfcri.r.Ilbll.D.II.b1.8. &.Cltarterb.r.friesl.D.1.b1.132.in dcn
ltulJ
'igîngsbrief van Qraafz1x 11a1s Heervan Friesland. Ycrg.scso'
twxrsJ Fr.Ilist.B.Y,Jaj.
153. F.szolans,Fr.Jaarb.D.111.bI.161.
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1256- vergunningen en voorreglen voor den ti
jd van sri
jftien jaren en gaf hun vri
jheid de
1300 ïo'
1. slaten te
ederen, die zl
J. anders naar het Stol-n in K laandel-en bragtcn, in zgne

verltoopen (1).
Bezwaarli
jltishetzich een dtlideli
l
'k denltbceld te vormenvan dcn slaatkundigen toestand van Friesland tusschen hetK lzeen de Eems,in ditti
jdperlt. llctbli
jkt, dat
de Keizers, de Graven van H olland , en de Bisschoppen van Utreeht cnt Ihlnst:z-er

te geli
jkelati
jfle,nu eens meer en dan wedermincler,gezag uitocfendcn en hllnne
bi
jzondere aanhangers batlden. W elligtwordtnielgeheelonjuist van deFriezentlier
ti
jdcn gezegtl,)dat zi
j dikwijls, zoo wel tliteigen vcrltiezing a1stloordwang,onder
vreemdeHeeren stonden , doch zoodra deze ielstegen 'slands voorreglen ondernamen ,

straltswedermoeh
stenvertrclklkcn. ))Ditis,''A'oegtmenerllij,))van den aan#angbi
jhen
gewoonte gewcest,daarzi
j geene eigendunlteli
jlte heerschappi
j overzichkondendultlen
endevri
jheldbovenallcsllenaintlen.Dochwanneerzs
k
jdaarentegcncellenIleerllatldell,die
hen naar 'slands wetten en voorregten regeerde,wasl
lî
j hun aangenaalzzen 31'elge5'allig,en zi
g.detlen hem meer gocds uitvri
l.en wil,dan 1aj.zelfsvan laenwèlz0F
ubegeerd
hebben (2).'' lletI'
Qcizerli
jltaanzien wasontierhctmaglcloosbtlstuurvan Anolzvaallmerkell
jltgcdaaltl,cn tocn .&TuBRECUT van Oostenl-l
jk dcnRi
jlkstroonllatlbelklommen
en hetvcrloren Keizerli
jk gezag poogde le llerstellen,toantlpn (,
le Friezel), wicr benden in de gelederen van .
xooLF gestretlen hatlden,zich gcenszinsolltlertlanig. Om zl
jn
doel te bereilken en, tevens dc goede dicnslen , hcm cloor rtElxoro van Gelre bcwezen r

2
G3 vante belooncn, bevestigfle l
aj dcn optlraglsbricf zi
jns s-atlers, te gunsle van dezen
rasm .
. .k. (
ja waprya()u trg:u yy
mazntIGraaf(3). De Friézen hcbbcnwaarschi
lnli
.
j
sjsouoopggyatjtoell
.

1209 Iai
J- hetbestllur over hcn op zich wildc nernen. Jlen gistfliluit eenen brief van den

lteizer aan de Gecsleli
jlten, overheden en regtersvan Frq-esland beooslenlaetKl'
ie,
om den oorlog aldaar t'
ltlal' lusschenltomstdcr Graven van ffleef ,Gttlik, .
rd?.
,
jxen
Mal-k , tler Hceren van K alkenhttrg en h-uik en der stad Icettlett,zi
jnegevolmag-

-

,

tigden , te doen eindigen, PkElxovo wnrdtniet oncler de nlitldelaars genoemd , den-

keli
jl
t dewi
jl die lkri
jg tegen hem a1sbenoemden Slatlhoufler ofL
'antlvoogd,wicn t1e
Friezennicts'oorgebiederwiltlcn crltennen,gcvocrd wertl(4).
De ondcrlinge vertlccldheitl tlcr Etlelcn laatl l
'
nidtlelerwi
jldicper wortelen gesclloleli
en bragt de wrallgste vrtzchten voort. Zelter Etlelman zucltE uELnxoA hatlonvoorhe-

(1)'
WEsTzxooap,Jaarh.m.Gron.D.1I.bl.73.
(7)OccosckRtExsls,b1.129.
(3) PoxTAxrs, Rist.Gelr.Lih.V1.p.171. StlcllTEyllon
s'
r,Gelders.Gesch.J).VI.bl. 109.
#

'
V.Mlzuls, Cl
zarterh.r. 11011. D.1.bl.604. Gr. c/lcrfers.z
?
7. Triesl.D.1.b1. 131.

(4) VzN spàE,: fz-dl.r. Gelderl.D.1.bl,331.

DE S V A DER LA N D S.
dacht borwE,den zoon van wohp ROI
'TA uitM etzellrier,gevaarll
jltgewolld,helgeen11
23
t
50
60
door den vader zoo euvel was opgenomen, dat III
J' van dien oogenblilk af slechts

trachtte zi
jnen moed,zoodra mogeli
jk ,aan den daderte koelen. Hem derllalve oI)
den weg tusschen Fermerd en M arrum ontmoetende,randdehi
j hem onverschrokkelt
aan,schoon hi
jslechtsdoortweebedienden verzeld werd, en IIELBADAmetdezi
jnen,
zeven man sterk was. Er onlstond een hcvig gevecht. Een van ltoprA's dienaars
sneuvelde, ,doch U>
:IaBAD:, gewond en van zi
jn paard geworpen,zou ontlerdeslagen

zi
jnsverwoeden vi
jandszijnbezwek-en,indien nietzi
jnelieden metverdubbeldgeweld,
zich op lAol'.
r: en zi
jnen getrouwe geworpen laadden. Nietbesland tegelldeze overmagt en beide zwaargewond,verlieten zi
jdenstri
jd,zonderachtervolgdteworden.
Xet het gevecht nam evenwelde vi
jandschap geen einde,en zelfskozen verscheidene
adelli
jlke geslacllten voor ecn van beide lkanten parti
j. lmmers,toen woRp ROPTA
wcinige naanden later vernam ,datHELBAOA zich metcenige vrienden en bondgenooten

in het dorp Iloogeheztlt?zzzzbevond , viel hi
j, doorTIE'
I'E cwnxxlxox en zi
jne mannen
ondersteund?laem zoo geweldig aan, datIIELrAI)A mct vierzl
jneraanhangerssneuvelde
en. de overigen vlugtten. De zeventienjarige zoon va*n HELBAOX
beproeftle den dood
.

zi
gns vaders te wrelken. Op den weg naar D okkum tastte lli
g cxnlMlwgA en de zi
g*nen 1a$
)8
aan , doch werd zoo dapper ontvangen, dat hl
j en zi
jne gczellen hun behoud in de

vlugt moesten zoeken. Eerst vier jaren daarna,maakte de tlood van Rop'
rx en cA.MMlxoz
k een einde aan dezen bloetligen twist, rnaar verzoende nietde op elltander verbitterdegeslachten,welkeerin betrokken gewecstwaren (1). H0e weinigbelangri
jlt

deze geschillen,op zich zelve,zt
q-n mogen,verdienen zi
j echter in de geschiedenisopgeteekend te worden, daarzj naar hetleven eenen li
jd voorstellen,welken men wel
eensa1s de eeuw aller ridderljl
te bedri
jven en deugden wilTerheflen en aanbevelen.
Noohn-BxAsAxo en LlxsvRo. Terwi
jlFrzesland aan alde rampen dertweedragtel1
derregeringloosheid werd pri
jsgegeven, steeg Brahand onder hetbestuurvan waklkereregenten,totgrootaanzien en luister. Hertog UEXDRIK lll,wiens wi
jsheid,mocd23 van
okk:r
en zedeli
jltehoedaniglaeden mel zoo vcelregtgeroemd worden,was na een bewind van Sp
I,
u.
llerlien jaren ovcrleden en teLeuven begraven (2). Sindsdenaanvang zi
jner rege-.1261
ring,hatlhj zich de bevordering van hetgeluk zjner onderdanen ten doelgesteld,en
zullksdoorhetverleenen van belangri
jkevoorregten bewezen. Had UEXDRIK11hun ver(1)Occo sca
ïutExslstbl. 129- 132. AvlxsExlrs,cltron. 1,. krriesl. B. V11.b1.183,184.
F.szoEaos, Fr.Jaarb.D. 111. b1.191, 192.

(2)V.nzztv, Ri
jtnkt'
olt.B.1.bl.7. L.v.vEl-vnExySp.Sïdf.B.1.c.40.bl.52.llagn.
f/l'-5zl. Bel
g . p. 271. DlvxErs, Rer.#?-c5. Lib.XI.p. 121. Verg. llicrvoor? b1. 331, 332,
334 ,338.
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00 gund voor den gewonen regter teregtte staan,hi
j ontsloeg hen van alle persoonli
jke
lasten en eigendunkeli
g.lte afpersingen, aan welke zi
J.nog steetls onderworpen geweest

waren. Doch bovenal hadden zi
jne zorgen zicla over die ongelukltigen uitgestrekt,
welkein detaalvanhetlcenrcgt,vasaaliznkrltz
rl'fcrïtz/c.
v(ll
jfelgeltezttgenoemd worden, maar die a1s slaven beschouwd en behandeld werden. Behalve de kri
jgsdienst,
waren zi
j totverschillendeandere diensten verpligt, en deIleerlegdehlln naar willekeur,zeer dikAvi
jls ongewone belastingcn op (1). Om zi
jnenleenmannen,overwier
dienstbaren lai
jnietbeschikken kon,een voorbeeldte geven,verhiefHertog IIENDRIKllI
de li
jfeigenen van zi
jne domeinen int
lerdaad totden rang van vri
jelieden,dnorhct
staatsstuk svaarin hi
j bepaalde,datook zt
j naar regten wetten behandeld en l'an alle
buitengewone schattingen en opbrengsten bevri
jd en ontheven zouden worden (2).
W oelige ti
jden volgden den dood van eenen Vorst, die zich door zàjne verlichte
denk-wi
jze en cchte volltsliefde onderscheiden had. Zi
jne wcduwe-&lzulo,de dochter
lran urco , Graaf van Bourgogne, eene vrouw wier beleid en m oed elkander even-

aarden, nam het besluur des lands en devoogdi
jschap harer vier minderjarige kinderen op zich. HEXORIK ,Landgraaf van Tltttringen , halve broeder van denoverleden

Hertog,maakte echter,a1s naaste bloedverwant,op devoogdi
jschapaanspraak,dochdewi
jl bi
j een vreemtleling was, die zelfsgeene de minste goederen in Brahand bezat,
wertl hi
j eenparig door de Edelen en steden afgewezen,en keerde naar zi
jne staten
tcrug. Thans moest IlExohlx ran Leuven , Heer van Gaasheek , als oudste zwaard-

maag, naar regtvoogd worden, doch de schrandere ALEIO bewerkte,datnoch hi
j,
noch zi
jne neven,de Graafvan Gelre en de Bisschop l'an Luzk,hun doelbereikten.
Van deze gevaarli
jlkemededingersontslagen, werd zi
jin hetbewind overBrahand bevestigd , en lkoos GODEVAART valt .
P :z'?z7:ï#, nevens w oul'Eh BERTIIOUD nan M eehelen ,
om haar methunnen raad en bekwaamheden te ondersteunen. VAx Pzhw Els overleed

spoedig en werd in zijne betrekking door HEXORIK van Wo?zlcrq
vAdzzèopgevolgd (3).
Het griefde ARlouo ran W esemale, Xaarschalk van Branand, geweldig dathcm

tlezewaardigheid nietwas aangeboden,op welke hi
j meende door geboorte, rang en
diensten, de billi
jl
tste aanspraak te hebben. Om zich te wreken, trachtle hi
j de
Leuvenaarsin opstand en aan zi
jne zi
jde te brengen. De omslandigbeden begunstigden
zi
jn voornemen,daar Leuren door twee aanhangen,de Blanckaert& en deColveren,

(1)Verg.hiervoor,bl.13.
(2)DEwxz,Ilist.&dzl.de laBelg.T.111.p:24.
(3)VAx sEztr:B.1.b1.8-11. L.v.vEtrnzx, Sp.S f-4f.B.1.c.40.b1.52- 54. Ilagn.
cAro?l.Belg.p.271, 279. Verg.hiervoorzbl.417.
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vertleeld was,wier twislen dil
kwi
jlsde stad ten bloedbad maaklcn. De Colveren vcr-1256

.
ltlaarclen zich voor V-ESEAI&LE en Joegen de andcrcn, die der llerlogin-wetltlwe toege- 1300

daan waren, de stail uit. Aan het hooftl eencr magtige en slri
jdhafte bevolltillg,
vcrvolgde N'
VESEAIAIUE onverpoosd de aanhangers tlerllcrtogin en onlslak de falkkel dcr

twcedragt door geheel B raband. Etlelen en sleden geraaltlen legcn elkantleril)fe-

weging,en hetalgemeen belang werd metdatvanllet'
llerlogeli
jk geslacht,aalllli
J'zoëlderen haaten wrolt opgeofferd (1).
In dezen staat van vcrwarring beproefde Bisschop sssoalrt van Luik ,van moctlers-

zi
jde aan het Hertogeli
jlt lauis vernlaagschapt, de voogdi
j van Braband voor zich 1266
te verwerven. Onder voarwcndsel, dat het slot Falal-a,bi
j de slad Iloy, ontler
zi
jn sliftbehoorde,sloeg laj erhetbeleg voor,doch werd doordcn Heer ran Meeltelen genoodzaakt terug te treklken. Gloei
jende van wraal
t bragthi
j weldra een talri
jl
t
legerbi
jeen,en rukte totin denabi
jheid vanAlechelen voorl. Drie dagen stonden hier
de beide heiren legenoverelltanderten stri
jfle geschaard,toen doortusschenkomstder
Gravin MARGARETHA van Klaanderen ,wellte denLllikenaarsbi
jstand bood,werd overeengekomen, datdeBisschop, dewi
jlhi
j gezworen had nielte zullen wederkeeren éét'
gewee
s
t
wa
s
,
z
i
c
h
m
et
een klein gevolg totaan lletsluithek dier stad
hi
jte M echelen
zoubegeven,zi
jnehand daaraanslaan endan terug keeren (2). Naareenanderberigt
echter,had nExoltllt van L'
ttik,ondersteund door de Graven van Gelre,Gul,
ik,Berg ,
A CTZ'JM enLoon ,een heir van zestig duizend man verzameld;H anu ,Landree,Th.lemont en K ilroorden verwoest en twintig dagen M echelen belegerd, toen ebrek
aanlevensmiddelen hem noodzaakteafte trekken (3). Volspi
jtinhethartoverdezen
misluklen aanslag, keerde hi
j naar M aastrzcltten kwam er me@geweld binnen. De

gterketoren van l'
Ft
j'k, een plaatsjetegenoverde stad en thansmelhaarvereenigd,
werd door hem ingenomen, afgebroken, en van de sleenen hetslotMont
foortbj
Roermond ten deeleopgebouwd, om deLuikenaars te bedwingen,metwie hi
j steeds
intwistleefde (1).
Niet alleen m oest BERTHOLO van Alechelen de regten der Hertogin-wedltwe tegcll
dezen woelzielken Kerkvoogd handhaven , m aar ook de overige omliggende Vorsten betoomen,welke gedurig en builen oorzaak , Brahand verontrustlen,doch wien hetniet
gelultte eenige voordeelen te behalen. Ondertusschen was HENDRIK , de oudste zoon

(1)VA> IlEEtc,B.1.bl.11 13. L.v.vEsTllEx,B.1.c.41.bl.54.
(2) V.MEEI.U tB.1.bl.15 19. V.vEtTllEx,B.1.c.41.b1.54- 56.

(3)JEwx o'orTaExlrsx,aangellaald doorwlttExs,aant.op v.nutr,B.1.vs.429.
(4)V.rlzvtc,B.1.bl.19-21 en de aant.v.wlttElls)oI)vs.481. V.vEtTllEx,B.1.c.42.
bl. 56. V. spkEx, a ist. r. Gelderl. D.1.b1. 240.

60+

116
'

'

A LG EM EEXE G ESCH IED E NIS
''' '

.

.

..- ... - - -

.... .-

.-

. ...

...

......
. ..- -

-- .

..
..

......
..

'

'''' - -

....

'''

12
15
3600 tles overleden Hertogs,mcerderjarig geworden en alsopvolgerzi
jllsvadersin B'
t.a.

Land gehuldigtl. Daar hi
J. echter, gebrekltig naar ligchaam en zwak van geest,vool.
het bestuur der zalken weinig berekend was,trachtte AIZEIP, onder goedkeuring der
Edelen en sleden en metteestemming van BERTIIOI-D , hem ten nutte des lantls te be-

wegen,zi
jne waardigheid ten behoevevan zi
jn broedcrzAx af tc staan,wien de natuur
methareschcolastegaven ri
jlkeli
jlthadbegiftigd(1).Vwx wESEM&LE endeLeuvenaars,
Op wellte lai
j nog steeds den grootsten invloed uitoefende, namen ditderHertoginwetluwe tenhoogsle euvelafen bewcertlen ,tlat indien zwakheid van geestIIESI,RIK voor
tle regcring onbeltwaam maakte, m en heln ter ondersteuning ,schrantlere voogden of

raadslicden moestgeven. Zi
j dreven de zaalk totzull
t een uiterste,dattoen ALEID en
haarzoon zAx zich,naar oud gebruik,terinhultligingnaarLettren begaven9 zi
j de
poorten voor hen sloten en verltlaarden, een ander dan usxoRllt voor Vorstte erken-

nen. Zi
j vielen zelfs verwoestentlin de l
aeerli
jkheid desl'
Ieeren ran M eehelen, dien
zi
j alsden bewerker dezer maatregelen besclaouwden ,doch werden spoediggedwongen
terug te treklken. VAx w'
ESEXALE kwam daarop meteenegroote ltri
jgsmagt terug,om
M :c/zdl:wz zelf aan te tasten. BEar
rlloyub echler overviel de opstandelingen ,en versloeg

laen tcn eenenmalein eenen enkelen veldslag (2). Op eenevergaderingvanvertegenwoordigersuitde meeste grooteen kleine sleden,van Etlelen,Riddersen aanzienli
jken
14 vanvan den Lande te Cortenherg ,tusschen B'
rueeel en Leuven ,verzoenden zich de Leu-

Blaond.
ei-venaarsnaetax-szo,Iaarc zonel
acn aanhangcrs(3).
ma

Acht dagen laterdeed usxoRlltte
1267 Kamerl
j'k,in tegenwoordigheid van wIKOLAAS,Bisschop dierstad,van vele geesteli
jke
en wereltlli
jlteHeeren,Edelen,poorlers en mannen van Brahand,))uitvri
jen wilcn
beweging, voor alti
jd afstand van alzi
jne regten op hethertogtlom Bn-ahand,onder
welken naam oolt, te gunste zi
jns broeders,wien hi
j den Brabanders,welke hi
jvan

den hem getlanen eed ontsloeg , beval a1s hunnen ivettigen Heer hulde en trouw te
3 van zweren, te dienen en te gehoorzamen.'' Deze afstand werd door Keizcr Rlcuz
tan beZomer-kraclatigd ? doch slechts nadathi
j zich van detoestemrning der Hertogin-weduwe,der
maand.

(1)V.Ilzxtr,B.1.bl.21 2à. V.vEtTnE)I,B.1.c.A3.1)1.57.
(2)Dlva
xErs,Rer.Arci.Lib.XI.p.121. BAatwxol CltroLt.Arci.p.42.
(3)V.IIEELr, B.1. 1'
J1.24. DlvzErsyAer.Brab.Lib.XI.p. 121. W xt,tEAls, Codes Diplp.393.W i
jvereenigcnonsgeheelmethetgevoelen van dezcn Gelecrde,in deaant.op v.nEEtuy
B.1. vs. 551. dat men onder ))die stade mcvlBrabanda clefzl ende gronfcJ nict m et oEwEz cn
anderen aan cene vergadering der Staten: m aar dcr stedeit van Brabaltd dcnkcn m oet. VA>

vlslzTu>:ll,B.1.c.43.bl-67,endersteuntdezemeening. Hijzcgt:
Men ontboetdorp ende port(poort)stac
l)
Endc die Heeren van dcn lande.
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Baronnen ,der Groolen en der steden van Brahand verzel
terd llad (1).

HEIDRIK nam 12
15
36
00
in hetl
tloosterte Dyon hetmonnikskleed,maarniethetmonnikenleven aan.Hi
jhield
eenhofstoetovereenkomstîg zjne geboorle, en bragt,verwi
jderd cn vergeten A'an de
wereld,zi
jne overige dagen in rusten vrededoor(2).
J-tx l was zeventien jaren oud, toen hi
jteLet
ltren en inalde overigesteden Tan16 vall
Bl.ahand gehuldigtl werd (3). lteizerRlcuAhb belkrachtigdekortdaarna op nieuwma
ooagnd
sthet verdrag van Cortenherg , en bevesligde tevcns den jeugdigcn Vorstin hetbewind 1268
overLotltarzngen en Brahand (49. zt
ljn opvolgerRrnox,pvanffciwsàzrg ,hernieuwde
te u4ken deze beleening , voor well
te Hertog zAx hem aldaarden gewonen eed van lzi,s
!

manschap aflegde (52. Op dattjdstip haddeHertog eenekrjgsmagtbjeengebragt,
om zich op den Bisschop van Luik, die teen in St. Truv--:zôwas, te wreken , en
legde Frl
j-llbutltem ,tusschen deze slad en Hanu gelegen, in de asch. De Bisschop liet dilongewroken ,en hceft hierover nimmer zoen of vrcde gctroFen , dewi
jl

hi
j spoedig daarnp door Paus (lltEtiolvxvs X in de kerltvergadering te Lyon, we- 1:74
ens zi
jne grove buitensporighedcn wercl afgezet. Sedertlecfde hj op den burg
van M ontfoort, cn werd tien jaren later door den Ridder DIRK van der/fczr
tfczlvan
het leven bercofd. Hi
j zou vi
jf en zestig k-inderen hebben nagelaten,'van welke de
Heeren van P eterehezm de voornaamsl
ewaren,en alleen gcnoemdworden(6).
De inwendige rusten de vrede m elde naburige Vorsten ,veroorloofden Herlog J.
&x

zt
jne ridderli
jke deugden in Frankrv-k,Spanjeen Engeland op dcsteekspelen ten
toon te spreiden (7). Geheclin den geestvan de ridderromansdier ti
jden verhaalt
men,datAIARIA vanWrtzltzzl#,zi
jne zuster ,gehuwdaanKoning rlrlps denStoutevan
Frankrç
@jk, inden kerlter werd geworpen,op debeschuldigingvanzekeren ïtlnsteling LABhossE, dat 'sKonings voorzoon en erfgenaam van den troon ,xuooEw lzK , door 1a'
7(J

(1) llag.Cltron.Bel
g.,p.279. D swvzt Nùf. Gèn.de la Belg. %.111.p.45. SVILLEIIS
op vAx uu tu, B.1.'
vs. 556.

(2)Và>uEllzr,B.1.b1.25,26. De Schri
jver van het Jfaglt. ci?-pzl. Belg .p. 279 J zegt
dat IIENDRIK 1bt van dit klooster werd.

(3) F,
ïx IIEELIJ,B.1.bl.27.Jf@g?&.Chron.Bel
g.p.279.DlvAvrs,Iler.f?cs.L2-b.XII.p.123.
(4):VII,tE)!s)Cod..
D+1.p.394.
(5)Vkx IlxEtll,B.1.b1.30.

(6)VAxuEEzar,Ba1.L1.31)32)cn wzttExsopvs.730. V.vEtTnzx,Sp.N?
'
df.B.1.
b1.60. X EEI
;M&XJ Ge&clt.p.Gr. W lstEx II. D.1. b1.238.

(7) V.IlzEtv,B.1.1)1.33- 40. V.-cEI
-TIIE?f,B.1.c.44: 4.
5.bl.60,61.
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1256- haarvcrgiftigdwas geworden;eene misdaad ,welke men wil,datde veracllteli
jkevnr1ö00
If eglccgf
l laatl
stenzienaar ze g
,om de Koningin,tliezl
jn illvloed metleetle oogen aanzag,inlzetvert
lorftc storten,ofzi
jn eigen va1te voorkomen. De ongeluklkige Vorstin
vond nlidtlel, haren broedpr daarvan te verwittigen. Illings en in het geheim verlaat

tlezeBrtt&selenlkomt,alseenFranciscanermonnikvermomtlensleclllsdoorzi
jnenschildl
tnaap el)zjncn hontlvergezeld, te Pal-,
L
j-,
v. Iletgelukthem totin de gevangenisder
Koningilltlonrtedringen,welltc hem van hare onschuld overttzigt. Hi
j verklaartzich,
naar de taal en het gebruilt dier ecuw ,voor haren Ridder en daagtdengenen tot een
tweegevechtuit,wcllte zicl
z vermeetalsbeschuldiger van de Koninginoptetretlen. LA-

saossE necmtdevlugt,doch wordtachterhaald,inhechtenisgezetenopdeptjnbanltgelegd.lletvergiftigen van den jongenPrinsisnietdeeenigstemisdaadaanwelltelli
jschultligbcvonden wortlt. Uitzl
jne brieven en zl
jne bekentenisbli
jkt,datlai
j geheimen van
staat,in dcn oorlag vanl'lx-lpstegen Ax-Foxsvsxanh-astêliè.lverradenen dczen laatste van
tlen wanhopigen toestand desFranschen legers verwittigd had. LxsaossE wortltdooreen
besluit van het Parlelnent totde galg veroortleeld, en tlit vonnis tlienzelftlen dag ten
uitvoer gebragt,in tegenwoordigheitl des Graven van A t-tol-.
g, van Bot6rgogne en des

HertogsvanBraband,welltebî
j zi
jnverhoorhetvoorzitterschapbeltleed hadden (1).
HertogzAx vonflbi
j zi
jne tcrugltomstuitEngeland,zi
jn schoonvaderGvlvanF laanfpz.czz in cenen kri
jg metzAx,Bisschop van Lttl-k gewiklkeltl. Hi
jbragtdien weldra
tntecrvan den Graaftcn einde,en trolt toen metzi
jnekri
jgsmagtnaarde kanten van
Heusden op. Om de geweldenari
jënderHeeren vandiet)naam tegen '.
j
'Ilertogenboselt
geplecgd, te tuchtigen en te betlwingen , had de Drostvan B rahand hunnen burg
omsingeld. Daar men ecnen aanval van den Graaf van Ilolland dtlchtte, wellte den

belegerden eene spocdige hulp beloeftl had , was de Hertog,op ditberigt,dadell
jk
opgerukt.Vôörzl
jneaanlkoa1stechterhad de bezetting,hetergste vreezentle,den burg
verlaten ,dienlti
j in bezitnam , doch later den lleer&an Ileueden lerug schonk. Nu
trolthi
jmetzi
jn legerongehinderd langsdeJVJJ.
V,en bi
j Rlaastrlchtover tlie rivier;
al de Ileeren deslands,die zich tegen hem A'ergrepcn hadden,in hetonzelterelatende,

wathi
jondernernen en werwaartsài
j zich begeven zotlde. Hi
j bepaaldezich totLimslzrg ,cn welbjzonder totdclantlcn tusschellM aas enIlt
j-n,een leen van Brahand,
waarzi
jne onderdancn aanmishanllelingen en ltnevelari
jen bleotgesteld waren. Teyens
moest hi
j, a1s voogd vallJken ,de inwoners dierstad tegen deLimburgers beschermen , welke hen , uit wraak over den moord aan den Graaf s'an Gulik , hetvorige

(1) V.HEEtryB.1.b1.51- 56, en de aant.v.wlttzxs,op vs. 1377. V. vEtTIIEx ,B. II.
c.40- 42. bl. 130- 133. Dlvàxrs) R er. Brab. Z4 . XI.p. 124, 125. DEAVEZ, H ist. Gln.de
lt
'
f Bel
g .T. 111.p. 127- 130.
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jaar gepleegd, gedurig verontrustten el)benadeelden. Poor kraclltA'
an wapenen Le-1256d
1300
wong lai
jde verstoorders der gemecne rusten veiligheid, vernicltle cenige ridderbur- y
zytl
gen en slootmctsommigeRijn-vorsten een verbond, ler onderschraging xan den land-

vrede. Hiercloorzi
jn doelbereiktlacbbende,keerdelli
jnaarzi
jneslaten terug (1).
Doch meer dan al deze krijgstogten en overwinningen in deridderspelen, verwierf 1288
.

zich llertog Jz
kx eenen grooten naam in den Geldersch-Limburgschen oorlog ,welke

voorhern meteven veeleera1svoordeeleindigde (2). Na de schitterende overwinning
te kfoerl-ngen , werd hi
j rnet de levendigslebewi
jzen s'an vreugde en dankbaarheid,
door de burgers van Keulen , alshunnen bevri
jderen beschermeringebaald. Zegepralend trolklai
jtleorLztnhurg terug,en ditgewestwerd nu vooralti
jd metTraband
s'ereenigtl wellts Vorsten sintlsdien ti
jd bi
jden titelvanHertog vanBrahand enLotltaringelt, oelt dien van Limburg voerden. Eene huweli
jksyerbindtenis tusschen
'sHertogs oudste dochter MAXGARSTIIA en nExnhlx ,Graafvan Luœemburg ,wiens Ta-

derin den slag bij LFoeringen was gesneuveld,maaltte1en eenenmale een einde aall
t1eblocdige twisten,dewi
jldaarbi
jalseene eerste veorwaarde bepaald verd,datLimllfrg onafscheidelt
jlt aan Brahand zou bli
jven. Door dezen ltri
jg wasollderlusschell
'sHertogs schatkist geheeluitgeput, doch de Brabanders gaven in deze omstandigheid,

hunnen Vorsteen nieuw en treflknd bewi
jsvan liefde en genegenheid. Uiteggenehev etjxv
rzl.jxstonden zi
j hem ,terschadeloosslelling voor deoorlogskosten,boven de gewone
opbrengsten , een t&sintigste gedeelte van al hunne goederen en inkcmsten af,sleclats

onderplegtig beding,datditzondergevolgtrekking voor de toekomstzi
jn zoude. Ter
llerinnering van den slag bi
jW oerzngen,stichtten zi
j op la plaee da Grand-sahlon
te Bru&eel,eene fraai
jelterk voorN otre-bame #:z.victozree;hieldenjaaili
jks, den
zondag vöör Pinkster, een plegtigen omgang en een optogt in zegewagens door de
stad ,en stelden een eeuwfeest in ,datBrahande hoofdstad ecuwen lang op het luis-

1erri
jl
tste gevierd heeft(3).
Geen l
trt
jg bragtna de vereffcnirg derLimburgsche zaken,llerlog zAx wederin de
wapenen. Slechts als middelaar trad lll
j op in de geschillen tusschcn den Graafvan 7 van
F laanderen en dien van llolland
Slagt,wegensZeeland i:vlcz'ft
?rSchelde,ofschoon hi
jmetma
and
(;UIeen hulpverbond tegen FLoaxsV gesloten llad(44. Pcorzi
jnetusschenkomstwerd 1291
(1)V. llEEttr, 5. 1.bl. 40- 50.

vEtTnEx # B. 1. c. 45. b1. 61- 64. Zie lliervcorzb1.

422 , 423.

(2)Ziehiervoor,bl.423-445.
(3)L.v.vEtTuxx,Sp.Aï4f.Lib.111.c.21,b1.174.DlvzErs,Iler.WrJJ.Lib.X11.p.12%
130.M agn. Chron.B el
g.p.279. DEwzz, H ist. J#I.#e la Ae/
g. T.111.p. 1:8,139. W lt-

lsxs,Introduction,p.XLIV,XLV,LI1.Codex Dz>l.p.555- 558.
(4)Zic hicrvoor?bl.356-359. W lttzxspCod.Dv>l,p.521?531?536)540,54i,555.
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12
56- tevens de twistvan Klaanderen metIlenegouwenuitden weggertlimd (1). Groote1300 .
ljks deelde ht
j in de gunst enhetvertrouoen4an uekzerasosvvan,ytzyzatz?z,welke
.

hem de eervolle taak opdroeg,in zi
l
'nen naam ,de leenhulde van dcn Graafvan # p&
*#

land teontvangen (2). Hi
j nam llem in zi
jne bi
t
#
izonderebcschermingenbegiftigde
hem metverscheidenemarktgelden en inkomsten tusschen deMoezelen de zee (3).
Den buitenlandschen vrede bezigde Hertog zAx tot bevestiging (ler binnenlandsche

rusten terbevordering van debelangen zi
jnerollderdanen. Onder de voorregtbrieven
door hem aan verschillende Brabandsche steden geschonken , is vooralde lteure,te

llrueselin twaalfhonderd tweeen negentig, ))bi rade si
jner manne endesi
jnerliede
A'an den lande,$tuilgevaardigd, om de m isbruilten,buitensporigheden en woestezeden

tebeteugelen,ten uitcrstemerltwaardig (1). Hi
jbepaaltin ditbelangri
jk stultonderscheitlene straFen ,alsgeldboeten,verbanning,verbeurtevan liifen goed,naarde grootle

van het misdri
jf en hetaanzien van den persoon, tegen hen,welkeanderen beleedigen, bclasteren, met bier, wi
jn of eenigen drank werpen ,hen slaan,kwelsen ofin
lzunne lauizen aanrahden; die boomen schenden ,heltlten uithalen, heiningen omverwcrpen , vee of graan stelen , toortsen verschaflbn om brand te stichten , anderen
'
verraden en valstrikken leggen om le dooden. De Openbare ruslverstoorder Of Vretlebreker zou gevierendeeld en de stukkenm ocsten op vier palen aan de grenzen de:

lands,geplaatstworden. Indien bj verbeurdverklaring van goederen, de misdadiger
vrouw en l
tinderen had, zouden deze de helft zjner goederen behouden, doch de
andere zou den Heer ten deelvallen ,die cchter alles behield , wanneer de schuldige
ongehuwd en kinderlooswas. W ienietvan eenebetigtemisdaad konde overtuigd worden,

moest zi
jne onschuld door geloofwaardige getuigen trachten te llewi
jzen,en,zoo hij
vrcemdeling was, bi
j eedeverklaren,dat hi
j onschuldig en helhem onmogeli
jk was,
getuigen op te sporen. Op maagdenroof en dien van onmondige ltinderen , werd de

doodstrafen verbeurdverltlaring van goederen,zoowelop den misdadigera1szi
jne helpersbepaald; doch den vrouwen-ofmaagdenschenner zouhethooftlmet een houten zaag
worden afgezaagd. De wetder wedervergelding werd toegepastop hem , die een ander

verminktofvan eenig 1id beroofd laad. De Droslvan Brahand nocù eellig reglerli
jk
ambtenaar mogt geschenken of dienstbewi
jzen ontvangen, om de regtspleging te
verhaasten ofte vertragen, onderstraffe van dubbelebetaling deronkosten,ofbj gebrekedaarvan,verbeurlevan li
jfen goed. Eindelt
jk belooftdellertog aan niemandde
(1)Mhlatxxs,Cod.Dipl.p.563,564.
(2)V.xlzals,Charterb.r.Holl.D.1.bl.548.
(3)MrlttExs,Cod..
D11.p.56l,562.
(4)M-ll-tzxs,Cod.pf
ypl.p.521,5,
*
$2?534,541;567.
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bolrekking Van DrOSl,BnljuW ,Schout OfSchepen,V00r gegeYen of gelcend geld Op11230
560te dragen (l).
lletWDSden Waltkeren W elgeverniel Vergund de Yruchten zjnsarbeidste Plultken.
ln de 1rO11e krachtdesmanneli
jken levens, bemind doorden adelen hetvelk, overleed hi
j teLl-er aan eene wonde,welltehem op hetprachtig steekspelin E ngelaltd,Bl
4ocvif
t
ll
l
ai
jtle huweljltsvereeniging desGraven van kal.metde dochter van Koning EOUARDl,maantl.
door den Ridder DE BEAUFREMOND was toegebragt. Het li
J*1t werd in hetkoor s'an tle 1201

lkerk derFranciskanenteTrusselbi
jgezeten doorecn praalgrafverheerli
jltt(29.
Zpo immer een Vorstditondersclaeidentlbli
jlkvan de achting,liefde en crkenteli
jkheid desvolksverdiende,washetzxx Ivan Braband. Hi
j immcrshad Zjneonderdallen vri
jen magtig gemaaltl,degrenzen deslantls uilgebreid,deinwentligerustenveiligheid verzelterd,handel,ni
jverheiden lantlbouw opgebeurd,deletlercnaangel
twceltt
en dewaartligheid van den slaalbuiten 'slandsgehandhaafd cnverhoogd. Bijhetversl
.
and dcs regents en de zuclat om de welvaartzjns volltste bevorderen, paartle hi
j
den m oed tles helds en de beltwaamheden des veldheers;he.tbeleid, zonder de sluw-.

lleitlvan den staatsmanjbj t1c wi
jshcid en menscheli
jkhcid deswetgevers. Zi
jnedaden
bevesligen, dat lli
j groolmoedig wasen weltladig,openhartig en minzaam ,opregten
getrouw aan woord en pligt, de vaderdereeren de vi
jand dervlei
jeri
j(3). A1de
fleugden van den echlen Riclder der middelecuwen waren in hem vereenigd, en hiervan

gettligen demeer dan zeventig steekspelen, in welke hi
j dcn pri
jsder ovcrwinning
behaalde, zoowela1szi
jllcbedrevenlaeid in den minnezang. Docla reeds in zi
jncn ti
jd
werd deze laartstogtell
jke zuchtvoorde ridderli
jke oefeningen,van wellke hi
%
jeintleli
jlk
llet slagtofler werd, evcn zoo in hem gclaaltt,a1szi
jneoverdreveneliefde voar de
schnoncn,wierbevalligheden 11j doorminneliederen in devolkstaalverheerli
jl
tle (1).
Te L'
let.,op zi
jn sterfbed,had l
ai
J
.
-metden Graafvan Klaanderesten tleEngclsche
(1)5VIstEMs, Cod..
D?AJ. p. 541--549. Ten bcllocvevan lletlanclA'an IliccllesJwprtldeze
keure i!t lzctFransclt overgebl'
agt, wlttExs in 1.c.p.549 555.

(2)L.v.VELTIIEM,B.111.c.41.b1.198,199.c.42.bl.200. Ilagn.&/10/?1.Belg.p.282.
DzvwErs, Acr. Brab. Lib. XlI. p. 130, 131. Het praalgraf van Jt> I werd in de Spaansc'
he
oorlogen door de Onroomschen gescllontlen , op last van dcn Aaltshertog AtBEll'
rs llcrsteld , doclt

bijllctbombardementvan 1695 vernield. DEwEz,Ilist.G4AI.dela Bel
g.T.111.p.141 (b).
(3) XEtrssT0KE, D.1I. B.I7. b1.200,201. J.pE KI-ERK, de Z'rcicsfdc/leIreenten, of
A!)z;
.
zJ-ro0?f)'i-van Bl'
aband.B.V.c.2. llifg.deorJ.r.wlttExszIlru&sel,1830. L.v.vztzllEx,
Sp.S ?:l.B.111.c.42.bl.200.J7cg?I.Cht
rolt.Wc/
g.p.28l.

(4) V.vEtTnExt B.111.c.40. bl.197,189. Chron.z.nE.TIIEI-AI:OI)E, bii wlttvllsa #g''lagen op v. usstr) p. 34p. Introductlon, p.LXVll.

ll.oczlz.
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1256- gezanren , welke tlien Vors: voor de belangen lluns Meeslers tegen tlcn Koning &an
1300 Frank?./
J.k moesren winncn , hetontwerp van eel
l llaauwerverbantl tusschen tlevolken
van Germaanschen oorsproug gesmeed , welks uièvoering , nacenl mcn , llet geschiklsle
nliddel z0u keweesLzi
j1
), om (le onafhankcli
jkhcid S'an Belg'
izLevcrzekcrcn en den

verdcrfelî
jken invloed, wellkcn Fl-ankrù'# sinds t1e s'cerlientle eeuw op t1ahgewest
lleefëuilgeoefentl:tevcorkomen (1). Ditplanventlechlergeen sleun llî
J-zAx 11,zi
jn
zoon cn opsrolger, orsclloon tleze cen kleillzoon des Graven van K laanderen en

gehuwd wasaan MARGARETII:,tloclaler van EpvAlto I&an Eltgeland. Hj Tereenigde
zich wel in een vcrllontl mcL'
.
K eizer AooyuF, Koning Ebrwho, Herlog ALBRECIIT van
1296 Ooetenrç
k, en de Graven :an Klaaltderelz, van Ilellegouzren en van Bar tegen
-i

Frankrç
jk, en wasongclwi
jfeltl, nevensccxen den Koning vnn Ellgelaltd,in de
zamenzwering tegen rLoaxs V , den bontlgenooë &an rxrulps den ks'c/k//z?:, gewikkeld,
maar nictlelnin schraagde zl
jne Lelangzuclltigeslaatkuntle, ontlerdelaand, den Fran-

schen Vorshin (len geweldigen krî
jg melF laalîdeî.en, wclkeditgewesl, voor eenen
ti
jtl,aan de Fransclaedwingelandi
jonderwierp (2).
(1)ocoEGnEllsT, Chron.etlancl.deFlandre? Ch.130. p.212,213. W zttElls, Itttl.od.
de v. IIEEI,C? p.LXIX.

(2)MEy:RrsJJnnal.Flandr.Lib.X.p.84.Dzwzz) Sf'
4f.GLn.#,
e la Belg.T.111.1).J7O.

rf^iDiEijiiLAnu
OP

iHTCT

jjtKi?

n xr\\ ftiwK.s
do or

j.

P,

. i

Cw^ni/'/tiSi'/ii'
] 2 ' ^ V

_ V///<V7
J
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A E N C H IIK W A A G

M AATSCHAPPELIJK EN TOESTAND lN NEDERLASD ,

9@ @ - :a@ @ .

DeNoord-NetlcrlandscheYorslenlaat
ltlen zich indiëli
jdvak to@groolaanzlen verllcven.
zi
j waren aan dekroonen en voornaamsle gcslaclzlen van Frankrk
jk en Dttz-tacltland 1300
vermaagsclaap:, en door (1e inkomsten bunner erf- en .lecngoederen , zno welals door

die, welke tlitllunne belrekking Toorts'loeitlen, ri
jl
ten maglig gewortlen. 'i
jbleven
evenwelleenmanllen van laelDuilscheRi
jk enerkentlenhetoppergebiedgerKeizers.(1).
*

Hetonbegrenstl gczag eclaler, door KAR'
EL deltf7'
k-/pJ: en zi
l.ne onmiddelli
l.ke opvolgers

overlzen uitgeoefend,was laterdoortlen magreloozenen verwarden toesland desRi
jks,
zoowelalstloordenzwakkenenvaak onnatuurli
jkenband,welken helleenstelseltusschen den leenheercn zj-ne leenmannen slrengelde, binnen enge grenzen omschreven.
De llertogen van Bl-ahaltd, langen ll
jd doordeKeizers, althansin naam , over de
Nederlandsche G I'aven en lleeren gesteltl; de Herlogen van Ll-m httrg , tle Graven van

Ilollgnd en van Gelre waren niehallecn el'
feli
jke, maar bl
jna geheelonafhankeljl
te
Heeren geworden, die niet meer van 'sRî
jkswege, maarop hun eigen naam en a1s
wellige,vri
jmagtigc hecrsclaers,heLbewint
l voerden. Bi
j hetaanvaarden der regering
werden zî
j Ee platlen lantledoort1e Edelen, cn in de sletlen door de Poorters gehuldigd. ln hrennemeî-laltd, in Fr,
l
-ealand aan deze en gene zi
jtle van hetFlle,en
welligt eltlers, voerde men hen, naar tle wjze tleroude Germanen,op eenschild,
door eenige lzeratcten op deschoudersgedragen, rend. Bl
j deinhuldiging deetlhun
(1) Vcrgeli
jk hicrvoorzb1.16.
61#
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1300 het Toll
t den ced van getrouwheid, well
ten zi
j, na de twaalfde eeuw , wederkeerig

metdien van handhaving derregten,keuren en vri
jhedendergemeentenbeantwoordden.
Als Ri
jksvorsten verschencn zi
j op deRi
jksdagcn, waren bi
j de verltiezing en kreoning der Keizers tegenwoordig , en plaatsten, a1s getuigen , hunnen naam onder tle

keizcrli
jke bevelen en gunstbrievcn. Doclz slechts uiteerbied alleen bewezen zi
j den
Keizer hulde, en gehoorzaamflen hem wanneer (1ilmet hunne staalkunde strookle,
znaarnaaaltten inbreukOP de reglendesRi
jlks,zoedradezenaethun belanginslri
jdwa-

ren. Doorgaans zonderden Keizer tekennen,volgden zi
j elkander op in hetbewind,
llieven tollcn,legden belaslingen op , verleenden vri
jhedcn,schonkcn gunst-en voorregtbricvcn, voerden kri
jg, zelfs tegen het Oppcrhoofd des Ri
jks of zi
jncleenmannen. sloten vredesverdragen, weerstreefdcn vaak openli
jk delteizerli
jke bevelen erl
ocfenden ongestoord het muntregtuit. Hun belaoortlehetregtvan jagten vissclleri
j,
(1e opbrengst der boehcn, der verbeurdverklaart
le geederen en van alles, wat door

aanwas of aanspoeling gewennen werd. Degrafeli
jke bediening wasalzoo geheels'an
llare oorspronlteli
jke instelling afge'
welken (1). Alle Ncderlandsclle Vorslen bezaten
echter niethetzelfde landsheerli
jk gezag. De Hertogen van Brahand en, naar het
schi
jnt, zelfs vroegerdan zi
j, de Graven van Ilolland, aan de uiterste grenzen dcs
Ri
jks gelcgen en moei
jeli
jk lebestri
jden, vereenigden in zich de welgcvende .en f1e
uitvoerellde magtj cn beschouwden zich a1s wettige eigenaarsdes Lands. De Graven
vau Gelre daarcnlegen, m ogten in verscheitlene omstandigheden llictop eigen gezag
'
handelen , maarmnesten t
likwerfde beslissing yan hetHoofd des Ri
jksvragen en afwachtcn.

De hofhouding of laet verbli
jf del
- Vorslcn wasin dien ti
jd nog nietaan eenc l)eZi
j begaven zich afwisselend op launnegroote goederen of
haven, waarbj een slot ofeene gcschikte woning gevonden werd,en hielden er zich
llaaltle plaats verbonden.

zoo Iang op tot datde voorraad van levensmiddelen ,veor hun gezin benoodigd, ver-

teerd was. Deze hoven waren van grooleuilgestrekthcid en omvatten landen (terrltot.l
,
-a),gehuchten,velden,bosschen,wateren,jaglen,A'isscheri
jcn,een talri
jk gezinde
(familla),mannen,dienstmannen enlknechten. 'effdri/éxéi?it/é'c/zj%ö>Gravenhagejhet
huis de f'bj-lzt
zzzg , laet huis tellozendaalbehoorden ontlerde voornaamste dezcr
vorsteli
jke hoven. De hofstoel was reeds aanzienli
jk cn bestond uitHofmaarschall
ten
of Opperstalmceslers, Groothofmeestcrs, Grootscl
aenkers, Opperjagermeeslers, welke
-

lleàrekkingen s'oorname Edellietlen bekleedden , eenenHofltapellaan ,verscheidenekamerllecrcn, edellknapen en mindere bediendcn.De bezoldigingdezerbeambten beslond greo-

tendeelsinvoorlbrengselen dernatuur,in brood,kleederenen dergeli
jlke, Zi
j waren
(1)Vcrs.Alg.Jcdc/l.d.p'rcrlcr/.D.1.lal.295,.
380J381.
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echter, volgens hunne dienst, slechts verpligt een bepaald gedeellevan hetjaaraan 1300
llet Hof te verschi
jnen en werden dan,naarhunnen rang,op kosten van den Vorst
xderhouden. Xen moet dezewerkeli
jkehefbedienden,wierambtnieterfeli
jk vas,
die bezoldigd werdcn en afgezetkonden worden,onderscheiden van deerfeli
jkelands*

ambtenarcn 4an denzelfden naam aan wier betreklting leengoederen verlknochtwaren ,

en diein later dagen alleen bi
j deinhuldiging ofbegrafenisscn derVorsten en andere
plegtige gelegenheden, opgcroepcn werden.

Naar oud gebruik bezochten de NederlandscheGra4en ten nlinsteeensin het jaar,
de verschillende landschappen enstcden van hun gcbied, in velevan wclke zi
j hoven
ofpaleizen hadtlen. DooreenigeEdelen en lcenmannen,hunnePairs(Pa1.e&),A-ergezeld,zaten zî
jdaar om debezwaren,voorstellen en verzoeken der ingezetenen aan te
hporen, en oefenden er alle deelen der oppcrm agtuit. Het gezag der Drosten ,Bal-

juws,Schouten en andere ambtenaren wasvoordien ti
jd gcsclaorst,ofschoon helmecr
dan waarsclzi
jnll
jk is,datin de meeste gevallen hun gevoelen,a1sdatvan mannenvan
kennis en ondervinding , ingewonnen en gevolgd werd. Eerstin hetlaatste gedeelte

der dcrtiende eeuw villdtmen in Ilolland van eenen bestendigen grafeli
jken Raad gewag gemaaltt,wicnsleden door den Graafzelven,doch bi
jonderlingeen vanweerszi
jden bezcgelde en beëcdigde overcenkomst,werdenaangesteld. Bi
jbelangri
.
jkevoorvallcn
en gelegenheden riep deLandsheer zi
jne aanzienli
jkste en verlrouwdsle Edelen,Dienstmannen, magen of vrienden bi
jeen,welke doorgaansin de staalsstukken dierti
jdcn,
als gctuigen en bezegelaars der vorsteli
jkebepalingen, giften ofvoorregten oplreden.
W erd hct Hoofd van den staatdoor oorlogen, kruistogten of andere omstandlgheden

buiteu'slands goroppell) danslcldelai
jccnen Landvoogdaan,welltein zi
jn naam het
lloog gezag voerde.
Eenvoutlig was de regeringsvorm en de geheele staatsrcgeling rustte op oudc ge-

waonten (eoetumen),gebruiltcn,regtcn enherlkomsten. Van Landslenden ofSlatenis
vôirdcvcertiende ecuw gecn spoor tevinden. Alde mag!wasn0g bi
jdenLandshcer,
wclke in verscllillende deelen zl
jns gebieds door Sladhouders, Dl-osten,Bal
jlzwscn
schouten vertegenwoordigd werd,die van zi
jlaentwegelaetburgerli
jk en regtcrli
jltgezag
uitoefcnden. Slechlszaken van heLhoogstegewigtwerdenschriftell
jlkbehandeldjendaar
t1e geesteli
jlten bi
jna uitsluitentlmett1eschri
jfkunslbekend waren, zoo wasde llofkapellaan tevensKanselicr en Geheimscl
ari
jver van staat. Deinkomstcn werden doorden
Rcntmeestcrontvangen en aan den lkamerlaeerverrekentl,wienalzeoeigenli
jklletbeheer
der geldmiddelen was opgedragen. Deze inkomsten beslonden uitde opbrengsttler

tollen,cl
jnsen,en betlen ofvri
jwillige giften bi
jzeldzaam voorkomendegelegenlaedel
a,
maar hoofdzakeli
jk vlocitlen zi
j voor: uitdeeigen goederen , bezillingen,tiendcn en
andcre regten yan den Landsheer zclven. Tcregtisaangem erkt, datde geestvan llet

l86
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1300 stelscltler geltlmitltlelen in dieljtlen was,daldeLantlsheeren mecra1sgrondbczilters
dan a1soppergcbletlershunneschatkis:vulden (1).
Bi
j een wereltlli
jk gebictl, l
aetwelk de lant
lel ttlsschen den llollandschenlJ:nel,
denRL,
)-zlendeIlaîbzeomvatte,vereeuigtlcntleDisschoppelzvalzUil-eehtlaetgeesLeli
jk
gezag overbp
jna gelzcelN oord-sTedel-lalld. Slecllls Hùllel
-llgo,F'
ltlell
-llgo enlaetOldzdzzll;, behoorden,in lleLlterkeli
jkc,ontlerlzelbisdolnJfkfîlalet.)lzeLRLj-irtln Ff
J'negeltof de lantlel) lusschen 31açl& en fzkrtlal, dcels ontler hetpal'lsstiflKettlell,deels
ontler Lltl-k ) en t1e alldi
jen val'
lEglîlond.en llj)
-4.
vl?d'
?,
jxwarcn onrnitldelli
jltvan den
Roomscllen stoelafhallkeli
jk. ln lzelwereldl-j-ke was hel;SJ'?-czl'f aan lzctDuilscl)eRi
jk,
en illlaelgceslcljl
kc aan den Paus olltlerworpen, voor zoa ver laelziela aan hel'kerkelk
'-k gezag des Aarlsbissehojls vallK eulell, den Xelropolitaan tler Kcrk val) Utreeltt,

wien hetreetlszeervroeg onderworpen gewecshwas,oëlllrokkenlaatl/
ç2). DeUlrechtgche Bisschoppen wei'den ondertoeslemming (les Keizers, door laels'olk cn tle geeste-

lj
--ltlleitl,laterl),
jn:
tuitsluilentltlnor de gezanacnljke Kapillelheeren van Utl.eeht verkoren. De lteus naoest tloor den Keizer Nvortlen goedgelkeurt1,Mrelke dcn gekozen

Kerkvoogd in lael wereldli
jk gebied mcl dcn schephcr, en in lact geesleli
jke met
ring en slas bevesligde. NatlatKeizer UENORIK V ten Lehocve vallden Paus,afstand
van dillaalste verlci getlaau hatl, wertlen de Bisschoppcn van Utl-ecltt naillder van het

Ri
jk,doclalneer van den Roomschen Stoelen van tle hen omringelldewercldli
jlke Forxten afhankell
jk (3). Sinds dien ti
jd vernainderden allengsdeonlzaggeli
jke magten
(1)Zicvta Loox; Aloude Wegccn-zlgt/lv--ze .t).Hollattd,D.1.b1.229- 284. D.II.b1.300- 306.
D. lV. b1. 200z 225,237. D. V.bl. 138.510- 518. V.MIEnIs, FFel'
lt.orer de Leenroerigh.
r. 11oll. bl.49. Kerkel. Ol4#i. r. Utr.D. 111. b1.425.L.P. v.0. SP7EGEI-p orer deît OoIspr.

derraderl.Aec/lfeêl,b1.88-114. (
Ilowol3I)Cltal'
terb.z,.Gelt'
e,1:1.330J5.
59 (c). AlEEaxzx
G esclt r. Gr. wll-l-Ex Il. D.1. B. 1.bl.8- 19 , 29- 46. Ktvl'
r, Hist. tfcr 11011. Staatsreg.
D. 1. Ll 10- 25. 369- 374. D. lV. bl. 28- 62. 121- 128. VAx SPAENy Inl. f/J de S fdf.
#. Gelderl. D. 111. b1. 119, 199, *55. D. lV. b1. 263- 278. :II1st. m. Gelderl. D. 1.
bl. 182- 146, 154. Rw>:ps.
kETy Oeurrcs Compl.T.1.p. 123- 198. NIJHOFFy G e#cnî,
''
?
r.nit de

Gedc#.m.Gelderl.D.1.bl.lL XLIX,LlV. VAxrfEEsvàx IIERKES,Bescltoum.over Gedci.en
Staatsr.b1.87- 157. M r.J.n.XEIJER, Orer de rerantm.det'Jc#ef'
lenonderstandgelden door #.
Graven rcs H ollandy in de Vcrh.der twccdc Klasse van llctXon.Ncderl.lnst.D . VI.bl.46- 99
en eldcrs. BII
-D>:IOIJK,D .lI.bl.115- 117. 321. QnoEx vzw pnlxsTEuxay Ilandh. d. Jedcâ.r.
#. Kadel'
l. St.1.bl. 16, 31,32.

(2)Jl
g.Jcdc/l.d.Fc#erl.D.1.b1.383.llicrvoor?bl.264,269,407.Bewo&x,Cltarterb.v.
Gelre,D.1.bl.217.

(3)ZicLiervoor,b1.83,142.DevcranderinginhetverkiezingsstelseldcrUtrcchtscheBisschoppen
isonjuistvoorgedragcn dnorden Schrijvervan dcBatavia é'
ccrl,D.1.Veorberigt,bl.94;door
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invloctl, :4ellte zj-a1swcreldl
i
jlte en geesleli
jlte lleeren, zooin htln gebietlalsin de

naburige slalen, !ohhierloe hadden 4lilgeocfend (1). Daar1)j-llunne vcrlkiezillg t1e
toesleluming des Keizers nict langcr gevorderd 45erd , hilag de keus geheelafva14de

ltapirlels a1s laooge geesleli
jkheitl des bisdoms, welke doordelageregeesleli
jkheid,
dietloorgaans haaronderwî
jsin (1e kapitlelscholen batlontvangen, gerugsleund 33ei
'tlen.
DeKeizers,die hetslichLvan Utrecht ter ontlerschraging van hun wanltelend gezag in
N edeî-lalld en a1s een voorm tlur legen Ilollalld ,ondersteund en m aglig gemaakllaad-

den,slaalktcn nu hunne ri
jlte giflen,deelsuitonvcrmogen,deelsuitwantrouwen opde
Bissclaogpen,tlie gcli
jk lhans tlikwerfplaals v01'
1(1,tloor tle kuiperi
jen enheLwelbegrepen slaalsllelang tler llollantlschc Graven , gekozen wcz.
tlen.

Gcwoouli
jlt ging menonlklitltlclli
jlt na den dood des1)isscbopstoLt1e lkeuzeYan eenen
opvolgerover. Ilelonhllreek:evenmin aan voorbeelden,daLtweeKerkvoogtlen geli
jkti
jdig,a!stlaleenigen in sll.l
J-tlmettlekerkeli
jkeregelen verkoren wertlen.lll
j,welke
op deze laalste wi
jze Ilenoemtl was cn de Pausseli
jkebevesligillg ni'
elolltvangelllaad,
werd degeëiscllle (ponlltJtt/t/q
v),(1evelligberoepenedaarentegen,in llctz-elftlegeval,
deverkozene (eleetus)gehcelen. Metveelpraalen plegligheidwerddenieuweDisschop
in de heofdslatlzij
'ns slifls tloor de geesleli
jklleid en hetvolk gehultligd,en laem het
gcesLeli
jlten pereltlli
jk llenintl opgetlragen. Onllanlks de boogsle magl,en tlen titel
van #.eer '
rtw
/'z Utl*eeltt en Genatllge F /9*J'f', welke llcm werden toegekend, ondank:

de prachl en luisler wellte hem omgaven, wasechlerzi
jn gczag in helStlchtzeer
beperlkl. De kapillclcnj dic uilgeslrekle landgoederen en lienden bezalen , maaklen in

hel wereldli
jlt besl,
tlurden eersten slaatuit,welkenaetden adel en de slad Utl-echt
ncvens antlere sletlell, eene lantlsvel-gadering zamenslelden , laler de drie Slaten van
Utreeht genoemtl, wellte de algemeene llelangen van laet N eçler-st,
lcht regclde, en

aan heI einde van dittl
jtlpcrk, zicl)z0o veelmogeljk van helgemi
jlerd Opperl
zoofd
Zo
n
t
l
e
r
l
l
e
wi
l
l
i
g
i
nj
de
r
ka
p
i
t
l
e
l
s
mo
gt
de
Bi
s
s
c
h
o
p
oo
rlog
trachtle onarlankeli
jk lemaken.
voeren noch vl
'cde sluilcn ,t1e kerkell
jke gocderen bezwaren,vervreemden,noch tloor
aankoop vermecrderen. l1j wasslechls besluurderen vruclztgebruiker,nietde willekeurige bcschikkcr over deze bezitlingen , welke de eigendommen fler kcrlk bleven aan

welke zl
jgcschonken waren endietloordekapillelenverlegenwoordigdwertl. Xenzorgtle
steet
ls,dattle SAel
-eltlli
l
'k-bisschoplacli
g-k-e maglnielaan denKerkvoogdzelven ,maaraan

het Stlcht, aan welks laooftlhi
j geplaatslwas,wertlloegekelld. In destatlUtreeht
olzkslrs,Gesclt.d.c/lrfdf.kerk ï'zNederl.D.lI.bl.4; IIII-DERI
IIJKt D.1.b1.247, en doorvAx

zscu vAx wIJK,Orel.FlefoudeIlandelsverkeerder:ftld Utrecltt,b1.403,dcwijlziisteunen op
den blijkbaaroncchtcnLriefvan KeizcrxoExnwAn111,bijIIEDAyp.163-166.
(1)Ziehierveorpb1.143. BIZDERDIJK,.D.1.b1.214-2*8.
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1300 zelve was zi
jke
jn gezag hetgeringste. Rcedsin de achtsle eeuw washier een keizerli

stadvoogd Lpraefectua zfrlz-el; later waren de Heeren van Kltlk erfburggraven
(eomites) van.utrecltt, en ook zi
j schi
jnen alvan oudsltcizerli
jlteambtenaren geM'eest te zi
jn. De Stadsschou!werd door den Bisschop,deandereste'
deli
jlteovcrheid
vrj door de bevolking verltozen. Graven, Burggraven en Slotvoogden voerden in
naam des Bisschops elders hetbewind. Nevens hen bestonden nog de Kerk- of Kloos-

tergraven fadroeatz :ctlf:t
vzr
ce), welke in die ti
jden ontsproten waren, toen de
Bisschoppen, zich uitsltzitend met de geestell
jke belangen hunner gemeentenbezig
houdende,hetbeheer,enbjzonderde beschermingderkerkell
jkegoederen en onderzaten, aan anderen moesten overlatcn. Elk bisdom ,e1k klooster, ellt kapittel,bl
qna
elkekerlthad eenen dergeli
jken wereldljken beschermer,die tevensregtsprak overde
vri
jeonderhoorigen Tan degenen,aan welke hi
j zich verbonden had,en hen ten strl
jd
aanvoertle. Hnoge personen , zelfs Yorsten en Koningen , belkleedden dezebetreklking,
velke groote voordeelen oplevertle. Toen echter de Bisschoppen nietschroomden zelf
lzet zwaard aan le gorden, vel.lorcn de Kloostergraven vecl vau hunne magt, e:h

hun getal werd allengs Terminderd, dessi
jl zi
j dikwi
jls den bisdommen,kcrken ell
ltloosters meer tot last, dan totonderstand verslrekten.
De magt der Ulrechtsche Bisschoppen , hoe eng begrensd ook in hun eigen gebied,

was niette min ontzaggeli
jk vnor de naburige staten. In hetbi
jzondergevoelden
Holland en GelremenigmaalhetvermogentlezerXt
qtervorsten,wiergeesteli
jl
tewapenen
ruim z0o veel te duchten waren alsde grootestollkli
jkestri
jdkrachten, wellke zj uit
hun veel uilgestrekter gebicd en door hunnen grooten invloed op den Keizer en de

Ri
jksvorsten, in beweging konden brengen. lmmersbezaten zi
j hetgeesteli
jk regtsgebied over deze eweslen,de menigtevan geesteli
daa
r
i
n
v
er
s
pr
e
i
d
,
y
l
oog
vanl'
lunne
jken
M'enken, voerde heerschappi
j overden geestder bevolking en konde die gemakkell
jl
t
tegen den Landsheerin opstand brengen (1). In hetStzeht zelfwasechterin veleopzigten, hun geestelt
jk gezag even zoo begerlttals hun wereldlt
jk-. De kapittelen door
welkezi
j gekozen rn bj hunnebenoeming indegeloofs-en ltexkleeronderzochtwerden, waren in schi
jn nainder,maarindertlaad magliger danhungcmi
jterdeKerkvoogd,
welke in hunne vergadering geene stem had. Aan elltder vi
jfltapitlelen inUtreeht,
dat van sT. salzva
t.
roh of den Ouden Jfàzzlz-fer, van sT. XAARTE. of den D om , 1,al)

xxazw, sT.vxzry:a en sT. zAx, waren kerkeli
jl
te goederen aangewezen,bcstemtl
voor de eerdienstznowel, alsvoorhetonderhoud der kerken, geestell
jken en kapittelscholen. Zi
j varen meer onafhankeli
jk Tan den Pausdan de Bisschop, die zi
jne
bevestiging van den Roomschen Stcclmoestontvangen, en steltlen bl
j hetopenstaan
(1)Zieditbrcederen voortrcllkli
jkuitcengczctdoornltnsRollltpD-l1.b.244-245
..
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s'anzi
jnenzetel,eenen plaalsvervanger(vgkarltte)aan. DeKanoniken,in geesteli
jken 1300
(regularee) en inwerelt
lli
jken(seeularee)verdeeld,waren,overhetgcheel,mannen
van kunde en beltwaamheid ,ofvan eeneaanzienli
jkegeboorte. Yorsten,Keizerszelfs,
behoorden eershalve ontler hunne leden en lieten hunne provcn ofpraebenden door

gcestcli
jkeninhunncn naam waarncmen. De wereltlli
jke Kanonilten legdendegelofte
van kuischheid;degeesteli
jke ook dievan armoede en gehoorzaamheid af. De ecrstell
55'arcn gansch niet onverschillig voor ri
jltdom of aanzien, en leldden een vri
jcr elt
mindcr gebonden levcn dan de laatsten, welke dcn ouden strengeren tuchtregel blexen volgcn. Aan hct hoofd van ellt ltapittel stond een Deken, een man van gezag
cn in&rlocd, en doorgaans uit een laot)g geslacht onlsprolen. Onder laen was de
#

Dekcn dcr Domlterk of van sT.MAARTEN de voornaamste, welke dan ook bi
i uitsluiting
*;
de .
D :i-tn/'.van Utreeltt genoemd W0r(1. llom Waren naaslden Bissclaop , dehoogstebelangen van laet Sticht aanbevolen. ln gewigt
ige omslandighedcn riep lai
j dekapittels

lli
jcen, welkevergatlering laetalgemeen kapl-ttelgenoemd werd en hetregt bezat,
nietalleenom geestcli
jken en wereldli
jken,maarzelfsden Bisschop tcrs'erantwoording
te roepen. lletgezag derDekenswas echternietonbepaald, daar llet bljl
tt, datzti
aan de besluiten der kapittelsonderworpen Avaren. Na hen belkleedtlen de Proosten of

Aal'lsdiakens de aanzienli
jkslebelreklking aan deze geesleli
jlteinrigtingcn. llun wasïl1
lzetbi
jzonderhetbeheerderkapittelgoederen opgedragen.Desclaatbewaarders(fhesatt?-ï:rJ')hadden hetopzigtoverdeinkomsten, dc kleinooden, laetlichten deklokken.
.
Dekapitlelscholen waren aan helbesluur van den schoolopziener (scholanter) tocverlrouwd.Regterli
jkebeamblen.fog el:
alee)dedcninnaam derProoslen,regtspraak os'cr
lterlteli
jke en burgerli
jke zaken,zoo ver zich hetgcbied deskapittelsuitstrekte.
Sinds de Utrecblsche Bisschoppen wereldli
jke Heeren waren geworden en zicllill
ljdeli
jke zaken mengden,werden,bi
j deChoorbisschoppcn,AartsdiakensofProosten,
Aartspriestersen Priesters,welkehen inlaetgeesteli
jkambtonderstcunden,nog Xedellisschoppen of Sufraganen gevoegd (1). Deze laadden weleenewi
jing en dentitel
van cen stift of van eene kerlt in llel gebied der ongeloovigen gelegen, ontvangen ,

mogtcn kerken, kapellenen allaren inwi
jden en zelfsaiaten geven,maarwaren cchter alli
jd en in allesden eigenli
jken Bisschop ondcrworpcn. Zi
j vertegenwoordigden
hem in laet geesteli
jke, geli
jk zi
jne plaatsvervangers of Yicarissen in het wereldll
jke, overal waar lli
j zelf moest handelen, doch verlainderd werd te verschi
jnen.
Iuanddekens vervingen thans doorgaans de Choorbisschoppen in het opzigtoyer de land-

gemecnten, en moesten op hetgedrag der Pricsters,delterkeli
jkcgocderen en deinkomsten aclltgeven. Nerensdeze gecsteli
jken moestccn zsverm van monnikel,en ltOn-.
(l)ZicJl
g. Gesch.d.f'adcrl.D.1,bl.383.
ll.DEEL.
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$00 nen debclangen vanlterk en gotlstlienstbevorderen. De magtigste '
van hunne lnenigvul-

dige en ri
jkbegiftigtle lkloosterswertlen abdi
jen genaamd,wierAblen menigBisschop,en
wier Abdissen menige Yorstin in aanzien en ri
jlkdom e&-ennartlen. De voornaamste dezer abdi
jen waren die van Egntokld en .
Ri
-l''
nabztlg in Ilolland) van St.Pattlueen
JJtzr?-t
7??lraartl in Utreeltt; die van Elten in Gelt-e)van L'
ttndl
kaket-k en 'zfzrïftez
/rk-crdz?pz ofBloentltof in Ft'l
-esland en Gronz
llègen ,en van tle II.Jfcz
rdtzra'
n Wc?-zz
in Il-ook.d-Brabantl. De opziglers der minderelkloosters voerden den titel van P'
riool-s

ofOoerö-ten (1).
Het is moei
jeli
jlk de staatkundige gesteldheid van Fr'
leslalld, tusschen helKl'
ie en
de Eema, in dezeecuwen naauwlteurig tebepalen (2). SindsKARESden G1'00tebehoorde dit gewest onmiddelli
jk onder hct Duitsche Ri
jk en de Keizers oefenden er,
meeslal door Saksisclle Graven en Alarkgraven , het hoog gezag uit, dat echter na

de elftle eeuw , weinig meer geëerbiedigd werd (3). Ontegenstri
jt
lig hadden eok tle
Graven van Ilolland regten op Fl-l-esland,bi
jzonder op Ooetergo en W estelgo, en
wislen die vaak te doen gelden; doch nimmer gelukte heL laun ,deze gewesten geheel

in ontlerwerping tehouden(1). Evenzecrbezaten hierde UtrechtscheBisschoppen,door
kcizerli
jl
ke schcnlkingen, magt en ills'loed en geraalkten deswege diltwi
jls in botsing
mct de Graven van Hollalld. Hetbewintl over llet graafschap Drentlte was door Keizer uExnltllt llI op laen overgedragen , en hun gezag strekte zich tot in cn over de

slad Gk-oniîtyel'
t uit(5). Oudtl
jds voerden ook deBisschoppenvanBremen,en later
(lic van Rlttnnter, eenig wereldli
jltgebied in dclandcn tusschen de Lattlrere en de
(1)Bat. fccrc) D. 1.bl.XC-CLX. Ilt
-,
%t.r.h,
.#v'
.
5.
#.Utr.D.1.b1.80z267,745. YAs
'

(
I
zoox, zllottde 1lcgccrï'l
g&zt
;.r. 11011. D.11.b1. 119 150. V. MIERIS, Charterh..z
p.Iloll.D.1.

b1.331. B0ND.
ï)I, Cltalterb.r. Gelre, D.1.b1.83 (c),116,217,3I2,423 (a)J585J596.
Aant.op de Oltde Friesclte 'Ft
?ffeblJ uitg.door wlEltospl,
k en BllaxTsxz
t, bl.207, 209J210, 219,
233- 235. VAx lscll v.wllcK J orer het Oude Ilandelsrerk.z
tp.Ufr.bl.306J402- 412. Alxlxls ,
Orer #e hestltren in O rezlffea D, 1.1a1. 136, 137, 155 -157. Qtaslrs: Gesclt.d.Cltrist.Acrlin Nederl.D. 1.b1.79J 156, 313. D. lI.bl.3 15. A11
-.t.1,rI, c.v.o.SERQII, Orer depplt/c

arq'
zeraltStrafroln
dering,b1.37-39.Leitlen,1842.
(2)Vcrg.llicrvoor,bl.472.
(3)Y'.
&XH.
kl.sEJ
IA,krerlt.orert
fcztStaate,lIlegeriktgsrorm derO'zlpzcfcn#eglJin deVerh.v.h.
Qenootsch.P ro Excoleltdo Jkre Patrio, D.1I.bl. 173,305- 312. Verg.lliervoor,b1.102- 105,

158o169)170,4l8,462J467,472. Ovcrhetambt endebcdiening derkeizcrlijkeQravcn in
Friesland, zie J lg'. Gcdcl.d. Fc#cr/.D.1.b1. 380.

(4)Zielliervoor,L1.28J79z80,104J147?168:183,302,321,360,469,471.
(5)Zie I
ziervoor)b1.8*-86)91,102,104,147)158:163?169J314z471.

1)E S 7 A 1)E R L A A
t'D S.

Ee1n,&(1). Daar deze verschillende gezagvoerders elkallder beni
jtltlcn,bestretlen en 1309

.

verzwakten,zooontbralkhethunaan genoegzamenaagt,om ziclatluurzaam in Ft-g-esland te
handhaven. De Friezcn werden hierdoor nonit* gelacelaan vreemde, willekeurigehcer#

schappi
jonderworpen;zj-erkcndenzich aanhetRjlkalleen afhankclijlt,ondersteunden
dcKeizersme@ mansclaappen in den lkri
jg en verzochtcn A-an hen de beltraclaliging
dervoorregten en vri
jheden,welke zi
jdoor en na lixaEs den G'
rooteverltregen hadden (2). Hun inwentlig landsbestierlaatlwaarsclai
jnli
jk sindsdienVerst,cn zoolangde
kcizerli
jke Gravenin slantlbleven, geene belangri
jkeverandcringondergaan (3). De
bepalingen op den grooten Rl
jkstlag in tleveldcn van Iloncalië nabi
j Piaeenza in
e1fhonderd achten vi
jftig vastgestcld, waren ook op Frl-ealand , a1scen gedeelte l'an
laetDuitschc Ri
jk,tocpasseli
jlk. Xen crlkentdaarin nietalleen de magldesKeizers,om
nieuwe wetlen tegcven,l'
naar oelt zi
jltcn '
wilvoordclaoogsteM'ct.Peovcrlleidspcrsonen
in de steden m oesten, nnder loestemming dcs velks, tlnor hcm benoemtl worden ,bem

den eed van trouw alleggen cn zi
jn regt,zoowela1stlatderingezelenpn,llandlaaven.
Ontler versclzillende andere voorrcgten, behoorden laem de openbare wegen, bevaarbare

stroomen,llavens,'
visscl
aeri
jen cn tollen;bepaaltleaandeelen in boeten en breuken,de
bezittingen van veroordeelden en vcrballnenenwcgenslloofdmisdatlen,buitengewonc gif-

ten voor eene onderlleming,cn demagtom regterli
jkeambtellarenaan testellen (1)
Eerst naclat (1ckeizerljkeGravclawaren wcggevallenj sclai
jnen de Friezen.van li
jd t0t
ti
jd een clgen Oppcrlaoofd,onderdcn naarn van Petestaat,aangesteld tehebben,wellte
laet oog over alde deelel)van laetbewind lietgaan en na een jaar zi
jne waardiglaeid
ncderlegde (5). Allclags onlwilkkelde en s-esligde zich eene regering van aanzienli
jlken
efEdelen (ar,
ietoeratl-e), welke spoctlig verbastcrtleen tottle schroomeli
jlkstetwislen,
vcrdeeldheden en parli
jsclaappen aanleiding gaf. Xen Lield pog sleetlsjaarlgltscl
ae vergatleringen (lesDingsdagsnaPinksterbi
jdenOpslalboom (Upstallee//tlz?klnabi
jJt
irz
-elt,
waarde afgevaardigden uitde zoogenaamde zeven F?-,
?
-cJ'
c/?c Zeelanden bi
jcenlkwanaen,

om debelangen en regtcn desgemeenscllappell
jlken A'olltsenvaderlandstelachartigen(6).
Jran l
act jaar twaalflzolclerd cen en tlertig lotdcrtienllonderd drie en twintig zwijgt
(I) Zie hiervoor, hi . 102, 103, 320, 472 .
(2) Zie hieroor, hi . 325 .

(2)Ziehier:oor,1)1..
725. Vcrg . hi .

(3) Vcrg . Aig . Gesch. d. Vadeil. P .
hI . 214-22 4 .
(4) WESTENDORP,

VAN llALSEMA

Vcrh. t. a . p . hi . 175, 170 .

472, en Ag . Gesch. d. Vaderl . P . I . hi . 303, 304, 379 .

$J
'TESTEAool
tpJelaarb
Jaarh.
??.. Gr
on.
I . hi . 380-382 . WESTEiNDORP,
. vz
Gron
. D.
P. 11..

Jaarb . v . Gron . P . 1 . lii . 182, 18 .3 .

(51
JZit
? llicrsoor, L1. l69? 321: 328. Alg. Gestlt.d.f'tï#cf-/.D.1.1a1.363. Yerg.rs:o
tuulrs) 11er..
r./'
?
,
5. 11?
,
sJ.L1
-b-lI.p.32. Oltdll. r.Fl-iesland, D.11. 1:1.418 43.
5.

(6h
)Irnno Ex,
ult-s:.
re;.-.
FSl-is.Iltst.Z?5.l1.p.35. V,
tx IlA.I.sEMt?F'elh.t.a.p.1:1.2t
J5 d
'05.
62 +

1t
J-9
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1300 echterdegeschiedenisvan dcze landdagen. Zl
j werden sederlwedervan ti
jd t0tti
jd,
doch niet meer regelmatigjaarli
jksgehouden, en namen nog in de veertiendeEeuw
eeneiutle(19. Hetkerkeli
jk bestuurin Fl.ieeland wasgeheelop denzelfden s'oetgebleven alsonderKARELden Gl'oote(2).
Heilspellend voor de toekomst ontstonden in de twaalfde cn dertiende eeuwen de
steden of gemeenten in N ederland , pelke zno veelinvloed op hetslaatsbestuur gehad
hebben. Onget
wi
jfeld waren hier reedsvroegersteden aanwezig,zelfsmetmurenen

poorten voorzien, docl
znog geeneeigcnli
jkeGenkeeltten t6''
prwprcf,
ll'
?zl,wieraanvang
nietjuist te bepalen is. Eerstnadeelfdeeeuw schi
jllen zi
j onlstaan tczi
jn,toende
0igorllRoorigen Of li
jfeigenen en devri
jejzoowela1sdeonvri
jehandwerksliedcn,welke
OP 20lleerengoetleren Woondenj Om tleWoede deSO0rlOgS, Waaraan Zi
j St001Sblootgesteld Waren, en bovenal Om den dWang hunner meesters te Ontgaan , in de steden en
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ltoogt
z plaaïs, de heuvel) op welken de boom stond. Deutsclte
Giittingen 1828. Upstat daarentegen beteekent, velgcns den Ileer IIII.
IIERTSMA, in llet Friescll

consilium ïzlevntfïactio cul
n aliis. Overt
jss. H/pzcglci voor1811,b1.42. Dezcberoemde
vergaderplaats laJ aan den open weg, ecn halve mi
ilten W esten van Al
frf-ciJ waar men
*@
tltans noJ cen klcin gedenktceken zict, en besloeg ccn vcld van ncgcn Londerd voeten in den
onatrck m et statigc eiken beplant. Vzx rlltsExwt t. a.p.b1.54. Vcrg.Jlg. Gcdc/l.d. Taderl.

1). 1.bl. 379.M. AtTlxo leidthlcruit,doch zeker geheel onjuist, llet woordjc opstalboont
al
-, als zi
jnde te zamengcsteltluitupp dfcl en bome, zoo veel betcekenende a1s: cd statMft'
f: arhores.Not. Germ.Zsferior/ in voce Upstellishome. Ovcr de zevcn FriesclteZeelt
ïz?#ci;,zie Jlg. Jcdcâ.d.Faderl.D.1.b1.379,380. Hiervoor,bl.46,47. Dezeverdeeling
valt Fviesland in Zeelanden , dus genoemd naar llunne ligging aan de N oordzee, heeft tot in de
15t
le ccuw voortgeduurd. Het cerste Zeeland omvatte N oord-llolland van A lkmaar totaan het
krliey lzet tweede Rzkstergo en Let derde Oostergog Lct vicrde een gedeelte van OverB
-ssel en

gchcelDrenthe; lletvi
jfde Groningen en de Ommelanden,
-lletzesdeOost-Friesland; en het
zcvcnclc het Oldenburgsche totaan dcn lfezer. Zie Gesta FredoAl'
lf-, vermoedelijk uithet
naidtlcn derlCdeceuw oorspronkelijk,bl.123 en deAant.bl.155-158.Workum ,1837.
(1)krevlt.r./I.Genootsclt.#f'
pExcolendoJt/rePatrio?D.1:b1-347.sVzsTEsoonpJJccri.
m. Jlozl.D. 1. Ll.28J.

t2)Al
g.Gcdc/l.d.Faderl.D.1-b1.382-384.
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A'erklaard waren , en welke hun meer bescherming beloofden dan die der Heeren of 1360
Edelen. De Vorslen, om de dreigende magt dezer bezitters van uilgestrektc goederen

tefnuiken en tevenshun eigen gezag uitte breiden,moedigden ditaan. Zt
jvergrontten en verstcrkten de oudestetlen , die slechtsuit eenige huizen om eenhof,slotofburg

gebouwd, bestonden, bauwden nieuwe aan en troonden, door belangri
jke vergunninale nieuwe aankomelingen van hetplatteland derwaarls. Zi
j
g0n,steeds in rooten get
verzekerden den overgelnopenen ll
jfeigenen volle vri
jheid, indien hun meeslerhen
nietbinnen eenen bepaalden tjd had teruggeëischt. Om dit te vnorkom'en ,hielden
zich deze vlugtelingen totnahe@alloopen van dien ti
jd verborgen, en werden hierin
door de stedelingen ofburgzalen ondersteund. De aangenomenen zwoeren dadeli
jlttlell
Yorsthulde en trouw , welke hun wederlteerig bescherming beloofde enhen ,tegeneene

jaarli
jksche schalting en vri
jwilligegiftbi
jbuitengewonegelegenheden,vooralleknevelari
jen der Heeren beveiligde; zi
jhielden op slaaf tezi
jn. Xen volgl
lehierinhet
voarbeeld van Keizer y-szoxz
Alx.11, welke in twaalfhonderd zes en derligbepaalde,dat

elk li
jfeigene,wellte in eene keizerli
jke stad zich vestigdej daardoor zi
jne vri
jheid
verwierf. Deze uilstelkende Vorst beweerde, dat geen mensch ooitde eigendom eens

menschen ltonde worden, datallen 'sKeizersonderdanen waren en onder lteizerli
jke
bescherming stonden. Daar de nieuwe aankomelingen onderlusschen naarhunnebi
jmet
di
c
der
zonderewetlcn, gebruilken en regten leeftlen,welkcdikwerfin stri
jd waren
oude inwoners,'z0o gaf dit niet zelden aanleiding tothevige botsingen. Er bestontl
duseene dringende behoefte,om deze s'eelsoortige bevolking onder eene voorallen ge-

li
jke wette brengen,hen te verbroederen en totéén geheelte vormen. Ditgelukte,
en de gemeenten of poorleri
jën waren geboren, wierledenallen bi
jcedeen onder
strafbepaling voor elkc overtreding, zich verpligtten totonderlingenvrede,wederzi
jdsche bescherming, handhaving launnerreglen en vri
jheden tegen hunnevorlgemeesters en het geweld der boeren ofhuislieden,diehen dikwerfverontrustlen. Daarzi
j
verpligtwaren hunverbli
jfbinnen desteden ofpoarten tehouden,werden zi
jPool-ters,
oak wel'
vrç
je en '
ltlpzt?nl?
)'
/c:httrgere ofhinnenlieden genoemd,integenoverstelling
van de peraoonljjke //?zrycrœ of httl
-tenlieden, welke A'oor een matig geld,van de
verpligting binnen de rnuren te moelen wonen, ontslagen , doch evenwel, a1sm annelt
van dcn Vorst, hem hulp en raad verschuldigd waren. In sommige keuren wordt

ook denPoorlersvergund,om in delente en gcdurendedenoogstcenigcn ti
jd op hel
land dcor te brengen,zonderhierdoorhunne vri
jheden en voorregten te verliezen.
He@ vestigen der gemeenten in de lantlsheerli
jke steden ontmoettenatuurlt
jltde lejk-een wereldli
jkeHeeren,wiervermogen
vendigste tegenkanting aan de zi
jdedergeesteli
en aanzien hierdoor gevoelig werden aangegrepen. Zi
j zagen echter eindeli
jk zelfzich
gedrongen voor de algemeen geopenbaarde behoefte en zucht naar deze inriglingen te
zwichlen ,en weldra op hunne eigene bezitlingen laelvoorbeeld der Vorsten te volgen.
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1300 Grooten weldadig waren de voordeelen , well
ke uitdit stelselvoor Yollk en staat Yoortvloeiden. De magt van den Vorst werd ten ltosle van dic eens trotsclzen en m oedwilligen adels verhoogt
l en daardoor aan laet vuistregt perken gesteld ; kunsten en

jlte
laantlwerlken, onlslagen sran de enge banden in welke zi
j op deuilgestrekte adelli
goederen gehoudcn werden , ontwaakten door mcdedingilag in de steden toteen krach-

tigerleven; handel en fabri
jlken stegen doorde voorrcgten en bescherming,velke de
Vorsten den Poorters verleendelltotongekentlen bloai;ri
jltdom en overvloed vervingen
de vroegerearmoede en gebrek; de cllende derslavernj maalkte plaats voorde zege)1ingellderburgerli
jlke vri
jlzeid;de ruwheid van zeden week 5'0Or hoogere beschas'ing ,
e11 Woest r.il3gono! 3'O0r Cdeler gcneugten van hetleven; eindeli
jk werd lateruitdit
StCIS01de (1erde stand in den staat geboren, Avelke de magtvan den adelverbrolken en
00 V0rs!Pn ZP15'e srerlainderd lleeft As'illekeurige laeersclzers te w orden. Brahand is

l'Oornarneli
jlk aan HEXDRIK l,IIEXDRIK 11,IIEXDRIK 111,en JAx l; 1IoJ/t'
fnd aan rLOltlS11,A'
VILLEAI l, w zlzlzEnl 11 e11 >'lzoRls V ; Utreclttaan HEXDRIK ralt f'ïtzzldézè,en

Golt-e aan o'
r'
ro 11cn rtElxouo 1, de opkomstlzunner steden of burgeri
jellverschuldigd, nelke onwedersprekcljlk oolt door de toglen naar hetOosten bevorderd werd.
De beginselen waaruitdeze Vorslen handelden mogen nietalli
jd en gcheelvan eigenbelang zi
ja vri
j te pleiten, deonverwrilktemoed echtermetwelken zi
jdeadelli
jke
dwingelandcn des volks bekampten, helgeen ryuohxs V met zi
jn levcn boette, en de
laeilri
jke slaat van zalken daardoortotstand gebragt,geven hen regtop den schoonen
eernaam van :L'
F eldoenera /??:z?,
??cz.rolken.
De burgers aan den lkring der eigenlaoorigen en li
jfeigcnen onlrukt,waren slechts
den Landsllcer onderworpen. Hi
j gafhun wetten,vri
jhcden envoorregten,naarwelke

zi
j a1s vri
je lieden moeslen belzandeld worden. Zzi
j laadtlcn eene eigene regtsbetleeling
en een afzonderll
jk bltrgerllltbesluur. Uithunmidden werden deSchepenen gelkozen,
die met den Schout of Baljuw , tloorden Vorstaangesteltl om in zi
jnen naam als
Oppcrrcgter te vonnissen, het hêlrgerli
jk pacl
,
tlz-zk# vormden el1 de vri
jheid hadden
Keltî-en te malken , mits niet stri
jdende met'sGraven regten en de bepalingen laierOmtrent aan d0 Stoden A'Oorgeschreven. Hetbelaeer dcrstedeli
jlte geldmiddelen,het
opleggen en invorderen van plaatseli
jlke belastingen,laetweigeren of lockennen van
xri
jwilligebi
jdragentenbeheeve van den Vorst,gesclaiedden mctoverleg en goedlteuring
der gemeellte,welkc bi
j klokslag werd zamen geroepen.Later kwamen alleen deri
jksten cn aanzienli
jlksten ofllaadamanllen bi
jeen. lletbouwen,onderllouden en Tertledigen s-an muren,wallcn,torens en poorten,welke oorspronlteli
jlt den lleerbehoorden , moeslen de burgers op zich nemen , die daarenlegen het regt srerkregen, onder

lzun eigen baniertenstri
jde tetrelklten. Ilctbestuuren (1c aard dersteden ofgemeenten
ila de overige Nederlandsclae gewesten ,xerscllilden weinig, en het meestin de namen

(ler overlleitlspersonen, van die in Holland) zi
j tlie hierScllepenen hcetlcn,werdeu
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in Frietland Azigen; in Gronl-ltgen Aldermans genoemd. Burgcmeesters, vroed- 1300

schappen en anderesletleli
jke bestuurdersontslonden ecrstlater. Reetlsindederliende
eeuw waren vele sleden t0t zulk een aanzien opgeltlommen,dalzi
j tegeli
jk metde
Edelen, tot raadpleging over staatsbelangen door den Landsheer opgeroepen werden,

zi
jne handvesten en vergtlnningen bekrachtigden,zelfs methem verbcntlen slolen ,op
eigenltoslenbtlitenlandscheoorlogenvoerden,enVorstenondcrharemedeburgerstelden(1).
De Etlelen , hoezeer door de oplkolnst der steden in hun l/ermogen geknot,bleven

n0g steedsde magtigste cn aanzienli
jkste onderdanen van den Landsheer; zl
jbezaten
uitgestrekte eigenflommen, leengoederen en alnbachhsregten waaruit daarna de hooge,

middelbare en lage lzeerlglkhetlen zi
jn voorlgelkomen; zi
j bekleedden de gewigligste betrekkingen,namen deluisterri
jksteeerambten waar, en genoten bi
jzondereA'oorregtcn.
Bi
jhetbegin dergrafeli
jke regering,beweertmen,waren zi
jin Holland nietaanwezig. Behalve den Graafzelven,uitdcn hoogen Adel ofHeerenstand desRi
jksgesproten lkendemen hierslechtsvrjl'eJczk#s:zk
-//crq
v,'
vrlj-t,zzofIrelgeborenen) en onrrLj
,'t
d
landbetronere,elaven of1'
q'
,
)/
'el'
geltett,welkevoordezevrijen en den Graafden grond
bebouwden, aan welken zi
j alseigentlom gehechtwaren,en deswege elgenhoorl-gen
en hofhoorl-gen genoemd werden. Devri
jen ofwclgeborenen waren totdekri
jgsdienst
verpligt, maar overigens volkomen meeslcrover hun persoon en goederen;zi
j waren
van alle belastingen, schot, lot ofci
jnsontheven en leefden, schoon aan delandsheerli
jkewetten onderworpen,meestnaar outleherkomstela. Diegenen van hen,wellte
bi
j en onderden Graaf bedieningen en Avaardigheden bekleedden of,van hcm , hetzi
j
terbelooning voorbewezen diensten, hetzi
j om hcn nader aan zich te binden,ontler
voorwaarde van hulde en manschap , leengoederen ontvangen hadden ,werden om hun
meerder aanzien, noriblles, later '
nohilee of Edelen genoemd. De minder gegoeden

of begunstigden, zi
j die geene Edelen waren, behielden eenvoudig den naam van
Krijen of JFelgehorenen, doch bleven in hetgenotderoude veorregten. Zi
jver(1)M7
koExàwa,D.111.bl.129- 133. VAx wlz;,Ilist.Apozltfdl.D.1I.bl.39-52. AIEERxAx) Gesclt. v7. Gr. wILLEM 11J D. 1. L1.26- 29. V,
&x spaEx, lltl. tot de Ilist.r. Gelderl.
D.lV. b1.225- 235. Ilist.r. Gelderl. D.1. 1a1.149- 152) 252- 256. KI-rIT, Ilist.d.11011.

Staatsreg. 1). lV. b1.62- 365, bcknoptcli@i
amcnae
atdoorden Schri
er van de Scltetswcoz
@k z
.
%# v
.i
#v
Neerl. Staatsbestuttr, b1. 19- 31 cn Gnozx v&x pRlssTzay
:n) llaltdl. tot de Gesclt.t,.h.Fcycrl.

st.1.b1.20 22. RAEps&ETJOrerc/ePool'
terq'
en of Gemeeztten ïzzNederl.Ia1.7 34J66 cnz.
Oeurres Compl.T. ll. p.285- 295. T.V. p.141- 176. W Es'
rExooitp,Jaarb.r. &.ron. D. 1.
Jal. 218, 296 a 339, 367. D. lI. L1. 14. Vz
tx IIEES vAx nEI
IKELJ Over Gesch. e?l Staatss.

b1.32- 51. Alr.r.pl.c.v.o.BERGI) Overde oudq'
lpfl-zcvan z
skrc/'vordering, b1.25-32.
Nllucrr, Gedenkt
o. 4fïl de Gesclt.r. Gelderl.D.1.b1. (SI- 6XVI. 5V. c.AcxxnsollKa Orcrde

rcrpietp
'
gf??g derd/crer/?()-'
in #cXedetn
l.1
J1.46 -68.Vcrg.lticrvoor)L1.400)408)421cneldcra-
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Li
j waren prachtig en onderscheidend gekleed, verschenenop allesteeltspelen, zaten 1,*î0f)
aan alle vorsteli
jke tafels en hadtlen den rang boven elken Edelman, zelfsboven een
Jongen Vorst, wellte gcen Ridder was. Hi
jdie een bepaaltlgetalgewapende Ridders
op zi
jne lioslen in het vcld bragt, verkreeg hetregteenen standaard ofeenebanier
-

en den naam van paanderlteer, wttc,
nrp/z-ef Baanrg-ts te voeren. De Ridders werden door de Kollingen zelfs Hceren genoemd , en magtige Vorslen rekenden hetzicll

tnt eer, in laul) edel genootsclaap opgenomen te worden. Niemaud werd doorzi
jne
geboorle Ritlder, maar ellt Ridtler had llet regt eenen anderen y die echter een en

twintig jaren oud,in het algemeen van goeden adel of hooge afltomsten bovenal
van onbevlckten naam zi
jn moest9 tot deze waardigheid te verheffen. Xcestal hatl
t
litplaats Li
j hetkronnen ecnsKeizers,laetinhuldigen van eenen Vorst,vôtsrhetaangaan van een gevecht of na eene zegepraal op hetslagveltl. Vele plegtigkeden werden

hierbj gewoonli
jk in acl
at:genomen,welke,wanneerlletvorsteli
j.lke personen gold,met
A'cel pracllh en praal vergezeld waren (1). Tot den ridderljl
ten rang werden ookjonge Edelliedcn verlleven, wanneer zi
j zeven jaren eenen Ridder als scllildknaap
trouw gcdielatlen bcwi
jzen van dapperheid gegeven haddell. Zoodrazi
j weerbaarwarell
gcworden ,datis,hetharnastorschen en spcer en slagzwaard dragen lkonden , l'olgt
len

zi
j den Ritltlcr, in wiens slot zi
j dilkwerf reeds van devroegstejeugd wa'ren opgevoed, tcn ltri
jg, droegen llem zi
jnewapenen achterna, zorgden voorzi
jnepaarden
cn verlielen hem niet in den stri
jd, maar vochten naastzi
jne zi
jde en boden llcm
in alles de behulpzame lland. Zi
j verzeltlen laem oolt op de steekspelen, maarrnogten zelve laieraan geen deel nemen of iemand ten stri
jde uittlagell; behalve in dcn
kri
jg, was het laun slechtsler verdcdiging vergund van de ltling gebruik te makel).
Zoo raszi
j daarentegcn naetdcn ridderslag zwaard ,helm en speerontvangen laadden,
konde geene beleediging door laen onverschillig behandeld worden , want geen Ridtler

mogt den lzem aangedanen hoon ongewrokcn laten. Onder voorwendselvan zjne eer
te handl
aaven ,werd echtcrm enig Ritlder een vechter, een dwingeland en tot last van

degencn,tliemelhcm in betrcklkillg stontlen ofin aanraking kwamen (2).
Op heteindc derdertiendeEcuw wasalzoo demaatschappi
j in Nederland zamengesteld uit:1) dellA(1elofdeRiddersclaap; 2) de Geesleli
jkheid;3) tle W elgeborenela;
1) de Stedelingen en 5) de Landbouwersoflluislieden, uitwelke deboerenstand is
voorlg
,esproten ,en die toen van de vorige slaafsche dienstbaarheid grootelldeels onthe-

YflnySlechts tot llet opbrengen van schot-, ci
jns- ofti
jns in gereed geld, ook wel
(1)Verg.hicrvoortb1.230J231.
(2) V.
&X x-oox,H/p?4#e I'
leg'
ccr?-pgdtc.r.Iloll.D.V.bl.260- 372. Vâx w1J>,II3-&t.? rp3l#d?.
D. lI. b1.51) V. spz
ïxs7 Iltl.tot de F f
7yf. r. Gelderl.D.1.bl.257 sqq.
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1300 iztvonrtbrengselen dernaluur en derni
jverheid,aanden Heerverpligtwaren. Eeàe
groote en weldadige omwenteling wasderhalvein demaatschappelt
jkebetrekkingenvobtw
gevallen. De vestiging der gemeenten had hetgeweldig drukkend geworden lcenstelsdl

geknakt,de magtdesadels gefnuikt,hetvorstelt
jltgezag bevestigd,hetli
jfeigenschap
genoegzaam afgeschaft,en in denstaat,naastdeGeestelt
jken enEdelen, eenen dettlezastand,dien derstedelingengevormd,welkcnu ooltweltlraalsvrjelieden inaanmerking kwamen. Indien niet kan ontkend worden, datde vrl'ebevolking reetlsit4
vorige eeuwen hare vertegenwoordiging gehad heeft,ishetzeker,datzt
jthansmee:
zelfstandigheid,cn daardoormeeraanzien en magtvetltreeg (1).
Xet den verbeterden staat des volks moestnatuurli
jk dercgtsbedeeling,in velebpziga
ten , eene groûte verandering ondergaan. De stedel
ingen vri
j geworden,stonden niel
maa
r
wer
de
n
do
or
Schepenen, uithun midmeer onder 'sGraven Opper-oflandbal
juw ,
den gekozen ,hunne evenkniën, beoordeeld en gevonnisd. De wettcn waren eenvoudig
en meestop oude herltomsten en gewoonten gegrond. In de dertiende eèuw begon m en

de inlandsche landregten naauwkeurlg te beschrt
qven,en sindshetmidden diereeùw ,

geraaktehetRomeinscheregtinNederland ingebruik-(2).Destraffenbestondenhnofdzakelt
jk'in boeten en breuken (3). Boete washetgeen waarmededcn beleedigdehet
aangedane ongelp
''k of geleden verlicsherateld en vergoed wertt; hreltke noemde mcn

lkelgeen voorhetschenden (bttken)derwetmnestveldaan worden (4). Uithoofdevan
schaarscbheid aân geld werden deze boeten en breulten dikwjls,metvee belaald. ln
@@
geval de dader onverlnogend wasdie te voldoen , waren ,naar deFrieschewetten , ZlJ
ne

bleedvrienden hierlo:verpligt. lndien ditnietgeschiedde,werd hi
jaandenli
jvegestraft. ln Ilolland vrrloor hi
j de hand; In deOmmelanden debeideoogen. De
Ileer moest voor den knechtverantwoorden. Eerstin detwaalfde eeuw vervingen li
jfw
en doodstraFen op sommige misdadelaj de plaats der weer- oflosgelden. Men was echtcr zeer hulverig in hettoepassen der doodstraf, en manslag zelfs kon nog in de zesw
tiende eeuw in Gelre en Gronzngerland met gel'
d verzeend'wbrden.

.

(1)Ràspsàgv,OenrrenCp-'l.T.lI.p.74- 119. Scketsmc9&Nedetl.é'
fccfdsedfvurjbl.23.
tz@pg.(;.v.o.gxltnllpOrerde:W dmi
jzercs ntralvordering,L1.
,25.Al
g.Jddci.d.Fcgerlg
D.1.bl.291.

(z)w ss,
rxxooap,,zllvô.r.Gron.D.1.b1.219, 316-322J 328-,D .1I.b1.15, 16,31.
Ilaxolx, cltarterb.r.Gelre,D.1.bl.514 (c).

(3)Eene uitgebreide en naauwkeurigelijstvan boeten enbreuken opbijzonderebeleedigingen
en baldadigheden, wordtgevonden in de O*de Friedcie W etten, b1.339- 398, doorwxzapsxw,
en.BllkwTsn uitgegeven.

(4
')reaandet.r.&,&4l:oz:c1-Proz-zcolezld/JureAcfrzb?b.V.b1,57.lant.
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De reglspleging geschiedde in hetopenbaar; op hetplatle land llad di@plaats in de 1300

open Iuclat onder statige boomen,bi
j grootesleenen en aan kruiswegen;in de steden
ap dekerkhoven,in de porlalen der kerken, en eindeli
jk v/pr cn binnen hetraadhuis (1). OntlerdeKarolingershad menhiertelandetweeopenbaregereglen. Ge.
p?ptpzld,(lieonregelmatig, en ongebodene,tlie op vastbepaaldeti
jt
len gehouden werden. Deze laatste werden, naar helscbi
jnt,allengsdoor de eerste geheclverdrongen.
Althans in het ti
jzperk datwl
q behandelen, werd steetls op onbepaalde ti
jdcn cn dagen , de zon- cn fecsttlagen uitgezonderd, 1er aangewezen plaatse,de bank of A'ier-

schaargespanuen (2). Gewoonli
jlt driemaal'sjaarshield deIuandshecrineigen persoon regtsdag; hetFriesche bodtltl-ng , een algemeen en pleglig gerigt,daarentegen ,

kwam slechlseensom devierjaren bi
jeen.Xogtergeenedagvaarding vôôr den opgang
nocla na den ontlergang tler zon gesclzieden, evenzoo moestmede tusschen den morgelk
en avond lactregtsgeding en de tereglslelling ofuitvoering van hetvennisplaats llebben.

Ook mogt niemand eenen anderen langergi
jzclen dan eenen dag. De teregtzitlendelz

s5,arell de Sclaepenen, die gcwoonli
jlt ten gelale vallzeven oftwaalfbi
jeenltwamen e1)
ondervoorzitting van 'sGravenBal
juw ,Drost,SchoutofRegter,inallezaken,vooreene
regtbanlt aanhangig, oordeelwezen. In,de Nederlandsche gewesten van den l'
ll
@
j-îtlli
j
Kat'
l
gcù-à totaandeLa'
utverahadmeninplaatsvanSchepcncn:Jzzgen t#cq
vtzl; elt
rJ.en llegters. Nesrenstleze aangestelcle
lusschen t1e Laulret-aen den D ollaal-t. A d#gc
.

oordeelaars,wal'en ergezîrol'enen ofwitaehtlgemannen uit den boezem der vri
jebe-

f
am voorgercgtofgcmgtsplaafswasin H olland, ntal of maal ook-wel ntaelstede; i)k
%1)Dc na
sselen Braband, f.
fcyz/?cc/,
Friesland cn Groningen,nrakf
-; in Zeeland,Gelde3.land, Orerb'
Ileemstede, Sprake. Zie over de aflciding dczer woorden DE IIJIOER in de Vcrllandelingen Pro
Lzcolendo Jpfre P atrioJ D. 1. b1. 393 398. V#z)
.SEaGII, Over de oudeK'
ll'
zcran stlnafrordering :î.3 ,4.
(2)Hct woord vierscltaar is m isscllicn uit dcn vierkantcn vorm dcr gercgtsbanken, cn uit llet

oud-buitsclle woord scranna, zetcl: bankJ ontstaan. 7. n.:EItGII,Overdeo'Idcqrq'zerovl
strafrordering,b1.11p12. Daarcntegcn lloudtR.
&EpsAET, Oeltrres Compl.T.111.p.351-354,
ltct woord vierscltaar lz'ïrdccrcl, naar eene gewonc letterverandcring van c in vp voor hetzclfde a1s gyrscal'a, lletwelk ,uit gyrare, Lczoekcn z rondtrekkenJ cn scara , ccne bendc, troel)
of sclzare zamcngestelc
l, ecne omgaande, aan gccne vaste plaats verbondcnc I'
egtbank bctcckende,
overecnkom stig de oude gcwoont
c, naarwelke de Landsheer of-zi
*
jn vcrtegenwoordigcr rondI'
eisdc om rcg.t tc sprckcn. De ledcn ccncr zoodanige regtbank, llectten scariti, scarariofscarawlcflfzz-. De ui
fdrukking) de pz-crdc/dccr spaltnelt is allelz
Asaarscllil
-nlil
-kstontlecnd uitdegcwoonte,
om voor den ingang tot de plaatswaar dc regters zaten , ccne Loord te spannen. Dezeingangwerd

ook wel'door ccn iizcrcn staf(ic?'
rede/'
cr)afgt
aslotcn?envandaarzou llctwoord harlneau flntp*

stann zl*lFn.
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1300 volking gekozen, die in burgerli
jke zaken,maar bi
jzonder in hetbezittcn van zoogenaamde atzlle '
?
,
cccr//dzW , gebruikt werden. Veel overeenkomst m ethen hadtlen de

FriescheRedjeran ofraadgevers,die naarhetscl
ai
jnt,regtsgeleerdelagcweestzi
jn. ln
f1e hooge heerli
jltheden, welke li
jfstraFeli
jlte regtspraalt, het regt van galg en pui
bezalen, werd de regter door den Heer benoemd, welkedan naar hetvonnisvan Schepenen regt decd. ln de nlindere l
zeerli
jlkheden wasde wi
jzevan regtsbetleeling verschillcnd en niet naauwkeurig lebepalen. Bi
j elk gerigtwaseen bode,in Frzesland

frana cn eldersklet-k gcnaamd,diezoo welhetambtvan griffieralsvan deurwaarderbekleedde,en gewoonlj'k den Regtermeteeneroede vooruilging. Debetrekking
van scherpregter werd oudli
jds door dengeen, welke den misdatliger gcvatllad,of
door eenen der regters zelven waargcnomen. Er waren echter toenreedsvastaangestelde
sclzerpregters, ltangdieren ook wel knecltten genoemd , helgeen genoegzaam aanduidt

in wclke verachting zi
jreetlsdesli
jdsstonden.
De klager moestvan adel, althansvrj manzjn; een slaafk0n alleen tegen slaven
als beschuldiger optreden. Nadat lat
j op eene pleglige wi
jzehierloeverlofgevraagd
lzad, bragt lai
j gewapend zi
jne klagte voor de regtbank onder wellte debeschuldigd'
e
behoorde, of voor die van hel regtsgebied p waarin de misdaad geplecgd was. De

beklaagde behoefde echter slechts voor dat gerigl te verschjnen, voor hetwellt lli
j
beregtbaar was. Beide, beschuldiger en beschuldigde, braglen gewoonli
jk gelulgen,
of medezweerders met zich , die meerderjarlg en, behalvein Frzeeland, bi
jvoorkeurvri
jeofwelgeboren lieden moesten zi
jn. Zi
jwaren doorgaansde vriendcn en bloedverwanten van dengenen, voorwicn zi
j optraden, en naarnaate demeerdere ofmindere belangri
jkheid van de zaak, in grooter ofgeringer aantalaanwezig. Degetuigen
moesten bezweren,watzi
jgezien en gehoord hadden. De medezweerderstraden daarentegen dan alleen op, wanneer de teregtstaantle zich door een eed M'ilde zuiveren, en
zulks niel vonr genoegzaam gehouden werd. In ditgevalmoesten zi
j hunne overtuiva
n
de
wa
ar
he
i
d
A
'
a
n
de
n
ee
d
huns
vr
i
e
nds
bez
we
r
en.
ging
De

li
jfstraflkli
jke of hooge geregten waren in Nederland van tweeërleiaard; &tzlle
gaarheden en openhare'
?
Jldryc/zcrdz?. Daaroudti
jdsslechtsop aanklagtevan den beleedigde regtgeoefend werd , en het een regtsregel was: waar geen klager gs daar ig
ook gcen regter, zoo was elk ingezeten geroepen als klager op le treden , wanncer de
m isdaad den Staat of het algemeen betrof, in het geheim oftegen personen gepleegd
was, die zelve als beschuldigerskonden noch durfden opkomen, en maag noch vriend
daartoe genegen vonden. Reedsin de negende eeuw M'erden overal uitdeingezetenen

bepaaldelieden gekozen,welkedergelt
jkemisdri
jven moesten opsporen en op dealgemeene ofvaste grafelt
jke gerigten aanbrengen,welkedoordegeheelegemeentebi
jgewoond werden. De klagte geschiedde alzoo in het openbaar; de beschuldigde,tcgen-

voordigzgnde, kondp zich rerdedigen,dochbi
jafwezigheid werd hjdoordenGraaf
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1300 ledermctoverclltanderliggendeplaatjcs,in den vorm van sclaubben,bedelkt en
van daarscltohhetqjak gcheelen. Hunne wapenen bcstontlen in schild en speer, boog
en pjlen ,ncve
'nsecn diklten knodsmetprilkkelserin. DcYlamingcn noemden deze
jant
l
vervaarli
jlte knodselt goedendag , dewi
jl zi
j onder Lct toeslaan, htlnllen vi
dit woord, naar men wil, toeriepen. Behalve deze wapencn , m alken de geschriften

dicr dagen meltling van verscheidene andere, doch die misschien nietin den iiri
jg
gebruilktwerden. Bi
jdebelegeringenbediendemenzich vanondcrsclaeidenestormluigen , a1s .
BlL
)-#:?z, uitsterke palen zamengestelde gevaarten, wellke diendcn, om vaa

verre zware steenen, somti
jdssvelvan drie honderd pond,tcgcn de muren teslingeren; etorm laddera, langs welke de belegeraars, ontler bcscherming van zoogenaamde
œcltilddaken, de wallen bcklommen. Katten ofhouten gevaarlen,onder wierbedekking de stoflkn ter tlemping tler grachten aangebragt, of dem uren ondergraven werden; E.cenltoogett, cene soortvan torens, van welltemcn metpi
jlen schootofluiken
op de murcn nederlict; Oeatalen en Sprlngalen , uit welke zware pjlen geschotell

werden, en de Hrmhoreten ofhantl-en voelbogen (1).
Dc kracht der legers bestend in hetpaardens'olk; helveetvolk wasvan weinig beteckenis. Avanneer de Vorst heirvaarthatl onlboden , was de adcl verpligt op eigen

kostcn, hem in dcn krgg te Tolgcn,doch de verliezen,wclke zi
jin den slri
jd leden,
m ocsten door llem , na den alloop van den togt, vergoed worden. Zoodra den Edel-

man efRitlderbevolen wascen man '
PJZZwapenen te zenzen,Terscheen hi
j zelfzwaar
eharnastcn tepaard aanlac!honfdzi
jnerschildknapcnenlknechten,gevolgtldoortienof
twilltig gewapcnde ruiters,naarmate vanzi
jnvermogen,opdcaangewezcneplaats. Xen
noemde diteenevltdtlï:ofapeer.Hi
jmoestlevensoolteenaantalzî
jneronderhoorigetlienstmannenm cdebrengen ,welkehctvoetvolk vormden.DeVorstzelfonderhieldeenaantalge-

wapentlen uitzi
jne dienstmanncn en li
jfeigenen. Toen devri
je geltleenten in destcden
opkwamen, warcn de poorters verpligt den Landshcer,wanneer hi
j ten oorlng uittrok , te dienen in eenen togten wedcrlogt,maar doargaans des Graven land te be-

schermen, wanneer helovervallen wcrd /
y2). Ditnoemdemcn ter landlceer àpzzzezz.
(1)Ovcrdewapcnenenwapenrustingdlerti
jdcnvindtmenuitvocrigccnwctcnswaardigebcrigtenbi
*
i
uli
vnzcnplslt op MEsls sToxE,D.1.b1.526. D.lI.1)1. 132- 143.D. 111. b1.81- 88J 281- 319 ,

YAX z-tlox,AloudeRegeet-ing
.dt/
J.r.Holl.D.V.bl.422-:49. Vergcltk nx RoxlaoJdcFoot'
Tadcrl.Zcrez?dtrt
l'zc,bl.93,91.Bosscul, Neét.
lattdnSc/tfczlclctfcol te Zc2l#J D. 1.b1. /
18,
'

55- 58,8J.. SVILI-EMS;fnl/'
ptflfcfïpzlde 4'.IIEEIUJp.LlI1. Over llet Scltilddah, tlen zooâe-

naamdcn Gcltildpad (fedf'
l
4#/)Jziez4lg.Jcdc/l.#.k'adelnl.D.1.b1.151(t
3).
(2)Zicden laricfsan GraafwlttExl van 12l3 aan Geertrltk-tfc.
a/lc/'
gJ bi
j v.
tx xlEnls)Cltarterb.r.11011.D.l.bl. 159.
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DeVorstkonde zjnevrije onderdanen nietnaotlzalken, maar slcclatsuitnootligen ,hcnz 13c0
in cenen builenlandschen oorlog, ofuitalldere beweegredenen Lel
aalve de verdetliging

van lletbedreigdeA'aderlantl,te tlienen. Alle vri
je nlannen boven dcvi
jftien en bcneden de zestig jaren oud, helgeen nacn ntan&weeî-d noemtle,waren lkri
jgplîgtig.Allen
eehtcr trokl
ten nietgeli
jkti
jdig tevelde,maarslechtsbi
j loting datgetal,waarop iedere stad of dorp geraamd was. De aangeletene, welke zonder wetlige beletselen,
niet ter lzeirvaart verschcen, werd naar gclang van omstandighedelz,ter dood ,tot gevangenisstraf of in eene geldboete vel'wezen. Eerst sindshet laalste gedeclte der dcrliende eeuw , konde men zich voor geld van de'
verjlligting olu ter heirvaart te trekkeI1

ontslaan; ook werd zi
jsomwi
jlen, even alsandere lasten,lkAsrjtgescholden. Op Let
luiden der llalîklok,ltwamen de heirllanschultligemanncn bi
j delterltvan llun lkerspel
behoorli
jlk en naar vermogcn gewapend Li
jcen. Van daartrolkltcn de sclzolbarevri
je
plattelandbcwoners, onder bevel s-an den Dal
juw, naar dealgenaeellc verzanaelplaats
(1001.
- den Y'
urst aangewezen , waar cene groote wapenscllouwing gehouden werd. De
Peol'ters,aangevoerd door hunne Poorlmecslers, verschenen cr metslaande tromm en en

vliegende vaandels. Ellkestad,doorgaanszelfselk dorp ofkerypelvoerdeeen bi
jzondcr vaandel, en dc manschappen ondcrsclaeidden zich door verscllil van kleeding. De
burgers dcr Hallandschc steden tooiden zich yan ouds in de twce ltleuren van hull
stadswapen of vaandel, en troltken in dat gewaad te veldc. Hunne benden werdcn
uit dien lleofde vaak door den spottenden vreemdeling, honte i-rccï
-j
:x gcheeten.
Totden oorlog, wclke ter verdediging van den staat of met toestemming des volks

gevoerd werd, versclaaften de hulp der leenmannen cn de opbrcngsten ofvri
jwillige
giften des volks, de benoodigde middelen ; cenvoudige slrooptogtentlaarentegenlkwamell

geheelveorrekening van den Vorst(1).
Nadatde verschillende ltri
jgsbenden op de groote algemeene vergaderplaatsgekomen
en doorden Yorstin oogenschouw genomen waren,trokken zi
j onder den vorsteli
jken
standaard en kri
jgsmuzi
jlk, ten stri
jde. Zoolra hetvi
jandeli
jk grondgebied betreden
WaSj55'erden debanieren ontrold, en in het ongelukltig' gewestde vreesseli
jkste verwoestingen door vuur en zwaard aangerigt. Hetverhaalvan den Geldersch-timburg-

schen ltri
jg,leertdewi
jzevan oorlog voeren en slagleverengenoegzaam kennen (29.
De boofdregels van de kri
jgstaktielt dezer ecuwcn waren, de bendcn naar zekcr
Plan,hetzi
j in liniën,lletzi
j in verschillende hoopen te stellen,zon en wind in zi
jll
voordeel te hebben ,en de linîe van bataille te verbreeden naar crcnredlgheid van die

(1)V&.A teox, AlondeSegeerzwgzt).r.Iloll.,D.lV.bl.314-375. MTltl-Exs Introdttctioît
de vtx IIEEI-IT, p.L.

(2)Ziehiervoor;bl.427 -A15.
ll.DEEIZ,
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tles vi
jands. De aanval gcschiedde gewoonli
jk doorde slingeraarsen boogschutters;
somsdoorde rtlileri
j,welkemetgevelde lansen t)g den vi
ja.
nd stormde,om doorzi
jne
geledercn te brelten. Dezen schok te weerstaan , nocmde men diew/râ-l.c dl-agen en
besliste vaak het 1ot van den slag. Onder het vechten werd geen plan meer in acht

geûomen;slechts,trachtte men de vi
jandeli
jkehoofdbanier omver te werpen, en met
den VorstofOpperbevelhebberhandgemcen te worden. Bi
j hem ,omringddoordeaanzienli
jltste Ridders, was dan gewoonljk destri
jd laethevigste,en van daar,datzoo
vele Vorstcn en Edelen sneuvelden ofltri
jgsgevangenwerden. Na de zegepraalwertlen de gevangenen onder de overwinnaars verdeeld; de aanzienli
jken konden niet
danvoorgrooteopoTeringenhunnevri
jhcidverwel
iven (1). Even weiniggeregeldwcrd
de kri
jg tc water gevoerd. De vlootwasgewoonli
jltin drie ofvier geli
jlte afdeelingen
gesplitst en sterlt bemand. Onder ltrjgsgeschreeuw en kri
jgsrnuzi
jk klampte men elkander aan en vocht spoedig man tegen man,a1s in een gevecht te land. ëietalleen

lrachtte mell devi
jandeli
jkebodemste beklimmen, maar ooltin den grontltezeilel).
De voornaamste kracht eener vlool bestond uit dien hoofde zoowelin dc grootte en

hoogtederSchcpen,alsin de menigtevan strl
jders,die nevensdegewonewapenen der
voetknechten,zich ook van brandendestofren bcdienden. De kri
jgsschegen waren zoogeuoemde koggen ,een naam welligtin dien van kofïn nog overgebleven, welke bellalve van m ast, want, zeilen cn ricm en of rocispanen , ook van torens en kasteelcn ,
ecnc snort van houten verschansingen , voorzien waren ,welke rondom de masten werden aangebragt, en zoo wel tot bescherming der manschappen a1s tot bevechting van

tlenvi
jand strekten r2).Xen Tindtvan onderscheidenescheepsroerenmeldinggemaakt,
a1s van het etaande roer, hetlepelroet., hetltangende roer en hethandroer (3).
De stri
jdbare mannen op de schepen bestontlen uitvri
jgeborenen; doch om td roei
jen
wcrden dedienstbare huislieden gebruikt. Den bewoners der zeeltusten ,van vnorname

llandelsledcn eflWàterki
jkejrrèken,,werd dbdrgttansdeverpligtingopgelegd,denLandsheerin eenen ltri
jg te watertc dienen. De Avestfriezen,door de hen omringcnde wateren, op het bevaren van stroomen ongemeen afgerigt,waren hiertoebi
juitncmendheid gcschikt en leverden demeeste roejers. Vierdorpcn in hetNoordeli
jk gcdeelte
van datgewest,Nk
jdorp, Schagen, Ztzzl.
gczldl'
/'à en Koedl
yk hebben daardoorde
(1)Verg. v.KlMpExJ raderl.Acrcâfcri-.D.1.b1.88. Bosscsà, N eet.l.Ileldend.fe Iand.
D. 1.bl.58. W lttEMsJ Introd.de v. nEEtg, p.L- LVII.

(:)IlcvnzcopERopMztlsSTOKE,D.111.b1.329-342. DEJoxos,Gesch.p.h.Nederl.Zeew.
D.1.b1.17-27. V.zscHv.wllcK,orerâcfIlaktdelsrerk.r.Ut1.b1.372 (2)z518.
(3)zie den giftbriefvan wlttvlllaan Geertruidenherg in 1213)bi
jv.MlsRls)Charterb.t,.
H oll.D.1.bl. 159.

DE S V A DE R LA N D S.
naam van: de wf:r N oorder koggen ontvangen. zulk een dicnstplsgtig dorp moest 13Y
eene ofm eer bemande koggen leveren, of werd op een bepaald getal riemen en roei'

.
Iers,naar gelang van zi
@
jn vermogen, aangeslagen hetgeen men r'
iemtale,
n noemde.
Het afkoopen van deze verpligting, of, naar anderen , t
1e belasting tot onderhoud

derkoggen, noemde naen kogaeltuld en bedroeg gewoonli
jk voor elken rl'em zcs
schilden (1).
Een gewest m etzoo vele wateren doorsneden alsN ederland , had reeds sedert eetlAyen het onderhoud van een grnot aanlal bedem s, zoowel terbevordering dcs handels,

als vanhetonderlingverkecrderinwoners,noodzakeli
jk gemaaltt(2). Sindsderooftogten der Noormannen , laield men eene gewapende scheepsmagt op de rivieren , ()n4
buitenlandsche aanvallen af te weren en binnen'slands de vaartop de stroomen tegen

vri
jbuiteri
j te beschermen, aan welke zich zelfs de Vorsten scl
auldig lnaaktcn (3).
Xeermalen werd een scheepsstri
jd op dezewateren geleverd en eenebloetlige zegepraal
llevocllten. De ontwikkeling (ler llollandsche zeemagt eclzter dagleekent zich eigen-

li
jk uit laet ti
jdvak derkruistoglen, waarin deNellerlanderszooveeldeelnamen,en
hclgeen dcn aanbouw eener menigte en van grooterevaartuigen noodzakeli
jlknaaakte.
De scheepsstrjd Aan pluoRls ll1 tegen de Vlamingell,de togtvan w'
Il-Lzx l naar het
Oosten ,die van rxzosls IV naar de Jkrezer tegen de Stadingers,en van s'soals V tcgel)

dc Friezen bewijzen, welk eene uitgebreidheid deHollandersaan hunne zeemagtgegcven lzadtlcn (4). Doch ontlanks de talri
jk-e vlooten overwellkedeze Vorsten beschilkken konden.bcstend er geene scheepsmagt,om de zeevarcntlekoopvaardi
jschepcn
tlekken. Beze moeslen zich zelve in staat van verdediging stellen tegen devri
jbuiaan wie de zee nog steeds was osrergelaten , en wellle de koopvaart geweldig be-

lenamerden (5).
In weerwilderzeerooveri
jen,stralldregten cn oorlogen,wast1ehandelin tlitti
jdvalt
(
loordekruistogten,(le stichling en lletbegunstigen der vri
je gemeenten in de stedel),
detoenementle bevolking en de vermcerderde behn.eften ,in bloeien omvang aanmerlte-

li
jk toegenonaen. Uiteene welbegrepen staatkundetrachtlen deVorstdln,dezebron vall

(1)V.toox) AloudeJlcgeczzwgd-.p.Ilbll.D,l1.b1.175-179.1).l!r.b1.375.
-391. 1)E
aoxoz, Gesch. ?
J. h. Ac#er/. Zeekrezen J D. 1. bl. 5 11. V.Ascu v.wzzcK, ovel.het f
plftfc
Handelsrerk.w. Utr.,b1.222 ,512. Yerg.A lg. Genclt.d. A-c#er/.D.1. 1)1.435.

(2)Yel'
g.Alg.Gcdcl.#.T'adel-l.D.1.1)
1.434.
(3)V.Ascll.v.wfzcK,overltetoude J.
fczl
z
de/,
srerl'
,
.
ecrde'.wff'
tffUtleclitJIa1.510 Jl9.
(4) Vel
'
g.lliervoorb1.126)213,223,346,1$60.
(5)
(5
) TiE JOE, Gesch . r . Ii . ~dc'rl. Zeew .~~lii . G ' 37 / 45.

z&L G E )lo
'aE N E G L'Stl1
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.
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%'D Z 2'
(1S

welvaart naar hullll(
2stalen teleiden, te vcrbrcetlen en stcezsri
jker te tloen A'locijen.
Dikwerf llatldcn zi
j lact zwaard ter bereilking van dat(loelaangegord,en ongetwi
jfeltl
was het hantlelsbelang grnntentlecls tle dri
jfvecr clcr oorlogen van Utreclttmet1101ltzzdfl, wellks Graven zicl
z van de montlcn tlcr rivicrcn verzckertl hadden,welke Weleer i1z (1e magt el1hetbezitder Utrcclatsche Bisschopgen gewcest waren. llet stichtcn
van D ot-dt-ect
bt tloor otltlc lII op Iaetpunt waartncn de31ccr
vmetdekKaalofde51:?-?tlt
a

ellt1a Seltehle, tloor t1e Strù-ne, ziclz vereenigtlcn,zoo welalshetbezitvan tletz
montl der 51
'tzc/v, door wellkell de kFaal, de Lek en de Ilollandache Yssel zeeTl'aal-ls uitslroomdcn , bevorderde ongemeen de belangcn des llollandschen handels,
welks bevcstiging zoo nietgrontllcggillg, tcregt aan olalt 1ll wordt toegekcnd. Door
hem wertl)de hocltshecn gelegtl van laetgroole gebotlw ,dat mcer en meeruilgebreitl,
.

eellmaal dattleswereltllaalltlelsvertliende gcnoemd te wortlcn-'' Zi
jneopvolgersn'erktell in zi
jnen gecstvool'l, en ecn gclultkig gevolg bclkroontle hetmetmoetlberaalntl
elt nzetltracllt uitgcvocrtlonlwcrp ,den Nctlerlandschcn llantlel eene gehcel antlercrig-

tillg te ge'-ell en in Ilollattd tc vestigen (1). Door tl() verstandige maatregelen el1
bepalirlgcn yan Avllzrasx 11, maar bovenal van Flzoals V ,was Ilolland een der aan-

ziellli
jkste zeevarende en handeldrl
jvendeNetlerlandsche staten,en Dol-dreelttdevoornaamsle halldelplaalsvan dat gcwesl,en op hcteinde tlerdertiende eeuw ,de slapelplaats
dcr Engelsclle 51.01geworden (2). Hier t
lreef naen,z0o terzeealslangsde rlvieren,

groolen hantlel in wi
jn, granen, zout, i
jzer, hf
nut, lakens, wol en antlerewal'ell.
UithetZztl,
?
-,
?l,eene derruimsle havells en wellte zeventien hontlertl schepen konde bevalten , ging de vaart op de Selteltle, tusschen Scltoltweît, Zonnem aar en D tt,
ltleJcz?l#, vcrder tussclaen de eilanden van K oorn cn Pt6tten heen , door de Bornesse,
tot aan den m ond der Alaae,om mctden Yeael en Lek ln gemeenschap te komen ;
ool
t derwaarts riglte zich de vaart op t1c Stl-k
'
)'ne, wellte uit(le Schelde ontsproo! el)

te Strkjnemondein de 3Iaas viel. .
De handelwegen op Engeland waren grootendeels
in de magt der Graven van Ilollalld.Op Teœel, Goedereedc, Scltoutoen , W alcheren

e11 le '&Grarenzande schi
jnen de hoofdveeren op datRi
jn, methptjlt eweesttezi
Melk het outle verkeer levendig onderhouden cn de laandel,naar gissing ,meesî nlet
Hollandsche schepen gedrcven svcl
-t
l. De voornaamste vnorwerpen, wellte tle llollanders en Zeeuwen derwaarts voerden , waren laltens, linnens, boler, kaas en

zi
j haalden van daar hoofdzakeli
jk wol en mctalen. Door ecne gunstigebesclail
tking
xanKoning zouxho wertlhuntle yri
je,ongestoordevischvangstop deEngelschekuslen.
(1)V.z
kscllv.wllcKjpt,crltetppf#eRandelsverkeet'rc') Utrecht,b1.6,285-374.
(2) V.nllEqls,Charterh.r.Holl.D.1.bl.385)38é
3)294)398)399)503)53.
1?54l)5I6z
55.
5J 566. Zie hiervoorb1.345,379.
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verzekertl, en dit aclaë men het eersle bli
jk van dc haringvissclaeri
j dezer lanflen tc 1300
zi
jn (1). In laetlaalsle getleelte derderlienfle eeuw breid(1e zichtlehandelvanIlolland
en Zeeland ook naar de Ooatzee uit. lmmprs sloten Oostzeesche knopsteden in twaalf
hontlert
l zes en zevcntig, meLdcze geweslen,even a1s metFrl-eslalld, ecnsrcrbontlvall

vrctle en koophandel(2).
OntlanltsdellbloeitlcsHollandschen hantlels,welke dien tlcrNederlandscheRi
jnslalen
dreigdc verwoeslen, blccfUtrecht cchlerditgeheele li
jtlvak door,de voornaamste
koopslatl van iWoord-N ederlalld. Do weleer uilgebreide handel van D ttl6rstede was,
grootelldcels door de herhaaltle aanvallen derNoormannen,vernietigdgewordencrl,naar

het scLi
jnt, op Utrechvt ovcrgegaan. l'
Ietlangdurig verbli
jfderWoormannen in dezo
statl,had lzct verkeer harer inwonersm ethetNoorden van Europa verbreed. Dit verkcer en tle l
aandel met N oord-btlitscltland wertl levendig gevoerd. De vaartover
t1e Zlt'
l
klel-zee was onbelemmcrd ,en t1e Noordsclae zeeschepen vocren tle K echtop toh
voor Utrecltt, de vcrzamelplaats van bodcmszoo van het N oorden a1s van den A'
?
J
r'zz,

en lzet midtlelpunt des handels van de Ri
jnslrelten metde Oostzeelanden en E '
?l,
jYlatltl. F'
J:J op de W aal, Derenter en Kampen op den Gelderschen lJ&eel,Stavo-

?':zz aan dcn Noordeli
,
jken RL)'nmond,lHttiden aan den montlder Kecltt en Groningt
??z aan de Ilt6ltze, alle onder het bestuur ofden invloed der Utrechtschc Bisschop-

.

pcn, warcn belangri
jkepullteltyoor tlen Stichtschen handel, en bloeijende koepsleden.
Behalve andere min s-oorname markten,werden s'ierhooftljaarmarkten ofmissen,even
a1s llzans nog in'de grcole Duitsche koopsteden ,le Utreeht gehollden en stel
'k tloor

vleemtle kooplieden bezocht; een bli
jk, we'lk een uilgebreide laandelhiergetlreven
werd, daar reetls eene enltclejaarmarkt cenebelangri
jlte vergunningen bcgunstiging
-

was, p'aaraan vele stedcn hare opkomstte danken hatlden. lmmers,marktregtaan

eene glaats te verleenen wasdcn handelaltlaarte vestigcn, dewi
jldeze er bcscllermtl
Ut
re
e
l
t
t
vo
nd
i
n
Stavorcn een outlen
en doorplaalseli
jkeinslellingen geregeltlwerd.
en i
jverigen medetlinger. Deze slad, h0e dikwi
jlsen vreesseli
jk door deNoortlsche
zecroovers geleislerd , was de hoofdzelel des Frieschen handels geblcven, welke m et
Denemarkezt, N ool-d-D uitacltland, de Ooetzeelanden , en langs de Keeht over UtA-ec/df, m et de R i
l-nlanden ae
dreven wertl. Pit de havens der Oostzee haalden nog
*#
*..#
x
steetls de Friezen de kostbare voorwerpen ,welke derwaarts uit hctOosten langs de
bekende handelwegen , over â'l-oîo of N ovogorod werdcn aangevoerd, en voorzagen

tlaarval)de Arederlanden en 41e R,
L
)-néz'
cl/Jp.
vfp?z, welke in dien tjfllangsgeenen antleren weg tlez: voorlbrengselen ontvingen. Rlpen was hunne slapcllllaats voor derz

(1)NVAGEN,
ïAR? D.lII,b1.53)54.
(2)'
ïvl
ssTExnoapJJaal.
b.,
p.Gl.
on.D.II.b1.,
7.
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13* Noordschen handel,en eellaantalhqnner ltoopliedcn bevond ziçh steedsteSlee8wb
jk.
fir/zzïzw :zz deelde ook in dezen Oosterschen laandel en in dien op Ilamhurg , welke
lallgs de E eme en de Ilunee gevoerd werd. NaastUtreeh'
t en Staroren was Tielde
voornaamste Noord-Nezerlandsche ltoopstad in dittl
jdperk. Hetdreefeenen uilgebreiden handelmet Keulen , op E ngeland en xerschillende steden van N oord-D ttitsehland. De welvaart,daardoor verkregen, bragt weelde,losbandigheid en eene geheele

verbastering vall zeden voort, terwi
jl de toenemende bloeivan Dordreclttdeze welvaart langzaam maar zeker bedreigde. De Geldersche steden Zutphen ,D oeehurg ,

At)
.'ntegen,Jrnltem ,Zalthommelen Hardertrkik.dreven hunnenhandelmetdeomliggendestaten, langsdenRi)'n en de Zwiderzee. Zutplten,enHardet-wl
jkstonden
in handelsbetreltkingen m etHamhurg en de Ooatzee) van laun verkeer op E ngeland

wordt gecn blgk gevonden. ln Noord-Brahand moet de handel in (le elfde eeuw
reeds aannlerkeli
jlt geweest zi
jn, dewi
jl men in dîen ti
jd van een tol- en wisselhuiste
Kuelttgewag gemaaktvindl. Inlandsclae njverheid verlevcndigde den handel. De vall
ouds beroemde Friesche lakcns, welke m eest in Utrecht geweven werden, en andere
geWoven wollen stoffen behoorllen onder de voornaamste VOOrWmTen 5'an tlitVeer, i11

lletbi
jzonder paarhetNoqrden van Ewropa.waarzi
j,even als(lowi
jn,legenharing,
welken de Ooetzeein m enigtc opleverde,ipgeruild èvcrden. H et vervoerdezer lakeaell
langs den A'
J
.SZ: e
n devqrdere3'erzending van daarnaarhetOoaten,duurdensleeds

voort. O0k inNi
jmegen enandereplaatsen bloeidenlakenweverijen.GraafrcoalsV
trachtte door aanzienli
jke voorregten, lakenwevers naar Dordn-eeht te lokken. 1)e
schoonheid en levendio-heid der klenren , voor welke de Friesche lakens beroemd M'aren , getuigen lzoe zeer men hier in het bereiden der verwen bedreven was. DetV'erschillende en kostbare vezfstollen waren alzoo reeds van ouds handelsvoorwerpen ,M'el-

ker aanvner in den ti
jd van den bloeiderlaltenweveri
jen,aanmerkeli
jk moetgeweest
zi
jn. Goud- en zilverwerken te Utrecltt l'ervaardigd,maakten insgeli
jks eelltak van
handelnaarde Noordeli
jkestreltenuit. Detalri
jkeenaanzienli
jke bierbrouweri
jen waren
in staat groole verzendingen tedeen en welin verbazende hoeveelheid. Debtjenteelt
en paardenfoklteri
j leverden voor Noord-Brahand, geli
jlk de landbouw en de lweeteeltvoorFriealand, een aanzienli
jken tak van beslaan op. Xetalen werden uitSak>:eI,granen uitde Ooatzee-landen, 'erschillende delfstoFen,doch bi
jzonderwol,uit
Engeland,en wi
jnen uitFrankrl
jk en de R'
L
)-zlgdzncl.rdzzaangevoerd. Zout,visch,
bier, hout, vruchten en dergelt
jke,waren hoofdroorwerpenvandenbinnenlandschen
handel(1).
(1) FlscrlEuy Gesch. d. feufdc/l.Ilandel&.'1'11.1.S.446- 450. V.zscllv.wIJcI:Jorerltet
ou#e Ilandelsverkeer #er stad tf/rcc/l/;b1.199- 639. Nllll()rl
?? Gedenà-Iv.'?/z-fdeGesclt.w.Gelderl.
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Kjnaallemarktplaatselabezaten nog,gell
jltoudti
jds,hetmunlregt,enveletevenshet 1300
Heteerste bepaalde zich tot het ontlerzoelt van de waarde en
regt van muntslag
gl alte der muntsoorlen, die in omloop ware:, alzoo ook op den geldwissel; het laat-

ste strekte zich uit tothet geldmunten zèlf. Sintls lange waren Utrecht, S'
taroren ,

pokkt'm ,JFl
j'k teDuuratede,Groning
,en,Njj'megen,Tiel,Dordrechten,àndere
plaalsell in hetbezitdezer beide regten. Het geld was echter, over het geheel, nog

schaars en deswegekcnden goederen in belaling gejeven worden. Deze werden tegen
een vierde minder dan de waarde in geld gerekentl'
. Vier marken aan goederen ston-

den geli
jk met drie marken aan geld (29. Eiwarengeenemunten,hoeklein oolt,
dan van zilverin omloop. Zi
j werden uitdunne platen fjn en zuivermetaalgeslagen,
afgewogen, rontlgesneden, de randcn een weinig ingebogen en,bi
j grootesommen,
toegewogen, zoowel gemakshalv: als om hctbesnoei
jen en'vervalschen tebeletlen.
Zi
j waren aan de voorzi
jde met het beeld, de: nuam ofhé@wapen van den Keizer
of Landsheer; aan de keerzi
jde me@ den naam derstad ofva'
n den muntgeregtigde,
oolt wel met-een kruis of de a.
fbeeldsels variHeiligen'bestempeld. Hetismoei
jeli
jk
deze oude geldmunten tc verklaTen en de waarde er van mtauWkeurig tcbepalen. Zj'
ktmaen onder verschillende benamingen voûr erivele zouden riu slechts eenpn heelen,

halven, vierden, en achtsten stuiver bedragen. Ofschoon zi
j in onderscheidcne gewœten denzdlftlen naam voerden , was do waarde echter verschillend en aan verande-

ring onderworpen. Xen rekende gewoonli
jl
t bi
j zware en ligte ponden (lihrae),
schellingen (eolg'di)en grooten (
zdenargl). Twaalfgroolenmaakten eencnschelling,cn
twintig schellingen een pond uit. De zware ponden , oudegroote Sbzlïz?g.
vTournool'z-- genoemd, hadden zestieàmaal dc waarde van dc ligte ponden, klezne of ztrartc

Ftwrn//ïz-czz gehceten, die nu aan onze guldens, geli
jkhùnneschellingen aanonzc
stuivers, geli
jl
t zouden zi
jn- De ponden Slérlizijs,'rùed'
e in twihlij sèhellingen verdeeld, hadden de waarde van vierponden k.
lein.Tourni.
s;vi
jfs'
lerlingsche'
sc'
hellibgen
stonden alzno meteen pond zwart
'
èTournoisgeli
jk. Ecn goeêe Holland&clteil:zszlïzly
kwam in waarde met twce kleine ponden Tournoisovereen. De Utrechtscheden'
arzè'
n,
grooten ofpenningen ,waren eene algemeen bekende muntenm ede buiten'slandsgangbaar. Men bediende zich ook in het rekenen van marken of halfponden , tlie ill,
waarde,nietin gewigt,mctd: zwarteTournooisen overeenkwamen;wantmeeg'en tel-

gelden,ofschoon oorspronkelt
jk dezelfde,moeten welvan elkanderonderscheiden worD.1.b1.Xï- XXXlI. AcltEasozlK , Ferh. over de rernietiging der dlc'
rcrlv-'in X edeln
l.b1.86.
Verg. Jl
g.Gesclt.d. Fc#erl. D.1.bl.427- 434.

(1)Verg.Alg.Gcdc/l.#.Faderl.D.1-bl.433.
(2)lant.van Mr?x.IlsrTsx:op hctEmsggcrLandrcgt?bl.113.
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1300 dcn. Zi
j waren mede in zwareen ligte soorten verdeeld. De zware mark bevatte ongeveer de waarde van laet kleinc pond Tournoisj de ligte zou thans genoegzaam een

tiencentenstuk waard zi
jn. Dnch oolk laierin heerschte in de vcrschillende landen een
aanmerlkeli
jlt verschil. DeBrabandschenaarken onderanderen,werden gerekeutltegen
acht en veertig schellingen zwarte Tournois. Xen rekende insgeli
jl
tsbi
j gouden en
zilveren marlten. De mark gout
ls zou 11u in waarde methonderd en twintig; dem arlt

fijn zilver met vi
jf en twintig gulden onzermuntgeli
jk slaan. OnderA'erschillcnde
andere muntsoorten, wordt van Scltilden gewag gemaakt. Men lwi
eltofdit eene
*i
#f

wezenli
jke dan sleclztsdenkbeeldige muntgeweest zi
j. Zi
j komen in vele cn verschillentle bcleekenissen of benamingen en gehaltevoor. De meestgebruikcli
jkewaren de
oade Scltilden , wellke m et vier en twintig schellingen kleine Tournois; cn gewone
àac/tïldczz,die metcen en twintig schellingen )vier grooten,dezer muntovereenkwam en.

Doch de waardi
j dezer sclzilden is alti
jd noch overal dezelfde gewcest en kan bezwaarli
jk naausA'
keurig opgegeven worden. Het isvocrzelker onnoodig te llerinnerell,
dat de betrekkeli
jke waarde van het geld toen aanmerkeli
jk grooter wasdan tlaqns;
lallooze voorbeclden zouden ditlkunnen slaven (1)..=W atdegroottedermaten en
gewigten betreft,men achtdatzi
j nagenoeg dezelfde was, welke totop de invoering
vanhettientallig slelselhiertelandein gebruik gewcestis(2).
Xet de uitbreiding des handels ging natuurli
jk die van de zeevaartgepaard. De
Nederlanders stonden van ouds a1svoortreffeli
jke en stoute zeevaardersbekend,doch
boven allen muntten in dit opzigt de Friezcn uit. Zi
j vocren niet alleen naar de
uiterste grenzen der Oontzee, maar ten ti
jde xan Keizer HEXORIK 1lI bezochten
#'

eenige Friesche Edelen, door zucht naar onderzoek aangedreven , de Orkadieelte
eilanden ,I.
h land ,Groenland en Lapland, geraakten tot onder de A'oordpool in
de Ilezee en drongen , naar men vermoedt, totaan K am &ehatka door. Er worden

dooreenen ti
jdgenoot,wienzi
jhunnelotgevallenmededeeldeneneenigedermedegebragte
xoorwerpen ten geschenke aanboden,vele wonderen van tlien togt verhaald , die echter

de nieuwsteontdekkingcn gedeelteli
jk bevestigtlhebben,en daarenboven vele kenmer-

(1)Vwx AtltExzoz,deJfywfder Graren rczzïlollattd,b1.1-62.Hist.r.lt.Utl'
echtscltA2
'ddom ,D.l.bl.477- 479. D.1I.bl.679. 7.MIERIS, Bisschopp.J.fuzlfellvan rfr.bl.88- 126.
llryoEcopEh op MEtls s'
roxly D. 1. b1.529- 532. AVECKERS, Fer/l.over de oude Grozlfwgac/l,
m unten,in de verh.Pro E scolendo Jltre Patrio.D.111.S.111.bl.81 176.FlscllER?Gesclt.
d. Ft'
f4l.IlandelsyTh.1.S. 277 284. V.Ascn.v.wlzcx , orerhetoudeFlcgl#eldrerâ'.#.stad Ilfr.

b1.606-608. NlzllorF)Gedenkm.wïfdeGesch.r..Gelde1'l.D.1.b1.XXXII XXXVI.Bkj'
drage
fofdeyc'?s?7
9T
g/.
'?f?l#eg'îtF1.ie&l.in hetTi
jdschrif'
tderrf
l'
eFrien,D.111.St.1.bl.22-:.
4J52.
(2)Nllzlel'y? Gedenj-w.uit#e Gesclt.r.Gelderl.D.1.bl,XNXIV.
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ken van waarheid en geloofwaardiglaeid met zich voeren. Zonder kompas, zonder zeekaarten , zonder de overige voordeelen der latere zeemanskunst, zouden dus reeds vöör

achthonderdjaren deFriezen den weg om hetNoorden vanE uropanaarJziè'enJmerz-cc gevonden hebben,hetgeen de Hollandsche, Britscheen Russische zeeliedentotheden toe te vergeefs beproefden ! Aan den anderen kant strekten de Friezen hunne
scheepvaart Op den Oceaan tot in de M zddellandsche Zee uit. Immers hunne en
andere Nederlandsche vri
jbuiters hadden reeds onder aanvoering van zekeren wxxx.
-

MAR,achtjaren de kusten van Spanje en Ital'
iëverontrust,toen zi
j op heteinde der
elfdeecuw, in Paleetêna aankwamen. De schepen dezervri
jbuitersschi
jnenzichvoordeelig van de Italiaansche en andere bodems, welke de Aliddelland&che Zee bevoeren,
onderscbeiden te hebbcn. Zi
j waren zwaar en slevig gebouwd,en voerden vergulde
masten m etzeilen 4an verschillende kleuren. Xinder werd deze zeedoorNederlandsche

koopvaardi
jschepen bezocht,dewi
jldesti
jdsdeLevantschehal
adeluiësluilendinhantlender
ltaliaansche zeesteden, of van M arsellle en B areelona zich bevond. Dc Nederlandsche
bedevaartgangers naar het I1. Graf namen doorgaans hunnen weg over deM iddelland'c/t: Zee, welke vervolgens dikwerf door de kruisvaarders bezochtwerd. Deze bedevaartstogten Waren echter zeer langdurig; eelleNoorweegschevlootvan vcertig vaarluigen

mettien duizend bedevaarlgangers had twee jaren noodig gehad,eerzi
jlaetIleilgge
Zczzd bereikte. lletgemisvan laetltompascn de beperkte zeemanskunstzierti
jdenniet
alleen , maar o0k de zeerooversen vri
jbuiters,die zoo min vriend alsA'i
jand spaarden,
maakten verre zeetogten voor de koopvaarders zeer gevaarli
jk. lletstrandregt, uitde
woestheid derzeden gesproten,waarbj elk schip.brcukeling, ofbi
j wellte zonder verlof
des Landheershet strand betrad , vri
jheid en goed verloor,wasnoginalgemeengebruilt
endegeesteli
jk-heid geneotdetiendendergestrande schepen en goederen (1).
Degevaren derkri
jgs- en zeetogten werden bi
jde Vorsten, Edelen en Ridders doar
die dersteekspelen afgewisseld, welke zooweltot oefening in den wapenhandel) a1s tot
verlustiging gegeven werden. Totheteerstgenoemdedoelstrekten doorgaansde kleinere
steek- ofkri
jgsspelen op de slolcn tler Edelen en Ridtlers;tothet laatsteoogmerlt diell-

den meerbepaaldeli
jl
t de groote ridderfeesten, lzier telande Ilofhoudzngen geheeterl.
De eigenli
jke oorsprong dersteelkspelen isonzeker;men achtgewoonli
jk,datzi
j door
Keizer uzwoalltI het eerst zi
jn ingesleld, doch ook ditis aan twi
jfelonderworpell.
Tot de groote wapenspelen werd eene statl of plaats, in N oord-Nederland bi
j 5,001
-keur Geertruidenhegg , Utrecht, ,J.Gravenltage eu Haarlem , uitgelkczen en s'an al

sc" v .
(1) FIsCHER, Gescit d. Tent . Jiandels . T . I . S. 403-430, 446-451 . V"
bet oude Jiandelsecebrer dcv stad ;ii c. }ii, :368, 413-424, 516-523 .
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laet noodige l'oorzien, ten eint
le tle voorname gasten en hun gevolg behoorli
jk teontvangen. Hetbesluurvan hctfeestwaseenen aanzienli
jken Edele,onderdentitelvan
Tornooikoning , aanbevolen. Hi
j lloodigtle plegtig doorbrieven de naburigc Vorsten
en Hecren ten steelkspeluit; oordeelde daags vôör hettornooi, of de ongcnnodigdeRidtlers, die zicla aanmeldden , uithoofde van geboorte, deugd en vert
liensle ltonden toe-

gelalen worden, onderzocht hunne wapencn en paartlen en gaf,bj bun vertrek,de
gctuigschriften af,datzi
jnaarflewetten gestreden hadden. Hi
jen (leheln toegevoegde
lïleraêtten ,Icreltsulaarders en Pottrsuiealttee, allevan atlelli
jke geboorte, meesten
gedurendehetspel,detuchtenslillehandhaven, dedriftderstri
jtlendenbeleugelen,
en zorgcn,datzi
j clkandernoch doorwoorden beleetligden,noch gevaarli
jlteofdoodelî
jlkeslagen toebragten. De voorbeelden derNeflerlanclscheVorstenI)lltltlY Izz-oazsIV ,
(liens broeder w zx-xuEAx van H olla,
nd, rlaoRls den K oogd en zkx l van Bl-aband, den

cn geoefenclsten steel
tspeler van zi
jnen ti
jtl, getlligen,ondervelc andcren,
tlat mcn llierlegcn niet alli
jdkondewaken. Na hetaanhooren ecnerplegtigemis,begaven zich de slri
jtlers naar de tornooiplaats, welke afgesclaolen en door een groot
gl-o0lslen
..!)

getal aanschotlwers, waaronder ook vrouwen van den hoogslen rang, omringd w as.
llet steken der trompettcn gaf laet sein ten aanval. Jlen vocht te voetof te paard.
Doorgaanskam pten twee tegen twee; somti
jdsstreed een grooter gelaltegcn elkander,
Ee
en in laterti
jclen vochëman tegen man. rstwerdmetdelans, daarna methetzwaard
eslrcden. llet laoaftltloel was, zi
jne parti
j uitden zadelte ligten efop den grond te
WerP0n, cn daardoorr1ezege te behalen. Den pri
jsderoverg'inning,doorgaanseenig
gouden wapentuig, ontving de gelul
tlkigste Ridderuitde laanden eener bevallige.)'onk-

vrouw , metwie lai
j vervolgens de eerlaad hetbalte openen waarmede hetridderspei
gesloten werd (1). Veelprachtenl
uisterwerd bî
jdezefeeslen,diedik-wi
jlsverschei(lcne dagen aanlaieltlcn, ten toon gespreid, en de vrcemde gasten werden ongemcen
l.ij
'lt onthaaltl. Xenigmaal verschenen zesbonderd en m eer Vorsten , Baanderrolsen en

Ridders, welke wedi
jverden om elkander in kostbaarbeid van kleeding, praclltige
wapenrusting en schitterende schilden , met het veelkleurig wapen getooid , te over-

treflkn. Geli
jk de outleGrieken, Romeinen en Germanefl,versierden de Ridtlersder
micldeleeuwen hunne schilden naarwelgevallen ,metgedrevene ,gegraveerdeofgeschil-

rlerde aflleeldsels van dieren of monsters en anderevreesseli
jltegedaanten,a1szinllt,
x-

.

(1)v.xlsuls, Cltarterb. r.11011.D.1.bl. 36-40. llcxoEcopsa op llEclss'
rol
tEz D.1l.
1,1.200. D.111.bl.288. DE Itoxlxtl, k'oorradez-l.Zcrezldzt'.bl.89- 96. De ric
lderli
il
tc steek*#

spelenwaren geheelvcrschillcnd van degercgteli
jkekampgcvechten,welkevàxAtl
tExwnzuitvoerig
5n ecn afzonderli
jkwerkjeheeftbeschreven, getiteld: Beltandeling rczlhetKampl.
egt)Dclft,
16:9. Eenc twcedcJdoorv.o.scllEstlxl vermeerderdeuitgavc7vcrschecn in 1740.
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beeldcn van hunnen gcest, inborstof daden. Sinds hetdeelnemen in (1e kruistogtcll,
namen de meesle Nederlandsche Vorsten, die van Wrcitzzl# ,L inlh-ltrg ,krlaande'
ren ,
N amelt, J.
ft
?ndéxt??ztt:/
?oz, Ilolland cl
a Gell'e, den lecuw , welligtmet toespeling op detl
overwinnenden leeuw van Juda ,t0twapen aan. Niet vörr de helftderderliende eeuw ,
meentmen,werden de wapenserfeljk,ofgeslachtwapensop dezegdsovergebragt(1).

Ri
jden,jagen en visschpllbleven,na dewapenspelen,steeds dehooftluitspannillgell
tles adels. Xen vermaakle zich insgeli
jks mt)t entlerschcidenesoorten van balsllelcn,
kaatsen, ltegelen , lklossen of werpen door een ring , naar l3etwit sclaielen cn anderc
ligcllaamsoefellingen. De ledige avcndurell wcrden met dobbelen ,waarop mel) llarts-

togteli
jk gezetwas,aandewerplafel,hettilttak ofverlkeerbord (guaeehhot-dv
j,oolk:5'()1
met laet dam- en schaakspel doorgebragt. A'ietzeltlen cchtcr verscllafhe dalàs-,zang-

en loonltunst cene meer ctlele tjdltorting. De '
viool of vet
lel, de laarl), tle rota
insgeli
jks cen snarenl,
uig datmetde halld werd getokkelt
l, de bazuin,de troknpete1t
het epeelrad , ecn werltstuk dat in de rondte gcdraaid en alzoo bcspceld wei'tl,
lluit, de guitar of citer, de luiten antlcre specltuigen lgegeleidden t1e zangcn tot
1of der Vorsten en helden aangelaevcn. De vrouwen en doclatcrs nanaen deel aan al

dezevernaaken der manncn,ofverlkorllen zich den ti
jd l'
netborduren eI1andere l'rouwcli
jke hantlwerken. Sinds de twaalfde ccuw wcrden de uilspanningen A'an den gcest
m eer gezocl
at, veretlcld , beschaafd cn uitgcllreid. Dc dichtkunst wcrd aan de hoven

dcr Vorsten en in deverbli
jven dernnagtigen bem.
intl,en dc zangcrmetccren goutl
beloond. De edele Ridder zag niet mcer met verachling neder cp beschaving sran

verstand en gccst; nietmeer uilsluitend golden Li
j laem dadcn van moed, onvcrschrokkenheid en kracht; ook lli
j zocht roem doorde dichtkunstte rerwervell,e11
menig dappere degen belaandeldemetdezelfdelland waarmede lltjllctgrooteslagzwaard
zwaaide,en vaak even gelukkig , de lier der dichters. ZelfsVorsten bragten der zang-

gadinnen geene onbellageli
jlkeoflkrs. Veleadelli
jlte burgen werden van roofnesten in
oefenscholen van vernuft hersclzapen. Daarhield men dichterli
jlke wedstri
jtlen,beoefende dans, zang en muzi
jlk lneer naarde wetten der ltunst,verpoost
le zich me:lzet
lezen tler riddergedicllten , en vond behagen in de sprekers van sproken en romans,of

lloordemetwelgevallen naardebevalligezangersderlieftle (2).
Het ridderli
jk heldendiclat en het minnelied ltwamen laet meest overeen metdell
gecst cn smaak dier ti
jden. Den Ridder immers moesten bi
j voorkeurde lotgevallen, wapenfeiten en heldendaden dier oude kri
jgers boei
jen, wellte onder Koning
xltvuva , DIEDERIK van Bern ,slEos-ltlEo vanN ederland ,sksxx vank rahand ,ofltzslvy:s

w

(1)VAX spzEx,Inl.fpfdeSïdf.r.Gelderl.D.11.b1.57 84.
/2)VlxAVIJxJIlist.Ztvondsl.D.ll.L1.10d
t
: 111.JOSCKBJ-OET;Jant.opAccf/'
p-'.
ç,b1.61- 63.
66 +
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J9 den Grootezich eenen Onsterfeli
jken roem verworven hadden;terwi
jlde schoonejonkY1'Ol1W ZiCIZ 13i0tmi11dol*g0S1f001d Vonfldoorden dichter,welke harebekoorlt
jkheden
13eZOl
3g',din (1oorden Ridder,Welke voorhaarin hetstrjdperk trad. Deletterkunde
dier dagen,in wellte de dichtkunsten liefde meer dan ooit den beminneli
jken schepter voerden, isdan ook overri
jk aan dichterli
jke voortbrengselen in den hoog romantisch deftigcn ridderloon,en in den gloei
jenden,weelderigen,nu eensluimigell,dan
wedergevoelvollen sti
jlvan den minnezang. Even a1sin pttiteeltland,Frankrg
jk,
Spanje en Portugal,waseene menigte ridderromansen minneliederen in Nederland
bekend, van welke een aaùzienli
jk gedeelte, doch grootendeelsin handschrift,nog
aanwezig is. De Nederlandscheromanszi
jn doorgaansvertalingen cfnavolgingenvan
Fransche voorbeelden , zoo a1s de Fergu'
ut, 'Ftzî:?zl:ïzl, M erl'
in , Lancelot, Per-

ç
'nclen anderen. Erbestonden ook oorspronkeli
jk-e dichtstukl
ten van diesoort,onder
*z
welke de Grimhergeche oorlog behoort. De sproken (Fahliauz)waren vertellingen
van kleineren omvang,geli
jk die van denZtpczz:zlz
rz-#t&r,van BEATRIJS,devier#:6//1*kinderen,ocRsox envAry:xTzzx,rroRlsen BLAXCEFLEUR,en dergeli
jke,van welkevele
later in ongebonden sti
jl, soms vri
j onhandig omgewerkt, genoegzaam totop onzen
li
jdbj de geringerevolksklassenin omloop geweestzi
jn. Beide,romans en sproken,
zi
jn,overhetgeheel, de voortbrengsels eenerverhitte,onbeteugelde,vaak gedrogteljke verbeelding, minder aanbevelingswaardig wegens dichterli
jlte verdienste dan belangri
jk voor de kennis tler taal, zeden,gebruiken,gewoonten en denkbeelden dier
A'erwi
jderde dagen; zi
j zi
jn in ditopzigteen ri
jke bodem metwellts ontginning men
naauweli
jkseenen Ranvang gemaaktheeft(1). lnhelminnelied,deuitstortingvanhet
(1)Tot cene procve van den sti
jl, taal en voordragt dezergediclltcn: strckk'edevolgende
plaatsuitBeatrù'
s. Dedichterbeschràiftdevlugtdezernon metllaren minnaarJvs.398.
Sireden berch ende dale.

In (ik)can u nietgheseggen wel
W attusschen hen tween gevel.
Sivoren alsoe voert
Tes si quamcn in een poert,
Die scone stontin enen dale,

X ocsten siteren van den pandez
Dic sibrachten uten lande.

Cleder,scoenheit(sieraden) endepaerde
Vercocllten si te Lalver warde

Enbrochtentaloversaen (spoedigdoor)

Daersoebequaemthem wale(we1)t

Doen en wisten si wat bestaen.
Si en conste ghenen roc spinnen,

Dat siere bleven der iaren seven ,

Dacrsi(ict)metmocllte winnen.

Ende waren in verweenden (prachtig) leven Die tyt werd in den lande dicre
M etghenuechten van licl
aam en a
Ende wonnen i.i (twee) k'
indertsamen.
Daerna den seven iaren
Alse die penninghe vertvert waren

Van spisen , van wine ende van biere,
Ende van al datmen eten mocllte)
Dies hem wertte m oede onsochte:

Siwarcn llcn lievcrvele tloct(dood),
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teederste gevoel,zt
jn de Nederlandsche menislrelsmeeroorspronkeli
jk;deinvloed der 1300
Fransche troubadours op hunne Toortbrengselen isechternietgeheelte ontkennell(1).
De eigenli
jltc volksliederen daarentegen, bleven geheel vri
j van vreemden geesten
Dansihaddengllcbedenbroet(brood,gebcdeld).Ende voertesillen landeweder.
Diearmoedemaecteeen ghesceet(scheiding) Sien sachen metoghennyc(nooit)zeder.
Tusschen hcn beiden a al waest hen leet.
akan den man ghebrac di
erste trouwe;
llie lietse dacr in groten rouwep

Dacr bleven met hare ghinder
Twcc utermaten scone kinder.

Secfrgà,uitg.doorzoxcxntoETybl.15a16.
(1)ZieLiervan ten voorbeeldeeen dernegen minneliederen, welkcvan Hertog JAxlvan Braif'ntfnog aanwczig zijn,en waarin men eenenavolgingvan eenigestukjesvan Tln&ro,Glz
aaf'van
Cltanvagne,gcli
jkook vanHertogIIEXDIIIK llIvanBraband,meentop temcrken.
Eens nacien naorgens vroege
5Vas ic opgestacn

In een scoen boemgardekin (boomgaard)
Soudic spelen gaen :

Daervanticdriejoncfrouwen staen:
Si waren soe welgedaen.
Dene sanc vore, dander sanc na:
I'
Iarba lorifa, Larba harba lorifa, harba lorifa.

2.

D()e icversach (aanschouwde)datsconecruut
In den boemgardeki@i
@n,
Ende ic verhorde dat suete gelutzt

Van diemageden N'n,
Doeverblidedathertcmi
jn
Dat ic moeste singen na:
llarba lorifa, Larba Larba lorifa, harba lorifa.

lc groette die alderscoenstc
Die daer onder stont.
Ic liet naine armc alom begacn.
Doe, ter selver stond ,
Avoudicse cusscn an haren mont:
Si sprac : Laet staen , laet staen, laet staen.
Ilarl)a lorilk,harba harbalorifatharba lorifa.
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1300 gesren dien des volks zuiver terug. Onder tleze lietleren behoorde de fabel van den
Vos en den M 'olf, welke, naar men xermoedt,reeds vöôrdenegendeeeuw a1szooflanig
in S cdcrîczz#inheemsch gewecstis. Het beroemde episch fabeldicht, ReinaertdeFbe
v,

hieruitontsproten,is, naar hetscbi
jnt,behalve eenige toevoegselen van laleren ti
jd,
in de tweede helft der twaalfde eeuw opgesleld en het ouc
lste bekende oorspronke-

ll
jlte dichlstuk, waarop deNetlerlandsche laal, zonder tegenspraak, roemen kan (1).
Sinds de helftder dertiende eeuw ,onlbrak hetdier taalmede nietaan geclichten van

godsdiensligen,zcdeltundigen ,natuurkundigen en gesclaieflkundigen inhotld. Zi
j verdrongen de ridder-en minnezangcn,en opendeneennieuw ti
jclvaltindegeschïedenis der dichtltunst, welks beschouwing derhalve t0t een volgend ti
jdperk behoort.
De ongebonden sti
jlllad even alsdedichlerli
jke,eene greote verandering ondergaau.
ln llet oagvallend is het verschil tusschcn de taalen voordragtvan het Z:/
l:?zealt
Jeztls en andere stultlken uit de dertientle eeuw ,en de vroegere letlerltundiga ovor-

bli
jfselen, wellte men meent datin de taal,die hier(e landesinds denegendeeeus!r
gesprolten werd, zi
jn opgestelfl
Het Nederlandsch uitdeeerstellelftdermid(lelecuwen, bi
jfia helzelfdc als het Angel-saksisch,wasallcngsbcgonnen dalgeen te

worden,watheltl
aansis(3). llcttegenwoordigHoogduitsch cnlletNcderlandsclzzi
jlz
slechts twee onderscheidene llooftl-tongvallen van eene cn dczelfde taal, die hoe laooger

men opsti
jgt,elkandernaderen en eindelijk bi
jnaineensmelten. DetaaldcrNederlantlcl's

(1)llelnaertde F4,
:,uitgegeven mctaanm.en oplleldpring.doorJ.F.wxtttnlstG:w/p1836Inleiding? b1.XYl X1uVl1. lIet bcgin des gediclltsluidtaldlzs, naar de uitgave van wxttExs:

Hctwasin enen sinxendage (pinksterdag)

Datlliretlliier)nietdorste gacn.

Dat bcide bosch ende hage
Het grocnen loveren waren bevaell.
Nobel die coninc lladde gedaen

Die hem bcsculdich kent ontsiet.
Also was Reinaerde gesciet;

Syn Lofcraiercn (bijeenroepen)overal,
DatLiwaende,lladdehijsgeval

Daer I1illadtle crankcn lof:
Doe al datllofversamct was
AV as dacr nicm cn , sonder dic das,

Ilouden ten wel groten love,
Doc quamen ter coninx hove
Alle die dierep groot enc
le clene:

Sonder(uitgczonderd)vosReinacrtallcne.

Endellierommcscuwedi(schuwdehii)sconinxhofr

Hine (oflli
j'
)lladdete klagen ovcrReinaerdc
Dcn fcllen: m etten roden bacrde.
B.1. vs 41 61.

1Iihadde te hove so vele m isdacn ,

(2)

YPEY, Beknopte Gesclt. d. kYc#ez'
f. taal. lltc. 1812, bl. 251--256,273-279)

282- 287 z 297.

(3) Zie de Voorrede miinerProereoe,
rtcr Gesclt.#crpiclttk.t'zlFraai
jeLetteven ozl#crdc
Hpge/-fcâdezl, Am st. 1842.

'
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echter is minder van haren ocrsprong verloopen dan die derDuitschers (
1).Zi
jwertl 1300
in e1fhondertltlertig reedsgesclareven , en sintls hetmidden der dertiende CPtIW , Z00-

Avelin deopenbarestaatsstuklken,waartee weleeruitslllitend hetluati
jn gebezigdwerd,
alsin degeregtshnven gebruikt(2).Nevensdcvolkstaal,wieraanlkweelkingHertogJxx
1 van B'
rahand en Grattf Fl-oRls Y van Ilolland aanmoedigden, werd het.
Fransclt
beoefend. De veelvuldige navolgingen en verlalingen yan (le veortbrengselen dcr

troubadours en trouvères dierti
jflen, slrekken hiervan ten bewi
jze. HetFransch zelfs
was zoowcl dc taal aan de hoven dcr Nederlandsche a1s der Duitsche Vorsten ,en

medebeltcntltczi
jnhetkenmerk ecnerbcschaafdeopvoeding (3). HetLati
jn bleeftlc
eigendom dergcesleli
jkcn,well
te daarin devrlzchlen hunneroverdenltingenengeletterde
nasporingen m ededeelden. Ondcrsclzeidene Nederlanders, de Ptrechtsclae Bisschoppen
Rz
koBouo en anEruuoyuo ,deAblen Eslo en MElco, &LpEhTt7s,w xrzclllwus en anderenbe-

speelflen in ditti
jdvak de Lati
jnsche lier, of maaktcn zich a1s gcschiedschri
jversil1
die laal vert
liensteli
jk. In de dichtkunst muntteaannovo, in de gesclziedenisADELvoco boven zi
jne tl
jflgcnooten uit (,
1).BeideKerkvoogdengloeiden van i
jvervoorde
wetenschappen, en de laatstgenoemde in het bi
jzonder,bcvorderde melnadruk den
bloci der ltapitlelscholen tc Utrecht. Deze scholellbehoorden desti
jdsondcr de beroemdste wetenschappeli
jlte insleilingen in Europa. Zi
j werden doorjongelieden uit
de aanzienli
jltsle, zells Koninkli
jke geslachlen bezocht, en leverden menig uitslekend

,

kweekeling op. Even a1s eldersin de stifts- en kloostcrscholen, zalzich ook hicr het

onzerwi
jstotdezoogenaamdezeven vri
jekunsten (l
aettr'
irLuntenguadrirg-um),welltc
m en met den titel van wy
--sbegeerte vcreerde, de godgeleerdhcid en t1e oude lelteren

(1)

Gesck . d, iVederl . Taal, hi . 171-17i .

WILLEMS,
Reineert
((2)
2) AVI
I
-IEMSy lliii.
nl. oop
p Ac
z
bzccrl de

blq. XVI
I..
Vos, hi
XVII

YPEY,

Gesak . d. iVederl . Thai, hi,

281J 315: 317.

(3)AlEtls s'
rûx.s,D. II. B.IV. bl.188a welkc plaats urvnEcoyER tconregtevcroordeelt.
F.woI.F,iihcl.#z:altfralèzösisclteJ'
fe/tfcsgetsc/lfc,'
W'ien,1833,S.44,45.
(4) SpryRlors z'z'
rurs, de é'
crz
ynrorïJv.
sFrisiae,p.56-64. A.MATTIIAEI
JS,Jnalect.T.1l.
p. 1 212. Ktrl'
r, Ilist. Crit. cbpz. 11oll. T. 1.P.1. ad Lcctorem , p. XXI- XXIX. P. Ilorxzx psEsruwxp, de .
P 0?1/9 Latinis A-c#crlcfàtfz'
crlfwl, p. 11- 17. Verg. over de letterktlndige

verdicnsten vanBisschop ltz
knnoro)llicrvoorb1.7 (6),enoverdiek
'
van denAbtEplo,wssTExnoap,
Jaarb. r. t2.
?'
o?l. D.1. b1.224- 227. V.Ascu v.wxcu , Over de Wldfeflfslgezlran hooger 0,1-

derwl
j'
sïAlUtrecht)la1.26,30. Van V'AT-TISR,Abtvank-illers,eenUtrechtenaarvanaanzienliilk
-e
@F

eboortc: Leeft IlEoz
ï,p. 192 ,ccnige zedespreuken bcwaard; cn ccxlz.
k, ecrste Abdis van Ry''
1tslvrx
j,
rr was beroemd wegens hare gelecrdheid en welsprekendheid. svztlll
:tx!e pltocraATonpp,462.
.
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1300 bepaald hebben. ln fle abdi
j van sT.PAvxurs,op Holtout ofden Ileg-lzgenherg gesticht, genoten jongelieden een voorbcreidend onderrigt, ten einde vervolgenshunne
studiën aan deHoogeschoolteParl
jsvoorttezetten(12.In destad Gelrebevolldzich
il1detwaalfdeeeuw eenebloei
jendeschool,aan wierhoofdeen beroemdletterkundige,
JozzFo'IscA ofvanDeroyteltzre,geplaalstwas,dieeenigeschriften heeftnagelaten(2).
A1dezeinrigtingen van onderwi
jsstrekten hoofdzak-eli
jlk teropleiding van geesteli
jken,
tloch ookjongelingen van den beschaafden stand ontvingenerollderwi
jsinlezen,schri
jven,reltenen,in de Lati
jnsche taal en in de wetenschappen. Devel
-standeli
jkeopvoetlillg des volks daarentegen werd genoegzaanz geheel verwaarloosd , en slechts zeer

weinigen konden schri
jven en lezen. Het sc*lzoone schrift in de gedenk-stukken dier
ti
jden, toont echter aan, lot welk eene volmaalttheid deschri
jfkunstondcrdekloesterlingen gestegen was, die door haar een aanlal letterktlndige voortbrengselen der

oudheid bewaarden, en zich hierdoor bi
j hetnagcslachtoneindig verdiensteli
jlker gego
ds
di
e
ns
t
i
ge
e
n
z
e
de
kundi
ge opmaalkt'hebben, dan door hunne eigene wi
jsgeerige,
stellen. Over hetgeheelwerden de schoone Kunsten doordegecsteli
jlkheid,totopluistel'
ing van de uitwendige Godsvereering, begunstigd. De kruistogten naar hetOostt
?zz,
en de hieruit voortspruitende betrekkingen m et Italië en Grl-ekenland , hadden hel

lkunslgevoel in hetwesteli
jk E uropa meerontwikkeld. De trotsche kcrlkgeçaarten uit
die eeuwen nog aanwezig, getuigen van de vorderingen ,welke de bouw-en beeldhouwltunde ook hier te lande, gemaakt hadden. Xen bewondertnog de bekwaamheid s'an (1e bouwmeesters dcr St.T '
lr
cfc0-z-- en St.Jana kerken te Utreeht, in het

midtlen der elfde eeuw gesticht. De lterkrnuzi
jk had sindsdealgemeenmaking van
het liniestelsel, aanmerkeli
jlt gewonnen. Xet even gelukkig gevolg werd deteekenkunst beoefend, waarvan de fraai
je teelkeningen en versieringen, welke in t1e oude
Hantlschriften s'oorkomen, getuigen. Xinder gunstig is het oordeel over den toestand

van de schilderkunst, wier weinige overbli
jfselen onsgeene grootegedachte van hare
beoefenaars inboezelnen. De overgebleven munten en zegels wi
jzen den trap aan tot
welken de stempelsni
jkunstzich had verheven. Hetkunstigbewerkenvan gouden en
zilverensieraden moetdesti
jdsin Utrechteen aanzienli
jkehoogtebereikthebben, en
doorderi
jkegeestelt
jkheid ongemeen bevorderd geweestzi
jn (3).
De m eerdere,beschaving van den geest had geen invloed op de veredeling s'an het

(1) VAx Loox, Aloude Acgccrffzgdtt'. r.Iloll. D.II.b1.6: 85. V.Ascn v.wvcx,Ovev
de t'
nstelling z
p. ltooger ozl#erctlg-.
v i1t Utr. lal. 27- 53. Vtrg.Jlg. Gesclt.d. #c(/c3'
/. D.1.
b1.447J 418.

(2)Vkxsrz
kzx,Ili&t.17.Gelderl.D.1.L1-180,18!.

(3)V.Ascuv,wvcx:prcg'Itetp?I#eIlanlelsverk.d.4/c(lL-tr.bl.539 (1))5l3)611.
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llart en

de :-erbetering van de zeden der geesteli
jken. Dedienaars :an t
le godsdienst 1$
.00
gaven zich steedsongestraftoveraanaldiebuitensporigheden,doorwellkezi
jreedsil1
eenvrnegerti
jdperk hunnegrootschebestemminggeschandvlekthadden(1).DeUtreclltsche Bissclaoppen waren, over laet geheel,mannen van kunde en bekwaamheid , decll
de mceste van hen begrepen niet hunne ware roeping, verwisselden dikwerf den her-

dersstafvoor schild en zwaard, en streefden slechts naaruitbreit
ling vanwereldli
jk
gebied, aanzien en vermogen. De minderegeesteli
jkheitlvolgdelletvoorbeeld laarer
Toorgangers en weinig kiesch in de mitldelen, wanneer zi
jhaartlocl konde treffen,
verri
jlkte zi
j zich vaak langs de schandeli
jkste wegen met het gned derleelken (2).
De kerltban en hetbi
jgeloofondersteuntlen hare pogingen, en lalri
jk en aanzienli
jk
waren dè giften aan kerken en kloosters,wier getalsteedsloenam ,enaangeesteljlten,
waarvan deoorltondendierdagen overvloetligvoorbeelden opleveren (3).Xen waantle,
en Vorstenzelfsbeluigdenopenli
jk,daardoordeHemelsclaezaligheitltezullen verwerven (1). Doorditstreven naaraardsclaegoederen,v'erden de geesteli
jkebelangen des
volks verwaarloosd. De godstlienstleeraars beltommerden zich zoo weinig om de uitbreiding en vestiging desChristendoms, datin het laatste gedeelte der twaalfde eeuw

nog openli
jk Heidenschc optogten hieren daarin deNederlanden oùgehinderd plaats
hadden (5). De godsvereering week steedsmeeren meervanharen oorsprong afen
bestond in tliterli
jkeplegtigheden;opdebevorderingvangodsdienstigelkennis,op de
verbetering van harlen wandel,op de verstandeli
jke en zedeli
jkeverlichting desvolks
werd weinig gelet. Bedevaarten,vaslen,geesel
ilagen,giften aangeesteli
jkegestichten , en vaalt de zeldzaamsle boetedoelaingen, moesten den zondaar met God ver-

zoenen , of hem de voorspraak der Heiligen verwerven, wier aantal dageli
jksvergrootte en aan wier overbli
jfselen wonderkrachten werden toegeschreven (6). De
vereering van de Xaagd XARIA was algem ecn ; kerken en ltloosters werden te harer
eere geslicht en begiftigd ,dichters bezongen haren 1of, en men was nietspaarzaam

(1) Verg. Mlg. Gcdc/l.d.Fc#crl.D.1.bl.4.
52. lliervoor,b1.135,138?149J260J312,
313, 410, 4l3, 456, 462. Treurig isLettafereeldool.den AbtEllovandc gecstcli*
i
7kenzijus
i
A

liidsopgehangen.c/lrpgl.Exoxls,p.50,in MATTIIAEAIJnalect.T.lI.

(2)Vcrh.v.l1.Genootsch.ProEscolendoJurePatrio,D.1.bl.227 236.
(3)ZiedeCharterbockenvan v.MlERls,Boxowx cn scuwAltTzzsBElto.
'(4)V. xlxnls, Chql-terb.m.Iloll. D.1. b1.2. Verg.ILerkelîjkeOudheden rczlIlq'nlat
,
td,
b1. 163. Xr.caoEx vzx pnlwsTsREn , Ilaltdb. r.
,d. Gesch.v.h. Fadert.St-1.b1.33.

(5)J.GltlxxJDeu,tsclteJ.
fp
lf/l.S.158.
(6)Verg.GLAslt'
szGesch.d.C'
irodl.Kerk inde2Ye#:r/.D.II.b1.15-33.
lI.Drzr.
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l'
let vermeltlen van dewonderen zoor haarverrigt(1).llietde Heiligen vernaeertlertlelanattlurli
jltt1cfeesttlagen,die diltwi
jls,zelfs in (1ekerlten,op debespottell
jkste en buitensllorigste wi
g-ze gevierd wertlen. Op heteintle der derliende eeuw , moest
Bissclaop Jxx van. Zl-rek heLverloonen van ltlllclaten, schouwspelen en maslkeraden in

tlekerlken en op dekerltlaovenverbieden (2).Degeesteli
jlken trachtten laetgebrek van
Z0dPljl
k0n i13V10e(1 op lzet volk,door 1)etbevordel
-envall11etbi
jgclooftevergoeden.
'
fe (lien eintle werden talloozewonderwerken,verschi
jnillgen,teelkenen'en tooYeri
jen
a
1
s
d
e
g
e
r
i
n
g
e
n
o
n
v
o
o
r
wa
a
r
t
l
e
l
i
j
k
g
e
l
o
o
f
d
e
n
(
3).
verzonnen,welkedeaanzienli
jl
ten zoowcl,
Avee oolt dellgenen , welke l
aet waagde le twi
jfelcn aan helgeen Iaem alswaarheitl
wertl voorgedischt! lli
j werd als kelter Tervolgd, mishantl
'e1d en de vreesseli
jl
ke
banvloek overhem uitgesproken. Nieltemin stonden er mannen op, die moedsgenoeg

bezalen, zich openli
jlt tegen de godsdienstleer van hunnen ti
jtlte verzetten. Onder
lten llelloortTAxcllEslx of TwxclxElzsl in de eerste helftder twaalfde eeuw. Er heerschl

$,eelduisrcrsén overden persoen én overtle eigenli
jke Ieervan dezen man,dewi
jlde
outIsIe berigten hem betreflknde, uit zi
jne vi
janden zi
jn ontsproten en lai
j doarlatere
z
e
e
r
ui
t
e
e
n
l
o
o
p
e
n
d
i
s
b
e
o
o
r
t
l
e
e
l
d
ge
wo
r
d
c
l
a
(
1
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.
Ve
r
s
c
hi
l
l
e
nd
wo
r
dtzi
jn naam
sc1)ri
jvers
gespeld; zi
J-neafkomstise&-en onbeltendalsdeplaalszi
jnergeboorteendesland,welken
hj in de maalschappi
j bekleedde. Hl
j schjnt ecn Nederlander,doch slechlsleek
geweest te zt
jn, welke in K laanderen, Wzlfztldrp:zl en Zeeland eenen grooten en
magtigen aanhang vormde. Veel wordt van hem en van zi
jneleerverhaald dataan
lletonwaarschi
jnli
jke,aan hctongeloofeli
jlte grensten slechtshetverzinseleenerwraakzuchtige geestelt
jkheid zt
jn kan. Z0o veelbli
jkt,dalhi
j eendweeperwasinwiengroote
gaven van den geest, doorlage driften, buitensporige daden en krank-zinnigestellingen

ontluisterd werden. Hi
j werd het slagtoffer van den haatder geesteli
jkheid, welke
hi
j len geesel en schrik verstrekte,openli
jk predikende, datzi
jnietsbeteekendeen
(1)Ovcr dcMaria-diendt raadplegemen pa
txs, RB
.
''nsb. pv#â. uifg van v.o.scszttlsG#1a1.
312- 321. QRIMAI, D eut. llyth.S.37, 118 , 124, 194 , 694. GERvlars, Gesclt.d-poet.N ational-Literatur der D e?zfdc/lezl, Th.1. S.424- :43 ,,Tlz. lI.S. 113- 135, onderzoekt, welkcll
invloed de vereering der Maagd xzRzà op de letterkunde der middcleeuwen gellad hceft.

(2)zieden tweedenbriefdezesDisschopsin Bat.é'ccrc,D.II.b1.226.Hiervoor,b1.410.
(3) Verscheidene middeleeuwsche bi@
igeloovigheden worden door Galxx vermcld in deDeut.
@

M ytlt. S. 104y 105,123,125,128) 139,153, 159, 163, 169, 170,325- 397,424- 456.
Glwslrs, Gesch. d. c/lrfdf. h erk in N ederl. D. II.b1. 41- ?1A.

(4)Vergeli
jk slcchtsden Nedevlandschen zssfî
wz
-fzz/.
vvan JAconr:gAsEtlrs, b1.158-167, mcù
xoslElx, .
lkel-l'. Gesclt.D. lV.bl.384 ,cn Gtlelrsp Gcdci. d. chr.A crâ in de Ne#e,/. D.II.
bl.54- 6i
'.
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men laaar noch achling, noch tiendela, noch eenigc opbrengstcn vcrschultligtl53'as. 1300

lletbljftderhalve geen raadselmeer,lat
'
)t
?lli
j zoo velevolgersenvervolgersleltle. Hi
j
vieldoor dehand eensPriesters,tnen hi
j uit(1e gevangenisdesAartsbissclaop vanKe'
îêlen ontsnapt,onverzeld scheep gegaan was. Sleclllsweinigejaren overleefde hel'
n zi
jne
leer, welke bi
jzonder in de Zeeuwschestreken worhelhadgescllolen (1). lletbli
jkt
niet, dat het uitroei
jen dier leernaetden moord en de verdelginghareraanhangers
gepaard ging. In elf laonderd vi
jf en derlig echterwerden Ie Utreeltt, op lastvall
KeizerIao'
rllxlh, eenige lieden, van kelteri
j beschulfligd,verbrand. Alen meent,dat
zi
jdeleervan sElAyrxoaRlvsomhelsd llatltlel)(2). I-letgeloofsontlerzoelk en ketterm oorden geraakte in N ederland in de dertieutle eeuw in gcbruik , toen zich waarschi
j'nll
q
jk
aldaar de leerstellingen der svaldenzen verspreidt
len , cn in Friesland de zoogeuaam de

ketteri
j derSladingerseenigeningang T'
or)tl(32. llierdeortrachhledegcesteli
jkheid de
steedsmeer doorbrekende verlichling en ontwaakle zuchtnaarvri
jheid van den geestte
beteugelen,welke derpriesterlaeerschappi
jden naderenden valaankondigden.
De Chrisleli
jlte Godsdienst, hoe misvormd en verbasterd,had echterin vele opzig-

ten,heilri
jk op den zedeli
jken toestand desvolltsgewerkt. Hethuweli
jltwasdoorhaar
heiliger en eerbiedwaardiger, de vrouw niet m eer de slavin ,maar de vrielldin haars

echtgelloots geworden. Huisseli
jke en gezellige(leugden werden hierdoormeer en meer
aangekweeltt. En wie zal den invloed tles Chrislendoms miskennen op hetverzachten

en de cindeljkegeheeleafschaëng derli
jfeigenschap, op de beteugcling van den wilden kri
jgsgeest,deverzorging derarmen,de verbetering der regtspleging,op hetonderwi
js,en hetridderwezen waaruit demeerdere verfjning van zeden en hoogere beschaving van den geest geboren werden? De Geestelt
jken zelve bevorderden eencn
beteren staatvan zaken,dikwi
jls, ongetwi
jfeld,zonder hette weten oftewillen. De
Godarrede(fr:l
zgtzDeL,trera Dei)washoogstweldadigindei
jzeren eeuwenvanhet
vuistregt, en verzekerdedealgemeeneen persoonli
jkeveiligheid. Dei
jvermetwelken
de m onniken de woeste landen om hunne k-loosters onlgonnen en vruchtbaar maal
tten ,
strekte den landzaten tot een navolgenswaardig voorbeeld. De laeerschzucht der Gees-

felt
jken beteugelde eenigzins het willelteurig geweld derwereldli
jkeGrooten, waarbj
hetvolkslechts winncn konde. Door hunneri
jkdommen,hoeonwettigvaak verwor-

(1)IlcxlloRx op I'EYiIERSB>:I
kI;EN, Chrolt. t7.Zeel.D.ll.b1.34. llllz
dxoT, 11lst.#erlleforAzlcfz
-e,D.1.b1.16,17. MTNGEXAAR,D.lI.b1.211,cn dezoocvcngcnoemdesclaràivel's.
(2)BaAxnv,Ilist.d.AeJ.D.1.L1.17.

(3) Bawxoe,Ihst.d.AcJ.D-1,bl.17-22.Gttslrô)Gcyci.d.Chi'
i&t.Kerk in de#c#c?'/,
D.II.bl.69--71.
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11
t00 s'en, t0t laetbottwen en optooi
jon 5?an kerken , kloosters en kapellen aan te wenden ,
bevorderden zi
j de kllnstep en ni
jverheid (19. Degroote gevolgenderkruistogtenop
denstaalkundigen,wetenschappelijlten en maatschappeli
jlten toeslanddervollkenzoowel,
alsop llunne zedeli
jke en gotlsdienstige beschaving, zi
jn reedsmeermalen ontwiltlkeld
geworden (2). Olschoon deze gevolgen zich reeds in de Nederlanden vertoonden
cn een verbli
jdentl uitzigt in detoekomstopenden,wasechter de toestand dezer gewesten op het einde der derliende eeuw , nog betreurenswaardig. ln Ilblla'
nd ,waar'
het oude Gravenlzuis in den laatslen telg rnemloos was geëindigd, heerschten ver-

'
warring en verdeeldheid; Utreelét bevond zich dnoreenen kri
jgszuchtigen Bisschop
tot eenen slaat van verval en achteruitgang gebragt; Gelre was geheeluitgepuldoor

den Limburgschen ltri
jg en onder het bestuurvan eenenYorst,die bi
jvlagen zinneloos, voor zi
jn volk slechts onheilen bereidde; F'
rl'esland en Gronl-ngen waren door
larti
jschappen verscheurd en aan alderampzaliglaeden der regeringloosheid pri
jsgegeven ; L'
im hurg , in den oorlog tusscllen Bt-ahaltd en Gelre verwoest., zag zich door
binnenlandsclze geschillen 1en top der ellende gevoerd; en krahand ,hoczeertotluister

opgeklemmen, was echter van ter zi
jde, in de oorlogen tusschen deYlamingen en
Franschen gewikkeld. Alnm in de N ederlanden was hetzaad deswrevels,desoproers
en dcr verbittering gestrooid , om in de volgende eeuw tnt ecne noodlottige lloogle
op te :chieten.

(1) Verg. v. spAEx, Ilist. m-Gelderl.D.1.b1.190- 193. AsTlzsTEyopmp:Jac?-5.r.Groît.
D. 1.b1. 164- 166 , 196, 362- 365. Gsàslcs, Gesch.d.&/Ir?
'4f.Kerk ïn Nederl.D.1I.bl.36- 41-

(2)Ilaron pAcs'
rToTBINGERDEN,OterddAlinvloed derArl
4k
-,
:rccr/cl op dettfscdf/
zzldderJzI/'.
#.
ermaatscltappy'-'
J?Z ons Fcderlciltf.Utrecht, 1821. Ql
-AslrsJ Gesch. d. f'irïdf.Kerk z
'zljYederl.
). 1.b1.306- 309- AV. A. vA> IIENGEI
-, Gesclt. #er Zedely-'
ke en Gtld,
s'fl?
-e/idfz
ge Bescltavzng
.1
t,c,, het kedendaagsclte A ,4ro,pJ.D.111.bl.357- 450.
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N etlcrland thane o'pt/r eêe#
nen heheerechver ekom cn , bladz. 5. - Lotharingen vatt
Duitscl
aland gescltel-den ??t)-lletzrz
-zq
v/:rrt??zran den fftzz-//rc
-zlgv-e
vclt?zzstam ,ald.- K oortdllrend '
?
Jcr/?/(
7
j/'der Atltlrm/
zzàz?:z'
?'
in Nederland, bl.6. - Ilttnnerdt
vrïc
jrê
-z?g 4n Utrecht,
altl. Ket-seltilletlde.
/.
kL'wc/àtw/l:zzran #z'zetg
f
-t,bl.7. - OttderdezeAzuz?z vooralRAOnoco Mz-f, al
tl.- Az-:?z,?rconeenq
k lteden orcr hetiezzr van Lotharingen door c:z?verdrag
teBonll,t'
lzssclten xkuy
cl,dezlFcntlt?z/t/zkc en Hsxnltxxden Fttgc/cf
zr,ul-tdenvr:vvcr?zzznd,
b1.9. Kermoedel*
i*
ike/tz??#?
7:r#::Jz-z4< daarbfj,bl.10. -M eerderet?zpizf
lzrii:/z
-zlg vanhet
leetîetelsel) p?c,
vc/lt??
.
zz//
cfz?g van,zt.
y.zzaard en tlt?rz-//z-t
?z?g ,ald. Fel-sehçllendeqvtlprf:?zvan
!c:z?6zz,bl.12. Kerpll
gtl'
ngen der Jct
?npzcz?kkt
?zl, bl.13. D iederleenheeren,bl.11.

JFjj-ze '
zht'yz ltet p/t
?/pdz?ezz, a1d. . Hoe een lt?:?kzzzcx zt
jn leen verliezen /c/zl,bl.15.
KARUL deGrootegaf aanJt?z'#?
'z?,
< tot de e'
rfeljjkhel'
d dergroote leenen , altl. - Nederland al& :?-/'
:J!)'k /::v?erkend doorxkrtsL den,E t?
:?/
7/?z#z
o<:,ald. Iletrekkzng ran dat
éxclt?dq
vf'fot Itet.
D?
,/v-/,
vc/l:Rq'
)'k, bl.16. Ontstaan rczlhetgraafschap llolland,ald.
.

D e :c?-,
5';: Graren cl#ctzo-, bl. 18.

DXRK I met t???#t?rJ'
c/lcz
-dt
?zzgoulren heleend doorK0-

'
ngz?g x.
tltsI,den Et???voudlge,b1.20.. Uitgeatrekt/?:z
'# ran zjvlgraafschap;&tg-elttïozg

%,aztltet /cJf?/J';t
?r Egmolltl,bl.22. Z'
jn dood, bl.23. Zi
l
.)n zoon DxRx 11volgt/l:p&
op , ald. . KAREL deA :z?r/dzf/zy: onttroond en door Itcnolzp ran Bourgondië opgevolgd ,
cj
ald.
Lotharingen tun.
b'
chen dezen en den Jft?z?z-zlg'ttan Dtlitscl
alpnd vek-deeld , ald. 11tvallen det.ffàzzlzzt
?zz, bl.23.- LFapenetilö.tand p?
,df'hen geö.loten ,bl.21. Ooraprong

dersteekt
velen, e1t,zooz?l:n trl-l,derJc/llzftertjil'
n,altl.- Dood wtdzzden A-/xïzlg van
Dlaitschlalld,altl. Ilù wordtdoor zfyn zoon oTTo lopgevolgd,ald. Barger-ook.log
.@

#6.
5.A?
*
:
i-4-, a1(1.
#7

e

.

Lotharinz
naan rooswlzx ran Franlkràjltopgedragen,dz
ie /?t'f'apoedzg
-e
..

veder rt?z-/ït
?s
-r, ald. . Hsxoltlx door ztyzzhroeder oe
r'
ro l tot Hertog van Lotharingen
verheven ,1)1.25. D l-tgd'c:â'z,later onder /?:f'bestuu,r '
?
JJ?Z BRllxo ,Haî.tabiaeeltop '
dltzx
Keulen gekom en , lvordt v-zz tlree deelen gesplitö.t en pzz#:r twee H ertogen verdeeld ,

ald. llnuxo voel-t #t
?zI tz-ff'/ ran Wcrzz'/?t
?z-ftg ,ald.. Frankri
jltsEoningen ùczzrften
,?(g rele ç/t,
#t
?rt
d?z aldaar, bl. 26. Graaf nIRK 11doo'
r zuoTzlkxa 11 van Franltri
jk
ntet $'
$rastla begiflzgd, en '
ztltztzz-?zz-f d'
it vermoedeljj-k he8totld. ald. - Fel-dere zzz-fbreldq-ng der /?cz:-//ilîgen rtzv?nxux 11,b1.27. Oork
vpl-ong #:'
rgraq/ll
jket/t?zn:zslt?zz,
.

1)1.28. .Ka'
n het l-egt deî. Ilollalldsche Jrtzrczz op Friesland, ald. Onlltsten ntetdit
éx:?zlcq
v;,altl. D ood rtz'?,OIRK 11,bl.29. AnxouT zf
-j
zzzpp?z,volgt //:?p,op ,ald..
D ef'
foâ-r-Fl-z-czczlwelgel-en hem /?'zJ#t?,bl.30.- S '
J
indt v'zeen '
zldl#q
j
'ltz,
ç tegen lten,
./ v

zç
in dood,ald.- Dlltx llI vol%zt
m,oep' , bl.31.. D eFz-zrczezldool.:6$.
?: keizerli
k
e
@'
#'
-'' he
e.zi
.
vloot tot opr
/crtrczgpz.z?g gedtrongen,, ald.

Heroatte strooptogten der N oorntannen ézz

Gelre en Ftrecht, ald
. - Bieac
ltop xl.
kxzny:llyx r.erdri
v/tlrz?ztzz?z?t
?zz '
uz.t Ulrecht
ui
,ft de z
.
.. *
elt vereterkt ltet, 1)1.32. - #g, breidt het J'dô?e# en gezag der Ptrechlsche herk kzz
'l7
Il.nrEzz.
+

ald.

Ontvangt rcz--vc/t:ït/e
???t
?roorregten van tpzz Ikreizer. Icelke dellâtzz?#cîIlerorderen ,

bl.33. Ilèet.ran den Wdt
vtvcâp/.
/ en bloei z
rtz?l ltetStichtdaardoot.,1)1.35
'. Zl
j,
tt
dptl#,altl.. Onzekerlteld cmfr:z?fzl
jtlen opvolget.,al(1. Axspnxn tezt/??-âzt
vc//t?/.
?ezefel
verlteven,bl.36.- ZL)-noItoogec//t/z?zq
vf,ald. ,
ltedezlen,ztltzcl-tpzzz/1z
J dentçccé-/c/tl-kett
etand t/zzt/dtr&t/:, bl. 37. . //(
/ remeerdet.de cfzz?zvdz?lr,k het Slielltdooè.zryz/celgene
goederen :?Tdool.vz
/
-ten c,
?z roorregten det.Acz
-zcz--v, b1.38. D ood rtzzzAxsFnln,b1.
.

..

..

.

.

39.- .N iettère z
rov'
rc///:z?(lel.A tl/z-z/ztzxzdcz/, ald.

ZL'
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Dood '
rtzzzIaETROXELLA,1
:1.121. .Ilaar J/
PJ,al(1. -

DzRx YI restigt ,v'c/rtzpt?z?ycj-/?tzv?# HERMAN ran Hoorn op den zetel rtzzz Utrecht, ald.

J'
Foelingen #c,
?-Jkrest-lènrl-ezen,altl. 'Dood rczzGt-aafDIRK Vl,ald. Laltdret-lluizzngczz ondet
. zù
/z llelrl
-'
tld r/t
/rzt
zhc//czz, 1)1. 122. Zi
n zoon. . FzzoRls llI volgt /?:z?z op ,
**h
* ?
*'i
.
.
ald. D. lens /z?/?r:Jù
zà:r AnA ran Schotlantl,1)1.123. #!
ze
t't '
rtzw?
-den Utrecht** k z
*-2
#' be
*-'. e
œchen A zâ-â-c/pt?
slergo e1b5:estergo,ald. D ezeen cz?t/c?-c otteeltîgltedellm et het Sticlal
.p Oo
vorden door den Keizet.beslecltt, 111. 121. Oorlog '
pzt
?f Ylaantleren, 1)1.125. Otlzekere

her,
5gten Jznz/
r:z?fdenzeltlen,ald. N ederlaag :zzgeratl
gellneml-ng '
vattFzaol
izs lll,bl.126.
F crz?t?#c?.dz?# rredeaverdrag dt?pr y'Izonls lllge&loten , 1)1. 127. Ottlttq
vten f?
,
/r
yé.c/ldz,de
Aozzzlczzz6rt
v :?z J'
ykst-Ft-iezen , altl. - All
kmaar relwbrand . ald. . Ilerlge'
?ctzi:rr/t
lptf,

b1. 128. JKol-d: door cpz
?z huitengemeeltrz-?/c/?flctzr jaat.. en dit door een zlz-c?z?/
J:z:
matersnood vt?rt//v#,bl.129. Ilollattdschet/tji-tccz-/cc?'e
vnaat.Vlaantlerer)gezonden,bl.
430.

Ooreprong ra'
n Damme, altl. - Fxuonls lll f'
t-ekt wtztz'
r het IL Land,1)1. 131.

AZ
J overli
*i
*dtteAntiocl
aië.
-bl. 132.. Zt
@
i
#ît/&J, bl.133. ltosxrtAz
tn,Bl
-ssehop van
Utrecht, rerm oord , bl. 131. , D e ctpz?tj,'
/-/t?prc?z
d,
#: m agt z
tltzzz ltet ./kt/pà/ttzpz.f/:l, door
Z'
j-zz oprolget. rcnclla
knrlherorderd, bl. 135.. Goblcsz
kluo ten Utl-eehtq
vclten zetelge:/pozzz?lczz, herstelt de tttcltt der czt
?J.J:/z?'/c/?t?:# en z-ficht decl#z)-teOostbroelt,ald.
K ieet de zjlde de&
*
.'

.
U

..

-

*œ

.

/:tïl/,zc'
n tegellden Kel.zet.,b1.136. #J
J loordt'
tltz'
?zeenezc?zz:ztzlc:z-ï'
?zg
tegen tf6zt
yvz bescltttldigd ,131. 137. Sla'
it :f?vz rel-hond teg:zl deltKel-zet.,altl. kFordt
.

tot #:,
?zvredept?t/ltlt?wjjxdzz,bl.138.

DeFt.ieseltegrltz/àc/ltlppt?zzaan ItetStichtontllonkelt,

ald. Gonsnz
kxzn eindigtz'
(
)'?zlel:en fzllteti///r
j'
ferteOostbroek,altl. Zj)''
n oprolget.Ax-

sa
B
ly:sran Kullkvt
r.aelttprc'
palz
vltj
e,??l
lvaaenrdkerke
erp?./
pcfcrz-zz,
jxranzeden/
/t)
,-deidz-/ttl/t//ct?zz,ald. .
evot-deî-t ltet q
fvc/trczzvatt ilt?/azt
-.
n , bl.139.. Oz?f/
Jtzz?
r
/;deF.
z.z-t?J'c/?dgî-aaf-

.

lc/ttzpp:zz tertlt
z# ,
(
1.- Z'
I
?t?t/, bl. 1J
10.
a a1
(
@,
#;
'n #t
.'

Zq
,
zzopr
ze
dtoiltzt
<j
.#A ol
t.
-..
# r HERSERT he
t..
z .#/

opgeatane (7:-f
yz?:J?,.g
,era c?? D t-enthenaars, ald.
Ttveespalt ïzz Grolkillgen door F)
zzhe.dz
t'
/tr/zzcjxc?è, altl.
Op xït?àz?
,/
c otttzhlczzz# ,doclb zt,:#t??-gesmool-d , bl. l11. Utrechtdoor
/??-t'
/zl# getel
-st/30-# , ald. D ood rtzzl Bl
-sscltop Hsnssa'
p?b1.112. Zj'
n zyltz?d/ltz.
/'
f.
?
#/
.

aard, altl. . Kerandeî-de vtlfjz: ratt '
?
7t?,
?-i?
-cz2
-z?,
< det.Wz-à-â-c/i/ppczl,altt. Gerolgen
Ad
c
rr
t
z
z
l
,
bl
.
1
1
3.
Ot
l
e
e
nl
kl
t
e
d
e
l
l
s
f
J
d
e
ke
t
t
z
e
r
t
z
zzz,
j
'nj-7'Jpr
//t
jxcz-,ald. IIERMAN ran
Hoorn gekozen tot vzzz-q
vz
,?stgi
coz ran '
?
Jt?/czz, altl.
r'
lrordt de wfad Utrecht îtl-t-

éxcd?*:tlczz, bl. 141:

Graaf nIRK Vl va'
n llolland plaatst A:z?zgelrapenderltand ï'
?z

den zetel, altl. I1f,
)- '
?tl/rt/f'dool. den y?tz?/.vc/,
j,'ken gezant t/tzcrzrz!hereatggd,en #4
Llttweelttenaars door den A:s-zcr met eenegeldhoetegestrap ,altl. .Bttrgerttrz-z-fen ondet.zt
)
,-.
?1kl.aolttelooaicœ/zizfr,ald. Zijn dood,b1.115. Ertzeht?
k cregering '
rtzzzzL
j-z:
opvolget.GooFltlEo ran Rhenen ,ald.

Oneenigheden 'net-detirt?z?/-y?g
,er&.altl.

Dezemet

laeh,
ulp vattdenGZJJJranGelre,helegere'
nt/czzB'
iaaehop z-z)Utrecht,1)1.146. G'
raafrLoRls llI to zï
-j
??c'
?-hulp ypr/cpt?zz.ald.

Jjloop valtdezen /t,
r'
Jg ,ald. Geschillen rcx
het StichtmetHolland orer deF?-'
?-:J.cl:graafschalve'
n en #dx Iti
jnloop ,bl.117. Met

#:?z Ileer van Amstel,ald. K erdere zt,t?cJz-,
z?y:z
z gedurende zf
p'
.
z?o reyerl-ng ,bI. 118. , ,
,
Utrechtdoor ppc.
z-â-zr//zzèïz?g en ht-and getel
-aterd , ald.. D ood wtzzzBiseehop GonFalsp ,
bl
Janzl-en det. Utreelttsclte ltooge ,jxècl
Bc.nt149.
.ft?/j-.
&:z!,bl
.150.
Pocnswux vaa
hem loordt W ,
?,
j',
#c/l,
/p , ald. ,Zf
)'ttkaraktet., ald. .Zjl-n i?r/J.l orer het leenlteer:c/lfzz rczlGelre) b1.150. , .D cor A'eî
-z'cr #nEI)EllIx I gentild) doclt lcpk-f?f ltervat en t'l>

I N H O

D.

A
le
z
dzlGra
?p do
e'
q
n
afor A'pyz:,r HENDRIK Vlhealecht,b1.151.. Gelre Zulllhen en de Veluwe ollder
Vekom ena1:1. 152. GERIIARO I Graaf wczz Gelre,ald. kfordt door GER-

ZIARP 11,evtt/:ze door zt)'zzzoon nsxllnxx opgerolv
gd,bl.153. W iejze'
lcccrt/
.
p'tf:Graven
van Gelre,Zulllllen bezaten, b1. 151. KersoltlJ/:'
z?#c rerrlg'z'
?jjypzzvan Graaf HENoRx
x,altl. Z'
t
jnerowzt
ztzfrcgty/fyzz ter '
dct?rzz?g ra
nz?dore
rstlt?tk?zàzzdéxczz? zv?zaanzlen ez&
dood , bl. 155. OT'
1 volgt ltem op v-zz het //p?
,
tlF.
ran Gelre,Zutphellen t/cVcluwe.
bl.1:6. -Gunz
vthelrjj-zen Jcz?zdoor #t?zlKel-zergegeven,ald. Hij rolgtdezen naar
ltet 1I.Land , olldertvelteldt zz-czz aJt/ctcr en kom t beltouden zpr?jj,', bl.157. D er F'
rï:zen z
j'rerlke#t?c/??cpz?
-,
??g aan de /p?-?/
,z.
vfogt:zl,bl-158. Z/
J rerîoleq
çelenv:d?zrz,
jxva1%
Heet.,ald. kpyrdeltdz
g
-z?#c/f//cwet
let.ollllet.tfczz Utrechtgelten Wz
-J'
,
j-c/l
,/p gesteld,ald.--o

*

.

.

a

.

@

@*

+

.

D eze zet eenen k$Rtzt//?t
??f#f
?,
)-ottet. Iten ,191.159.-- Lotgerallen der eerste Fz
z-z-dâ-clc krug-t.-

vaarders, l'ld. - J attslaq
vrtzzl nExoRlx ralt Saksen O7? @Friesland 1bl. 161.- Fz
f,
l'wordt
éx6q
v/céxt?zz eR 8R82*l)
8
1
l
.
,
al
t
l.
Lkiettlre tt/(jœ'f ran eetl?fj-''d F.t-l-eze'
n AJJr het H .L and ,
*
bl. 162.
F,
?
-:?l G t*e1I later herhaald, doelt door een t/zpfkalxdzzdz-iz
?
'
:zz '
lt.
itslaz
gd ,
Cz
tzz
fil gevol
a
l
d.
Jt
z
z
?
:
y
'
?
&g
k
'
à?.'.(-:,,/6y4-,
:l?î,t'
:,J'
,-J- van G rollingcn, b1.163.
.
Lbl's,
î.
chop Gol3yns.
kLn dtrg-ngt #c
,'
>!) a
G
rollingers de rty,z-ej'/'t??-1-/??gxt??l(le;.q
vfc# fe e
v/t'
c/l/t
?z% ald. D er F'
riezen xrt?lrzz'n ht H01lands oppergezag , altl.
I'ttrgel-ttriö.ten 1f
J' lten Accz-e
vc/èczdt/:, 1)1. 161.
D apperc
.--

-

J':fjxt
ynzct
ytlr

wcz?zee'
lligeFriezen tegen deOi/t/z-z'fen,b1.165.

H eldendaad van .
/Rrz-t,
â'lc'
r

GERLACI.
I. ald. h r?:z-é'rtzcz'r tegen de k$'
/c'
?
7/a?z-t
7r.
v aan de Oostzee,bl. 166. D e Friezen z?c/z?:zz deel ctzzz de i'
ràfz-t
vrtzcz
z-; onder Altxox,n van Aerschot, ald.
Legende oyzztrent dezen togt,b1. 167.
JKelttaart '
zlzzzz Friesland , ald. .
sll-sltlkte aanalag zltzz:
nExonxx 11 rattSaksen ,ald.
Zlrare lratervloed,bl. 168.
N ieuwe tyzl/?/z-r6zz orer #g

l'
h-ieacllc graajichappelt, ald.

Deze '
ltl/rdd'
zz door fftyïzf'r FILS:II>:RIK l verqjjènd,

b1.169.- /'
Fktferzï
J van de'
rrz
e
r
j/t:z'
d derF'
riezen v-zldiett)'den; ald. DeFl-iezen
rerbinden zïc/t met t/czz Graaf rtzzz Oltlenburg tegen nsxoltlx den Ad:zzzp, bl.170.-K erooeren Bremen ,ald.
Trekken naar Fl?fzz land zcr?/.gy bl.171. - Frieslalld door
/::'# en t'
//t?z- de onderlhlze
tlczz-/czz der.E delen ze
aehokt,
A'tlt?r#l'c/?c zeeroovera r<t?ft??-.v
%-'
*.
-:
.
altl. - K oortlaam ste ct/t?//f
p/c: geslaehten v.zz Friesland ,altl. D e F'
rzt?zt?
zz hrengen eene

rloot ten /2.
z-?/'
z'.
vJtv/hl
jeelt, bl.173. Ilunnedtzt/dzl'
in hetOosten,ald. Lof'
tlcx
GonFnlsn ran Bouillen,altl.- Zj)'
tledaden,bl.17ï
i. Ilij wordtKonl-ng van Jeruzalem ,ald. Z!'
/zIdood,ald. ZjneJ'rcfc'
zzkomen aanltet/'?Iz.vvanLillburg,bl.175.
l'
Isxoltlx van Lilnburg trekt /?tz:*;'
p
?
JWroor t'
/tl
zl Kel-zer ':gézèdl
'enszoon,ald.- Hi
j'
ztl/rd;
.

van zï
J'vè: waardiglteden ontzet,en Gonpnxsn l (Vll) van Leuven of Braband olttrangt
Neder-Lotharingen '
in leen , altl. - D e Atzcz?zran, Neder-lzotharingen gaat J'//tzvz.
vzvtdï:z:
van Brabantl reî.lot-ett, bl. 116. - llsxonlx ran lzimburg '
ul-t de vzt
ltzzzpczzg
'.
v ontsnapt,

trachtzt)'
ne ctzz?e
v o-tz/v:zlop Lotharingen te t/t?dzzgelden-, doeh vot-dt door Goopnlso ge*lagen,wienjà'd/
1
z
J
zjj'
:?:regt
e'
ittz
/q
vrtztz/',al(l. GoolanxErldoorpartqj'teFcz-czczlvoor:dzz
z'e
,
vnaar de .
D ?1z'fz.c/?c kroon , verliest Lolharingen, ltetlcelk aan wzkLslzwx ,
det. zn:#:#z
?
rn,
den zoon ran HsxoRlx va'
n Limburg, wordt vcl'c/àt?zli-:zè, ald. . D eze geraakt '
lz
t?c/#ro

me
tGonpnlEo ittoorlog,#z'c
geslagenn,d
pc/zdoorxoExnk.
ko lIIIï
J'zj'
j
nekomsttot#dz:
'
Keizet.ö.zetel, l'n het /?t?z1't zz
p
r'
z?6z-etale'
ltersteld zct?z't/f', bl. 177.
Zi
''
n,dood en îVl
g)
//&Jâ karakter,altl. Zjj'zè oprolger GonpnzEo 11(V1lI)lrordtdoor den zoon '
rcx
wALEll.
kn aangerallelt,b1.178. Kerslaat deze'
n,doeltorcr/fjc/f kortdaarnaen '
trprdr
door zz
()'
n cdwf
jtzz-z'
,
jxzoonqjeopgerolgd,altl.- Gemeldigep?fzlzlczl/tzzlt&c/ldkri
jg ,hekend
t?zdtft?r den naam ran &z'z'zz?,
/)t?'
z-gJ'cJ:zz oorlog , ald.
Oorsprong 6zl el'
nde daarran yko
achttien J'cz':zèetî-v''#.
v, bl. 179. - Fiere taaldtl
,
#jongen .Sèz-//,
g,vGonFnlEo lII (lX),
ald. - #,
f
*e
j1
zeraakt é-z? een oorloz tezen nocnEwxzx raltNamen, diezzzc; aprisselend
gel'
ttk geroerd lvordt,ald. HsxoRlx ran Limburg zl
jn hondgenoot,'
in Arlbn znKealoten,lrordt :z-z?dé/ï
p'/cgenoodzaakt den r?-:#c tez-/àziten ,b1.180.- GonpnxsnlII(1X)zet
den oorlog wp/rf,die Braband , Vlaanderen ,llellegouwen , Namen e'
n Iuuxemburg tel
-stert,
totdatdz'
zd#c/t7'k rocnswuxzegepraalt,altl. /ff
J dt-aagtIteticvlz
-z?dopaan.
z.
f
ey'
?zzoonn
z
.

h.'
#

t...
z

t.
,f

@

HENDRIK I,ald.- Oortog met #cx Graaf '
rtzzzLoon en de'
n Hertog ranLlmburg,ald.-

Ooreprong '
rtzx 'sHertegenbosch ,ald. . I+6 ltet vervolg /1::046'/1de Ilertogen valtLnthaw
ringen ziclt s erfpgwdzl'
van Brabandj bl. 181.

NeI

1 N H 0 U D.

V I E R D E 11 O O F D S T U K.
J A A R 1190- 1256.

Graaf x'Izoltls 1ll van Holland ïzè het Oosten orerleden , vordtdoor zf
/
zzoottnl
ux
*.*
'?
.
Ol
t
l
l
I
a
t
e
n
v
z
è
Yl
a
ande
r
en
,
V1I opgettolgd , bl. 182.
a
l
d.
Gr
aa
f
D
I
R
K
t
r
a
e
ht
I
t
l
e
v*
'
rJOI ptz?-/,
?
?t
?zzrpt,rz
?
g/tcz-t'
/ aal'
t Vlaanderen te ontelaa?z,
.r
)- te frekken , on'ö zlelt rtzz, de Jt
altl. * p e Jt/g-z:r herestlkt/'cz?'
zittdett?J/?:
.#/z?j>ran Geervliet,'
traat-ltl-t'
dzl
tzttp-é.
c//zf
./.
zilï
/cdedaarop rolgendeoorlog znclVlaalttlerelzontt
vproot,bl.183. Olteezllghedelt;?fz',.j
'

.

aclten G'
z.tzt'lDIRK Yllen 'zz
e
r
jzzhî-oeder TVILLEM,ald. De lct'
tf,
#/t
dzetde/.
f'
z'f
?.
5
'J-Fr?7czt??:
tot opetand t'tzo?., bl.181. Gt-aaf rllnlc trekt naar Zeeland tegeltde #r/tz/ykzz
-k?,
<t
??z,
zi
'jnep:zntz/ïzztegen de/ft
?.
j
'f-Fr'
?
-czc??,altl. keldebelta/c?ldep?7t
??'?t
7?
-z??'
?z??t
<,b1.185.

AYXLLEAI rerzoent zl-elt ,4:/' zj
h'
l
zz hroedet. ezz ontz,tzz?tjx/'ran t/czczlOoslel'go elt AY
'estergfl
.
.
1.1t leen , altl. K oel-t t/t?oz t1tcl ran G/
rltf
./
-'
vattFriesland,ald. z-laltlnerls
-tltgellovet-

deze'
n aptand.bl.186. Nl-elttre /'?4?.$
'/
rt?0lJ?zak
vc/lczlde l?-p:r/t
?z-q
v, bl.187. NVILLEM,
door Gv-tttzf nlnx V11gt
rtp/
t??,
jaci?gelèonlen,olltetlapt t??àhulvtz??.t?Jdet/t/cr
llcrraîk#t?0?Grctz/
-

-

van Geli'e, b1. 1S8. -- kret-zoenl-llg zvz-e
vcz
lt
a/àde l?-/t
?f/crq
v ett o'
re
ro I van Gelre, altl.
K,
t-'
l
q
l
z
rt
z
r
f
t
do
ze
l
t
J
t
z
f
'
t
/
m
v
f
e
z
z
?
t
?
/
'
de
l
t
.
#
?
e
v
.
#
c
/
'
?
c
'
?
;
.
?
t
'
at
t
Ul
r
ec
h
t
,
1
,
1
.
1
89.
OT.
ro raltGelre etù
e.'f..
J
''
*'
-

later Graaf DllllcV1Ilrot-dettf
jxt?zhc/pt
,
gczlc
qxcnoilïe'
tt,altl.

DeJtzt
ztateJ.///'
?./''
vt-edeo/?.
t'l#:?z

En '
pz:; dl-ena /
at/v?c/épclzt
pt?r de'
lthrertog '
tptz?zLotllarillgen, 1)1. 190.
B isx
vohtlp , ald.
D ood van. tlz
?-tzfze..'/.'nxRx Vl!-. 1)1. 191.- Zh
zz karakt
e
r
.
al
t
l
. . Z?
,
?-??c bedoelill/'zr.oznfînent'
e,
.r'
#
'
..
e-z'
.

)e tlp/ctllgzng zj)net.#/cz
ltel.kn&,/z?#:r roogdt)yc/?tzp van zù
zIll.oedet.,1:1.192. -1)1.t
* y
..

*.

.

-

.
.
&t'
rlyf/f'gnet de tpc'
r/t'
tz?,jz
'c'
)lJ.zl
.)z?p).,
(
.
)-cp?f'
dltîtADELUEIDEjlrelke'
?flt#'
?c.
?z11oofdeiart?doclt-

tet* aan den &?-tztz/''
rattLson '
lof/'
ll,
.
lt/??i-lretjj''
t't
?z?, bl.193. Lnrgelfjkez-/ant
?t'
/ lraarwtt?t/c dit /?,
/z?cc/j-i-,t
t?
,/lz-z
??t?t
?
(
jrt???.vZe
altelc
t
?
3
,
?
i
ge
E
f
t
'
?
t
?
/
t
y
'
s
?
ge
s
l
o
t
e
t
t
t
'
r
o
t
d
t
,
b1
.
1
:1
.
'
:VI1a'o
-'
I,EAI heg:c.
/l zl-eltJ;z tgellelzzz'
ltaa? a1:(1',kvaar It,L-j td1%
3
.G?.c/t?
./'geh?z/#,
?
c
j't/ îroî-dt,1,I.
195. L'ettctz?te
v/tzf
zJ oltt 11etjonge ptztzr op te J?kJ:??, vttlelètllt,altl. .
/
kny:tlllult)s:
,

zl/tfcjxf w?
,cr v&x zuoox . t?
,
3z ztr).
,
k kiet
gt Jp delt1?z9?Leiden eetle q
j
'c/l,vc-//.
?/tztz/z-,altl. ,< tt
k lrol-dt tot t/c orergave vc??t?tl#zcfc,
l'J'en '
z?ctz/-Texel, lat:r Jlaat.Engeland gevoerd ,
.Anz
1)1.196. Ilaak. /????&-cJ'
f
)'k doorrelef.deletttz/,
.
i-geldlk /
4c,
#c/
r?
,t??f?r#,ald.. DoGt-aaf?
7cty:

Iuoon '
trordtdoot.lt?a'kiçeehop '
tlsvzPtrechte'
ltrc?-,
j
.c/zt?t-t/c??: Latleleèt,a& Graaf wtzzl1101land el-kend,bl.197. Hjj-h'
relbgt Ttyaz leger it
rjxczzu'Iluyuszl te'
?
Jt?Jt/,altl.. Deze42//:/1:
den àz-ùz ', b1.v198.
*'U
Iantl,ald.

D. @e Wz
?
-.
vl.:/ztw drhl-gt tot Leitlel) door , t'
lzvxx roox valt ,
?-,7 11e1-

M xx,IuEM lrt,
)/c; naar Zeeland, ald. - Ook ltl.et.5:,:/'t)4//c/', ontezlapt /z(
.
. cr
v
./ t

naalt,
lce,
?-z
?k/p:,bl.199.

D0Zt?t/?édccz!verklat-evtzzc/zwetler te z!jz?:?-g?z,
?té'Jc, ald.

J-xx Loox fe Voorschoten gelegerd, ontralîgt /pt?y-'
?
rj
.
rJ'ran t/cizafoal#t
??*Zttettlceltt?
aàdeu
ttantogt der ffczlvkt
?rzzpz*.
v, 1)1. 200,. D eze laatz-felt '
?cna-t/t
?o! door /?t
?7?& '
verslagelt,ald.

BU'- het naderen rtzzz ltet leger '
?
7tz?àGraaf &vILLEAI,kiost arkx Loox de r///.y'
f e1tvz/
?dznl'
de i
?
,
cu..k ï,
?: Utreclat, b1. 201. . graa.
j wlLLsA,
l wot.azj/fttttta gjs g t.ggy
,,
v
lagv jjt;jjau()y
.

ook door den D sg
-fz-c/àdx Kel-zer cz-/ctfvkd ,bl.202.

ald.

D c oot'log #?f?/rJ'eelltei.wt?
x'
vook't:
,j

Graa
fWI-LLEM l elttl't :czzrerdrag ntet den Wz-z-J.
c/?(?p rczzUtrecht, ald. - Il'
i;
'

lrordt op zlzedzttl'
ln Teelantldoor t&zlGraaf wtzzzNalnen,deîtf/tlzdf'
/,
jxcz?cp; rtz?zvz
kx loox-,
,

aapgcrallen , doelt /et?t?/.
?f ran Item den z
tlrc#:, bl. 203.
VAx Izoox en tJ?-c/r?,
3l xosuHslou lrorden /zït?r#t?tl?-gelîoopt, naar ltet land '
tltzvz Loon te /ccck-c?l, 1)1. 201.
Y-kx

zzoox zoekt #lz/p hq
j
.'deltHet-tog '
rlzzLothalingen,ald. - kk'at wlxzzusAl l llelrogelt/?:/?/?t
?
tot /lcz nadeellk '
zltlz-#rc.
g. later metvAx Loox anngegaatt,ald. Bepalingeîtwt
zzzdit
'
verdrag , bl. 205.
AA7
,ILLEX voldoet '
ltïcf'aan de z
tl/tlz
ptcf
ztzz-#f'zz, e,
n lrol-dt'é',
?zdeîtitzks
Xedaan,, #tye# door 'é'Pause'
n oprolger dtztzrvz'f'ontelagelt, altl.
Alls:t,nslns:l-oept #c
h'
ulp dt?
.
v Konq.nga '
rl'
rz Engeland in , bl. 206.
J;Ax Loox : d1.e z1.cyl te gt
-gn og-pge
derwaarts /9:,4
,.::
.//, ontra
ntzt
...
#
zù
*#z?t
dTze
..' n
talin teruufz,ald. I1,
4 t/rtztzp/'harewrïe
/:goe..
f/crc'
zz ï'
rt Hollalld, en zuz
rte eigene leenen den Serfog ran Brabantl i'
tt leen pp ,altl. --.

'
w xxzxz
sA:I'
trordtdoor den Dàrïfe
vc/?t?zzKeize'
r or'
ro 1&-ntetalde/::??:zzzù'58:,-voot.
zaten
hegytigd, b1.207. Slugt et?zzrerhond zpel delt#t?z?z'
z?(
jxttan Engeland,en rereenlgt
zïc/z, uit kracltt daarran, ntet #czl Graaf vatt Vlaanderen ttgen den A%??z-:?.
g valt
Frankrijk, ald. De Gl-aaf '
va'
n Vlaalldcren olltvallgt de zlctf:r/tzcéx ett r/?/g,'
lllaat.
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N H O

V11

Zceland ald. -- lloelt keert wlcr w ILLEM I, door de /1ulp #d,
p h'elzelxs ntet 6:?
ztalri
jk
heir lreldra t:'
?-?/;.
', 131. 208.
?
74,
4/ t??
J:r W alclaeren tà/é-,
#c/dt??z de'
tb st?///zzl#.
j'
c/tyvè
H et,9+:5'
be Glen K laatîtsellelt fïz-tzc./-rel-deeld,al*d.vlaander
aaf
, rttaèLoon atz'!)'
dt
'
voor #czàBiesehop
en vel-dreren , ald.
M'XxzLEu l herordert
5'
:/lczz ltlt
TGR Lu1
-lt, ald.- De F?.tz??,
l?et /?'
?z?c:/'
()'i- ran dett Kel
-zet. p?zt?l de #pc/?/:r c/c.v Ile'
î-tt?
r
<.
j
-'
van Braballd,b1.209.
#'/J/VJJ,
;,
rtegen de F'
rzzzde
vc/l:zàiï
t?
p?pt?fen r
dct/z-t/ezlgeslagen ,
p-Bouvines, altl. ' D e it?vdt/ép'

b1.210.

E en aantalIleeren,kraarollder tI?-JJJWILLEM l,lrol.deltért?lltz?tjrczzr
jyzz??cci?.

c?llatel.'
?
Jpt??-grootlosgeldgeslaakt, alcl. - X'
fILLIqM l verlaatdezjjde(Ie&ffdz-zp/
?*.
v
:?z slltl-t zz
-c/lnaalttrer aan t/pzzIlet.tog t)/
/4 Draballtl, altl. N l-ellît,e pp#',?-'
z?vt?zlralt v-tx
Loox hqj'delt #pr
zàf?ig''
zht/?? Engelalltl 6)zIkreizet. oe
r'
ro IV,b1.211. Gi-aa-fwlLxzuu 1
'
neetttthet /tz-?zzJ'aa'
n,ald. .Dood '
pt'
tzlt/czlfl?-tztz/'raltLoon,b1.212. Uiteeîltoopeltde
p'f
?rt?:/t?z?,v o'
ller zt)
,-?zkal-akter, altl. .Lotgelallen rtzazAoA ztl'
neçt
.yza?c/zzzegtwt/zzltal-e
kkooder, ald.- ffz-ï
pke
v/ztf#z'!)'len '
rtz?'
?'wllzlusAl I op den tJg'fllaar Paleslina v
in Portugal,
bl. 213. -- IIL)-lrot-dt Oppt
?r1t
?'
?
J://':1,
5c?-del'iz-?f'
ê
-l'/
llco't/f
?z',
5
.g'elloentd , lJl. 215. D eze
w:
rlct?,
?-?
7czz veel '
?-tlt?z?L hqj' It
et lc/tw'vattPan
liale,b1.216.-- De z-/td# lrovdt :z-?j
?
#/
?f
/y,
?
)z'
/c
ret.ltteest:?-# ,1)1. 218. - -Ot
lerlevering t/znlz't
d??f dit heleg , altl. . H oe dezektlfptzz-r
-c/l,
-'
l.
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lj)
/t
! nloet '
zpt?y-à/f?,
c3-# wordelt, bl. 219.
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J4anspraalt z
tlcdy? Dolkkum op t/pzà voenn det.
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?èhcz-z
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-v?g '
pJzzDalniale, l)l.220. Gl-aaf wxlzlaEMsterltgkee'
rïn llollanll,zL
j
,-n /?ltweJt)
,'k-, dood :,
?1 kal-aktt?)-. b1.221. FIzflulslV volgt /1etlbop al&Gt-aaf''
ilfïzll'
lnlland,
eu zj)-llt?
,
,
/
Jcc#c zoon o'
rl'
o ala &z
rtzc/'ran Frieslalld,altl. Fzuonls noeîllt G?
,t
?eJv-zzdeGelt/:re
s
-c/l: o1l/?ze
vJen p?zt?f Utrecl
at,bl.222. ATa Jcv-cc/zlc'
z-reretjetll-tlgr
gè/z-ttcd,
J?/1-Ljtl.
pnieètèo
wàt?z dett &z?-cc/?fschelt W ?q
vz-c/iop c,
zz daal-na v??t?; '
Vlaallderen .
l
-'
n vétvc/?il5 altl. - D e Utn-eehtt-clte Wt-wj-c/ktw enettrelt tege'
n t'
& llrelilhenaars, a1(l.
D eze zc/z-#czz (
loor zf
J-?,

opvol
'get.heteètgeld.bl.223. K'
rul-x
vvaat-t tegeltt/cSladi'
tlgers,al(l.- GraafvLogtslV

neèntt w?t
?f'eeîte rloot 11C
-crctzzldeel
. ald.
l'
k?anltoz''e wf??-#t
?#?z
-:?tjx det.J'
.
rtzt'
/zr.
z?é.
xc?-,
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F
*n
-l
G.
t
-.l ?
.
t
x
t
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z
l
e
n
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e
v
f
roo
'
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d
'
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t
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'
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t
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,
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.
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t
t
n
l
t
'
z
v
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d
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t
e
e
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,
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t
e
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s
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v
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bl. 224. fzroot-t-eg
.w/c'
zz(t
'ooî./?etln ctzzz de e
vrt
.
?dt
?zlge&elto?ê/tt???,,1)1.225. IIL) î?
Jt/z-t//dooi.
zz
ri?z onp?pz
??c/z
i
ar
xt
?z'
l zoolè w'llarzExl 11 opze
ooltk
wl,ald.
C'
Z'TO ,Bi
zvj-ct
bop '
rfz/zU'1rccltt, tot
.#'
rJ
* t-..
.
z
.J
.
.,
.

.

.

kroogd /.
;c??oclitd, ald. .
/.
/Lj lk/
-ctr;j
,,'t det-4,
't
;,'
.
,'
t,
lLJi.,/,1.t
.
,
'2)aan -()??
,hroellei.lvlyuzus:
u orez.,
1a1. 225. fzr'
l-eetlzalne l-eget-ing /'(,
7(tens &'e onî:tolldlghold ran urxsyuszl 11, ald. 'ïATZLLEM t/t? Froogçl o?Jcz-/t-/&,
?J,ett'
?ct??-t/flct/ft?-q
vt,
.k
l'f)êllj-i-çlooî.Ilocoswlzx nan Bentlleuaopgerolg,
d,altl. SVILLE'
M 11aall'êt
r/cl-lf zelf /?cJ'beloiild,bl.227. G?.
/t
'hrl-ef tt
??-gtl,,
lzate
det. -D?fitselte O?-t/c, dooî. svxzzzzlcAl 11 ît'
itgellaal-dlgd ,altl.
lz
'
-erz
bev
bz-//.
???t/: kolts-en t
d/z
nool-regtetl ct
ï?z de ,
.
$
-/':,
.
/:31qre
.
qn'
t?t
ot.
it,alfl. Ileizet.y'nEralcrtlx 11 rtz?ldeltft()-kszctelrerraJ/czl'
t,ei-klaaz-d ,:?? l1l
-:xDR11ç '
rtz?lThuringen totA t?//f
w
ze
j'
c/p-ftolling r:3-/2crc?z,altl.- lloot.
--
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t/c,
?z zoon '
rtzz?y'REDEIZI.
K 11 ?ct))-#/
??z dtt'
?cl/pc??# tegc'z deze wcz-/zz-pzzz?g,-aatqgegord ,a1(l. -

11sxnltlx rall
-Thul'
illgen rerslaat/?ent,doeltt?.
?
J:?-/()f//'kot-lt/tz/z?-z?c,a1(1. f'eraclleg-dent,
?z van Dultschland, ald. Graaf ufz
'by-c
vfeit vct
czggcz-pzl #t? aancqyeho6len i-z-tlp,
xu
nzzszs'
l11tot
Atppzzze
vc/?-ffoni,
tl
gz
t::y-i-t/zp?z.ald. f/elevct?l.felfjhe:/?
,lrel*eldlq-kef'b?evz
't??zIv:
-ezen eohtt??- de zL
),
de wt'
??z FIIEOERIK 11, 1)1. 229.
53/ILLEM te '
5à
''Oerillgell,çt
?/?ttJ#,
??
-?'
f/,ald. -Gevaai-lqjkht?,
?t/ raîl
,#t?hc//èoyqyedt-agetl/,/-t)t
?:?,1)1.230. A5
,FzyayzEM tot7??##:rz
q-eela#'c,??,,altl.-- P legtC-(j,'
/?eden kf-tzt
zï-lnede t/t'
t; geselï2
-:t///:, altl. Lok'.
tlc,
??#t
??zPa?fJ.aalt
vvlxarzEu g'
egerelt, 1)l. 231.
Alken, (
le izat
/t)?il?/rjz'
e
j
4r
jvlttt/, z0z htitldelt rtz?z y'Rscnlcu
-IK 11,
b1.232. N'
$'ILLEM (Il-aagt 1*et /?cj'/llêI'
1.?
7t7zl1-1cllantl aan z(/01hl-oederFzuonlsop,altl.Geldgeht-elv
.z,rt7dwlzuluycAlettf/: lri
jze kcctzz-/p It(/ daarilt hè't
?
.
// rool-ziett,alt1.. f'eltt
:i7 1
/
7?
-e
j
.,
$.
f./'t?/,
y?/z??kî
-ezeitztl/gd:pai-lj)1.233. I1L,
j heleget-tAkel eltKeïzerswaard,ald.
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klei.ktcaat-dz
lge t'd
ct??-t?t?ydit??l?.5
.r '
ran #t?,
?z llertog '
rf'
d/lOppel'-lzolllaringl?lalltet6/6/1Patts,altl.
M rxyalzszus leger '
?
74/4??- Aken doot..
/i
s'v-t
?J'c/t: kt'uisttaal'ders '
rt?).J'/cz-/cz,1)1. 231. . D appere
u

rc,
/-dct/,
2k'
,
J,
z?g ralt de J'
ic# Aken,ald.- ZL)'lrot'
dt z-z?
éxt
?zdtpz/?6z?, b1. 235. . '
Brlzarusx

krordt et. pt
?iz-t
/t/z?t/, bl. 236.
Het heleg va'
n Keizerswaard roortgezet,b1. 237.KoExRAkn 17 rel-elagen, ald.- Ooergare ran Keizerswaard ,ald.. L'delntoediggedrag

van wlyuyaylAxjegens #:zt slotroogd, b1. 238. - De pnccl'fc plaatsen ctzzz#:?1lli
jn eIt
Xoezel olêdei-trerpen zz-c/taan Jt?pz, ald. FnEnEltlx 11 orerlù,'dt :zzlrordt door z?
J-'n
zoon xosxnAko lY opgerolgd,ald. AVXLIUSM oeet-trillt hem it)'Oppenheim ,b1.239.-W ILLEAI hêttrt J/àt?fdedochter dt?J.Ilertogs rlzzBrunswi
jk,ald. Onlusten v-z?ltetslicht
l'oepett/16,4 dertcaarts?bl.210. Ge&cltillen m etYlRanderen en deJpz-zcc/rdaarran ,al(1..
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D.

ht
jkelegd b1. 2i1. Avsxxzs wezgert z?'c# daaraan te ondermerpen ,
ald. - #3
)
--'
vervoegtzzc/ztotwxzaxzy:Ax,bl.212. Dezegeeftâ:zn zl
jnezl:q
vfdr fen /t?zZ/
J' morde
n

-

R:l'
t
'
/'k 1 bl. 213. - XARGARETHA ran Ylaanderen vat de tctva:zl.
v tegen Hollantl op, ezz
dwingt psonls den F /tw t/ tot ericzlzlz'vzg harer regten op Zceland,ald.- K erdeî-e,?zn-

ten '
l
ptzzzltet ly:zzgeeloten verdrag ,dat door wxlussAl betlestlkd,docltde #?
,
zJ#?
'
gz'??g rer-

ac/z/rc?è zrordt, 1,1.243. W lLxasx et
elt eene irf
?zztzt.z;
-c/tïi/tz-z?tZzz '
van AvExxEs
e.
zï
TzJ
J'
..
z ter ldz
.
en handelt zt?tl:n.
v gehe
e
l
t
p
ppd
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z
k
r
z
v
z
%
n
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M- K.
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-' L-'
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'
ez.
4 zat
@
vet-ltindert nog /?:f'ulethl-eken det. oorlogen ,ald.- K oordeehg
verdrag voorwlxzyas:x 11
te Brussel gesloté'vz, bl. 215. -- Onmi'
n r?/.
#.
#c/lczz de Grtztlz-zl ralt Vlaanderen en Itare
rpnczz, al(I. - W ILLEx , '
reî-klaart al& At?tlz??z,
j
'c/l-A%pé-'
??g ,MARGARSTHArc?-?
ptz,//c?z'
van :c?z

deel âtzz-t?r landett,t?zzdraagt dl-eaan AvsxxssoEp-.'
tvlen hi
*j t
lty/chtll.
et l:zz-f valtllene.

Vouwen poo.gt testellen, 1)1
. 2i6.- ?lagtlg /:,j,'
:?-dooè SIARGARSTHA te reldegeht-agt,
-.
.
leenoerlte
a1d.- Zi
.) '
pprddrf dadelLlke
tttg rtz?zwlsss,v, :?,rorktaat-tlèetn,op zi
.ine
-g-

reoerl-ng,van z?
J
r'?zleen vervallen, b1.247. - Het Mïf/?cz
rw/cn van den irz
p
rk dooî.

aen Sèz.ft
?g ran Bralland helet, bI. 2i8.- XARG.
kRSIT
rHA'S leger doet een ïzlptzf in Zeeland ,b1.219. = JFot.dt door Fzuouls reî-slagett,bl. 250.- IIARG.
kUb:TH.
k'S ntagt geheel

Veknot,bl.251.- Harewraakgierige/'er/l:1'd, bl.252. Zf
J d'
t.aagtHenegouwen
JJ11KAREL TGR AnJ@Ou Op, a1tl.- A7on1.zzg IVILLEM rerzoegg ggyoyyy myg yyy s)
.)yagy.
l
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/
l
:
#t
y
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t
e
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a
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n
,
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.
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3
.
Op
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e
n
s
/
z
t
l
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z
z
#
h
e
x
v
c
l
t
e
l
d
h
e
pa
al
t
/
z
*
?
;
#
?
h
e
m
t
fj# en
Ytaats tot t
?czz veld.vlag, Itetgeen door Axzou krot-dt tztzpéx:,
z?t?pzca ,al(l. Wtydenadering
e

..

e*

@

%,an wlxyxauu neemt /?!7 echter de rllzgf, 1)1. 254.
Ilet land i-t/:,
?z/' gn handen z
tlcx
Z.ZIA t/l/rt/r tot ecn vernederenden vrede.jxc#lctlz?réxpn ,ald. Kel-zer
wxx,LsA1, en NAIAGARSZe

xosxltAzklà IV oeerleden, 1)1. 255..- M'xLlaEsl1t
)
,'
na tz/t/z?zal& ftt?f?/nwc/èffoltzn,
gd
?.
ri-cnd,
N l-eulre t?vz/z:t
v/dz'
, mtt t&
#'
zeat-p-:
-rl-ezen,bl.256. - Zj'
l'
,
ne i-ozz?q
s
'/ en ontzzlt?t?iî-pg teUlrecht,bl.257. Hq
j'ver-

doolt z,
fj',
?lc Kelw
zerekroonl
-ng door den Ptzdz.
v l4itgesteld , altl.
ktaart die wftztf den oorlog ,ald.

àpv,tyaz, bl, 258.

Tt-acltt ,?z:/'de fz
fz
rce
vf-/i-c
'cz:zl zn ozl#:r/itz??#:Jf'
:?gx te

D eze.ze
lz
rd zù
z?#:,
tkt /dï
' op lten clzz, doelt zakt door Adz
t-z me
'.
7e
*.#'
- rb
*7

yu',
v en ztp/r#f door deFz*zczdzzafgemaakt,altl. Het leger neemt vazwanordedevlttgt
ezz het /yJ'/C de& ffozlz-zzcjx.
vwot-dt /àf?z-p?:/t)
,'k icgrzzr:zz, bl.259.- Karakter '
?
Jlzz Koning
wxyuyoyci:,1,1.261. Aanzl-en ran het tiz-tz
/d/t'
,
/'k /'u'
is '
?7J?zHolland,ald. Ttrhten '
zltza
B iaechop souoEw ux ntet de .
D ?.t?:?//?t???t?t
z?.,
j'.altl.
Ilet J'Jt
?/ te Koeverden '
ingenom en ,
ald.
D e n'lotroogd o'z/e
#/l,
<6zzettG'
raaf oe
r'
rorallBelltlaem '
ln z?
J
r'
z?cplaatsccpgct
vfeld,
1)1* a6a. De c:rz'fep/psw; voortdurend '
têt
'jtz??#d/t
'
z
y'kheden t:gczzden #?'
.
v,
#c/l//.?,dleop
gtg-ettto z,cl-?f
l/t'e
vfc?kd ïzl Ilreylthe valt,ald. D oor /pè'zzzz-##c/ïz?g ran t
/t
?zzGt-aaf ran Gelre
gvordcn o??f/cr,5cz?#cJJ-z?g:
, zzgtopelîd ,die pJ//-vc/z-.z?g door #c?z Blsscltop zc/rt/:zzafgelAroken,
a1,1. - Do ,
?
J:
-'tlndeljkheden Iterrat, 1:1. 263. Derredezz:t?z-dJ'eindelqj'k gesloten,
alt1. .. De G,
t-aaf rtzzè Belltlaefn zreet#t?zzBisschop tot'
z/z-t?àz?ctlvq
j-tzz?#:/t)'kheden oret.te
halen ,doolbpycé-tfczz loorden yt
?/?::/ geslagen, altl.- D e Wzt
vwc/t//a ralt m et het tlrpz-z-c/tp,
zU:?,# hozt-a v-z?de Veluwe, en de G?-tzfzf ran Gelre daarop fzz',
vBiq
gecltopa .
çt?1/:tf,ald.
z i,
ttcloll
j
,'k vcp,
?-ff/ de rrede rzfvq
vcâ:?z Iten gesloten , ald. D e .
#?q
v,
j.
c/?/p zrendt zzc/?
-om
ytlz/p tJgcyzde.
p?-c?/f/lczltztz?--vtotde'
nKeizer,bl.261. Ilj)-orerlj-f
,
/z,ald. Otteençg/de
-gtv1
/?f
j de ,
?
7:,
?-/c?
-t?zz:?g
, van zfnj?zoorl
oproolger,ald.- Il'
etzccz-t
k/#/t)'k/?:/?::r aan Graa;
1
-opgedragen,, altl. E e'
-
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DIRK
dertaaz z
tltz?t o'
rro ran Gelre, altl.
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g m et Gell'e '
is iz-prrtzzzhet gcrt
y/.g , ald. N eD e.
/4tz?z
/# henoem t Anxolao van lsenburg , e1t e?l
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, altl. - Z'
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ro ll1gekozen,ald.- Het J.lctz;/c?
-/z?#zg
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4n Fl-iesland o?n z-c/dl/izzd< te Ad.///zz, ald.
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vcât/
w.
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ro 11trektvzl:zeencczzzïc,
z//ï
ej/cltei'
t.

f.'
c6uz:zèdat.'-c''.c?cc.
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tzz Am stel, tot zï
e/zo
prolgergekozen, b1.273. Groningen door 6/6Drenthenaars
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z-# ,ald. - lnral '
'
zlca een4ge ksxïc/zrq
vcâ: E delen ïzèDrcnlhe, bl.271..g:
llhx
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.
lt?ayi/ztj
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flfUzelt.
; de
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gen rczzhetangrl
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?rz?vrc/puyyx
en voorregten ,ald. - MTIIZI,EM 11 laat zr-c/tal& Utreelttsclt /?zfr,gt
/?*opaehrijren,altl.
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Gozswxzx ran AmstelIrordt tot zï
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palx van Vianden heetàlgt den zetel, bl.281.

icrzkr:zz, ald.

Janpterklngen t?z'cr de,)?;zJ'J1c2# dezer

Jard nan den zlzrczz?cczzL'l-s.
çchop . bl.285.

werhindt zïc/è m et ::zzzv:E delen tegen Apzzz, ald.

.
4xcà-c/tïl/c?z hepaald, bl. 286.
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D e#t
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E en veldslag ter/?cq
v/cc/irzrzdeg /?ltnner
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g wILLEM begeeftzzc/zl'
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.
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vlzwe
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p/ldz-#, doot.zz-c/laan eene ?/z're
vpz-ct'/.
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n nadeele gc
cdzdzl, te t/v?#cz
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De
ze
?c/r#/' fot A-:y.
.
-irtptlv# ran het kapittel rtzazEmlnerilk Gaîlge8teld, ald. Emmerik fot
oeneJ'zcdrerlterelt,ald. OT'
ro11neelntdeelcczzonderseheidellei-rt
)gstogtelt,bl.297. .
1hj'
?r:ïf
jx:?-J'deffcz
-zt
?r/ï
-ji:kroon,ald.. Ozldersteunt de pppï?/r
jxcp'
l zcr gttnetewtzz
?z
A5,lxzyuEM 11 ran Holland, ran z/lz
-t??'
z /?,
)- de e
?
v/'
cd Ni
jmcgcn v-Jz 6'
z-lc/ï
J'J!hezl-t ontrangt,
1)1. 298. . Z'
L)
--ne d'
d-dzzevf'cx aan wlxzxzEAl 11 hewezen , czz verscltl-llellde /pt?Jt?/??ê5?,j.'T,?z daat.
voor ztdv-l,
f
Jpo*ré'
?z,
- b1
.299.- Of
%' Ni
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'l
ueV-aJcn eene wrz
e?
'td Ri
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ksstad kctz,
p, 1)1.300. FFeî-'
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îvoestgltgeît '
lraaraan Frieslantlhlootetaat, ald.. Opkolîtst rtzzlFranelkcr cîtLeeuwarden ,

ald. Friesland dool.#:zzGl-aaf z
rczzdeKtlinderhestookt,altl. Llgging :ozaanzielt
zpt'?zditg?-cc/kc/àcz ,ald.- HsxnRllcde Kraan doorTVILLEMl ran 11011111(1 veljaagd,t?zz
.

zjjn grtztz
/é-cz
/ltzw met Frieslancl vereenlgd,bl.301. Opstalzd t/cr Grolll-ngel-ö'rcgcy,
Bissehop Bouoswux van,Utrecht; oorzakeltdaarran , ald. D e t.
zrt/vk,
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zpvt
??-.
v door #,
?
'z'ecltop DXRK vkx DER AARE hct/ztrt?pg:oz, bl.302.
J andeel410-F'
rl-ezeîldccrïzz,altl.
F estiging wtzvz Itet pcztz.g van wxxzyusx I ran,Holland ,ald.- Bloei ztatz?zFriesland hthet

algemeen ::z '
ran Stavoren ht //:J'hi
jzonder, bl.303.
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fad, ald..

F ernielingevt door tlrcz-e
vzz
rptywïxv:zl .
in dz-f'geulest, ald. J antraa der yncpf en :/
7:/vaart der Jrlt?t?tvf:rq
v ï0z Friesland ,b1.301.
JF eldadige '
rcrrïvflngen #:r hlooeterlin-

gen , bl. 305. . Ooreprong wtzzlIletFluizermeer. Kerrlktingen der F'
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Oosten,ald.- Nb-eu'
l
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?
7cg-?z,t?c,
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)'orcrlcz-pf:rz i1t
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?x door deFrïczevzhewezen /::*
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zlttzz
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Rcoozup ran Koes'erden maakt

zïc/zm et,jv':kccld ran ltet z-rtdtf/tt?à/tpz-e
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z?z'd?zêf
J dool':t'
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vfc?z en rampen v-zl dat
ytdulcé'f,na #d'zdood ran dezen F-ort
vz, b1. 322. . Aanslihhlng derXiddelzeeen opkomst

'
zhcozLeeuwarllen,ald.r Nieume opetand fzlGroningen tegen den Wzl.t
çc/ltppw:/z
l/c6vzste-

N H O U D.

.. hme?
-deltottder, b1.323. D ea'
?
'?
lt
lf
.â'f ltereteld eH Groningen lnet m uren pzzlrïvzg'd, al(1.ïz'
l Friesland gepredikt, bl.321.ZeI* FREDERIK 11 a
fgezet,
Krttl-etogb
stegelt/?emdoo
lb door Itet heleg z
pczlAken vel-.
E en zz?l#c'
z-c aldaar v?ccr Itet I1.Land gepredikt,
Ge
è
r
l
g
J
z
g
s
e
#g
'
c
z
l
,
v
f
d
z
z
doo
r
de
F'
r
ie
ze
l
t
v
z
z
dat
he
l
e
g
Jd
z
/
J
e
,
z
d
z
z
, b1.325. i
i
d
e
&/
,
a
1
(
l
.
H
'
??,
f.
h -eeaselq.
l./,
-: t'r.c?z-qyfy-t?t?zzlz-z'?.g door zlctza-c rantpeltgerolgd, ald. H ernieuîrde /??/?zqvf:,
Groningen helegerd czz ingenom en ,
t'
l4sscheJt Groningen e1tde Omm elantlen , bl. 326.
D eze atad //.?
r
ald. . , J allholtdeîldc /?:rJ:?,
?,
??,j.e/zz iit Gl'oniltgen , b1. 327.
/ verras-

5'zz?g illgenomelt:zl der?/.
vf'aldaal.t?:-z?t'
&/t)'
k lterateld,ald. Rloei'
/7lz3Friesland aan

-

gx:/dc zj,
l'
(le '
z,c,
?l ltet Vlie, bl. 328.
Otlderzoek /./'Graaf wxLx,
EM 11dez
d
arï
e.
j/à:zt/
'det.
Fz-z-czcrl holaagde, ald.
Oîlltlöttelt '
?-?z Noortl-Braband , ten gevolge '
rtzzl den :??/pz'#

rtz'z Al'
'
zlly
zn'
r, ll,
iaeoltop z,J?! Iztlilt, altl.

Ft)'andeljj'
klteden z?zl.z'
c4coz eenzge sTeder-

landaclte A'bz
z-,
vrc?z en soxinEwux ralt Ylaantleren, ald.
D e &tri
-j
dende'tzrffj:oz Iror-.
t/f
?/z door z/c?z h-eizer r'
p?'zpckdc/, altl.
l'
lExonlx I '
rar
tt Braband kiest de zi
lde kltzyl
-

Kegzet.oe
rTo,ald. Ili
j z?t?
t/pà?Alken '
in, lcaal.t
/ph-elzer zl-cltmet zz
.
r
#lcdochtel.t)/
3/--,
looft, t??zdeti,
?-tz?
7c?zraltllollantle1tGelredècilzgtItentc& leenheer tedz-/i
t:wz/
zkdvl,ald.-.
Zjne z;-t??:?c/Jt?,v/?t
?2-# tege?t #t?0z Ee'
lzel.:zztlrlùteltntetLuilt,b1.330. Ili
j /t?'
t?.
vzdc
z'
Jjf
/cvattA???
-z/?l-y'nsnEnlx 11,a1(1.. ZL)-n t//t?# en /ctzrtzi-lpr,ald. LFeldadig /?:é'??/'
?1:'
rtï?z zq)'lt t?/??
Jt?ly'
t'
t?y.Hsxoltlx11,bl.331. ln zf
lk-6zd.
vroetatappen zt)'
zèzoon HExonlx 1li
tt-eedt, îrelke f/cz!rerdrtlllteît t??lc&r#tz:?c?l van t/czz B'
iaö'cltop '
?
JJzI Luik hescltel-tning '
tl:?'/::ê?;, ald.-- /'t
?'
?or,c/
,z
J--k teltt'
/t
?zdzlgetrofklt,1)1.332.
-

5: IJ l' D E 11 O O F D S T U K.
JA A R 1256- 1300.

Fzuouls V aJe
v (iraaf '
rt'
l?zHollanclerkelltl, b1.333.

-

.

ZZ
JX oo'n pzaonlsl'egeeè'tt'
tl.
s'

fz
-t
p/tjyd ,e;t .vJ?rz7/'een '
ppi-t/z-ccr ltlet Ma Vlaallderen,ald.. Iltholtd z
dlc?zhelAIIGARE'
rIIA rc'
zelt'e, bl.331.. i
'Iet ,
1/
Jt)?.#*
J'door r.
cl'
â-c/lcs-dcodcsledeltlt
?/cy-tzc/àfzéxtî,bl.335. Fsoulsdlt
fzroogwl Jck
gf t/c?z loeîl
,îîta?z,
veed tz/'-roor Zeelantl bewesterSchelde, ald.. #''
da*drJg tltk
bschelê.
M,
kîttiAl4ETuz
t ratt Vlaantleren en /?tz'
?-czonen zAx en nocoEwlzx ran Avennes, bl. 336.
Fzaonls G?: oog# heteltgelt t/t
?oz ct/c/,ald.
K'
rede z?fr
v,
j'
c/?dzlUtrechteR Holland ge8lotett
,
a
l
t
1
.
.
.
Il
t
hot
ê
d
z
'
l
t
z
f
?
z
he
t
re
rdt
az
,
1
,
1
.
337.
D
oo
d
ran
pxuoltxs f/ca@ froogd, ald. C
'
'
.
.
*
.

-

Z4zdcrol-tlveil&tctt,altl. AxzExo,zvi
..tezp/e
vf:z.,rolgthem ,tegendenzzxderEt/d/4vz,%?6
//f? ooog#.
:
)
,-ö-cha.
p t?p, ald. Ol1t /rt
??z te p?cfd?
e
qr
gwlf
?zè ltzest zfj Hsxortlx IlIran Brabantl
totwzcc/cr
t
lacvt/,zrellle v-??Zeelandgeltttlohkd,doeltv-zzHolland ktraljj'J,ontdltdzdgy'
dzz'
troî-dt
t??à&poedlg vdtzc?-zjj'??cataten ;c0-?:g/rt?t?z-J',b1.338. - Arslo door Keizer uxcHAao '
in #t'
roogdqjseltap 1-c?
Jc,
j.J,
?
k.'#, tertvù,-1t& meesteIlollandselte ftfc/t?zèdieoe
r'
ro ran Gelrs aavt/>z-t?c/c?l, altl. -- OTTo ,door gcy
7
2/'cl llolland al& f''
/twd el-kend , ontzet ALsxo gewapent/f?r/lc.
/?# rtz?l de w//-jxt
/t
)', 1)1. 339. . FzaoRlsV op zfjzztlraal
fdeJ-t
zttr aan del'ege,
?
?
?
,
'
?
g
ge
ko
me
l
t
.
'' 1
J
u
e.z'
.
..
'/
#t o
n
de
r
:
c
?
?
c
çze
--l î
.
r
l
j
zl
g
d
e
v
o
o
g
.
#?
)
,
a
l
d
.
Zt
j
n
F
l
z:lcc/ï
Ji,ald..
titylct?/t'
/tj
y: opstand ï?,Kennemerland tegen de E delen , b1. 310.. ,be K ennemers vallett
.

.

ïn Amstellalltl, îcaar clzsnlty:cuT wtJ'
?z Amslel zlcltmetIten vereenigt en /zd; slot te Vrec-

landhelegeè-t,a1(1. #?
J'lteemtUtreclltntetlten z'
;
zL,bl.311.-- Scltttlf
'tzz-c/zdefft?zlltenler,
grcozden /?f7& , '
welke t/(
?t?:-zzkx '
'
t:alt Persi
jn geslagen z/
Jprt&zl, altl. . E er&tc
/lcz?#:J@'
??g693rstlt fzlrtzt'
//'
'Fxaoltxs,ondek.toezzgtrtzzè&TuEIO,bl.312, Zî
jnzzzïe
vflz/tft/togt
tegen,de 'F'
t'
e
vr-Fz-v-cztdzl, ald. Alianoegen ran FLonxs V'tegen xLslo,b1.343. Zqj'
lrol-dt :?3:r lèai-en atoet ten Jczlt/tluitgczet, bl.344. Jkx van Henegouwen hrel-dtzfj'
z?c
magt z'
zzllollantlttit,ald. Kerlotlhl1
q,e'
/
llzzhetdoelttert
je ran Graaf pzzonlsV aan#t?0è
-

'

-

zoon dc.
v Ik
rolthtge rattEngeland, bl. 315.

316.

N iettîre togt tegen de fz
F et
vf.
-li'
rïdzdx ,bl.

Zi
i Irordett z
rcz-t
v/tztzc
l en het J?
'/c van ftYzlïzl#t
zaxzsM4 gevonden , bl. 317. %.
ê'
-z z
*J
#?
-z
#' wx

Gehoorte wc'
zz eelt zppzà van pzzoRxs V , ald. - N zeuwe /z?1'
Y:Jï
7i#/zl#:r1cn#:JïA#:?lm et
.

Engeland, ald. - - Belangri
jk verdl-ag z?lcz Utrecht, b1. 318. Graaf Fzzonls tot
ev
c/l:zt/t
vp/ztzz in de g:,
vc/àz'//:z! de& f//z
rt?c/tfz-c/z:zz Biaeeltop.
g gekozen, vere
f ènt de t?azct?niglteden ,
?-?è Utreeh!, bl. 349. Ilù'
.' komt #:zz Bl-secltop te pzzllp tegen Amslelen
'
W oerden , b1.350.

K oè-dert #z-6rt,&t?.
?'eene ?*?fz'z46zhelooning ,b1.351.

Ilarde r@/'
?--

1

11

vtpcc?-dt
?vz 0p welke Amstel zvc/z vndf Itetn zlcrzpdz?/' ald. -- Ook W oerden m oet :r:ldra
toe orergaatt, b1. 352. - Fzaosls V vordt
$ ontJ'lagen wczz #c leenhltlde o/or
Zuid-hi
lloell
land
aan Braband , bl. 353. - Ili
1
'm enzt
zzkl
t.'
Jzl den krl
#'
#
t..
l
jk llzwzac/iezlBraband
.
en Gelre,ald.- Geraakt ï,z oorl
o
g
m
e
t
de
W
e
et
kn
rl
e
ze
n , velke gelteel fczz onder ge'
hragt zf
l/z-t/6zl, b1. 351. - Hk
teidene /ttpz'f'
ct?/:vz, :zz
j etl
kltt ï'
?z Waelesne
t-Friesland vet-selal
vel-teent Xonnikendam en Xedet
ublik t?nderaelielDool-regten , d. '- Texelonder-

'
ltl/z./Jcvz,eltï:1NYest-Friesland dj
j'ic?zen '
ztêt
?t
jzzzz.aangelegd , ald. 3I
'z-.
#v?Jp.
jy'
t
?zzonder de
Zeetttosolte Edelen, b1.355. . Kelen Fli
?z/d'
?
kf
?zz GvI van Vlaanderen, ald. Dl-etl.
n
@'
r?-drdzztegen Fzzortls,altl.

Grx lazldt op W alchcr.en en helegertXiddelllurg ,doch z/
Jtlrdz
.

genoodzaakt/?cJeilalîd te '
rck-îtzft
?t
zz,bl.356.- Sz
) neemtpzzonls Y te l-ztltzf&r t'
l-ol6tof:t
Itechtt?vlz-J-, loelkevc#/,
tltli?.j't
?zz1-s zzc/laalkdezfzr/qvpz-tztzi-ran c/rz-:,door GIJXhenoem dees
-c/à:ïtf'tg-eden , te t/zdfft,z-i/
hc?//dzzs b1. 357. - H ttvtne z/,
z
l
-/'
.
vpz-f?tzJ!, b1. 358. - Froltls vel'zoellt

zzc/z ntetwt
?z-.
vc//<l#t
??z:ZeeutrsclteEdelelt, b1.359. ll1
j #,
/-0?.
j,'
J'mede'
z?clrdelty-opzz
z
tltzzz Schotland, '
traaronl /',
'
Jj na@r Engeland vertl-ekt, ald. Staatz'
l
p-zîcaqlbepl-îthtelt
r
daaî-op c/, bl.360. Hi)%hegee
/tzz-c/znaar Friesland :zzö'eltenktSlavoren verscltel
-dene
.

vooî-l-egten , ald.
D e oorlog m et Vlaandel
.en op '
zpz
-t
dtê??
,
l u'
itgeharaten , dpc/z door
J'zlq
vq
vc/lczli/ozlâ'f van den Koning rtzzèEngeland lrordt ct?zàbez
vtand gxc/'
?-/.#/n, ald. ,Dt
a

vi
jandelù,-i/zt,t/t?zllbek-rat,e'
n door een zdz-t
dà/e?/ldzztoapenetl-lsland gevolgd:bl.361., Gcz
van Ylaallderen hernl-euu:tJ6zzkrùz!, docltzf
l/o-J?htZeeland geslagenl, ald. -- E '
z
êzt#c
'
rtzzzden Fcy-zY,
4,,b1.362.- Aïadeellz '
zlc.
r/ppzzt/rool.iIelland tusaehelt Engeland en Vlaanderen, ald.e.
#=# Hetgerolg t/tzc'
%.g c:zzverhoîld valty'JuoRls V met Fr
<a
'nltri
rzltzzz%I
'
j.k ,altl.
Jnltoud '
zêtzazdat '
zldr/p/zz# , b1. 363. - - Alganoeycn van Engeland daarover, e1tptwz-zzgvz/
opz lïet te keeî.te vtzczl,b1.361.
H eerschzaclttlge lt'
#t?t
dli'
k?,j
,
?'
:zzvan fftlz?z-zléx snuxltl:

op het yrccfwc/ktz;?
a van llolland, b1.365. DeE #clc?zepanllen zanten rcajzt??zGraaf
y'zuoltxs V ,bl. 366. JAx ran Kuil
kl
belooftJz:zzh4'
t
v/t'
fx# van Engelalltl, alk
vmede'
rtlz:
Vlaanderen en Braband, b1. 369. L'eall6l-t ozzz#czlGraaj't?
/y te lz
-p/t
?zz, 1)1.370.

KIJXIC rerklaart y'zuonls V den ool-log ,b1.370.

Fzuoltls Y veî-zoent Amstelen AYoergcn

wzt
?r de vylcftzge
vc/ltvy der vAx zclrsxs te Utrecht,bl.371. Ilq)-begee
ftzlcltzlc devt
wztzalft)'
d t'yade '
zêtzl/t
'tfz.
p-zC
qgf,b1.372. L'ttlten UtrechtIool-dt1!7-geoangent
gt?zl/zzlcl!,ltaaî.
het J'Jt?J'Kroonenburg, e1t wcfzz daar zltztzz.dat te qluiden gevoet'd, b1. 373.
D e landrcfc,
zzanellen derleaarta en om rzngen het Z'JP;. te Icater en te land, bl. 371. D e eedgczit///'czz heslllqtent rzuonls V te îtzzkt/ meg te zltlcrc?z, bl.375.
Op '
ztlcrj.z'aaltgeltoudim ,

d?rtyvzf>kxt
?vèzù
n Gz-tzce/'onöA:f'let
len,ald..
= 'de

Ziin Jù'/czebalsemd en fe Alltlnaar, lateî'

.
/t
?Ri%l
nsburg
,he-xql
e
U -aktc'
'aven ,b1. 376- Orerzlgtwtza
z zf
pMz
/èkal
r en z'
p.'
J
zlc verrigthtgc,z,
#
M.
e
..e
bl. 377. -. D e E #t
?/czz'
zl/zzèZuid-llolland,op zg.,o?leg't
?zlcy?cjxt
.
g
dzlodt
kpzzz?g hùeengekonten,noo-

t
/ïgdazden Grcc/'ran l'
Ienegouwen herwaarts,bI.381.-- Deze zendtzf
di
.j
zlhroederGc1,
e zf-c/z naar Kroonenburg hegee
vft.ald. - D 2-t J'J/J lrordt door de landzaten, ondet.
zaosp '
tltz?z Kleefhelegerd, lrelke #czzKonhlg '
dltzzè Engelalld vorzoellt, den zoon ran y'
zaoltis

ovet. te zcrtasol, ald. - D e Graaf '
?JJZZ Kleef tteemt hetJ?:Z?/?Jvan hethelez op zvc/l,
b1. 382. . - Orergare rtzzz Kroonenburg ,b1. 383.
k.
utévdl
De
Gl
-aaf '
tltzvzKleefulord
a
'
7/pte
n
e
e
nl
ge
n
#d
r
zant
e
nge
zwo
re
l
t
A
t
/
:
J
t
?
Z
I
aaz
t
.
'
,
j
.
rol
kö
.
z
t
l
t
/
:
t
/
t
?
pt
.
i
,
#
.
..j
ateéyzrpz?,ald. Lot.

.

'
qxerallcn Jcr orerlge ét
Wpczkt/t?zdzl,b1.381. DcGraa;rtzyzKleefneemtltct&?/t&l-/ylzr
o
p
z
z
c
/
t
,
do
c
l
t
z
'
t
l
/
r
t
/
;
s
po
ed'
ig genoodzaakt hetaan Avsxxssaf tcataan,ald.- Enukno
hottdt tpzz-/pvw
.e1tGraaf zAxlinEngeland,bl.385. /**
/rerzoekt,datpzczzeenzgeE #t
?.

len e-n .wztzz?zlezz del-waarts zende,. om m et c/dzè*..Fieugdigel.
tK orstteoygyyz-/kcxfp/ca , aldz.
D e W zz-à-c/àcp valt Utrecht valt vzzHolland, ald.
K erraet Xuiden, hrengt de #F:,
#J'kt tot tzt
vftzzzd e1thetegertnledemblilt,bl. 386.
Xiddelburg teljrd/?
:/
derieFze/lt7
c
d
r
t
l
j
'
d
do
or
-j
znfz
??gerl helegerd, ald.
Avsxxss trekt naar Zeeland. doclb rökdr den-.'
tlù-cvkd
a.eeds '
rcrtfltit?wlczz, b1.387. - Al-gbvaan tegeltAvsxxEs,en Aït
%*
dlz?/
J:pogingen 1f
J Enge.

-

lalld, om denJ'lzv:zlGraaf teertangen ,ald. - JAx l treedtJ/zdfdedocltterran Kozlï'
ng EocAuo ï'
zzdelteoltt,bl.388. kelojtc?z hem tedier gelegenlteid afgedwongen,
ald. - Avsxxss ontzet Xedcmblik ,b1.389.
Aankomat wtïwt zxx l te V'
eere, ald.
F Ax soRssLsx m aakt zz
'c/z m eester ra'
n ltet gezag ,en Avsxxss ie genoodzaakt het land
te rerltzft?
zz,b1. 390. JAx l onderwerpt de f'f'ce
yf-Fr.
i:z6x ,bl. 391. - K erdrag door

vtx roltsErsx metden firtztz
/ aanî
gegaan,b1.392.. Rsxssss verraderli
jk ten ralge-

J,.J#J,alp. - Grootgezag van v-kxsonssLEx) bl.393. - K erdrag zaelYlaandçrencczt-

X H O V D.

X111

al
d.
toud
rcz
?)f.
dg-t verdrag , bl.391. - ffrvz-t
v/t
w fdool.ddzzkl-anelt
'op '
pcyt
te
ge
n llolInl
land
gepre
di
p-1co'
tzalij
bl.395.- D e Frï:z'c/t:
Utrecht
onder z'
f
g-x herel, lrordt
rerelagevt,ald. VAN noRsexzEx haalt Adzzz orer tot hetz'/zzïit
?zz'
t?czzeen verbond ,ald-lnltoud t/ctzrwtzzz,ald. N ieuwe '
lztp6îzzw dozvoorzzende,verlangt vwx soRsExzMx ltet.
vlt
?I

ran GussnEcl4.
r ran lJ
'sselstein te Jczcfrt
azt, 1:1.396.

Heldhaftige,doeltrergee
faehe

tlcrtplïéxïzlg ran hetelot door SSRTHA ran Arkel,ald.- VAxBonsExzsx wordt:,*m ede>
'eechonken , bl.397. -- M ienoegen ztg t
kkz ltem , ald. - S ï
J'm engt zïc/à'
in ::;?: regtzaak
tt
?Dordrecht, ald. Tegeltstand t&r D ordeche Scltepenen , bl.398. ' Dordrecht hele-

p,
xt?r#,bl.399. VAx Boltss1
xzux heà.lttz't den Graa; naar Zeeland te '
zlpt
?ré?z?,bl.400.Op '
ttlc,jx dek-lraarta wordt /?f
J n.vtgehaald , klaal.Dclftgeroel-d en aldaal-'
tldrz/zopz.t/,ald.- .
Zi
jn dood /?::
.//deltpzz#tyrgxtz,
zzc
g van.denftz/
.7-?
.zk?7Arocoten gerolge,b1.401.- JAxIwerpt
zïc/z i'
n de armen van AvsxxEs, ald. D iena gezag v-x ltet pat?
t
vfvzz'
?-,bl. 402.
Zoelt
van vAxsolzssxzExsmaagechap p?c/'zl
jneplp/zlc&z?cca-.v,ald. AvsxxEsaalletellingdoor

.

lldy..
vc/àpz-#t?z?t
?Hollandaclte q
vfcf
A az bezegeld , en rcz-/kplk# m et F?cc'
?-om trentdem oordenaat's
'
rtzzs Fxzonzs V , bl.103.
îvest-Fl'iesland ontrangt z/v-d?
,ftt,: keuren t
?:?Enkl
auizen etttds

'
rrïj/?cddzl,ald. D ood '
rcwzz.
kx l,ald. Zf)'n karakter,bl.101. Alet //:0n.ö't61./è
heikvtzzzz/l?zz-.
vder otldeGz-crczzz'al'
tHnlland uit,ald. Bl-x
çt
vehop Hsxnnlx valtUtrcclat
tl-ekt tdzz ool'log f:pcozdenGraaf '
tlt
z.
?zGulik, ald. - Onlusten metdeDz-dv?f/lt?rkrp/dere, welkewàcl hehttlp der Friezen,zkjneJc?krftyzl'
vernlaan,b1.405. lkroelilîgelt
f,
?z Drenthe, alt
l.
D ood de& Wz-q
vq
vc//tyzat
v, b1. 406.
JA& ran Nassau volgt /zdz?z op ,
1al.407. - Bestrl
jdt den Alr/.
vsz'
.
#.
vclt?
.
p nalbKeulen en deffcz?zdépz6r.
v,dieàlz'fUtrecht
vetjaagd '
l
.
f
c/y-dt?.
zz, ald. Alnersfoorthelegel-d :?lverwoest,altl. JAx van Kassau veafo'; zj,
)'
n zetel te Devcnter, ald.
'
Utrecht door zws
crlER van Boesichem orerront#:/# , ald. - s'
lxozuAAs ran Katsheratelt ahlaar de ol.de, bl. 108.
Xlagten rcgt?
zz
z/c?z Bg
-seehop , ald. , W /
.oeL rczz rele J'feden '
rcvz ltet Boven-sticht; m hlder v àloz
?J.rv,'
jxc
toestand van het Benetlen-sticht, ald. - Utrecht grootendeels doot. Jrtzzkd vertroeö.t,

1)1. 409. De #z%.
J'
c/?/p doetafatand van z'
./d:waardlf
gltel
'd, ald. JAx van Zirclk
daal.toe'
zhcr/dt?r/?oz,ald.- Zjlley/tgé-p?vcx tel.verheterg-ngderf
jxt
?cz,f:/,
?
r
y'/c/?cz-t/ ald. Zfjne
#z.?
7: brieoen tedl-etteindeéxtgcr/?yl, 191.410. - S'
J aallraardt/?V kiedobit wczzToul,
bl. *11. - A'
VZLLEAI BERTHOLD razt Xechelen volgt hem op , lrl-ena F/dcz-e
vc/lzl,
/c/t/zy'ta
ooglîterken tegen llolland ntl-slukken , ald.. Tteeedragt ?zè ltetSticht,ald.. D e #,
?â'-

qv
cllop op llet/?u'
l&Lichtenberggerangen gezet, ald. Z'
jn aanbod tot'
lzc#cz-l:véyxg
zl
jhlel.'
lrtztzr#z
t
z
ux/zcz-# door t/:zzPaut
vU
zxcàtlczr
U
za'dk-t/'
. bl.412. #z
rektzzldz eene ycz.z
gâ.uV t
u4
.

Utrecht op , docltde /y?z?-,
v ulelgel-en pdcpz hlllnen te laten , ald. .
/.
/t../ratt
c<:v
fx de landen wlzzAmstel e1tAvoerden , ald. K eldslag f'zzevq
vc/tczlde Wz-d-q
vc/à/pw:lf
J'ke :zz
zzlcckrf tegen

Ilollattdsclte p/t?v?t&zzop deHooye svoerd, 1)1.413.

Deeerate lrorden '
/lcre
v/tzt
jxcz'
!en de

Az
-we
vc/à/p anetttlelt,ra'r1do.lI. Aanzl
Zjjn-elf
j/c?cf
ePt
rechthjgezet,ald.- Uithrez-ding '
rtzzzGelre's m agt onder o'
n'
tztzrzzldeze Gz'tzc/'etond,bl.411.
Zi
j
l'
tf'
zo/f'
lnet Utrechtdoor een rredesrevdrag j
'2
-:?#z
x#. Inhottd t/tzcrrt
zzl, bl. 415.
Overeen,>:l
,j
iponxf tuesehen den ffy-tz/z/-en /àt
?/'kapl'ttel'
/
JczlXanten,bl.416. Ihj J'JU'
J;eel'
t/?pzlt&
genootechap zzzcr ondel-seheidene F-tlz'e
vrt?
zzter /p:zf?tzrïzd,g wl,
?zdett landrrede,ald. N eem t
deel ï?z de tjzcz-c/àz'//t?zz oret.de rt/tw t/fjwc/
lcp van Braband, bl.117. Geraakttzczède
rt/tv#j-e
'
vc/ztz/?raltllolland, 1)1.418. Ilulprerbond metUlrechtettVlaanderengeeloten,
ald. OvTo hcrt?z-t/z ziclt tot een Ftv-?
z/g
-l.rtvfnaal.het H.Land ,dien Jfj eehter niet
fpz?ti
't?rz?t?cznr. ald. Ket.
qvclteidene é't/é'c/lïl/f
yazlraarhtJ'
Jjgenîengd krordt,a1(
1.- #ï
Jtrelvt yzze/'den Gl.aaf rczl Gulilk tegevt#dvzJartehlsseltop rtzzèKeulen op , '
lrelke t??
J:'
r.

.

-

.

koonnen :z! gerangelt,éxt'zltlazàtyzl'
trordt, b1. 419.

*

Banvloek dd,
#êf
l:,j,':orer it?
z?z uitge-

cpr//tcrl, b1. 420. Ihj ondet-qgtc?::?rden W?e
.
v.
vc/?tw ran Utrechtfegen deKennenters,
en /?cz.J0-t)
,-dtzkx vanBraband ul-tltoqfdez'
j'
ner ctzzdâ-prtzi-czzop Tiel, ald. Ongenoext?zzm etde >ltz# Zulphen,al(l.. D ood '
rtzzz o'
r'
zo 11,ald. ZL)
''n karakter, bl.421.
tj
Keleeteden door Jcz?zhegyllt
vtzgd,ald. Keranderhîg door /?:p'
l.
in zù'
x lrapenaan6
<ebl-agt,bl.422. Z'
jn zoon nslxoco lrolgtltem op,ald. Geeeltillen wzerBraband,welkedoor hetzw/d
zf./e?zvan een Jtzptf,
prcA e'
indg.
gen,ald. Jjbonderlç
-l.kverhond
zvt
vz-c/àcoz Gelre en Keulen, b1.623.- Na den dood zjns
' eoltoonraders, den Hertog
van Limburg, etelt nElwoun zlkh.ïzzhetlczïr van #z
?::zd.vhertogdom ,ald. Wt)'het
.

àz
'zlddz-îppe overlv''#t??zpï
J'?l:z-geînalin doen pïc/èver&cheidene z?1e(&(&z?éYz'J.daarnaal.op,
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b1. 421. - Grttaf VAx nEx MERO draagtrz
)'A/Cvegt:)zop Limburg aan Ilertog zAx
xan Braband orer, b1. 125. RElxoun I rat de ?
,/
Jt'
/p:w.
v op ,ald. K erdeeldlteid v-zlLimburg, b1. 426. #Q?l Ireerszl
jdeîb'
rc/-e
vft
da-/c; nlen zzc/à door holtdgenooten,ald.
Ilertog zAx steltt
?cncgnl'nnell
jkee
vc/lz
?ri-lrz-wz4xvoor,diedoot.Rslxocn rel-worpen '
ztlpr#z,
. fJ

..

ald.
D e Heî-toz
t
?pt
?t/' de
z
tll
ca/t&lùi
/zt
?t/cvl, b1. 427. E en ,
?ctz/.
?:z?q
vfï/,
j
'lln# geY
- ?
-z
e' etoten , ald.
N g.etttre ?t
,z.r/pfzrvrz.zzg van #c?z krv. .g , b1. 428.
Al
ken helegerd doot.
Jc holldgenooten t/c;- Geldeî-achen , altl. .

F rttohteloos t'
t-achten p?'
?:?
-rczl/tzwzy,
#c/z: m o-

é
':,?#//:f/.t?z?, deIlerrt
gcoz
e
vc/?vz-/-k/xt
y?ztre
te
wc
/-t
u/
?
g/'
/z?6'
zz, bl. 429. De r(,
jtz??f&Jj'klteden Fz:zz
-rzz,,
b1. 430.
kt '
)?cc/?- Arragon, doeh de ool-log lctlta#/' voort, en '
n/rt//'
f'
ltevgger :ztzzkl11,
e rc?-?J:
y.
&f????,vl, altl.- llslxouo l t'
l-aelttzzc/zdoot.t?:??ltumell
j-k wzcr de
.

.-

docltter #t?v Gl-avetl rtzzz Y laantleren, te '
?
Jf?/-,
v/'t
?l-/tc'?, bl. 131. Fzuonls V van Holland
Z1
*
)*&/0rtt1t1)ra1)a11d1 ald.uw- Tieldoot.uElxoun le
f'
I1frJt
l
'
?kO/?ae?'
tj bl.132. 'e
kiest
$
-Graren,
z/pkt/gt?zlt/t//v
cvz t'
t-ehken /
:(7- dt
?'
îlslderitlfa
ran
I
lei
t
ou
.
z
t
x
t
e
l
u
,
:
x
.
g
r
el
ke
l
t
e
t
pl
att
e 1and
U
G
f'
-'
z r
K.
vertcoeö.t. bl- 433. - - ATa '
?
7?-?
,
zc/?;cJ/&zc pogingen tot /?t?v?àV/:'
/t?&-p,
zî', lrordt de ia-t.y.,jw
voortzezet, ald.
Dool. eene '
d/
Jc/.
?cwtevc/dpre
vz
-v?g geetaakt, doelt zcct/t
dr Itervat, bl.
431.-- D e rcy-/./gzu-kccc//
,
zz/?c valt timburg doet c-/krt
zwt/van haroregten cc?zzAxvavt
Braband, 1)1.435.
llslxouo l en de zï
-j
zl:zzdl-agen #tzcrdp/tgt?zzIzimburg op ctzzlde
w

Gz-tzr:zz valt Luxeinburg, ald.

Hertog zAx tracltt lten te v.
,c?-rt'
?vâ.
:zz,bl.436.. H'
j

alaat ltet lt?/tx root. A'
/
rocringen,ald.
Do,
5t?;z#,<:,?t?t?;6)z raît Gelre trekken tegen /lt?z?L
op , ald.
-4atlapraak '
rcrzllertog zakx aa'tzz
r?zt
-j
?L'endell
,,bl.1:
)7.. Feldslag en /?é'
al,
iseelîde t/rcr?czr
zlo?z-l?,jx dea Ilertoga //?
.r
./s
voeringen,bl.438.- RxlxounIgerangengenoG etr,
igtl
g z,tpt/?-dt?:ldoor de W rc/ytzz?c/cr.
v heltaatd , bI.4.11.
wzczz, bl. 140.
E del-

g
dnoedzge /?t?/?c'??c?t?/J-z?g valtden Graaf 'tltzvzNassau, 1,1.412.
en a.
/tz,
?-f.
vsz-J,j.
cz
/?cp '
valt Kculen , ald.

Jkh-eede /?cz?#c/,
?t,f
-./
z:met

be JJZ-J/.y bll
jf
'top tzt
z?pl.zt?/c,
?
-z?,
p tlan ccxvalt

vlaanderen roorldul-en,1)1.413. Krltehteloos poogt t'
/:L'l
-sschop van Kameri
jk parzf
j
:
z
z
f
e
5
c
?
J
?
c
t
?
?
J
/
t
'
?
?
,
,
a
l
t
l
.
Op
nl
e
uw
o
'
?
z
l
rf
t
z
p
à
f
de
#?
2
?
'
4
x
.
do
e
l
b
t
p
/
r
t
/
/
.
e
i
nde
l
i
,
j
k :00,*
'
e
f
.
k
.
l
@
'
*
den Koning ,
?
7tz,
?,
lFrankri
g.lt hentiddeld ,bl. 111.

.

Dt-tt
,kkeltde ltte
v/dyzopGelre,tengevolge

?JR tfz-:zzoorlog, b1. 415.. RElxovn letaattzJzl
jnez-?àit???z,
j'/:?laan den Graaf z
?
Jl,
AZ
vlaanderellaf,altl. Dezoetelt#c?zHeer'
rcfzzVallkenburg totz.
j'n t
b'
tadhouderop:z.Gelre
aan.bl.416. . Lalîglvlj-liz
.ert
??-r?
Yènl-ng rc/?lden cc/tfc/-q
/
vfcp#,bl.117. llslxoco 1
'

*--

ee

u
.
'

.

-

e
hlùft
eoltter Ièet J//J
.'
>/cgezag ,
14 Gelre voei'en, ald.

he
rlit:/Jt)?'t//'door den KeI.zer

/?,t?f.-/.):?/rcgc
#
Jz
-:zc/oror Fricslantlop-z,cf
z, b1. 1.
i8. - f'et-dere wc/g?/,
??,
?,
?o?zy.czz heln door #:zz
- '
r

hreizer,t??èlater doot.den Tcdz,
vnerleoztd, altl. hlel-zet-lfjltoy
5t?v/z
lvv,
Jz?g ter zakewtz'
?z
ctzwgce
s
'p/61d Jtz:?# ,1:1. 119. . - Borne belegerd d/pr nElxouo's acltttJt/cz-r
vc/icrj-, doclt het
beteg op 't
b
xA't?l-zcop,
v laö.t t?/w
tgcs?-t?/ct
cz3,ald. ltElxoun l kl
-eu
vt '.
vh'eizeî-szt
)
,'detegenFranlkTi
.
1
'k, bl* 450. .
IIq)-reî-ltlaartzl-eltroor h-e'
izel.ALIIRECHT,altl. -f'mel.loring zi
jner
doeltte1.J?zcf'deîtE '
r/grtzc/ raltKleef,ald. K erx
veltillende;?t!?
-J.feltc>zoorlogelt'
?m@/zrv,
?d
'
,
.

ltl'j
el gteemt, b1. 451. - Fi-iesland roortdtt'
î-oîld door pp?
rz
yzz?t?yz/tzpf/z-c/lt
?oltlusten ge-- de

z'cltoktj b1. 452.
yeöpoopct ald.

D e F'
r?
-6z::?lrok-den rtz?z oîtdeè-aclteidene kante?ttet. /tz
rlzïq
vtlltzr; aanToeruetingen ::z scltikkglîgen daak-too g:zntzck
t-/, bl. :5a. Jlunne

vlootve'
t.laatFriesland,a1(1.. Z'
j Jtznt/cozteTunis,1)1.451. DeGraaf rco?,Luxemburg tot /àzz'
?z oppel.hoofd gekozen, alt
l. Hltnnerpr.
z-zr
f
jw/'z
-pt
jxt
?ozaldaar cn in A:f.#.
Laltd , ald.

Ool.deel '
?Jlzz een l'
z
p'
/
t/,ja
r6z?/pJ'orer de F'
r/czt?kz, b1. 455. Friesland doolfà/we
vc/àt?zz Fivelingo en
Groningen ald. Opn.tand z'zz het Oldampt en de Jpze
vfrc/tt?zltegen,den s'.
?
rz-q
vc/lpp van llunster,b1.156. D eWz'lé-c/àt?pspreektoret.deoproerigen #trzlhtzvz'
ttit, b1.457. K a'
n lczWt,
tlrcrqv/.r/t?zzzz-xcjxcvz en céz?-abcl?/##z-p,j>
'czz getelsterd , ald.- .K eî-hond

.

kanten z
/ccrf
ict/ïgf'nten z()'ne/ttïzkdc/lcj'ze,ald. Dt.t
l,
kkendegerolgen zltzx den kerkhan

voor de J'c/t,
?:J#z'
g verklaarde landscltappen ,b1. 458. K eepest:;zltongerenood tdïz-r:r:z:
dezevt?k/
cprvf:'
zz horendzen : ald. '&W ïz-œc/d/p.
vopvolger/àc0z#:/fzachter'
z?!:/'ltelt,bl.459.- .

Kerralz,Jzzhetffcz-zcrltjà gezag O:,Friesland:al(l. Ondeîwlhtge J'krz-z-rt,
rlder E delen ,
ald. Oorapl.ong '
rczzde yw
?tzr/ï
p'
pz)der k
ic/zz-crzvzfjvr.
v en Aofkoopera. J ard en #?,
é?z,
r dez e'
r plrf
j'
jseltappen, b1.460. - De'ltlz-z-fen metdeltWz-wq
vc/h/.prtz?zAlunsterdoor ::z?z'
ge gt/ct
vlt
?/?
p
r'inzzhjgelegd, b1.461. Zoenhl>g-e
f de& Wze
vz-c/?/jpq
vhij #.
J:gelegeltheid,
.

.
îcordtdoor dett-Ptz?tJ'elt,#:0z Kel-zer ipizmcc/i//-jxd, bl. 462. - T'
l
risten :-s Friesland ett
de Ommelanden ,ald. F oorregten #t
?:zFrzezen,doorScïzcr Ruooxzp toegestaan ,ald.
s1f
u
r
y,1f.
yap okteretroonll#;?,J'/'z? aldaar. ('
?.
???cî
-? t?o??, de f/(-?
;-t?.
??te /?et-stellen , bl. 463. - Dpit
W.
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iandrrede v7
,z Fricsland hezlroretl,ald. - 'Fz
jzcz,c?zregtk
v legl'
lîgïzlFivelingo,b1.461. .
-r
T'
t
r
i
s
t
e
n
/
?
t
'
)
'
de
r
'
t
?
:
/
x
?
.
'
t
?
zJ
v
?
,
j
<
f
o
t
r
e
d
ge
t
.
,
a
l
d.
I
l
e
t
z
'
t
'
g
f
'
r
a
n
t
/
:zfett
?0-/êJ.lt
?geldtAp
zk ï0t
Friesland, ald. - Zankenspanning #:r kloosters ï'z tle Ommelanden fegen t/czz lt,
isn
tv
cltop
WJM Alunster, b1.165. Ferholld rzftvâ-clt?'z eenlge E delen t?zz de 5?/,:-,j-z..
v van Groni/1#en ,ald. Bo?ldgentootschap t/z-cr atad m et de ffzlziq
s
-,Lal. 416. . Sleelttez-/.c,
tz,
vz-prj.r/ë?-.
.
y
/
c
t
?
z
z
i
1
t
Fr
i
es
l
and
,
b1
.
467.
Zt
r
are
z
'
cw/
p
:
z
z
hi
)
c
f
?
3
?
c
oce
l
s
t
rooml
ng
ï
z
è
dat
ge
der #z
7
.
-

,
?#
J:.
vf',ald.

Grootgetalkloosterll,
ngen c/#tfcr, ald.- DeKel-zer /?Ct
z
J
xV-tIktnxlxocp
31
'agt cczzIlent #tzcr/??
;
./
verleelld , dcc/t nl-et '
?1z'fj
,'
c/:.
/'
::z#,bl.468. Kerbond t?/,
##c/?d?zGroningen e1tDrenthe,
ald.- I'
legeringloo&ltel'
d ï.
zzFriesland, 131.469.- Slavoren huldlkt Fzaonxs V , ald.Tmist pzztff de MuxkxanA's,ald. - Inrloed de'
rUtrecltteclteWl-vvc/à/py.
ycvzaldaar ,bl.471.
Gl-ooter ï:?'
?
JJt?:# der .
fft?//tzz?dcr,
v, ald.-- Graaf
, zAx lraa Holland hescltenkt Stavoren
tlcz'
'
lGelre m et de /c:?#6'
?z ttlssclten ltet Vlie en de EemsN alf
l.
,.

tlczz Friesland , bl. 472.
Tlrl
-aten der
en Groningen , ald.
Staati-zlz?ffïrjxc toeatand '
E delelt,ald. - Braband t0t groot aanzien g:iltypzv?zczl,bl. 473. D ood van Jfdrr/v

uuxoltlx llI, ald. - Zi)'ne /?:r
j,'
?1:?,
v;Q'
ï:?,
jxder landzat:zz,b1.i71. Ttvl-aten tytlcr de
'
z,tltwWfje
vc/icp zjjner èïvk#t
?rt,vz, ald. De #z'
.
vé'
c/?p/.
? ran Luik t'
raeht#'
?:cvoor zz-cl,te
'
z?crzccrrc?z, bl. 475. llExnnlx, de pzl#é'f:zoon&ala Sèrftg geltuldl
kd,aldz - De
-

Skz'fog.
l
-n-wedulre ALEIn tl-aeltt de '
z-cvdv-ïz?.g op haren f'
M'c:t/dzlzoon zAx orer tedz-cgcal,

b1.176.

Twisten t/tzco-/rc'
r door t/czè rrl
jtrzlligen J/k'/'
cz:?# '
van HExnRlxgeëz'
ndigd,

ald. . JAx .l al& Scr/'/%-,c.' ze
h'
z
.477. #ùdlrin'zt
azBisx
vehop rtzzzLuik,
* he
-' #c
-' hul
'
%-.
.'d , bl
. *'
ll
ler z?zt
vrcr,ald.- IIj.) /à:z',
#;c//':37,
ald.
Zi
â'
n togt pzctzz
'- Frankri
lk ter rct/lïzz.g z'
L
.
-

ltalldltaaftdetzté,
g6zzz6dzz:rust::'
èreillklteld ï'
zzz'
jlteefcfetb,bl.178.- Kerulerftzïc/s
l
én-ooten y-t?:?zzï:zden Gd/t/t
?re
vc/?-.fïzfz/plzrge
vc/zezèoorlog ,bl.179.- Z4
.'
n ptl,
zk,
?
Jy/f
.j:met
dedocltter #:,
# Graren rcvzLuxemburg ntaakt een cïzldc aan degce
vc/zï/ldzè om trent Limburg,datmetBraband rereenigd Irordt,ald. Krjj''
Z/
JC/JCZyJ opbrengstzf
-jvzcr onderzar:zz,ald. , . Zq'
)'??c rerdere '
tlcv-rïgf'
ïwgpwl, ald. - Belanyrjlke keur #t/pz- Item .gv :l
p:x ,
bl.480. Zi
Jz
-èdood :>zkarakter bl.481.' Z'
4'?zont?rt?rr totdt
?/zn'aattmer z
r:z-lpzld
teye,
ttFrank-ri
jk, wordtdoor J!'
z
jzzopvolger zAN 11nietroortgezet,bl.482.
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z/
?àzzr6?z derN oord-N ederlandeelte/'orsten , bl. 483.- Z/J'hlB--?7:s eeltter J::zlpztdszltlgl,
-t#t
valtltet D ?
,z
,
J?,
ve/z:Rl
j'k,ald.- Hoezz
l'geltltldlgd'
zt?crtf:zz ald. Ug-tgehrel-dltezd .?7J.??,
ltttn yt
?ztz.g, bl. 484.- #?
,
z???lc ltofltottdlng :zè holktoet,ald.- Huntle J-tztzr/u''keehtb

togt:zz door het land, om regt te t?t?
/dz?cvl, bl.485.- W i
-l'ze'
tlczzrtget-lltgstto'r
-m :,?,

T
vtaateregellng , ald.- '.
vF-tlz'e
vf:z? hîkom sten , ald. - Groot gclz-t?# det. ff/r:c/èrxc/tc

Bhscltoppen, bl. 486.- JFl
jzeAàzzz?zcr'
verkiezlng, b1.487.- Hoeltetop/?crvc/?z-ct/
door deJlczyïftelswzd/'lten gedeeld'
l
z
fJcz-#,ald.- KeN
lzerli
jkeamhtenaren e'
tt'
z/
J:r:l'
dlkike
ppcvc/è6rpz/z:cr:zzvanltetSlicht,bl.188.- Degeeet:JZ
JI-:eIt'
?
ztdr6/d/t)'kev'
zlrlt?d#det..
nz
?
rl.t
vc/i;p#en op dewciyrvkc etat::l, ald.- Hoezï
in Ftz
?
,f'
?zgeesteljjkczzz/?zondel-eteund '
?
,
/
JeK
r.j '
den,bl. 489. Foorztaamste J1#?
:?z, bl. 490. - On,
zekerlteld ozzzrrdvzz de e
v/.
tzzzze)
kundige gct
vfcltf/zezt/ ran Friesland ,ald.- K erseltillende gezagroerders aldaar ,ald.Hetp?/vwz:zz/tzwtt/evc/:he.vtz'cr,b1.491.- Fergaderingen JZ
JdenO.pe
vfc//at?/yz:,ald.- Ontqv
fcczzder e
vrdtpzzof yt?zncdz?f:zl1'
n Nederland, bl.492.-- TegenkatttLng A r Edelen,bI.
493. - Foordeelen wczz de z'câ'rzkïz?g der .
g'zzz:dzlft?x , bl.491. - Ilttrendig /?:J.f,
?z?4r
.

.

.

der q
vz:tfczzen,gemeenten , altl.- M agt en '
zhtlprr:gft
?oz de& adels,bl.195. - Ontetaan
te om dtzcz
z-zszopgenom en te ztl/rtp?.
z,
der Az'##:r.
5.
c#lp , bl. 496. - Jard ezz rerelùeh,
.

bl.497.- Hoedezzlclfà-c/dcppfj ïzlNederland tegen h,et6s
'zl#cder 13eEeuzo,zswz:wzgetteld'
/
zw,
y#ald,- Regtehedeelz'z?l der eteden.ff:li:z?en J'
/r/#àzz,b1.498.- Jyw
l
,
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zs

O U D.
TG lt

1.:,#te
j
z leyl-llg , 1)1. 499.

Op:ait
zr: ltooge gerlg ten , bl. 501,
F :?-J'
cl,.
?-î?
'c,
z?#c
lnetellhlg de'
r hoven rc.
lz heroep ,
rcgl
'
van yrcf/:, bl, 505.
Uitroerhlg z'cozItet '
?
J/0?zlz
%',
-

w.frtl///?è op z?ctzz-cc?znthtdel'e pzz-tv#l#dzz, b1. 502.

bl.501.
F1.j)
-'
Plaatsett en
ald.- Alcerdere lcé-c/àtzrz-vz.g de
.zedelt:zzWzewoont6zz',bl.506. Ferf
'.l
aai
ln.
q del..
$
';cej
.l
.den czzgeholtlren , altl.. Inrzgtzng eener lvrvcrzc/xfzlg en wc?z adellvkee
v/pfc,
zz,altl.
H ug-araad #cr E delen en y6rïzzqgen,bl.507. Gaetmalen en zct
'
jzclraarop#z-t
?gellouden
tct
?rtfdzz, altl. Kleediltg , b1. 509. - kKapenrllstgng #:r E delen , l'liddeî-a :zèItun,
3let.
ç
l'
iens-tnî-tl,
nllell, bl.511. Krà
w
jyslrerktatgen,bl.512. Korming'
zlcfn/z:J'leger,ald.
-

h-rl
.
h
;'
*
q
#x
v&
pll'
f
zt
..
lïf
zJ
xézzbl.513.- lKie.lize'
tcccr/fp
. z
jj'hjj'lotzng hepaaldlrerden,ald.. Wï
p'ze
van,telt ,
5
'J0-,
J#t?te la-ci-i-:zz, ald. Ii-rflgstaktiek te Jcpztf e1tte loatel., bl.511.
f
.

.

kyapeltLng
. c?z hem alln'
ing t/t?r scltepen , bl.515.
Geloapellde J'c/tct
dpo
vzazc-g; op de 'z',i'rieren ,al(1.
Toenem ing ran #:?: Itandel vzl dlt ZJ'dpel-k, ald.
Oorzallen t'
/ïc deu
/ft/lltz'
ntfé-c/lcaz h,
andel /pc,g?
.
:y?.
5-/'z#pzz, b1. 516. . Groote handelwcyzDordrecht,ald.-

.

St
erke/ltz:?#t?Jderst?î/cz
ld:z
y-'opEngeland,ald. Eerete/?/z
lz
l
cvan t
fchal
-ingvl
-ak
ve
heréùx.ch-iet.to lande, a1(1.
Ontstaan ran f&zz ltandel op #c Oostzce, en '
tlcz-ipz
z7d lnet t
?cv?zwtedelt aldaaî., b1. 517.

l'?
#*pc
c,altl.
*r
'/
' r/

Ulrccht de r//rzlctzpzrvl: koopatad '
rczl Nedcrland @-n dl
-t

Jmeè-aclteg
-dello handelateden tothet Stichtheltooî-entle, a1(1. .scz?#t?f

deî.F?-,
?
.:,
zt
?.
?I op t/c Oostzce, altl. - K erdere hv
a'
rtdelsplaataen , bl. 518.

F ooè-lcerpezk

pc?zltandel,en rtlnz-l/lrtp
z?
,
jp
,
s'cl:?z (les lands,ald.
Ilet regt '
rczèntunten t'
zzwz?f??rvltuz
',
f
pr
gé'zz dei-zcloo, altl. -1)1. 519. -- Soorlelt rtzvz .qeldntttntl'lt :9z verschl-llende Jt?z?cppz-z
H aten czz gelrzgten. bl. 520.
K eî-t-e ,
rd:ztyg/czz'
pc?ï eeniye Fr/taec/
ic E detcn wcïtzi-llel
F porfAgz,ald.. F et-det-e eelteepetogten det.kYe#t?r/cz?tfez*.
v?bl. 521. - Steekayeleît t??t

R,
idderfeeetelt,ald.. Jpyjze'
lccc?-t?p de,
4>,-t?t?rt?qrapenspelen,
;,c.
;
à/?/c
,
&zzwerdcît,bl.522...
Ovek-lgezzflqs
pcnxz-ng:zlde& ct/c/q
v,bl.523.- Jf?zzt
.
7'k :x diclttkètnçtt/z-cz-tjjdeiè,al(l.
ïvrei-acltq-l der taal en J'f?/i-/zczz'
rJJZ- e,
n na de #co.
-zïc?T#c Lneuko, b1. 526. -- Geleerdcts
ezzdichtere Jz-dr fl
jden, b1.527. lnatellinyen z
tltzx onderlrv-'
e
p,alcl. #c.
g?/0?.
vzï?
gz-??,
ja

der z-c/èp/zz: kunntelt door do G::.
#z6/,
?
J
r'/cf'
?:'
?
W , b1. 528.
Tl-ap lraarop dezelve ,
:
-??N(
?derland etonden , ald. Karakt
e
rec
he
t
&
de
r
re:
â
f
e
l
m
'
'
ke
n
z
p
cz
z
dg
e
n
f
ï
?
'
#
,
b1
.
529.
#J?
.
tJ
>'
.
*-e
*-#'
e.
#
der J//tfj
-rcr:crzrp.g, ald. . h ettel-a rrz Nedcrlantl,b1.530. Invtocd,#cJ. Chrg.8tendom a
'
ay? do lcq
vc/?tzpzz?,g .
in Netlerla?n
d?-,
b1.531. keklagohjketoeetand dei.s'kderlandectàc
éxcltlcs.fen op ltet 4
?2,
:?f/: der #t
?-J'
cz?#c ceuw , b1.532.

T E R B E T E R IN G E N.
+

. .

1lt llet Eel'ste Dccl, in hetNoorberigt vcl'
alldere lnen 1300 1445 ilt 1300- 1433.
ln Lct Twcede DeclJ Ecrstc Stuk
1445- 1543 i'
tt 1433 1543.

Van bl.5 tot9 veranderc men lletjaartalt)00 1039 in 900 1010.
1,1. 17.de 9,ercgclxan llovclt.))zeker is llet, datde naal'
n van Ilolland enz-'? lees. ))zekcris het, dat
de naaln van 11
-ollaîtd , als gl.
aftl:
stliap , lzet eerstil1 1054 voorkolnt, e11
Graaf olRk V in eell (u
-harter van 1083 Co11l,
e& 11o//czl#cgk,
:'
l7
?,
I,
//à g0noemd wordt.''
.7.
9
)en van hicrdathij enz.'' lees.))envan hier,dat hi
j en zi
jn zoon

ARxor'
rGraven van Gentgeweestzi
jn en deGentenaarsgenoemdworden.''
28. )) 12e
5e

) 151. )) 24e
)) 214. IJ 17e

))en alszoodanig nooit hun regt opgegeven hebben ,'' lees: ))eu als zoodanig nooit hun regtop datgewest opgegeven hebben.''*
))olkchoon noch de zeer korte regeering,'' lees. ))olschoon noch de zecr
korte regeering, na den dood van DIRK 11, enz-''
))doch dat het gescllil onbeslist gelaten is,'' lees: ))doch dat hetgeschil
door hem onbeslistgelaten is-''

))Tweejarenlatererkendeenz.''lees:)Latererkende enz-''
))en zeilden m et meer dan tachtig koggen den dertigsten van Hooi???cf?A?# ,'' lees. )en zeilden den dertigsten van Ilooimaand-''

A 'e eo f-v 4er A 'aêey:.

Zamenltomst vatlXAXEL dekt E :'
z?'
?
Jt)?z#ïyt
?t'
n HEx3lhlx dekt F twc/tttzr.
KAREL de .
A'::z'
?
7/?z#ïy: begiftigtGraaf OIRK 1.
Het sneuvelel) A'an Graaf Ahxoc'
r.
HlLsw xwnxs door haren gemaal bespied.
Hertog GobvRlzo gevangen binnen bordrecltt gebragt.
Het sneuvelen van Graaf rxaoltls 1.
.
Vrouw Ax,xlp overwinl de W est-Friezen.

. tegenoverbl. 9.
)) )) 20.
30.

Huweli
jksvereeniging van AoA met den Graafvan Loon.
Itoning w lLLuxxdoor de W est-Friezen omgebragt.
Bestorming van Santa M arza.
'

37.
60.
71.
184.
194.
)) 258.
)) 307.

Een Friesopenbaart aan Graaf rLohlsV waar zich het li
jk van Koning
w lrrxx bevindl.
FLohxs V brengt olzsBhzcs'
r v.ayzztwr:/ de St. Geertem inne toe.
Overgave van het slot van oxzsBaEcll'
r van lkh seletein.
N ederland OP he@ einde der dertiende eeuw.
@ *

)) 347.
372.

9 396.
)) 483.
N B . De platen voorstellende: w xT'
l': vAx IlAxxsvzos te K aarlem , en die voorstellende
Zzerzkzee door de Vlamingen belegerd in 1301, behooren in bet 2de stuk van het
2de deel.

