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YERRRNIGING VAN BIJNA AL DE NEDERLANDEN ONDER FILIPS VAN BOURGONDIX,
TOT DIE

VAN AL DE SEDERLANDEN ONDKR KEI'ER KAREL V.
**aa - A&* a.

EER STE EOOFBSTFL

VAN Dl

VEREENIGING VAN BIJNA AL DE NEDERLANDEN ONDO

FILIPS YAN BOURGONDIE,
TOT AAN

DEN D00D VAN MIRIA VAN BOURGONDI;
A.Aaa- ** 82.

llossaxb zx zsssxws. Naauweli
jkswasFlxzlpsvan W/lzrg/adz-gtotGraafy'an Ilot-1433-

land en Zeeland gehuldigtl, toen Keizer sxolsxvwo hem op hevigen toon den oorlog 1482

verklaarde,dewi
jlhi
j zich hetbezitover eenige Nctlerlandsche leenen,welke aan het
Ri
jk vervallen waren, had aangematigd (1). FlLlps daarcntegen betuigde bi
j een
opcnbaarstaatsstuk aan t1e Vorsten,dathi
j den Keizcr aangebotlen had,die leenen te
vcrheFen,welkehem nietslechtsuitvaderli
jlte opvolging,maarook van andere bloedvcrwanten ,opvolgersvan zi
jne voorouders,ontwi
jfelbaar toekwamen, zonder dathier
eenigeaanspraaltwcgensvervalling (devolutio)aan den leenheerofdoode hand tepas
kwam , doch dat hem ditgeweigerd wasgeworden; hi
j beschultligttevenssxolsxvwo 4 v.
van deelneming aan den moord zi
l'ns vaders,en van Franschgezindheid (2). Dewaar-ZO
me'
4'
m azn
lleid dezer laatste betigting bli
jkt uit 'sKeizersbrief aan den llertog van Saooç
je, 1434
waarin lli
j schreef: ))De Hertog van Bottrgondiè-, leenman en onderdaan van onsen
van het Roomsche Ri
jk, veracht onze keizerli
jke hoogheid en hetRijk waaraan htj
toch onderwerping verschultligd is, zoodathi
j zelfsniet wilerkennen,wathi
j van ong
en van hetRi
*
i
#k in leen houdt,geli
jk deHertog zi
jn vaderbi
jzi
jn leven erkend had.
paarenboven houdt hi
jin Neder-D uztö'cltland verscheidene A'erstcndommen en lleer(l)v.xIER1s,Chartetb.r.Roll.D.1V.b1.1037.
(2)v.xzxnls,Cltartcrb.1?.Holl.D.l7.bl.1039.

A L G EM EE N E G E SCH IED E N IS

14
33- li
jl
theden,dieaan onsenaan hetRi
j
k moesten.vervallen zi
jn;anderezelfs,welkeons
1482
naarerfregttoebchoaren;cn dit zontlertlatwj er in gekentlwerden,meernog,zelfs
ondanksonze terugeischilag. Onder een Ilaauwen schi
jn van regt en alle achting versmadende,welkehi
jaan zi
jnen Opperl
aeerverschulcligdis,heefthi
j zich dezevorsteli
jl
ke goederen (domeinen)aangematigden houdterzicl
zonregtvaartlig en wetteloosin
staande. Reedssindslang moesten wi
jhem wegenszi
jneverfoci
jelijkeschendingvanhet
regt en om zj-n geest van oproervervolgd lzebllen,maarwi
j hebben nog steedsonzen
arm teruggehouden en hem herhaaltle malen door zi
jne gezanten tot kredelie#entler
gevoelens trachten te brengen, tloor hem aan te SPorony zi
J-ne pligten jegens ons
cn het Ri
jk te vervullen. llaar onze goetlheid heeftbi
jden gezegden llcrtog niets
gebaat;alles heeftschipbreuk geleden op zl
jnc aehtelnosheid,oflieveropzi
jneni
jdelen
lrots. Daarom , getergll door de misdaden dezes Hertogs, hebben wi
j om zi
jae stout%

heid te betcugelen, om hem totpligt en eer terug te brcngen , en om t1e regten van

llet Roomsche Ri
jk te herkrijgen, een verbontlmetden doorluclltigen VorstXAREL,
Koning der Franschen, onzen zeer beminden broeder, tegen den gezegden Hertog

aangegaan. W i
j hebben u van ons voornemen willen verwittigen,op.datgi
ju derwi
jze
zoudt kunnen gedragen , dat onze regten cn di
e tlesRi
jkslzerkregen worden,wanneer
i
j u van den gezegtlen Hertog scheidt en hem geene hulp of ondersland Aerleent,
noch door uwe onderdanen laat verlëenen (1.
).''
Hetontbrak echter den Keizer zel&-en aa
$n magt,om zi
jneaanspralkcndoordewapenen
kracht bj te zetten, ea gelukkig voor y'llulps, dewi
jl dezenog steedsin den kri
jg
.

tusschen Engeland en Frankrç
jk gewilkk-eld was. ln dien langdurigen oorlog hatl
hi
j zestien jaren de Franschen bestretlen, doch sinds de fortuin hun gunstiger toelachte, minder de belangen der Engelschen, zi
jne bondgenooten, bevorderd zonder
evenwelhunne zi
jtle te verlaten. Doorde vereenigde pogingen van geesteli
jke en wereldli
jlte mogendheden, werd eindeli
jk tot eene bevrediging derstri
jtlende Vorsten te
Ht-ras in Jrtoia eene bi
jeenkomst geopend. Xaar hetbewerken van eenen alge2 v. meenen vrede was nietmogeli
jk. De Franschen verlklaarden,datzi
j in geene onderll1
o43
oim.
5 handelingen kontlen tretlen , zoo lang Koning nsynalm VI van E ngeland geen afstand

deed van den troon van Frankrn-'k, welken zi
jn vader Hlrxoltllc V in veertienhonderd
twintiga1seen huweli
jksgoetlmetdejongste doclztervanKAKEL VIverworvcn,en tot
welken men hem zelven in veertienhonderd twee en twintig alswettig Koning geroepeh
had. De Engelsche gezanten braken hierop terstond alleverderehandelingafentrokken
verstoor: weg. Ondertusscllen had Hertog rlrzlps zich meer cn meer genegen getoond,
om metde Franschen den vrede te sluiten. Nadat de bezwaren, wellte zich hiertegen

I1)o: BzuxwTg,#ùl.#.Ducs dcBourg..1'.V.p.39,40.

D E S V A D E R L A X D S,

opdedcn, uit den weg geruimd waren en t1e pauseli
jke afgezanten in naam van den14
331482
. Va
dcr, zi
jn verbond met Ellgeland vnornietig verltlaard en hem van deneed,
om niet dan gezamentli
jk metde Engclschcn vrede te maken,ontheven hadden,trad
hi
j in een afzontlerli
jltverdrag metKXREIZVlI,even voordeelig voorhem a1sdiepverllederend en schandeli
jlt voor dcn Koning. Immersmoestdeze Vorstaanrlxzlpsvergiffenis
verzoeken voor den verraderli
jlten moord aan zz
tx van S/zlrq
gpzl#zr
lin veertienhontlertl

H

negentien gepleegt
l, en verscl
aeitlene stichtingen en giften t0t rustvan de ziel des A'ermoorden beloven. Voorts wertlen rlLlps vele--graafschappen en steden zoo aan deze cn

j en zi
jne wettigenaltogene zi
jde der Sommealselders in Frankrkik afgeslaan. Hi
melingen bleven in hetbezitvan hctgraafschap Boulogne,lai
j zou van alle leenhulde
21v.
en manschap aan,den Koning ontslagen zi
jn, en die Yorstbuiten zi
jn wilgeen ver-He
rfstbontlsluilen metden Keizer,de Koningen van Spanje,L'ngeland ofandere vi
janden m aand
van den Hertog. 'sKonings dochter KATIIARIXX zou aan 'sHertogszoon K.
&RExz, met 1435

een bruidschat van honderd twintigduizend gouden leliën ten huweli
jlt gegeven
worden (1).
Afgevaardigden uit de Hollandsche en Zeeuwsche steden hatldcn aan de vredes-

nnderhandelingen te Jrraw deel genomen,maarncrgensbli
jltt,dat zi
j daarbi
j ietsin
Ni
et
t
e
mi
n
ve
r
we
l
k
t
e
de
zevrede
hetbi
jzontler belang launner gewesten uilgerigt hebben.
algemeene vreugdein Ilolland en Zeeland, diebi
j den oorlog metFrankrt
jk veel
geledcn hadden,en in wellken zi
j zich voorzekernietgemengtlzouden hebben,indien
zi
J' niet onder het gebied van rll-lps van W'
/àzrg/zldït
)
'geraakt waren. Hun geld en

bloetlwaren in dien uitheemscllen lkri
jg envoorvreemdebelangengespildgeworden(2).
zi
j ondervonden alzoo onmidtlelli
jlt, wathetwas eencn magligen vreemden Vorstte
ïehoorzamen,en lloe weinig zj hunne wezentli
jlte belangen begrepenhadtlen,toenzi
j
hem tot hunncn lleer aannamen. W el is waar, rzrlms laad hunnen cedvaninhuldiging
niet ontvangen dan nadat hi
j bezworen had dien getrouw te zullcn opvolgcn , alle

j regtens
hunne vri
jheden, voorregten en laandvesten te bekrachtigen, in zoo verre hi
daartoe gehouden was, en die wcl te vermeerdcren , naaar niet te vermindcren ; doch
rceds bi
j zi
jne aanvaartling van hetgrafeli
jlt bewind bleek , wellke verwachting men

ia dit opzigt van hem ltoesteren lkontle (3). lmmers verklaarde toen hetHofvan
Holland, dat de handvesten en voorregten , door den llertog a1s Ruvaard :x Oig.

verleend, voortaan lkrachteloos zouden zi
jn, tcn ware hj'die a1sGraafbevestigde9
(1)XIINSTRELET,V.lI. p.107- 110. Oude#///.Dir.Aroêz.Div.XXIX.c.4. poxTrsnErTznvs,Acr.Burgund.Lib.'
lV.p.89- 91. l)s IIAILAwTE,Ilist.deDucs deBoulg.T.V.p.57- 77.

t2)wwoExux,D.111.b1.520,522-524.
(3)TENVATER,raderl.Ilist.D.1I.Jal.76.

ALGEllIEENE GESCI-IIEDENIS

1433- waaruit men gemakkeliik konde besluilen , hoe ,velnlg genot men zou hcbben van de

1482

;J

gunsten, door hem in die hoedanigheid tocgestaan ten einde de genegenheid der ingezeLenen te winnen,
nan

GIJSBRECllT

heerlijkheid

Evenzoo dreef hij door, dat zckere moed wil tc AIonnil-;,endam

»an. 17ianen , Buljuw van Water land , gepleegd, door hem, als zijno

hctreffende, en niet

door

de stad, ondanks hare oude handvesten ,

moest bcregt worden (1).
In Engeland werd de vrcde van Arras geheel anders opgenomen dan in Holland,
Zoodra de ttiding in Londen gekomen was , geraakte elk in he"'cging en men spaarde
geene smaudwoorden tegcn IIcrtog FILIPS, die zelfs in open bricven , in naam des Koning!
uitgegeven, » verradcr , vijand en muilcling" genoemd wordt (2).

Het graau,v school

bijcen en plunderde de huizen der Hollandsche, Vlaamschc, Brabandsche en andero
Nederlandsche kooplieden, die zich in Londen gevesligd hadden; ecnige van hen werden zelfs gedood. Eindelijk stelde de Koning perken aan deze baldadighcdcn en liet de
schuldigen straffen (3).

Vooraf eehter warcn in het bijzonder de Hollanders en Zceu-

wen , die zich aldaar in groolen getale bevonden , verpligt ge,,'eesl een eed van getrouwheid aan hem af te leggen, ,vaarop hij hen hij open hrieven , welke nag aan,vezig zijn, in zijne bescherming narn (4).

Hij vermaande ook de Hollandsche en

Zeeuwsche sleden, zich aan de heersehappij van

FILIPS

te onllrckkcn,

en herin-

» de oude vriendschappelijke betrekkingen , welke steeds
tusschen de Hollandsche Graven en de Koningen van Engeland heslaan hadden ; hoe
nerde

den ingezetenen

deze goede verstandhouding altijd den wederzijdschen handel voordeelig gc"reest was ;
hoe er nooit tusschen hen haat en afgunst gchcerscht had, of ie Is dat de wclvaart
14 v. en veiligheid der heide volken konde sehokken, en welko vurige he geerte hij koesWin- terde, om die oude vriendschap, welke allijd boven eene nicuwe de voorkeur verterm.
1435 diende, te onderhouden en voort te zeLten." De sleden cchter in plants van te ant-

woorden , zonden deze brieven aan den Herlog, die weldra Engeland den oorlog
1436 verklaarde (5).
Terstond werd aIle handel met de EngeIschen, die reeds onderscheidene koopvaar-

dijschepen hadden genomen, ten strengste verboden en kaapbricven tegen hen uitgegeven (6).

Parij« werd hun spoedig onlwrongen, en vervoIgens Calais door Herlog

(1)

WAGENAAR,

D, III. hI. 519, 520.

(2)

'VAGENAAR,

D, III. hI. 525.

(:1)

llIO~STRELLT,

'T. II. p. 121.

(4)

'WAGE~AAn,

D. III. hI. 525.

(5)

t\10NSTRELET,

(,0)

'V~GE,"~AR

t

Verge

EIl.DERDI.If{,

D. IV. hI. 135 en de Opnelder£tzgen, hi. 3~S.

V. II. p. 124. uers. 125.
D, IfI. hI. 520.

DI{ BAllANTF,

H1·St. des Due$. de Bourg, T. V.

r- 00,

D E S V A B ER LA N D K

Flx-lps doch vruchteloos belegerd, waarbl
j de Hollanders en Zeeuwen zich bei
jverd14
13
43
82..
hadden de haven door het zinken van cenige schepen te tlempen , hetgeen echter

weinig baatte (1). Kortte voren waseenevlootvan vierhonderdEngelscbebodemsin
de 'Fz-cfz'zw :zzbinnengeloopen , welke door rooven en branden in F laanderen groote
schade aanrigtte, doch den Zeeuwen geen nadeeldeed. FxuoRx: van Wtlrz'6/:'
zl, Heer
van Keere, en de stad M çddelhurg, naarhetschi
jntvooreen aanvalop kfalcheren

beducht, riepen de hulp en bi
jstand desstadhoudersvan Kolland in. De zesgroote
llollantlschesteden enRotterdam werden daaropinden St?c,<bi
jeengeroepen,dochhareaf- 11 ï'.

VOSSt*
Zevaardigden Terlklaarden genoegzaam eenparig, dat wanneer de Engelschen I10llandnaaanfj.
of zeeland aanrandtlen , zi
j dit m et kracht en gcweld zouden wederstaan, maar dat 14:0

ZO0 lang zi
j nietvijandeli
jk wertlen aangetaxt,hunne medeburgers,welke geen oorlog
metE AWeltzNd begeerdon,daarloe niette beWegen Zouden Zi
jn. Te Yergeefshield de
stadhouder hun desHertogsongenade vooroogen, wanneer zi
j gehengtlen, dat zi
jne
vi
janden van uit Zeeland zt
jne onderdanen in K laanderen kwelden, en wellte
schande OP hen rustte, wanneer zi
j in plaats van hunne medebroedersen vrienden de
j weeshen op
verznchte hulp te verleenen, den vi
jand levensmiddelen toezonden. Hi
den eed van trouw den llertog gezworen,en hoe weinig zj de Engelschen vertrouwen
moesten, die het gerucht uitstrooiden, datzi
j Hollanders noch Zeeuwen ielsmisdoen
zoutkn, indien deze llen niet vi
jandig behandeltlen; datditslechtsgeschiedde, om
hen van hunnen genadigen Heer afte trekken,en datzi
j zich in het einde over de
trouwloosheid der Engelschen zouden beklagen. De afgevaardigden verklaarden ,

flat zi
j geen anderen ofnaderen lasthadden, maar hunne meestersvan alleszouden
onderrigten;datzi
jvoortsdesHerlogsgctrouweonderdanen wilden bli
jvenennaarvermogen verrigten wat zi
j schuldig waren. De statlhouder vermaande hen, de zaak te
huis in ernstige overweging te nemen; hi
j zou inmiddelsmet eenige leden uitden
Raad #an H olland en tweehonderd gewapende mannen naar Zg'erikzee vertrekkcn ,
om met den Graaf van Oosterrant, I?RA>K van W/rz'pf:zz, nevens rtonzs vaytA heele

en rsoltlsran A'tl'
//tpdà, reedsvroegernaarZeeland gezonden, te raadplegen, wat
er in het belang van den Hertog en van het land koncle verrigt worden, en aldaar het
naderantwoorddersteden inwachten. Dochditantwoord wasnagenoeg hetzelfdea1svroeger;
t
1e afgevaartligden immers verklaarden te Zierlkzee, dat de steden ongezind waren den

Hertog in Zeeland ontlerstand te verleenen, zoolang dat gewestzelfnietvi
jandeli
jkwerd aangetast. 0ok dewensch van rzLlpszelven,datzi
jneHollandscheenZeeuwsche
onderdanen de Engelschen zouden bevechten ,baatte niets. De Engelsche vloot verliet

(1)xaxsTREl-xz, V.lI.p.127,132-137. l'.llErTsltrs,Rer. Wzf?:''
?f'
??#.Lib.1V.c.6.p.91.
Oude H oll.D iV.K ron.Div.XXIX.c.5. n: BARZwTE,Ilist.d.O 'fc.
qdeBoîtrg.T.V.p.94 112.
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1433- weldra Zeeland , en nu gaf de stadlaouder aan de stedcn het misnoegen desHertogs
1482
.
.
jd l

te kennen ,datziIden vi
gantlongemoe 4atldeu Iaten vertrekkcn,en vroeg,ofzi
jge25v. zind waren vooreerstEngelschelkoopliedeninhetlandtegedoogen,wanttlathi
jlieverhet

JSt-I d zou ruimen dan ditte dulden. De afgevaardigden yerklaarden zich daarover niet
mOO
aand. an
1436 te kunnen uitlaten, en hierbi
j bleefvooreerstdiezaak rusten (1). Men lkon onder-

tusschen de steden totgeencn onderstand in dcn lkri
jg tegen de Engelschen bewegen,
maar daarentegen schonken zi
j terstond hare goedkeuring aan tle onderhandelingen
over een verdrag, dat den wederzl
jdschen kooplaandelalleen betreffen zou, en welke
door dc Hertogin van Bourgondië, IZABELI,.
K van P prfzêrcl, metde Engelsche ge-

volmagtigden A'oor Calais in veertienhonderd achten dertig geopend, en vi
jfjaren
later gesloten werden. De oude overeenltomsten tusschen E ngeland,Ilblland en Zee-

land werden ltortdaarna ook vernieuwd (2).
Te meer moesten de Hollanders en Zeeuwen naar vrede metE ngeland verlangen ,

dcwi
jlzi
jin oorlog metde koopsteden aan de Ooetzee, ofdezoogenaamdeOosterlinen , geraakt waren. Reedsvöörjaren waren tusschen hen onlusten gerezen, zonder
dathetbli
jktwie heteerstdaartoe aanleiding gegeven heeft,en sindsveertienhonderd
achten tsyintig hadden de Hollandersvi
jandelt
jkheden gepleegd. Ten minsteop dealgem eene,vergadering der Hanzesteden in veertienhonderd vier en dertig, werden ltlagten
aangeheven over de groote schade , welke de Hollanders cn Ieeuwen , onder aanvoering van zlExllRllc.van Sprz-elezl, Heer van K eere, den Oosterschen bondgenooten had-

den toegebragt. De oorlog met Koning ERIK van Denemarken xerhinderde, tlatzi
j
aanstonds de wapenen tegen de Hollanders opvatten. Zi
j hielden nu de zaak
doorveelvuldige onderhandelingen nog tweejaren slepende, maar traden inmiddelsin
een beschermend verbond met den Hertog van Ilblntein , van P om mereu , en den
Grootmeester der Duitsche orde in P rug'
eeen. Na den vrede met benemarken , leg-

tlen zi
j onverwachts bcslag op alle Hollandsche en Zeeuwsche bodems, die in
llunne havens lagen, lieten de koornschepen , welke zi
jmetdie vlag op zee wegnamen , zinken , verklaarden de ladingen verbeurd en wierpen de schepelingen in

de gevangenis. Te zwaarder woog dit verlies, dewi
jl eene overstrooming der rivieren het zaad in de Betuwe en het Stg
kht vernield, en eene groote duurteveroorzaakt
had. Xen zag derhalve reikhalzend de vloot m et granen uit de Oontzee te gemoet,

1437 doch ook zi
j werd opgebragt, waardoor een algemeen gebrek ontstond, hetgeen te
(1)HcttweedeAfemoriaalboek A/,
:1 bi
jT.noEv, Orerdeoyd/lez'
d nan den Ilore wczlHolland.D.1.bl. 152- 161. Verg. wlu xzwR,D.111.b1. 527,dieechterdczebi
jzonderheden mindernaauwkeurig medcdeelt,maar evenweldoor BztoEnnlzl
t, D.lV.bl.144,wordtnageschreven.

(2)wwGEwlxa,D.111.bl.528,529.
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j4:
R otterdam en eltlers (1e schamele gemeente in beweging bragt en bloetlige opschud-16
dingen YerWekte. llertog FILIPS, (1oor het beoorlogen der Engelschen in Frankrg
jk
Terhintlerd , om krachtiger en afdoentle maatregelen te nemen , poogde de geschillen
met de Ooslzeeschen door een verdrag te vcreFenen; doch de Hollandsche lkooplieden
eischten vi
jftigduizentl goudguldens schadevergoeding, hetgeen van de hand geWeZ0l1

en daardooralle vertlereonderhandeling afgebroken werd (1).
De Engelschen hatlden zich inmidtlels m 0tde Hanzesteden en den Groolmeesler van

Pruie&evt verbonden en stroopten in Holland,Zeeland,en het Land van Fbprzl:,

ook vertoonden zichHamburgerschepen voordcn mond der Maae (2).Xeerdan ooit
washetthansti
jd geworden, den onrlog tegen de Oostzeeschen metkrachtte beginnen,en zich metdeEngelschen tebevredigen,welk laatstespoedig gelukte (3). Na 1438
het houden eener vergadering der Edelen en steden van Ilolland en Zeelandt werd
'ke vloot gegeven. Bin-jl
1j
6oe
Ai
'a
op naam van Flyulps bevel tot het uitrusten eener aanzienli
l
mn.

nen weinige weken 1ag zi
j zeilree,en de Hertog gafverloftotvri
jbuiten.om den vi
janden alle mogeli
jke afbreult te doen. Nu zochten de Nederlandershen op,zegevierden in onderscheiden zeegevechten en behaalden veelbuits. Vriend noch vi
jantlwerd
gespaartl. Het waren waarschi
jnli
jk de gewapende buizen wellte, t0tbeveiliging der

haringvaarders bestemtl,langs den mond der M aas kruisten , en zelfs op tleVlaamsche 1439
kust zicll van eenige ltaliaansche en Spaansche schepen m eester maakten , en die in
Zeeland opbragten. Ditmisbruiltveroorzaakte ,dat het kapen spoedig van hoogerllantl
moest verboden worden. De Nederlanders waren ontlerlusschen geheel meesters van

de zee,en voerden lolteeken,dat zi
jdie schoon geveegd hadden,een bezem op den
mast. Te regt alzoo had een (ler Oostzeesche afgevaardigden lkort 37(
'
)(
'
)r het uitbarsten

van den kri
jg waarschuwend gezegd:))De leeuw''hiermede de llollandersbedoelende,
))slaaptnu;ziettoe,datgi
j hem nietwekt; en wektgj hem ,ziettoe,h0e gi
jhem
8,ederstilt(1).''
De voorspoed deed den moed der Nederlanders zwellen. Eene groote Oostzeesche 1444)

vlootmetzout geladen vielin hunne handen , gedeeltelt
jk door de trouweloosheid van
twintig Pruissische en Li
jiandsche schepen, welke vôôr den aanvang van hetgevecht
(1)Oude Iloll.Dir..
S'-o4.Div.XXIX. c.8. wwozwua,D.111.b1.529-534. slroEsozzx.,
D.IV.b1.145,heertwederdezezaak ongetrouw voorgesteld;zi
jn bespotteli
jkeuitvaltegen wAoExul
),en hetnoJbespotteli
jkerbeginselvan regeringdoorhem aanbevolen,zi
jn doorSIEOEXBEEKin
hetjuistclichtgesteld. ZiedeEet'ran wAGENAARrerdedigd,bl.98- 101.
(2)v.wllx,op w.
àsExwzm,St.111.b1.104.
(3)Zielziervoor,bl.10.
(4)Oude .
SOI/.Dir.Kron.Div.XXlX.c.8.b1.288. wAGENAAR,D.111.b1.534-538-
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43
82 tot hen waren overgekomen. Zelfs zonden zi
j eene scheepsmagtnaarDenemarken,
om Koning ERIK op zjnen wankelenden troon te onderschrageu, en een verdrag van
.

koophantlelmethem tesluiten;doch beidemislukte.ERIK werdgedwongen dentroon voor

zi
jn zuslerszoon,cuRlsroFrzL,Hertog van Bek
jeren,te ruimen,en naarPommeren
te wi
jken, terwijl de Xarkgraafvan Brandenhurg , een neefdesnieuwen Konings,
aan de steden D ordreeltt,Harlzngen , A mstet-dam en M zddelhurg den oorlog verltlaarde , om de hulp aan ERIK bewezen. Door bemiddeling van Koning cllhxsroFFzL
zelven, werden echter le Koppenltagen vredesonderhandelingen tusschen de Hollanders en dc Oostzeeschen geopend, die maanden lang duurden. De Oostzeeschen eischten ntlop launne beurtschadevergoeding, maar met even weinig goed gevolg alsvroe-

ger de Hollanders, en men kon totgeen vastbesluitkomen (1). Hetveroveren Yan
tlrie groote Oostzeesche oorlogschepen , na een scherp gevecht, door zes kleine NoordHollandsche vaartuigen bragt de zaak ten einde. Men verhaalt, dat hiertoe niet

weinig de vi
jandeljke bevelhebber pzzz'
Eh nRAwO medewerkte,welke,uitdegevangenis te Iloorn ontslagen en huiswaarts teruggekeerd, ernstig zi
jne landgenooten tet
vrede vermaande meteen volk,welksgoedhartigheid en braafheid hi
jnietgenoeg roemen konde (2). Hoe ditzi
j, erwerd een bestand voortien jaren getroFen, binnen
welken tijd de hangende geschillen door vi
jfwederzi
jdsche steden moesten vereffend
23v. worden (3). Hetwerd kortdaarnain llolland afgekondigdendaartloorde langafget
'
O;St- broken en vri
je vaartop de Ooatzee hersteld. Ofschoon nu ditbestand nimmer door
maand
1441 een vaslverbondgevolgd is,kreeg hetechter, doorherhaaldevernieuwing,bjnade
gedaantevaneenen bestendigcn vrede (1).
Op denzelfden dag van het sluiten des bestands met de Oostzeesteden , was in naam
van Hertog >alLlps een vredeverbond met den Koning van Denemarken , en ecn
met den Hertog van Ilolatein getroFen. Den eersten werd eene schadevergoeding

van vi
jfduizend Ri
jnsche guldens toegekend,in stede van dehonderdduizend,welke
hj geëischt had. Hij verpligtte zich daarentegen de oude voorregten,den Hollanflers en Zeeuwen door zi
jne vnorzaten verleend, tebevestigen; ook vindtmen,dat
bi
jsedertaaneenigeHollandsche en Zeeuwsche steden,onderscheidenebi
jzonderevrjheden verlecnd heeft. Den Hertog van Rolateln beloofde men tot schadebetering zes-

tienhonderd mark. Xet dePruissen en Ljianderswerd een weinïg latereen verdrag

(1)wzoExAwa,D.111.bl.538 .543.
(2)OudeAO/J.Div.Ar/4.Div.xïIx..c.8.b1.288. vvtlr:,Chvon.m.H oorn.B.1.L1.60,61(3)GrootPlacaatb.D.IV.b1.251.
(4)wwo:xzza#D.111,b1.543.
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aangegaan, en daar hun twee en twintig schepen ontnomen waren , werden hun ne- 1433genduizend pond groot VIaamsch toegezegd.

Niet zonder vele raadplegingen ter dag-

1~~

vaart van Holland sinds

veertienhonderd twee en veertig tot veertienhonderd vijrtig, J-Ierfst
maan den door het leggen eener belasting op bier, koorn, zout en turf, worden de beloofde 1441

sommen geheel, of ton deele voldaan (1).

Het vrijbuiten op vrienden en vijanden in

dezen krijg, veroorzaakte dat DOg jaren daarna, bij wijze van wederwraak, Hollandsche
koopvaardijschepen worden aangehouden en opgebragt; en bij graaHijk vonnis, moesten
vijftigduizend schilden, elk van dertig grooten, over het platte land zoo wel als over
de steden worden omgeslagen, tot voldoening der nadeelen den Italianen en Spanjaarden toegebragt (2).
Even
RETHA

y66r het einde van den Oostzeeschen oorIog, was de Gravin-weduwe

MARGA-

van Bo urgondili in Henegouwen overleden. De Hollandsche goederen aan welke

zij verlijftogt was , als Gouda, Schoonhooen , Teaiel , Wieringen, Beoersoijk , Wi.jk
op Zee, Weslzanen, Krommenie, Nieuwland en SpaarnewDude, waren nu aan
FILIPS,

als

Graaf van Holland, vervallen.

IIij werd in die plaatsen gehuldigd, na-

dat hij vooraf gez,Yoren had, » den ingezetenen getrouw te zullen wezen, te doen ,
wat een goed Landshcer zijnen onderzaten met regt verschuldigd is, al hunne voorregten en handveslen te hekrachtigen, en die wel te vermeerderen maar niet te verminde-

(3)."

ren
de

Meer zwarigheid maakte Hertog

FILIPS,

leenhulde aan het Rijk af to leggen, waartoe

oordeeld werd,

Niet

om \vegens Holland en Zeeland

by

door den Keizer verpligt ge-

dan na een mondgesprek met Keizer

FREDERIK

III, welke in

eigen persoon hem te Besancon bezocht, bewilIigde hij dien Vorst, hem te Aken met 1442
de genoemde graafschappen te verlijen, ter,vijl het geschil over het verval dier gewesten
aan het Rijk, reeds met Keizer
heeft

FILIPS

hijge,voond

SIGISMUND

begonnen, werd daargelatcn.

Na dien tijd

meer dan eens, hetzij in persoon hetzij door gemagtigden, de Rijksdagen

(4).

Het bestier eener uitgestrekte heerschappij en het deelnemen in buitenlandsche geschillen, haddon Hertog

FILIPS

genoodzaakt, het hewind over Holland en Zeeland aan eenen

stadhouder te vertrouwen (5). En daar hij zijne voornaamste vrienden onder de Kabel ..

(1)

'VAGENAAR,

D. III. hI. 543-546~

(2)

~WAGENAA.R,

D. III. hI. 537, 538.

(3)

WAGENAAR,

D. III. hI. 546-549.

(4)

WAGENAAR,

D. III. hI. 549.

1Iou1~.
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BILDERDIJK,

SIEGENBEEK,

deEervanwAGEI(A_~Rf)et1dedigd,h1.102b

D. IV. hI. 147.

T. V. p. 199.

(5) Ou.de

ucu. o«.

Kron, Div. XXIX. c. 10. hI. 289.
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4382
3- jaauwschen teld.e,zoo had zich zi
jne keuze toteene
n Edele van dien aanhangbepaaltl,
,
of die hunne zi
lde hield, en wiensaanzien door sGraven gedurige afwezigheid, aanmcrkeli
jk was toegenomen. Huoo van Zczzx/ï, Heer van Santes9 de opvolger van

#1tA>K van Boraelen alsstadhouder (1), had aan de inzigten zi
jnsmeestersvoldaan,
de lloeltschen buiten alle bewind cn hetland, althans schi
jnbaar, inwendig in rust
Fz
rl
ps
z
el
f
t
r
a
c
ht
t
e
eve
nwe
l
de
Hoeks
chen
ni
et gelaeel van zich tevergehoutlen (2).
vreemden , en versierde RExxocn van B rederode, thans hun hoofd ,met de ridderorde
van hetGulden Vlies(3). Doortlen invloedvan Bl
tEoEltooEopwllzxzxx oan Lalazng .
sinds veertienhonderd veerlig stadhouder van Holland ,wiens dochter hi
j gehuwtlhatl,

kwamen de Hoekschen zelfs weldra weder in de stedeli
jlte regeringeny1). Ditveroorzaaltte natuurli
jl
t botsingen, en bragtbovenalde Kabeljaatlwschcn in beweging,die
hetgemeen tegen de Hoekschen trachtten op te zetlen. Immersverweten zi
j dezen
(
1ezwarebelastingen, terbestri
jding eenerbuitengewonetienjarigegraaii
jlkebede opgelegd ,wellke het vollt drulkte,ofschoon beide aanhangen eenstemmig daarin bewilligd

hadden (5). Gebreltaan hetbenoodigde,hetgevolg van ecn fellen winteren gureu
zomer, strelkte niet weinig om de reetls opgewondene menigte gaande te maken, die
daarenboven nog morde over eene nieuwe leening ,wellte uit naam desHertogs van tle
steden gevort
lerd werd, hoewel de gemagtigden, althans die van Raarlem , Del
jt,

Leiden,Jmaterdam en Rotterdam , overtuigd, naar hetscl
ai
jnt, datde gemeente
nietm eer mogt bezwaard worden, hierin niet bewilligd, maar besloten hadden, den
Vorst ofden stadhouder aan te bieden , hem uit launne eigene fondsen en die launner

vriendente leenen (6).
Hetsmeulend misnoegen barstte heteerstin Jm nterdam uit,toen 'sllertogsRaden,

Loozwzzm van M ontfoorten olzssaEcu'
r van Fïtzzl:zzaldaar rekomen waren, om de
regering te vernieuwen , in welke zoo Iloekschen als Kabel
jaauwschen zich trachttell
te dringen. Erwerden wederzi
jdsafzonderll
jke bjeenlkomsten gehouden,Haarlemmers
en W atcrlanderstothulp ingeroepen, de lkloklten geluid en burgerschap en gemeente
op de been gebragt. Niet dan met moeite werd een geweldige volksoploop gestild en

(1)Alg.Gesclt.d.Faderl.D.lI.St.lI.b1.522.
(2)wAGENAA.
R,D.IV.bl.4.
(3)z.xtzvols,de Orig.etAc/?.Gest.DD.deBred.p.643.
(4)R.sxol,Aer.Bat.Lib.X.p.149. Owde/105.Dir.Kron.Div.IXII.c.1().
(5)OudeHoll.Dïr.Kron. Div.XXIX.c.10. b1.289. Dit wordt weder gcheel verkecrd
w orgesteld door IlltnERnlzK,D.1V.b1. 148.

(6)wzGzxllR,D.IV.bl.5. 5- wux op wAcEwzwa,St.lV.b1.1.
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eindeli
jk door 'sllertogs geyolmagtigden ,bi
j verllrag,een stedeli
jk bestuur uitbeitle11
44
38
32
parti
jen zamengesteld (1). VeleKabeljaauwschgezinden warenondertusschenuaarHaar- 1x.
lem geweken. Methunne aanhangersaldaar vereenigd, schaarden zi
j zich gewapentlS
kP
rOkelm .
op de markt tegcnover de lloelkschen. Yrienden,bleetlverwanten ,broeders zelfs reik- 1444
ten elkander over en weder de hand; de cen zeide den ander voor eeuwig A'aarwel,
jdcn. Een zware stortregen en het tusterwi
jlelk meende voor de goede zaak te stri
schen bcide treden eens priesters m et het H. Sacrament, verhinderde echter, datmen
lzandgemeen werd; en l1a twce dagen trokken tle Hoelkschen, ondcr bevel van den
burgemeester KL&.
AS'
vattWdz.z-cl:z4,heteersteaf. Lj versterkten zich in hunnehuizen , tlie weldra bestormd doch hardnelkltig s'erdedigd en niet dan ten koste van veel
bloeds veroverd werden. Dit l0ttrof ook tlen burgemeester vAx AnrtzillEx , tloor toedoen van zi
jn cigen broeder,den Kabeljaattwschgezinden sIxol van Zdriehem ,Afelke

hetvleescbhouwersgildtegen hem aanvoerde (2).
jne gemalin,wie
Op last van Hertog vllalps,die zich te Bru&eelbevond, kwam zi
O
V
P
:
de
Ne
d
e
rl
a
nd
e
n,
e
n
welbepaaldeli
jk
lli
j sinds geruimen tl
jd llet opperbestuur
voorHolland,Zeeland en Friesland, bl
j zi
jn afwezen, had opgedragen,metallen
spoed te '&Gravenhage, ten eintle de twisten bi
j te leggen. Na eene beraadslaging
metde aanzienltjkste Edelen van beide aanhangen over de middelen,om datdoelte
bereiken, begaf zj zich, verzeld tloor den Hoeksclagezinden stadhouder x,
A.
lzxlwo en
den Kabeljaauwschen l?axwlt van Wprq
v:î:zl, om daardooraan beide parti
jen genoegen
.

te geven , naar Ilaal'lem . Doch te H illegom ontzonk LALAIwO den moed. op het
berigt, dat de Haarlemmers hem den dood gezs
Yol'
en hatlden,indien hi
j in hunne
stad kwam ,en terstond keerde hi
FRASK
van
Sp
re:l
czz daarj naardelbSJJJ terug.
entegen trok in Raarlem en werd kort daarna door de llertogin gevolgd , wie men , 6 v.

naarhetschi
jnt,verzuimd had de sleutelsaan te bieden ,en zich daardoor hareonge-mSlaaagzztdnade had op den halsgehaald. Ten uiterste onbetameli
jk werd de Vorstin en devrouven van haar Hofin de stad ontvangen,dewi
jlmen vermoedtle,datLwxaAxlo zich onder hare kleederen verborgen hield, die schaamteloos onderzocht werden. Xen
trachtte den aangedanen l
aoon doorgroote eerbewi
jzen zoo veelmogeljkte vergoeden.

Den velgenden dag echterwerd deHertogin op nieuw beleedigd,daar zi
j de Hoeksche
Regenten welke op haren raad eenigc dagen destad verlieten enhaarnaarhetHoekschgezinde Jm&terdam verzelden, bi
j het vertrekken naauweli
jk'svoor gelyeld bescher-

men konde. Oolt vermogtzi
jnietde belofte hunnerterugkeering in Kaarlem ,i'er(1)OudeHoll.Oïv.Kron. Div.XXIX. c.10. wzGExuh,D.lV.bl.6. wyGzwzwn,Bescltr.
r.â msterd.St.1.B.111.bl.150, 151.

(2)Ottde Spl/.Dir.Az/4.Div.XXIX.m 10. m sxoz,ller.Wcfcr.Lib.X.p-1e.
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1433- Vullen. Zt
j vermaande derhalve de Amsterdammers hen te bescherm en en de stad wel
1482 t
ebewaren (1).
Verbolgen over hetgedrag derHaarlemmers, gelastte hun de Hertogin,toen zi
j in
den,#tzc: was wedergekeerd, haar eenige afgevaardigden , zoo totaanbieding derstads-

sleutels, als totbewi
jsvan volltomen onderdanigheid en betering van hetmisdrevene,
te zenden, waaraan echter, naarhetschi
jntnietvoldaan is(2). Even vergeefsontbood zj
t hierde stad Dordreeltt,tusschen welke en eenige Zuid-llollandsche Edelen
met onderscheidene steden , ter zake van het stapelregt twist ontstaan was. Xaar de

Dordtscheregering zond geene gemagtigtlen,en bejegende zelfsbj de derde dagvaarding,den bode op eene wt
jze, dat niemand zich totdietaak meer verledigen wilde.
DeDordrechtenaa'rsnietverschi
jnende,werden bi
jcontumaeiein hetongeli
jltgesteld,
2
0v.nietalleen betrekkeli
jk detegen hen ingebragte klagten overhet stapelregt,maar ook
W internR.

1444

over hetweigeren van volledige betaling van breuken, boeten , erfrenten en zelfs der

tienjarigebede, wellte zi
jgeoordeeld werden den Graafverschuldigt
lte zi
jn. Zi
jbekreunden zich echterniet over ditvonnis,ofschoon in bjzi
jn des stadhouders vanKolland en eenige Raadsletlen geslagen, bewerende, dat zi
j in dit gevalallcen te regt
moesten staan voorden Hertog zelven,en deze ltonde eersttwaalfjaren laterdeharduekkigestatltotonderwerping brengen (3).
Loo zeer Fzlzlpszich voldaan toande over hetgeen zi
jne gemalin , die naar Brus&el
was teruggekeertl, in en met Haarlem verrigt hatl, zoo zeer mishaagde hem haar

gedrag te Amsterdam ,waar ltorten ti
jd na haarvertrek,RElxoup en olzsBREcH'
rva'
n
Brederode metkri
jgsbenden in den nachtwaren binnengerukt,die de Kabeljaauwschgezinde regenten met geweld verdreven hadden , welke in Haarlem met open armen

ontvangen werden (1). Hi
j daagdede beide steden en den stadhouderLALAINO voor
ziclz te Bruasel ter verantwoording. LxlzAlxo wertl alsonbekwaam van zi
jn ambtverlaten, en oozswzzx deW ïl#:, een Vlaming, in zi
jne plaats onder den naam van
Voorzittervan den Raad van Holland,Zpdltzzztf en Frïdyîlndaangesteld. Naauweli
jks
5 v. hatl DE wzLoE zi
jne betrekking aanvaard, toen te Lezden een hevig oproerontstond.

Bloei- uertog rlslps had aldaar den Scàout Fxzoaxs van f/.
v/zz:ïzen afgezet en dien post aan
1445 slxox Frederçkszoon opgedragen. VAw sosncxzzx trolk de wettigheid van den lastbrief,

maand

(1)R.sxol.Rer.Batar.Lib.X.p.149. OudeHoll..
D:'r.Iiron.Div.XXIX.c.11. Goudsch.
A rozl.bl. 131. wA()EwA.
A.
R,D.lV.la1.7,8.v.wlzx op wAGENA.
AIL,St.lV.1)1.2- 4.

(2)v.wlzxop wItlEXAwR,St.l7.b1.4.
(3)v.wlzxop AVZSEwAA.,,St.IV'
.bl.5 7.
(
)waozxwta,D.IV.b1.8,9. Beschr.r.-4ptsterd.st.1.D.II.bl.151h4

D ES V A D ER LA N DS.

welken zi
jn mededingerlietafkondigen,in twi
jfel,steltle een onderschoutaanenreisde14
331482

naar Brueeet, om zich voor den Hertog in hooger beroep te stellen. Slxox Frede-

'
rfàzzppzl werd ondertusschen doorden Voorzitteroz wxLoz in zi
jne waardigheid bevestigd,en hi
j benoemde insgeli
jk's eenen schoutonder zich. Elk kreegaanhang,zoo
bi
j de regenten derstad a1sbi
j de gemeente;de Hoekschen verlklaarden zich voorvAx
zosuvlzEx, de Kabel
jaauwschen omhelsden dezaak zi
jnertegenparti
j. Xen vatte de
wapenen op en trok vo1woetle in het hart elltander te gemoet.JAx van W aesenaar , 1 v.
Hooim-

H

eervan Koorburg,meteenigegewapenden uitDel
ften den ffclg doordenVoor- 144,
zitterI)E w xruoE tot hulp derKabeljaauwschen afgezonden ,die verre bi
j de Hoekschen
in magtte kortschoten,stelde zich op de Breestraat,nabj hetstadhuis. DeHoekschen op de Nzeuuutraat bj de Hooglandsche lkerk zamengekomen, troklten van
daarop,om de Kabeljaauwsclaen aan te tasten. Op de Koornhrug echterwerden zi
j
doordezen, terwi
jlmen over een vrede ofbestand onderhandelde, verraderli
jlt overvallen en tot aan het St. Pankras lterlthof teruggeslagen. Eenigen waren gesneuveld, sommigen gewond en wel honderd en twintig gevangen genomen , onder
welke zAx bançè'lszoon , de zwager van den schout BosuvlzEx behoorde, die sedert

mettwee zi
jner medgezellen in den Ilaag isonthalsd gewortlen. Zonderdetusschenkomst van den edelen rttAxl
t van Boraelen, z0u dit lot ongetwi
jfeld meer andere
Hoekschen getroflkn hebben,dienunaeen ti
jd langgevangenis,tegen losgeld ontslagen werden (1).
Het fnuiken der Hoekschen in Lezden herstelde geenszins de rust in Ilolland ,
waartoe de komst van den Hertog zelven gevorderd werd. Fxrlps trolt van stad tot

stad en veranderde alom de regering, welke hi
j op raad van zxx van l'tzz'
dc'
?
,
i,Heer
van Breda , en van den Luikschen Bisschop zAx van ff:dzlz'i:ry , een neefvan Glzs-

shzcu'
r van W'
z-cfl:rpt?c, die beitle hem vergezelden,uiteen geli
jk getalHocksche
en Kabeljaauwsgezinde regenten zamenstelde. In Jmsterdam echter,waaruitItElxorp
van Brederode en zi
jne bende geweken waren,verscheen hi
j metde van daar naar
Haarlem vcrdrevene Kabeljaauwschen , zette de Hoeksche regeerdersdestad uit en 19v.
legde eenigen van hen eene zsare geldboeteop (2). Tothandhaxingen bevorderiùgSlagtllyvan rust en vrede, werd het verbod van de namen Hoekeclt en Kahel
jaauweclt,
vroeger uitgevaardigd , op het nadrukkelt
jkst vernieuwd ,geli
jk ook hetbeveltegen

(1)a.sxox,Aer.Batar.Lib.X.p.150. Oude#/11.Dir.Arop.Div.XXIX.c.11.Goudscls
K ron. b1.131,132. wloswwllt, D.lV. bl.9- 12. v.wzzw op wAt
axwza, St.IV. L1.3. Men

vergeli
jkehierbi
jhetvalsch voorgesteldeen eenzi
jdig verhaalvan sztoElnzzK,D.IV.b1.150-152(2)oudeHoll.Dï'
p.Kron. Div.XXIX. c.12. wzGslzxn, D.IV. bl.12,13. Beschr.r.
H - f.St.1. D. lI.bl. 151.

1I.DZEL. 3 S'
rux.

14
13- het voordragen en zing.en.van
partl
jdige gedichten;tegen de spelen derRederi
jkers,
1482
d b
van well
te zich waarscl
ai
jnli
ll
t e ejtje aauhangen bedienden , om elkanderspersonenen

daden op hetzwartste afte schilderen en bi
j hetvolk gehaatte maken;tegenhetdragen van kaproenen en mantels van verschillentle kleuren tot teekenen van onderscheid;

tegen l
aetoprigten vannieuweschutteri
jen ofgewapendegezelschappcn,zondertoestemming dcrregering;en hetdragen vanharnassen,zwaarden en langemessen (1). Ondanks dcze bcpalingcn , woetlde de burgerhaat voorten er werden veelvuldige dood-

slagen gepleegd, die nietslcchtsop den misdadiger zelven , maar o:k op zi
jnebloedverwanten,jazelfsvaak op geheelonzi
jdige licdengewroken werden,zoodathcthof
van Ilollandin hetvolgendejaardaartegcn een bevelschriftuitvaardigde (22.
Om dicn ti
jd besliste llertog rzlzxps een oud geschiloverhetregLvan eenige Edelen op vri
jdom van de grafell
jke bcden voorzichen hunnehcerli
jkheden. Doorde
bepalingen , die l3i
j daaromtrent maaltte en in welke deEdelen moesten berusten,
meendcn de Heeren van Brederode, E gm ond , f'
F cz'wezzctzr en F ianen in hunne

regten verkort te zi
ja (3). llierop begafhi
jzich tothandhavingenstipteuitvoering
van hetregt,naar Zeeland en spande van stad totstad de grafeli
jke vierschaar. Een
aanzienlj
lltZeeuwsch Edelman,zAl valt D/zzlszfrg,tegen wien hi
j teIliddelhurg een
bevel van gevangenneming, wegens het plegen van vele geweldenari
jen,zelfsvan
1416 moord en doodslag, had uitgevaardigd, wasop den toren deràlinderbroederskerk met

eenige zi
jner bedienden gewelken. Uiteerbied voorde plaatswerd detorennietbestormd , maar slechts ingesloten. Na drie dagen gaf zich zAx van Dom hurg aan

,sHertogs genade over, ondanlts de vermaningen zi
jnerzuster,eene geesteljke,die
hem dikwi
jls aan den voet destorenstoeriep,))lieyer metde wapens in de vuistte
sneven , dan tot schande van zi
jn geslacht, doorbeulshanden te sterven.'' Hj werd
openlt
jk op de marktonthalsd (4). Even gestreng handeldeFrxalpsmetdcn Voorzitter
os w xxzoE, tusschcn wien en den slotvoogtl van 31
'd#:vlifzr/c, SAwZAART sczz, eenen

1447 onverzoenli
jken haat ontstaan was. Deeerste beschuldigde den laatste van manslag of
moord, en deze betigtte gene van onnaluurll
jke zonde. Deze zaak verwelttegroot
geruchtin Kolland. DE wlrnz werd voorloopig van zi
jn ambtontzeten zA> ran
22v. Lannoy alsstadhouder aangesteld. Hl
j en de slotvoogd werden kortdaarna opgeligt,
Bloeim .
1448

(1)Ziel
zetplakaatvan den 28.tenvan Grasmaand1445Jal
jscnlvEnlrs,ToetssteenopItetGp?fdyc/z
Xron.bl.273- 275.

(2)wAGExlzR,D.IV.bl.14.
(3)wwcExAzlt,D.IV.b1.14- 19.
(4)ntlvlxRl)sz,àxzacug,Liv.1.pk253,251.
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naar den Haag gebragt en vervolgens te lleueden antlerhalfjaargekerkerd. Toen 114
4382
3voerde m en oz w llznE naar Loere&tel:
n en maalkte hem ,zonder schuldbelkentenis,

zijn vonnis op. In den voorhof dessletswas aan de eene zijde een grootbrandend
vuur en aan de andere zi
jde 1ag een rood ltleed op den grond gespreid.))Aleester
oozEwlzx ns wlsoE,''zeide een der regters,))gi
j ziet den dood vclor u;Im m ors W1<1
jlgi
jalti
jdeen
zi
jn overtuigd,datgi
jschultlig zi
jten daarom sterven moet. Xaardewi
eerbaarman geweestzi
jt,verleenen wi
ju de genade uwen dood tekiezen;bekenuw
misdrjf,en gj zultnietlevenc
l verbrand, maar onthalsd worden-'' Dz wlroE,betzi
j
uitovertuiging van schuld,hetzi
j uit Vrees V00r den brandstapeljbeleeddemisdaadVan
welkehi
jbetigtwas,biechtte en werd terstondonthoofd.Deslotvoogds'anMedemhlik,
dien men oordeelde, datslechts cen manslag begaan had,wertlgeslaakten in zi
jne.
betrekking hersteld; doch kort daarna van al zi
jne waardigheden ontzet en gebannen (1).
Ondertusschen eischteHertog FzLxps wedereene nieuwe tienjarigebede#anIlolland,
*

#*
#

welke schoorvoetende bewilligd wertl. In sommige plaatsen van JFeat-Friealand ,
maar bovenal in kfaterland , ontstonden groote opschuddingen ; en de NYaterlanders

weigerden ronduit hun aandeel op tebrengen, dewi
jlzi
jtehoog aangeslagen waren.
Doch klagen of weigeren, hetzj met ofzondergrond,baatte niet. Da stadbouder
vu
tx LAxxov rukte meteenesterke bende kri
jgsvolk in kfaterland) cenige derri
jkste
ingezetenen werden opgeligten zoo lang op de voorpoortin den 1I
'tztz.g gevangen ge-

houdcn, t0t niet alleen hun aandeel in de bede voldaan was, maar zi
j tot boete
hunnerhalsstarrigheid,in linnen kleederen een openlî
jken omgang voor lletkruisgedaan en bovendien eene aanzienli
jl
ke som betaald hadden,van welke sedertde groote
nieuwezaalin hetHofuitden grond op gebouwd is(2).
Na het beteugelen derburgertwisten trachtteHertog rlxzlps meternst de hebzucht, den

invloed en hetgezag derGeesteljkheid te fnuiken,tegen welke hj reedsvroegerzich
gekant en in veertienhonderd vi
jf en veertig een bevelschrifthaduitgevaardigd (3).
Drie jaren later had hj zelfs tot dat doel Paus >IKOLAAS V eerbiedig verzocht,
om de gewesten der Bourgondische heerschappj, onder diens geesteli
jke hoede en
tucht te nemen (1). Dit verzoek zalaanleiding gegeven hebben,datdePausbi
j
(1)OudeHoll.Oïr.Kron.Div.XXIX.c.14. u.ssor,ller.Batar.Lib.X.p.150.Goudsch
K ron.b1.132. wAGEXAAR,D.1V.b1.23,24. v.wlzx op wzoExlwa,St.lV.bl.13- 17.

(2)Ottde 11011.Dir.Ak/Al.Div.XXIX.
(3)Ziedes11ertogs manifestbi
jz.wltvls,Beschr.r.Gouda,D.1l.b1.114. wzvsxxà.ll,D.IV,
b1.24- 31.

@)AzGIoII pz Rov: ZnllalesBelg. p.80-85. lsHcrtogs brief aan den Paus,door den Bis-
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1433- gelegenheid van hetjubeljaar,den KardinaalwluoruAasde65/.
:c herwaartszond,niet
1482 slecht
.
d
s,o1n,zoo alsgebrpikeli
lk,de allaten desjtlbeljaarste verkoopen,maar ook e
kloosters en kerken te bezaeken en te hcrvormen , t1e bedorven zeden en misbruiken

derGeesteli
jken te verbeteren,en dekerlkeli
jk-etuchtteherstellen. Voli
jverig kweet
deuitmuntende ns cvsA zich van zi
jnen pligten voorzekermeer dan dekloosterlingen
en andere Geesteli
jken begeerden, wier overdadige inkomsten deze strenge lzervormer
op verscheidene plaatsen aanmerkeli
jkbesnoeide.Xetnatlrukbestraftehi
jderGeesteli
jken
verkeerden levenswandel, hunne misbruiken , hunne tlwaalbegrippen en de verwaar-

loosde lterlttucht, terwi
jlhij hun doorzi
jn voorbeeld leerde,hoe zi
j hetvolk op eene
waardige en doeltreffende wi
jze zouden onderrigten. Hoewel hj, onder voorwaarde
van innige harteli
jke boete, de aiaten aanprees,verlklaardehi
jtevens,datzi
j,over
hetgeheel,meerstrekten om de Geesteli
jkheid te verri
jken,dan om deleelten teverbeteren , en dat de ware aiaatbrieven, die voor Godsregterstoel gelden zouden , in de

Ileilige Schrift gevonden werden. Te Dordreeltt,Z:z'&x en eldersverzettehi
jzich
met nadrultin zi
jne preken tegen veelvuldige bi
jgeloovigheden en dwalingen,en verklaarde zich te Ilaarlem openli
jk tegen de bedevaarten naar /F.4leenach. Xen moest
naar zi
jn oordeel, de beelden der Heiligen slechtsvereeren,a1sterherinnering en
navolging van den vromen wandeldergenen,welke zi
jvoorstelden,maarzoodra met
hen afgoderi
j of ietsdaternaar zweemde gepleegd wertl,moesten zi
j uitde lkerken
weggenomen worden. Eî-enzeer verklaarde hi
j er zich tegen, dat mcn hetvolk de
bloedige hodtiën ,als wonderen voor geld s'ertoonde en het lloogwaardige in hetopen-

baaromdroeg,dewi
jlhetavondmaal wasingesteld,om genuttigd en nietom in pronk
omgedragen te worden. Ongetwijfeld hebben de woorden en vcrmaningen van eenen
naan,die reeds tien jaren vöörhi
j t0tKardinaalwerd verheven, hetwaagde,zich in
geschrifte tegen de heerschende wanbegrippen aangaande de magt en hetaanzien
der Pausen te verzetten , indruk op de gemoederen veler leeken nagelaten; maar

weinig invloed hadden zi
j op de verbasterde Geesteli
jlkheid,tegen wier hebzuchtHert0g rllzzpsin veertienhonderdtweeen vi
jftig een nieuw bevelschriftuitvaardigde (1).

schop van J treclttofA rraa opgcsïel
d,iseen zamenweefselvan lalrevlci
jeri
jenbespotteli
jkepedanterie. FlLlps zelfwordt erin Loogdravende woordcn als ecn der magtigste Vorsten voorgesteld ,die

alzi
jneheerli
jkheiden magtaan denStedehouderGodsopaardeterbeschikking stelt.Metophef
wordt over Holland en Zeeland gesproken, ))a1sri
jkeeilanden bewoonddoordapperelieden,
oorlogzuchtige volken , die nooitdoor lmnne ongetemde naburen konden overwonnen worden , en

thanseenen uitgestrekten zcehandeldreven)'n en van Frienlandwordtgetuigd,))dathetoudti
jds
een magtigkoningrl
jk was,dataan Daciëen Scytltiugrensdet'? ZieI):RoyAllz1.c.p.84.
(1)Magn. c/lrop. Bel
g.p.4
.13-415. cltron.de.Trc-j.p.512. CkartaçusnzhTlpgsaqp.
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Ondertusschen waren de Hollanders en Zceuwen in den oorlog van dien Vorst tegen 14331182

e stad Gentgewilkkeld geworden. Sindsde Gentenaars bi
j debelegering xan Calagà
in veertienhontlerd zesen dertig rzxulpsverlaten hadden,lkondemenzijnenwrokdaarover
bemerken,en steedskoesterde hi
j den wensch,hen,evenalsmethetoproerîgeBrugge
geschiedwas,aan zi
jnen wi1te onderwerpen. Nimmcrechterwaren deGentenaarszoo
ri
jk, en deswege nimmer zoo moei
jeli
jltte regeren geweestalsthans. Steeclstrachtten zi
jhunne vri
jheden en voorregten uittebreiden, terwijldeHertog meeren meer
poogde diein tekrimpen,helgeen totgedurigeverschillen aanleiding gaf. Eindeli
jk
barstte het wederzi
jds wroklkend misnoegen openli
jk uit,toen rlxull'seigendunkeli
jk
eene nieuwe belasting op laet zoutin K laanderen legde, aan wellte de Gentenaars
zich weigerden te onderwerpen , bewerende,dat deze voorl
aeen onbekende belasting,
die hunnen handel benadeelde, door de Staten van K laanderen niet wasgoetlgekeurd
en de Herlog geen regt had ,haar te bevelen. Fzrlpsover dezen tegenstandverbolgen ,
legde sterke bezettingen in Oudenaarde, benderm onde, Gaveren en teRupelm onde,
sloot de gem eenschap m et G ent af en schreef op nieuw de zoutbelasting uit,

waarbt
j h1
j nog eene op de granen voegde. Daar de Gentenaars weigerden ietsop
te brengen, zette hi
j hunne regering af en lieteen gebod doorgeheelKlaanderen
gaan , datniemand hen zou ondersteunen. De Staten van K laanderen ,bevreesd voor
een nieuwen binnenlandschen oorlog , traden a1s middelaarsop, onderzochten de Gentsche voorregten op welke men zich beriep , en verklaarden , na zeven maanden raadplegens, dat de Graaf-llertog inderdaad het regt had , de regering naarwelgevallenaan

te stellen en te veranderen. Nu verwl
qderde Fzxulpsuithetstedeli
jk bestuurvan Gent
allen, die zich tegen hem gekant hadden , hetgeen meer dan ooit misnoegen onder de

burgers verwekte. Ten laatste, getergd door desHertogshandelwi
jze,verbeurden zi
j
ten cenenmale zt
jne genade doorhetplegen van gruweli
jke daden van wederwraak op
zi
jne aanhangers. De toebereidselen welke hi
j maakte,om hen metgeweld te dwingen , spoorden hen echter aan , eene poging te beproeven , om den Vorst te bewegen

hunnestad te sparen;doch terwi
jlhunne afgevaardigden daaroverhandelden,overromPelden zi
j verraderli
jk Gaveren en een paar sloten. Thans wasde oorlog onvermi
jdeli
jk geworden. Terwi
jl rlx-lps van alle zi
jden zi
jne benden bi
jeen riep, wierp zich sIxox nan Lalalng, broeder van 2en gewezen stadhouder w zrrlx van Lalag'ng ,mtt

iu xwTTnwEl analect. T. 1.p.66
'3. UEbA, p.287. Oude #///.bir.Arpzl.Div.XXIX.c.18.
soxupax,Nederl.# ïdf.bl.273- 280. z.:wsEtlvs,de A cder/.S'
ul
pitius,b1.257- 260.BllAwnr,

Hist. d.Ac/. D.I,bl.59.tEtowG,Ileform.m.Jmsterdant.bl.320-322.wyozwzwlt,D.IV.
bl. 33-36. GtAslvs, Gesch. d. c/lrïdlelgWe Kerk in Aederl. D.lI.bl.310-313. Nederl.
Wrç/lïy roorAerâcl.Gesclt.D.JX..
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1433- eenige m anschappen in Oudenaarde en verdedigde die plaats manhaftig tegen deGen148
2 tenaars, welke door den Graaf van E ö.tam pe& na een laartlnekkig gevecht, gedwon24v.
Grasm.sen werden het belea op te breken. 'sllertogs benden rukten nu voorttot aan de
1452 t'
- .
poorten van Gent, voor welke moortldadig gevocllten werd, terwi
glin de stad zelve

de schroomeli
jkste wanorde heerschte en woede en parti
jhaat eene vreesseli
jke rol
speelden. Het belegeren van Gent zelfwas cene te groote onderneming en waartoe meer magt gevorderd werd, dan over welke de llertog thans besclaikken konde.
Er werden sterke bezettingen in de naburige steden gelegd, hetgeen evenwel niet
verhinderde, dat de Gentenaars op nieuw uittrokken , groote verwoestingen in
den omtrek aanrigtten , en met afwisselend geluk de benden des Hertogs bevochten ,welke in het Land '
rczz kFaaa gezonden waren, om hun van daar den toevoer

af te ri
jden. xTe vergeefstrachtten zi
j zich van Brugge meester te maken ;en dewjl zj
i van de Engelschen . die hen misschien t0ttlien opstand laadden aangespoortl,
eene slechtsweinig beteekenende ondersteuning ontvingen, zochten zi
j wederverzoening metden Hcrtog. Docl
zzllzlpseischte onvoorwaardeli
jke enderwerping. Nu werd
de kri
jg n0g heviger en wreederdan weleervoortgezet. In een bloedig gevechtniet
8 v. ver van Rupelm onde, leden de Gentenaars de nederlaag. Den volgentlen dag zag
Zomer-men de outboden Hollandsche benden , ten getale van drie duizend man , onder aanmaand

voering van den stadhouder zAx van Lannoy ,de Heeren zAx en rzLlps van /Fc.
v.
v6naarj zAx van H eemetede# REzxoco '
ean Brederodej uzxoalx vayt#/rJ.:&z,j Heer

van Feere,avr
rozh van Boetaelaar,wAy-aAvEx van Haaften enandere,zooHoekschalsKabel
jaauwschgezinde,Edelen de Sclteldeopkomen.FzLlps,om zi
jne tevredenheid
hierover te betuigen , verleende twee dagen daarna den Hollanders en Zeeuwen in

het algemeen verscheidene voorregten en gunsten. Hierop trolk hi
j metdeze versterking dieper in laet Land van J/oc.
v, en vrcpnsseli
jk was de woede, met welke
Al
de
do
r
pe
n werden op 'sIlertogs bevel
de krj
ig van wederzi
jden gevoerd werd.
in de aqch gelegd, wellke daardoor alzoo hetri
jlkste gewestzi
jner staten verwoestte.
2c
-v. De Hallanders streden dapper en bi
j E lverzeel, tvtee mi
jlen van Rupelmonde, rigtZomer- t
maand en zs'
j eene geweldige slagting aan onder de Gentenaars,welke van eenen vergeefschen aanslag op een gedeelte van hethertogeli
jk leger nabi
j Huletterugkeerden;zAw
W aeeenaar ,IAI/TGER van Wp:l::lJJr , LODEW IJK van Aîpg en andereHollandsche
Edelen werden tot loon hunnerdapperheid inden ritlderstandverheven. Spoedig werdnu

weldoortusschenkomstdesKoningsvanFrankrù'keenbestandvanzesweken getroFen,
31v. maar naden aioop daarvandekri
jgzoohevigalsimmertevorenhervat.Eindeli
jltnaveel-

Ho
oim.
145
3 vujdjg: gevechten en ontzettendeverwoeslingen ,moestGentzich ôotmoedig aanvzLlpsop
voorwaarden door hem bepaald,onderwerpen en werdwet
leringenadeaangenomen(1).

(1)cuvlsR pz tl nncnz, Lirr.1.p.341- 407. xnysznEtET,Y.111.p.42- 54.orpEtlllEltsr,
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Naauweli
jlts waren de Hollandersvan dezen voor hen buitenlandschen oorlog onthc-1433,t
oen zi
jin eenen anderen gewikkeld werden. Hetbestand tusschen rlrlps ende 1482

ven

Engelschen in veertienlaonderd drïe en veertig gesloten , was sedert meer dan cens,en

het laatst in veertienhonderd zeven en veertig voorden tl
jd van vierjaren verlengd,
doch nietalti
jd even stiptonderhoudcn geworden (1). Trouwens,rzLlpstrachtteniet
ernstig naar eenen vasten vrede metden Koning van Engeland. Hi
j wiltkelde zich
na het beteugelen van Gent, vecleer op nieuw in tle Fransche en Engelsche zaken ,

en zond eeneHollandsch-zeeuwsche vlootaf, om KAREL V1IvanFrankl.l
jk in het
beleg van Bordeaum ,toen in de hantlen der Engelsclaen ,te ondersteunen. Door het

afsni
jden van toevoer aan debelegerden bespoedigde zi
j de overgave dier stad. Be- 17v.

Wijnhalve Gal-nee en Calagù , waren nu de Engelschen uitgeheelFrankrù.k verdreven,ma
and

waarzI
j zich omstreeksveertigjarcn geleden gevestigd hadden (2).

1453

lnmiddels had hetberigt der verovering van Konetantinopel door de Turken , het
Christeli
jk E uropa in beweging gebragt. Hertog rlxall.s,diereedsvroegerdeKoningen

vanFrankrl
jk,vanJrragon en andereChristen-vorstenhadaangespoord,om methem
vcreenigd,den dreigenden valdesGrickschenri
jkstevoorlkomen,dachtnu,opaanzoek
van Paus llcoLxAs V , aan middelen , om denvoortgang derongeloovigentestuitcn.Tot

dateinde rustte lai
j te M '
iddelhurg viergalei
jenuitvandrieri
jenriemenbovenelkander,
en zond die onder l
act bevel eens Portugeschen zeevoogds naar Itallè-, m et belofte

aan den Paus,datlai
j zelfmeteene genoegzame magt terbestri
jding der Turken zou
oprultlten ,indien slechls de naburige Vorsten tot vrede en de overige tot deelneming

in dien kruistogt te bewegen waren (3). 0m zi
jneEdelen en Ridderstotdien togt
op te wekken , werden m eer dan drie maanden achtcreen te Rv-J.J':lprachtige feesten 1454

gelaouden. Op een dezer gastmalen verscheen eenejonge geslui
jerde maagd,de H.
Kerk voorstellende, met gescheurd rouwgewaad en hulp smeekende tegen de onge-

loovigen. Fzlulpszwoernu eenen plegtigen eed,den Koning vanFrankrù'k,ofwien
deze in zl
jne plaats daartoe mogtbenoemen ,in persoon ten stri
jd tegen de Turken
te volgen; en, voegde hi
j er bj, ))zoo de omstandigheden den Koning beletten zclf
Cltron. de Flandresj p. 333- 335. MElzEltrs,Annal.Flandr.Lib.XYI,p.302- 314. Owde
11011. D ir. A rozl. Div. XXIX. c. 20. :. A. tEvols, de Orig. et Acâ. Gcdf.D . D. de Bred.
p. 645. 'oxTrs HilrTslkrs, ller. B'
urgund. Lib. IV. c. 10- 15. AEGIDII oE IlolrA Jnnal.Bel
g.
p.85--90. V-AGENU R, D. l7. bl. 36- 41. nE BzRzwTE, Ilist. d. D t/c: de Bourg. T. Yl.
p.26- 87.

(1)wAI
;EXAAR,D.lV.b1.41,42.
(2)xowsTREl-E:,V.111.p.58.
(3)NlTrsnEnTERcs,Aer.Burg.Lib.IV.p.110.
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133
482 te gaan of een ander te zenden , zalik mt
j naarvermogen metdie Christen VorSten Veroenigen , Welke dien heiligen togt ondernemen. En z0o de Groote Turk zelf
metmi
jin li
jfsgeveclztwiltreden,zalilthem metGodshulpbestri
jden-''Toen legtlen
al tle aanwezige Grooten , Edelen en Ridders met geestdriftde gelofte af,hem teverzellenen getrouw te dienen. Kortdaarna begafhijZich, door slxox van Ztt/cz'Ag
en driehonderd zoo Nederlandsche als Bourgondische Ridders gevolgd, naar D uztnehland ,om den Keizer totde bewuste onderneming over te halen. Xaar niets wasuit

te rigten bi
j den tragen, lusteloozen rasosltlK llI; en dewi
jl ook de Koning van
Frlzzirtr
ji, door'de verwikkelingen metEngeland,totgeenedeelneming in dien
togtbesluiten konde, werd hetontwerp verl
jdeltl en misnoegd keert
lede llertog
naar zi
jne staten tcrug (1).
Bi
J'zi
jn Yertrek had hi
j hetopperbewind over al zi
jne landen aan zi
jnen zoon KAREL,Graaf Van Charolols, in handen gesteltl en hem totRaadslieden den Kanselier

van Boargondiè,den Heervan Croy en PIERRE deG/zl.
r toegevoegd (2). Xen gist,
dat de jonge, moedige Vorst driejaren te voren,zoo nietvroeger,door FzLxl:s tet
Stadltouder Generaalzf
zl:rlanhn van Adrztltzcrlâ-over wasaangesteld (3). Zeker
-j
is, dat hi
j in veertien honderd een en vi
jftig naarZeeland gezonden werd,aldaar
gezag tziloefende en ten behoeve des Hertogseene bede hief(1). Naheteindigen
van den Gentschen kri
jg, in welken hi
j zich door stoutheitlen onversaagdheid had
j hier
onderscheiden, was hi
j naar Zeeland leruggekeerd. Gestreng handhaafde hi
de
r
Hee
r
e
n
va
n
Haamat
e
de
, en
regt en geregtigheid , tuchtigde de geweldenari
jen
hield alles in rust(5). Xen geefthem na,dat,hoezeerhj deregtvaardighzid beminde,hi
j echter den eersten aanbrengeren te ligtgeloofgaf,en gewoon wasal te
overhaastuitspraak te doen (62. Hi
jverlietweldrawederZeeland,om teRk
jeeelhet
huweli
jk metzi
jnenichtISABELLA van W/zlrip/lte VOltrekken (7).
*

(1) otlvlER pz I,
A MzmclE, Liv. 1.p.412- 448,450. xoxsTlELu ,V.111,p.55,56.poxTrs
u>xzzllrs! Ser. Burg. Lib. 1.p.111,112. Vergeli
jkpE:AItAwTE,Szbl.desD'
lfc:deApkfrg.
T.V1.p.89- 103.

(2)olnlEan:I.
A MlRcllE,Lir.1.p.451.
(3)wztaxwzR,D.l7.b1.44.
(4)ouvlxa I)ztxMzaclz,Liv.1.p.332,343.
(5)REIOEASBERGAX,Cltron.m.Zeel.D.II.b1.214. Verg.wzuwu a,D.l7.bl.45.v.wxzy op
wzqExlz.
R,St.1V.bl. 17.

(6)MONSTRELET,V.111.p.64.
(7jxexszhztu,V.1H.p.61. Verg.p.56,en oszvlsh Dxszxzxcux,Liv.1.p.450,451.
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Terwiji do Graaf van C/iaroloi$ eenen tijd lang in Brabanci vertoefde , hielden dc
1482
Stichtsche zaken HerEog PILIPS onledig . Dc Bisschop van Utrecht RUDOLF van Diepbolt was onlangs over leden , en FILIPS \venschte , op den ontruimden zetel zijn natnur1jken noon DAVID van Bourgondii , Bissehop van Terouanne in Aitois , to plaatsen . 145
Hij zond tot dat einde Graaf
van Nassau naar Utrecltt , doch met bijna eea
Verparige sternmen werd GIJSBRECIIT van Brederode tot die aanzienlijke \vaardigheid very
kozen (1) . Met verkropte spijt vvachtte flu de He rtog van den Pans , tot wien !4
zich gewend had , de aanstelling voor zijnen noon , en ben deze door rijke gif1ei
was verworven , begaf hij zicli naar Holland , om heirvaart tegen het tic ht to be
schrijven en DAVID van Bourgondiir
met geweld op den bisschoppelijken zetel tc
voeren . In ilolland vond hij steun bij de Kabeljaauwschgezinde Edelen , vvien di

keuze van GIJSBREGIIT van l3rederocle mishaagde , dewiji deze Kerkvoogd in bet naauwste verbond stopd met de Hoekschen , aan vvier ho ofd ziju broeder REINOUD van Brederode geplaatst was, dien men, hoe ongegrond en onwaarschijnlijk ook, nagaf, als aIstarnmeling der oude Graven van Holland, uitzigten op dat graafsehap to hebben , waar
toe de Bisschop hem de hehulpzame hand konde bieden (2) . FELIPS, wien de genegen
heid des yolks thans minder dan ooit onverschillig konde zijn , herstelde tegen min
of moor aanzienlijke sommen gelds , de Kennemers , de West-Friezen , gelijk ook de stad 145
Alkrnaar en de overige plaatsen in de voorreglen , van welke zij in veertienhonderd ze
en tvvintig vervallen verklaard waren , en hief unsge1jks het haardstedegeld op (3), Ook
Dorclrec/tt , dat zich sinds veertienhonderd vier en veerlig door velerlei huiterisporighederi
en geweldenarijen, he t achterhouden dergrafelijke tollen , en andere daden van eigenduntie
unke-. 2
'
S
Hertogs
ongenade
Ha
had
op
den
hals
gehaald
,
werd
met
hem
verzoend
.
Honderd
lijk gezag,
aanzienlijke lieden uit de stall en vijftig uit bet met haar zamengespannen Zuid-Holland, 145(
moesten den Vorst op het Hof binnen 's Rage, blootshoofds , ontgord en op de knieen in
nederigo hewoordingen om genade smeeken , welke hun tegen twintigduizend goudei
Klinkaarts , elk van dertig grooten Vlaamsch , verleend werd ; terwiji zij zicb teven
moesten verpligten , den Hertog in den op handen zijnden Utrechtschen krijg en voorts
in alle andere oorlogen op hunne eigene kosten to dienen (4) . Deze verzoening et
de gunsten den Kennemers en West-Friezen bewezen, de haat der Kabeljaauwsch(1)

A LEYDIS,

de Orig. ci Reb . Gest. D. D . do Bred. , p . 646-662. Oude Hoil . Dii- Ki

Div . XXIX . c. 22 .

. et Reb. Gest. D . D . de Bred. , p. 668 .
(2) . A LEYDIS, de Orig
Div XXIX. c . 24.
B . IV . hi . 54-nfL

Verg . Aig. Gesch. d. Vaderl. , P . II . St . II, hi . 510-613

(3)

WAGENAAR ,

( 4)

V. \YIJN op WAGENAR , St . IV . hi . 6 , 7 .

H EE L . III STrI .

Oude doll. Dlv, Kioi1

BEVERWIJCK ,

Besclir . v . Dordr . hi . 314
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1433- gezinden tegen het huis van k'
rederode, maar bovenal de verwachting, dat de ver1482 hem ng van nAvlo ran #pz:z-gozlr ; op den bisschopszetel, de goede verstandhouding
tusschen Kolland en het Sticht zou bevorderen en bestendigen , bewerlkten dat de

llollandersmelnadruk de bedoelingen van hunnen Vorstondersteunden, welke bli
jkbaarstreltten, om ook laetwereldli
jk gebied van hetbisdom voor zicb te verwerven.
En ofschoon hem diteyen weinig alseen zi
jnervoorgangers gelukte,baandehi
jechter
t
len weg,langswelken KARELV eindelt
jltdatdoelbereiktheeft. GlzsBaEcll'
rvanB'
rede'
rode,nietbesland tegen desHertogsmagten dooreengedecltezi
jnereigenonderdanen
verlaten, trad met rllult,s in een vertlrag, waarbij hi
*
i
# op gunstige voorwaarden het
bisdom aan oxvxp van Sollrgoz
ndïâ'afstond , die nu door het geheele Stlkltt,behalve

Deventer, hetwelk door een beleg van vi
jfweken daartoe moestgedwopgen worden,
alsBisschop erltend en gehuldigd werd (1). XinderslaagdeFlLxpsin zijnepogingen,
om de Friezen te onderwerpen. Iteizer I'REIIIIKIK lN , totwien zi
j zich gewend hadtlen ,verbood hem ,op verbeurte der Keizerlijl
te genade,zich eenig bewind over hen
1457 aan te matigen (2). Fzrulvs, naauweli
jlksvan den Stichtschen kri
jg ontslagen en in
lluisseli
jke en buitenlandsche moci
jeli
jkhetlen gewikkeld, liet zi
jn opzet metbetrelt-

1k1
-ne
o' tot Friesland varel).

.

Zi
jn zoon, de Graaf van Cltarolo'
in., heerschzuclztig, woelziek en onbuigzaallt
van aard, bekleetl met de Opperlandroogdi
j over Holland en Zeeland, had in x
die
gewesten niet alleen verscheitlene der grootste leenen , zoo wel door opdragt als

bi
j verstcrf der bezitters aan zich getroltken,maar ook door middelvan indi
jkingen,
voor zich nieuwe heerli
jkl
aetlen en uitgebreide bezittingen verworven, welke zi
jn
aanzien en gezag nietweinig vermeerderden (3). Dit verwelkte argwaan in vlxzlps,
over wiens regering en den magtigen invloetlvan llethuisvan Croy, de Graafzi
jn
misnoegen op de ontlubbelzinnigste wi
jze uitte, hetgeen diltwerf onderling tot de
hevigste geschillen aanleiding gaf(1). De Dauphyn LooEwlzK,welke,om den regt-

matigen toorn zi
jnsvaders,KARELVIIvanF'
rankrg
j'k,teontgaannaarBrusselgevlugt
(1) z.wtsvols, deOr?
'
g'ï?
z. etScâ.Gest.D.1).de Bredel'
ode,p. 679-684. Oude #///.
piv..
&A'
p91,
.Div.XXIX.c.25-29. MoxsTREtE',V.111.p.67. Cron.de Traj.p.521. Amloll
os I
yavà A nnales Belg. p.90. Zie voorts het omstandig verllaaldezer gebeurtenissen , hiel.
na

in degeschiedenisvan Utreclttgedurendeditti
jdperk.
(2)x.Bzwlxt;l,Hist.r.Oost-Friesl.bl.276-320. rBBoEMalcs,Ret'.Frfw.Ilist.Lib.XXY.
p.380- 383. Zie llierachter de geschiedenisvan Friesland.

(3)w/
tGENAàR,D.lV.bl.70)71.
(4)ouvlzRnE t.
tMlRcll:,Liv.1.p.460-463. I'oxTrsuEllTEnrs, Re$'.Jtfrg.Lib.IV.p.114.
t)s BIIIAXTE,A ?
-4f.#.Dxfcs de W /l4rp T.YI.p.150.
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was,bewerkte eindeljk eene verzoening (1). Dnch zi
jn verbljf in Braband en het14
13
48
32
-jaargeld, wellt rxtlvshem toelegde,mishaagden hetFranscheHofen verwekte groote
onmin tusschen den Koning en den llertog, zoodatmen zelfsaan beide zi
jden eenige

toebereidselen ten oorlog maakte (2).Fzslpswasmetreden bezorgd voordebetloelingen des Franschen Konings,sinds die Vorstzi
jne dochter XAOELAIIE verloofd had aan
lAozsrArs,Koning van BohemeenIlongarù'e,welkeden HertoghetregtopLuœemsl
zréx betwistte. De Keizer, de m eeste Duitsche Vorsten cn de Luilkenaars traden i11

verbond metden Koning van Frankriik, en er ging reedssprake, om de zwarighe(Ien te hernieuwen ,wellke Keizer sxolsMrxo weleer metbetrekking tot deerfstaten van
Graaf wlrrlx VI van Ilblland e,) A'an ZAKOBA van Z':f
p-:rez,had opgeworpcn. LA-

j Lttxenlhurg
nxsxzAvs stierfplotseling vôörde vollreltlting deshuweli
jl
ts, doch daar hi
zj-neraanstaande echtgenoote bi
j uitersten wil vermaaltthad, werd hetbezitin laarell
naam daarvangeëischt,terwi
jlKoningKARELverltlaarde,dathi
jondertusschenThionville
en de landen van den Jonlter van Rodemach zou bezetten (3). Zen oorlog m ct 14.58
Frankrfik scheen onvermi
jdelt
jk. Fllulps stelde deswege den onlworpen togt naar
Tuvkç
je vooreerstgeheeluitden zin, hetgeen door Paus vzus11 zeereuvelwerd
opgenomen ; doch hetsteunt op geene voldoende bewi
jzen , dat de ll.Vader hem.
daarom in den ban zou gedaan hebben (4). Ook verzoende hi
jzich door tusschenkomstvan den Dauphi
jn, volkomen metde stad Gent en werd er op eene pracbtige
wi
jzeingehaald (5). Hierontving hi
jdeafgezanten desKoningsvanFranhrç
jkdiehen)
uitnoodigde,om alsPair desRt
jks mede het vonnis oler den Hertog van Jlençon uit
te spreken , wien men sindstweejaren ,alsovertuigdvanmisdadigeverstandhout
lingmet
de Engelschen , hadgevangen gehouden. FxLlpszondden Heervan Croy , denHeerslxoy

van Lalaing , zzAx xz'onFEvaE,Voorzitter van Luzemburg,en '
rolsox o'oltin zi
jne
'' in naam hunsmeesters voor Arzxçox genade te vcl'
plaats. Te vergeefs poogden zp

werven; hl
j werd alsschuldig aan majesteitschennisvan zi
jnewaardigheden beroofd
ter dood veroordeeld en zi
jne goederen verbeurd verklaard, doch op voorspraak des
(1)otlvxERBEx,
AMwltcHE,Liv.1.p.463. MowsTnEtxr,V.111.p.6Y. Verg.oEBARZXTE,Hist.
d.O zfc.
ç deB ourg.T.Yl.p.120- 152.

(2)poxTrsrfErTElrs, Aer.Burgr
und.Lib.lV.c.16.p.113,114. xzrzzRrs, Znnal.Ffckld,.
Lib.XYI.p.324,325. Oude H oll.Dir.Aros.Div.XXIX.c.29.

(3)xowsTquxT,%.111.p.72,73,74. DEII
AILZwTE,Nz'
:f.#.DucsdeWovrg.T.V1.p.155- 160(4)Axzwovsvzwzlll
tzEz,Chron.bi
jszszurs,Nedevl.é'
v/
pïfï'
Md,bl.274.v.wzzx op wwGE>:
tz1!,
St.lV.bl.28.

(5)xowsrl
cl'
ET,V.111.p.74,75. ppwrrsHErTzRts,Rer.Alrglzld. Lib.IF.c.17. p.114
px :IBZwTE, H ist.d.D ucs de Boltrg.1'. Vl. p.163.
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1433- Hertogs 5*1
àll *P8tC1Xn8) d0 VOltreklking Van het sronnis tloor d0n Koning uilge1482

steld (1).
Ar
'ict slechts vond y'ltzlps zich beleedigd, dat mcn de ltlagten en vertoogcn zi
jner
gczantcn in den wind geslagen , maar bovenal, dat de Procureur-Generaal in den

vollcn raad en ten aanlloaren van alde vergaderde Ri
jlksgroolen verklaard had,dat
lncerdan veertien dagen noodïg zouden zi
jn, om altle datlen van ongehoorzaamheid
tap te sommen, aan wellke dc llertog A'an W ourgondië zich tegen den Koning bad

schuldig genaaakt (2). Daarenboven verspreidde zich meercn mecrhetgerucht, dat
bi
j een gehcim puntfn hetlzuweljl
tsverdrag van MAROAXETIIA van W/ljpM metnEyoltll
t Vl sran Engeland, reetls in veertienllontlerd vier en veerlig gesloten , bepaald
Was, dat de beide Koningen de slaten van Bourgondié Onderling znuden vcrdeelen,

waarbi
j Tolland en Zeeland den Engelschen moesten toevallen (3). De Koning van
Frankrù'k gafden gezanten van y'ztlpszi
jneverwondering tekennen,datde Herlog
zoo onbedacllt cn zulk een langen ti
jd aan eene zaak geloofkonde hechten, welke
zo0bli
jkbaargeheelin strijd metdewaai-heid was (4). Hi
jontveinsdezi
jn misnoegen
niet,datrllzvpshetjaar te voren laetbestand metEngelandvoorncgenjarenverlengd,
cn zelfs aan de Engelscl
ze benden van Calalsden toegang'naarFrankri
jk vergund

1459 had (5).Oolthinderde hem hetoprigten van een raad vanKlaanderen doorrlLlpsals
opperst geregtshof en hof van baroep, terwi
%z
'lmen van oudsnaar Parù-J'alsde zetel
onde
tlesleenheersberiep (6).Devoortdurende rscheitlingen bescherming,wellke deDauphyn aan het Bourgondische H0fgenoot,voeddeinzonderheidzi
jnhaattegendenHertog,
wien hi
j vruchtelooslaad gewaarschuwd,dat ))hi
jdoordienVorstin zjnestatenteontvangen,eenen wolfin zi
jne schaapskooieneeneslanginzî
jnbnezem ltoesterde,wiermoordzuchtden zi
jnen eensdoodeli
t
'k zouworden (7)''. FrLlpsverdedigdezi
l
jngetlragbi
jden
Koning en vcrzelterdc,dat l
ai
j den Dauphyn gecnszins wederhield vannaarlzetllofzi
jns
vaders terug.te lkeercn;dathi
j zelfs bereid was,h'em ,ditbegcerende,in eigen persoon
r
,

(1)MOXSTnEI,ET,V.111.p.77-83. DE:IRAXTE,Ilist.d.DycddeBourg.T.V1.p.164-174.
(2)IIE II
A.
ITASTE,Ilist.d.Dlfc.
vdeBourg.T.V1.p.177.
(3)Preuves de l'Ilist.deAt/?
,
fpy'
.bi
jDEBARAXTE,Il'
ist.d.Ducs defourg.T.Y1,)).177.
(4)I)EBAIkAXTE,Ilist.d.Dlfcd#cBoulg.T.VI.p.180.
(5)pE ll
zuws'
rz)Ilist.d.Dlfc: deBourg.T.V1.p.160)192.
(6)BltoEnnlzK,D.IV.L1.776.
(7)ytl
xlrsZIEITTEAITS,Acr.B'
urgund.Lib.lV,c.16.p.113, Vcrg-1): :AIt.tATE,Ilist.d.f4?/c,v
de #t??f'g.T.5'1-p-162, 185)192,206-
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tlerwaartstegeleiden ofdoorzi
jn zoon tedoenvergezellen;dathi
jdenPrins(lerhalveniet14
331W 2
vefhinderdete verlrekkcn,maarhem daartoeo0k nietzou aansporen ofdwingen (1). j46()
Het hing slechts van den Koning af, den Hertog in dezelfde moet
qelt
jklletlen en
verdrieteli
jkheden te wikkelen, welke hem zelven ltwelden. De haatdesGraven van
Cltarologs tegen den lleer 5,an C'
roy , die voortdurend al laet vertrouwen van rzlzlps

bezat, was levendiger dan ooit ontstoken. De jonge Vorsttrachtte dien gunsteling
t
len voet te ligten en zond in het geheim dcn Graaf van St.Polnaar hct Fransclle

H0f, om den Koning te toetsen, of en op well
ten voethi
j hem zoude ontvangen,
wanneerlai
j gedrongen mogtworden zich van hetHofzi
jnsvadersteverwi
jderen. De
voorslag vond eerstingang, doch werd later verworpen, dewi
jlmen vermoedde, dat
de Graaf van Charolog
-s dien nietzonder voorkenniszi
jnsvaders gedaan had cn wel
om de zaken in Frankri
jk te bespieden. Evenzeer hadden eenige hovelingen van
den Heytog beweerd , dat de twist tusschen den Koning en den Dauphlrn slechts

geveinsd was, en deze laatste de rol van den zoon van r
zlRorzxxvsbi
j de Gabiërs

speeltle (2).
Niettemin waren de gesclaillen tusschen de vadersen zonen wczenlijlt. De Koning
betreurde meer en meer hetwantrouwen desDauphyns, dien hi
j sinds vi
jftien jaren
nietgezien had en wiensterugkomsthi
j zoo opregten dringend verlangde.Overstelpt
van verdriet, en uitvrees voorvergiftiging zich van alle spi
jsDonthoudentle, overleedl-l2o2oiv
.
na.
tleongelukkigeVorsten werd doorgeheelFrankri
jkbeweend. e Dauphl-n,verheugd j46j
osrer den dood zi
jnsvaders,begaf zich doorHertog rzl-lps,den Graafvan Charolol-sen 18v.
gsteen stoet van Bourgondische en NederlandscheEdelen vergezeltl, terstondnaarRheim&,mOo
aantl.

alwaar ht
j als xzooEwlzK XI tot Koning gezalfd werd. FILIPS deed hem daarop
manschap wegcns het herlogdom Bourgondiè', de graafschappen F laanderen en A r-

zpf-œ en alde landen, welke hij van de Fransche Kroon in leen hield, tevebs belovende den Koning naar vermogen ook mct de middelen uitzi
jne andere staten te
dienen (3).
Eenige maanden tc voren llad de zoon des Hertogs van York den zwalklkcn xIEw- 1462
DRIK VI van den Engelschcn troon gestoten , en dien ontler den naam van EouAap IV

baklommen (4). FII.IPserkende hem terstond en vernieuwdehetLestand tusschen de
(1)nEs&=wx1'E,llist.d.DacsdeBourg.T.VI.p.192.
(2)Preures de /'#z
',
:fpï?'
c'dez-ovlsXI,aangehaald bi
j SUGEXAAI,D.1V.bl.77 elzI)E VAItAX'
I'E,
/.
p'w/.d.D ucs de Boulg.T.V1.p.208 210. SII-DERDIJK,b.Y.b1.175.

.

(3)oslvyEhOEx,lMkllcllE,Lir.1. p.464,465. MOXSTRELET,V.111.p.84.87. poyTt;sTIEIJTEp.I;!,R er.Bu3gund.Lib.lV.1R.115. i)E BARAwTE,Ilist.d.p?,
fc: deBourg.T.$71.p.210- 223-

(4)x0>sIREfœT)V,111-p.84, IIV'IE)Stàf.of Engl.Ch,XXl,p.242.
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14
33- Enaelschen en Nederlanders gesloten, hetwelk nu en later tel
kensvoor nog eenjjaar
1482 .
verlengd werd (1) De goedeverstandhoutling metFrankrùk wasvan kortertuur.
?nï6zlé',
Bi
j hetvredesverdrag van Jtreeh.t(Wr,*c#)waren de stetlen aan de Somm e,W '
v
an
Bour
go
ndi
é
voor
vi
e
r
ma
a
l
ho
nderd
Zhbevçlle en St.Qtzewlzzrzl, aan den Hertog
tluizend kroonen verpand geworden. LonEw zzK Xl besclaouwde het teregt als eene
hoogstbelangri
ke zaak, deze plaatsen tegen voltloening der pandpenningen weder
-j

onderFrankrz
jk terug te brengen. Reeds had hi
j hierover metden Graafvan Cltarol/g ontlerhandeld,tloch dezen hiertoe weinig gestemd gevonden. Beterslaagtlehi
j
1463 door mitldel des Heeren van Croy bi
j den Hertog zelven,en ondanlksde krachtige
vertoogen van KAREL, bewilligde rlslps, wiens geestdoor de jaren, staatszorgen en
ziekten begon te Terzwakken,in den begeerden afstand (2).
De Graafvan Charoloo bevond zich op dien ti
jd metzjne gemalin teGorinehem.
Hj hatl zich naar Holland begeven, om de grafeli
jke bede te innen, en oefende er
een groot gezag uit (3). ln de heerll
jkheden Jeperen en Ileukelom werd hi
jals
Heer ontvangen en gehuldigd, hetgeen zjn aanzien aanmerkeli
jlt verhoogde (1).
Niettegenstaande hi
j deregering van Dordrechtbuitea ti
jdsafzette en eenigeveranderingen in hetregtswezen maakte, welke door>all.lpsbekrachtigd werden (5), won
hi
Jevenweldoorzjne goetlehoedanigheden de genegenheidderingezetenen (6). De
Edelen beloofden, na den dood :an l'zlall:s geenen anderen Heer dan hem te erkennen , en de Raad van Ilotland trachtte hiertoe ook den Graafvan Ooetervant,rZIAwK
van Sprwdf:zz,tebewegen (7).De ti
jding van tlen afstand der steden aan deSom me,

hetgeen hij als een groven staatkundigen misslag beschouwde, wekte alzi
jne verontwaardiging en ontvlamde zi
jnen haattegen den Koning vanFrankrl
jken hetgeslacht
van Croy, die van hunne zi
jde niet nalieten, den Hertog meer en meerop den
Graaf te verbitteren. Hi
j had hetvorige jaar eene zamenzwering tegen zi
jn persoon,
van welke cousTAlx , eerste kamerdienaar en gunsteling des Hertogs, he& hoofd was.

veri
jdeld (8). Thans gaf >'lxalps,op aandringen des Heeren van Croy, bevelzi
j(1)RlzxzR,âcta #.:1.Angt.T.V.P.II.p.106,110,111,113,117)118.
(2)otxvzxhpEx.ixàllcHE,Liv.1.p.467. xoxs1'nEtE1',V.111.p.W.
(3)wAGEXAA.,D.IV.bl.80.
(4)Oude#/1/.Dir.Arox.Div.XXIX.c.35,36.
(5)wugxua.D.lV.bl.80. Verg.v.wu> op AVAGENZAIt,St.lV.b1.30,31.
(6)Oude#011.Din.Arol.Div.XXIX.bl.303.
(7)wwozwzAh,D.IV.bl.81.
(8)xoxsThxsxr, V.111.p.93. Onde #:1/.Div.Kron. Div.XXIX. c.38. zxlnll t,x eon
Annal.Bel
g.p.95.
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n
en zoon en eenige van diens aanhangers, bi
jzonder Xr.Asruoxxs MIcIIIE1,s van 14
33E
1482
verahik,Raad van Holland, in hechtenis te nemen. XaarXAREIZwasop zi
gne
hoede en steeds door cen aantal gewapenden verzeld. Hi
j verlolte bi
j Dordrecht
tlcn reedsgevangen genomen ''.
&xTuosls, wien hi
j naar Gorzneltem voerde en daarna
om gewigtige redenen, voor eenigen ti
jd uit Ilolland,Zeeland en Frieeland verwi
jderde (1). Xen vermoedde,dattlezeraadsheerzi
jnen meester vermaand had,zich onafbankell
jk en voor Graafvan Ilblland te verklaren (2). Daar geweldnietsbaatte,
.

.

trachtte men zich door vergif van den Graafte ontslaan. Althans werden twee personcn van die misdaad betigt en hun ,op last van KAREI,,teR upelm onde het hoofd voor

dc voeten gelegd (3).
lnmitldels besloot Hertog rlxull,s, hoezeer dooreene hevige ziekte naar ligchaam en
geest verzwakt, den togt tegen de Ttlrken , wellten hem de Paus weder hatl herinnerd , ten uitvoer te brengen. De ernstige vertoogen van xzonEw xzK XI tegen dit

voornemen deden herh wankelen,doch een vlei
jentle en welsprekende brief van den
lI. Vader zette weder alle zwarigheden ter zi
jde (1). Fxslps ontbood te Brltggel1s5rilz4-r.
al de Ritlders, welke zich vroeger tot dien togt verbonden hadden ,benevensde aan- terrn.

zienli
jltste geesteli
jke en wereldli
jke Grooten zi
jner staten met de afgevaardigden der 1463
steden. Hier openbaarde hi
j hun zi
jn voornemen, om de vi
jantlen des geleofste gaan
bestri
jden en in de aanstaande Bloeimaand te vertrelkk-en. Allen werden vermaand,
op het eerste bevel gereed te zi
jn. Nu riep de Hertog de drie Staten van F laanderen tegen den negenden van Louwmaand bi
l'een, om het bewind, ti
jdens zi
jne
afwezigheid , te regelen. De Graaf van Charolozs, die zich nog steeds in Ilol-

land ophield, noodigde op dien tljd dezelfde Staten vôôr den derden van Louwmaantl te J ntwerpen , om met lzen de middelen te beramen , ten einde zich met

zi
jnen vader te verzoenen wicns toorn hem reetls zoo veel ongenoegen baarde.
Te laat verbood de Hertog aan deze uilnoodiging gehoor te geven; eenige afgevaar-

digden bevonden zich reeds bj den Graaf. Ondertusschen werd op den bepaalden 1464
dag de vergadering der Staten te Brugge geopend. KAREL verdedigde zich tegen de

misdri
jven hem te lasle gelegd, en verzoende zich eenige dagen later metzi
jnen vatler (5). FILIPSbegafziclllkortdaarop naarRL
*)'
s&elbi
jden Koningvan Frankrù'k,
(1)XOXSTUELET, V.111.p.99. Oude S /ll.D iv.A rpzl. Div.XXIX. c.I0. v.wlzN op wAoExzzR ,St. lV. bl.28- 30.

(2)xoxsraltxr,V.111.p.100. nE BIIIZNTE,H ist.d.D l4c,ç de B ourg.T.YII.p.6.
(3)poxTrsHlrTEllrs,Rer.W'
Mrg.Lib.l7.p.116.
(4)nE slgzxTE,Ilist.d.Dzlc.
:deBourg.T.VI.p.251-254.
(5)XOXSTREIZET, V.111.p.98-100,wien wi
jlllerlieverxolgen dan deOudeSo#.Dir.Kron.,
welkedeze verzoening geheelverschillend en minderwaarschi
jnli
jk verhaalt.Div.XXIX.c.40.
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1433- die hem nagmaals te vergeefs den togt tegcn de Turken ontraadde. De Hertog,o1n
1482
zi
jn gegeven woortlaan den Pausniette breken,rustte in Zeeland eenevlootvan twaalf'

alei
jen uit, welke door een ïroot aantal Yrachtschepen verzeltlen metlienduizentl
tlitgelezen kri
jgers bemand, onder bevel van zi
jne natutlrli
jke zonen AXTHOIIE ell
BOUDEW IJN van W/?
,
zr.g/xd'
?7l naar de M '
iddelland8chezee gezonden werd. Hi
j hatl
hun tweemaal hondertltluizend gouden kroonen medegegeven , de manschappen drie

maanden vooruit betaald, en beloofd tegen den Zomer van lzet volgentlejaarin pel-

soon naarTarkç
jè.tetrekken. Slxox van Lalaing enanderedappereRiddersvoegtleti
zich alsvri
jwilligersbi
jdezen togt. Zooalgemeen en grootwasdegeestdrift,dateene
groote menigte volkszich in benden vereenigde en zonderwapenen, zondergelll, zondet'

kri
jgsbevelhebbersnaarItalzè.oprultte,om zichonder(levanenvantlenPaustescharen.
Te SluI-& stak de vlootin zee. Na eenen rampspoedigen togt, naderde zi
j de straat
van Gzhraltar en ontzette eene Portugeesche bezetting, wellke in eene der stedett

op t1ekusten van Afrzka doordeMooren wasingèsloten. Ntlwilde zi
jnaarJneona
stevenen , om zich aldaar met de overige kri
jgsmagt te vereenigen,doch op de ti
jtling
van den doocl des Pausen , door wellken de gel
aeele onderneming veri
jdeld werd,
keerde zi
jnaar M araeille terug en landde er in het begin van veertienhonderd vi
jf
en zestig. Eenige schepen waren vergaan , en s'ele Ridders zoowel als manschappen
door zielkte en gebrek omgekomen. De oAergeblevenen keerden over land naar hunne
haardsteden terug (1).
Het waseene welbegrepene staatkunde welke x-onEw zzK.XI had aangespoord ,

rlpsden togt tegen de Turken afte raden. De Graafvan Cltarolol-e, zi
jn persoonli
jlkevi
jand,zou natuurli
jlt gedurende'sHertogsafwezigheid aan hethoofddesbewinds
geplaatstworden,en metreden moesthi
j hetergste duchten van eenen Vorst,wellte
niet minder dan zi
jn geheelen ondergang bedoelde (22. De verstandhoudingvan delt
Graaf met den llertog van Bretagne, een van de hoofden der misnoegden in F'
rank-,

?-f
H?
'&-, was hem belkend en gaf, geli
jltbeweertlwordt, aanleiding, dat(1e bastaartt
vwx RUBEMI'R; metveertig ofvi
jftig rappe gasten naar Ilblland werd gezonden, om
IkxnEL; hetzi
jleventlofdeod op teligten en naarFrankrç
jk tevoeren, Doch vAw'
srsExpltk zelf, slechts tloordrie zi
jner manschappen verzeld, werd te Gorinehem ,
.

(1)Moss'
rnEtE'
r,V.111.p.
,101,106. I'
cpsTrsuErTEilts, ./te?'.B ttl-g'. Lib.lV. p.117. otlvlEpt
I,E tx xwRcuE meltlt niets van dezen tog't
'
. I): SARAXTE, Il1'
&'t.d.Dcfc.
s#eBourg.T.Y1I.p.22 27,
verlzaalt dicn geheel verscllillend xan de beide schri
j'
vers-welkcwi
jgevolgd hebben,zonderzi
jlle
bronnen op tc geven. AVat dc Oz
-tdt N o//,
.D iv.
. A'p-/
?p? 1)iv.
.XXIX- c.39- l
aicrvan meldt
opAvaarschi
J
-1111
J
--ko
(f
2)'
wzf
iExhà(
I
k J) 15-,1:1,
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waar hi
l'alles naauwkeul
-ig gaclesloeg , in hechtenis genomen ; de overigen,welke in 1433-j4s:
den mond der M aas op hetschip waren achtergebleven, redtlen zich door de l'lugt.
Geheel H olland geraakte over dit verraderli
jk bestaan in de hevigste beweging.
Zoodra rrl-lms er berigtvan ontving, verliethi
j Ilesdin alwaar de Koning hem tot
een mondgesprelk had uitgenoodigd , naar men wil met hettloel, om den vader tevat-

ten wanneerde aanslag tegen den zoon geluktware (1).
IuooEw zzx verklaarde terstond aan den Heer van Lannoy wellte hem desHertogs
plotseling vertrek hatl aangelkondigd, dat vxx RVBEMPR: alleen was afgezonden , om
te onderzoeken of zz
kx ROMELI,:, onderltanselier des Hertogs van Bretagne, als een

Dominikaner monnik vermomd,zich bi
j den Graafvan charolol'
s in Holland ophield
ov
e
r
s
t
ak
,
om
E
orAl
t
o
I
V
in het eedgenooten van daargewoonli
jk naar Engelattd
schap zi
jnsmeesterstewikkelen /
k2).Hetismogeli
jk,datdeKoning hierin de waarheid huldigde, ofschoon de daad zelve nietmetzi
jn ltarakterin stri
jd is. De Graaf
van Cltarolozs waszeer opvliegend, ergdenkend en geloofde lïgteli
jk, datmen hem
lagen legde. Daarenboven werd het regtsgeding van xvrExllak niet opgemaakt en

men bragt noch eenige verklaring, noch eenig regterli
jk verhoorvan hem te voorschi
jn; de Koning konde ontl
tennen geli
jk de Graaf konde bevestîgen (32. VAx
acsExpltk werd evenwel nog vi
jf jaren gevangen gehouden, dewi
jl zi
jne woorden
0n antwoorden elkander meer dan eens tegenspralten en hi
j slecht verklaarde,
waarom hi
j zoo vele berigten betrelkkeli
jk den Graaf van Cltarologs getracht had

in te winnen (1). LooEwzzï
t zond een plegtig gezantschap naarRl
j'
8eelaan den 4

Hertog van Bourgondië, om zich te belklagen over de schandeli
S12gtl'ke betloelingen ,ma
f
111(j

welke hem voornameli
jk door den Graaf van Cltarolols werden toegeschreven , 1464
het verm oeden uit den weg te ruimen, dat hem ooit in de gedachten zou
ïeltomen zi
jn1 zich te Ilesdg'n van den persoon des Hertogs te verzekeren , teren

jns goeden naams, en de slawi
jl hi
j tevens op de uitlevering van de lasteraars zi
king van svssxvak aandrong. 'sKoningsverontschuldigingen werden niet geloofd en

j hetopenbaar gehoor dergezanten
zî
jne eischen van de hand gewezen. KAREL,die bi
tegenwoortlig was, verbitterd over hunne vaak beleedigende uitdrukkingen betreflbnde

zi
jn persnon,zeide bi
j hetafscheid tegen een van hen:))Beveelmi
jnederig aan in des
(1)pu.DEcoxlxEs,llemoiresLiv.1.Ch.1. otlvlER nEI,iM,
$Ecl
IE,Liv.1.p.468.)1oasrayI,ET
V. 111.p. 102 , 103. DE BARANTE,Ilist. d. D ucs de Bourg.T. 5/11. p.32- 37.

(2)xols.
rxEz-E'
r,V.111.p.103.rerso.
(3)I)ESAILAXTE,Ilist.d.Oofc:deBourg.T.VlI.p.38.
(4)l)z coxlxEs, Liv.1.Ch.1,geloortniet, dater ooit ietswaarsaan de beschuldiging valt
scnzxpat bevondcn is,ofschoon dc verdenkingen groetwaren. MowsTilEtET, V.111.p.103.
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1433- Konincs eunst. Ze= hem , dat hii mi5 door zi
jnen ltanselier goed het hoofd
1482 h
- <'
. .
eeft gewasschen , m aar voeg er bi
J, dat hct hem berouwen zal eer een Jaar ten

einde is (1).',
Het bleef bi
j geen dreigen. KARELlkeerde nietnaar Ilolland terug;veeleerwist
1465 lai
j den Hertog, wiens gezondheid van dag totdag verminderde, te bewegen, hem
het opperbewind toe te vertrouwen. Terstond verklaarde hi
jde magtige en invloedri
jke Heeren van Croy,ontler welkeo0k zA> van Lannoy bel
aeorde: die zich alsstadhouder vanIlolland zeer verri
jltthad,voorvi
jantlenvandenstaatennoodzaaktehennaar
Fra,
ttkrl
j'k te vlugten,waarzi
jzich metden Graafvan Never&tegen hem wapenden.
FxLlps moest de verwi
jdering zi
jner gunstelingen zi
jnsendanlksgedoogen,en van dat
oogenblik nam zi
jne regering een einde,welke nu gel
aeelin de handen des Graven
van Cltaroloi& overging. De toestand van Frankrù'
k boed dezen de gewensclale gelegenheid aan , om zich op xuooEw lzzi Xl te wreken. 's Konings eigent
lunkeli
jk
en slecht bestuur had het volk zoo M'
el als de Grooten des Ri
jlks in beweging
gebragt. Onder den naam van hetAlgemeenezrd/zt)'n (/?#?z:#?z,bien /.?z:l/z'
c), was
een magtig verbond tegen hem gevormd van hetwelk de Hertogen van Berri, zi
jn
broetler, van Bretagne en van Bourhon de hoofden waren. Zoodra de opstand was
uitgebarsten rukte de Graaf van Charolol's, onder goedkeuring van Fzrurl,s, meteen

30v.aanzienli
jlt leger in Frankrjj'k en bevond zich weldra zondertegenstantlvoor de
Z
o
me
r
po
o
r
t
e
n
van Parjp . Ili
j trok de Seineover, om zich tegen den Koning testellen
maand
en hem den intogt in de hooftlstad te verhintleren. Te M ontlherz geraakten de beide
16 v. legers handgemeen ; woedend en met afwisselend gelulk wertl gevechten , doch einde-

llooim.

jden wasechler genoegzaam even
li
jlk behield XAREL het veld;hetverliesaan beide zi
groot. Kort daarna trad LonEw lzK ,die besloten had allesop te oFeren , om hetver-

bond van laetJlgemeene '
ltl:/zfjzzte verbreken,methem inbi
jzondereonderhandelin5v gen. W eldra werd te Con/'an& een vrede geteelkend,waarbi
j den Graaf:an Charo.

Wi
jn-,lois behalve de steden langs(le Somme, ook B oulogne, Gz:ïzl:.v, Roye, P erenne

Inaand.

.

en M ontdldier werden afgestaan (2).
Intusschen waren de Luikenaars, oude vi
janden van hèthuis van Bourgondiê,
overeenkomslig een verbond m et xuooEw lzK XI kort vöör den slag van M ontllteri

eslolen , in Brahand en N amen gevallen , alles te vuur en te zwaard verwoes-

(l)p11.l)n cO:
4INEs,Dlemoil'
es.Liv.1. Ch.1. p.8. MoxsTl
tEtsr,V.111.p.103,104. OLI#IER
ï)I
S z,x MklcllE, Liv. 1. p. 468. rosl'
cs HEVTERIJS, lier..
s vrgp
4ll#. Lib.V. p.123, 124. I)E IIAILANTE,
Ilist.d. .
/)?:c,
s da Aozlrg T. V1I. p.39 46.

(2)otlvlzltI)ztAM&.
lyc
,
.
us, Liv.1.p.469-481. 1,H.nEcoxxxEs,Memoires, Liv.1.Ch.2-7,
8,9,11- 15. MoxsTvEtEr,V.111.p.106- 122. D= ISAaz.
wxl,Ilist.d..
D?
/c# de Bourg.T.Vll.
p. 47- 96.
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tende(1). De Graafvan Charolog-a besloot thanshen te tuchtigen en sloeg zich14
14
33
8-2
met een talri
jlt leger te St.Frl:j-t?zz netler. De Luilkenaars, doorden Franschen
Koning aan zich zelve overgelaten, batlen om vrede, die hun tegen voldoening
eener boele van zesmaal honderd dui
zentlRi
jnsche guldenswerd toegestaan (2).
Een nielzwc opstantl, bovenal der burgers van bznant, wellte hunne strooptogten
in h'amelt laerv
-atten ,nootlzaalkle den Graaf weder de wapenen op te vatten. D '
inan'
t
m oest zich weldra op. g'cnatltl en ongenade overgeven. De stad werd met eene on- 146f9

meêdotlgende wreetll
aeit
l tlonr t1e kri
jgslkneclgten achtdagenachtereengeplunderd,toen
aan de vlammen ten prtlni gegeven, en wat overgebleven was omver gehaald en in de
grachten geworpen. Acl
athontlerd tler oproerigste bargers wertlen twee aan twee ge-

bonden in de l'
Vaas verdronken,waarschi
jnli
jk uitwraak,datzj onder anderebelee-

digingon,hetvorigejaardt)bpeltltenisvandenGraaf,dienzi
jmeendendatinFrankrl
jk
gesneuveld was, aan de galg in zegepraal hadden rondgedragen. De overige Luike-

naarssmeelkten en verlkregen den vretle,dien zi
j echter nietlang onderhielden (3).
In aldeze uitheemsche oorlogen moge KAREL krijgsroem ,en eenige Hollantlsche en
ZeeuwscheEtlelen eerenvoortleel ingeoogst hebben, maarKolland cn Zeeland moesten

totdekking der lkri
l'gskosten aanzienli
jl
te beden opbrengen,terwi
jll
aun handelenzeevaart daarenboven door deze onlusten dikwerfgestremd en belemmerd werd. ii
j ondervonden ditin hetbi
jzonder van den Koning van E ngela'ld,Iloczvlto IV,die,naar
hetschi
jnt om LonEwxz:t XIte belaagen wiens zuster hi
j ten lauweli
jl
k begeerde# in
veertienhonderd vier en zeslig een bevel uitvaardigde, waarbi
j de invoer van alle
gewassen , stoffen en laandwerken van Holland , Zeeland en Frie&land en de

overige staten des Hertogs van hourgondiè', in Engeland, lFallie en Ierland
verboden werd. Immers nadat het bewuste huweli
jk was afgesprongen, werd dit
verbod ingetroklten en zelfs een verbontl van wederzi
jdsche bescherming tusschen 23%'.
Eoc&ztp en GraafXAREL gesloten, waarbig'de vrig'e vaart op Engeland op den oudenmWaaiud
nvoet hersteld werd. De band der vriendschap werd ongeveer tweejaren later neg 1466
.

sterlter gestrengeld, teen KAREL, wiens gemalin IZABELLA van Bourbon in veertien-

(1)xoxsTaltEr,V.111.p.118. Zieoverdeoorzaken van devi
jandschap derLuikenaarstegen
het huis van B ourgondië, slAlkcllwlo, N otes 4,4r DE SARA>T:, Ili&t. d. D zlcd de B ourg. T. VlI.
p.112- 115.

(2)Moxsrl
trtET,V.111.p.124.
(3)otlvlEa nz I,
x Mwacns, Liv.1.p.486-489. 1,
s.nx coxzxxs, Liv.lI.Ch. 1. xowsTaxtv , Y.111. p.125 ver&. 129. P0NTrsH>
xr>:llrs, Aer.Burgund. Lib.IV. p.117,118. Oude
H olt. r ï'
r. xron. Div.XIlï. e.46,50. Dx sxltzxzt, H ist. d. D tfcw de Bourg. T.VIII.
p.108- 122.
5*

A L G E 31E E N E G E S C H lE D E N lS
%

-

-

-

e

1433- honderd vi
jfen zestig was overleden,met MARGARETHA van York, 'sKoningszuster,
1482
in bethuweli
l.jttrad (1).
Het verbond m et E ngeland vcrgaedde eenigzins de nadeelcn, welke sedert drie of

vierjaren zwarestormen en hooge zeevloeden,bovenalinJFeet-Frieeland,hadtlenveroorzaalkl. De zeegaten het M aredl'ep , het Heersdiep en het K liewaren zoodanig

s'erwi
jd,dat de vloeden dageli
jlkstegen de dt
jlten hooger stonden,welke zj met eene
gehcele vernieling bedreigdcn,terwi
jl de duinen door de zee geweldig afgeslagen
en weggespoeld werden. De gewone zceweringen waren derhalve ongenoegzaam ge-

worden en men moest op betcre midtlelen bedacht zi
jn,om de eerste ltrachtA'an
lzet water te breken. Onder toestemming des Hertogs werden de di
jken met lange
ballten besclzut, die op gepaste afstanden geplaatst, aan eene gording van paal-

werk doot dwarsbalken, voorzien met jzeren bouten, gehechtwerden. De kosten
van het wcrk y op veertienduizend achlhonderd gulden ieder roede begroot, werden

doorW est-Frzeeland,Kennemerland,V aterland,Jntetelland enR%
jnlandgedragen;hetonderhoutl dezer zeeweringen bleeften laste van W e&t-Frieeland,waar zi
j
drie eeuwen in gebruilt gebleven en toen allengsdoorsteenen glooi
jingen vôörden
di
jk vervangen zi
jn,welke den aandrang van het waterbeterkeeren en aan z0o veel
bederfnietonderhevig zi
jn alslzethout(2). Hetverdiepen derstroomen en lzetverwi
jden der zeegatcn, had ook aanleiding gegeven t0thetbouwen van grootere en
sterkere schepen , waardoor men nog m eer dan voorheen de Oostzee begon te

bevaren (32.
De Graaf van Charoloh was inmiddelsnaar H olland teruggekeerd, waarroosw zzK
ran Grzrïflvzzdz;, een Vlaming, in stede van zA> ecn Lannoy tot sladhouder was

aangesteld (1). Het hoofddoel zi
jner komstwas, zich van de genegenheid der omliggende Vorsten en van die zi
jner eigene Grooten te verzekeren. Zt
j vereenigden zich bi
j hem in den #clg en handelden over verschillende belangri
jke zaken
ten behoeve deslands. Men zag er ztx van Wc#6Al, Aarlsbisschop van Trler) zi
jn
broeder zoRrs, Bisschop van M etz) nAvlo wczz Bourgondzè', Bisschop van Utreeht

metzi
jnen W-i
jbisschop; de Graven van Marle, van Brzenneen van Roueei,zonen
van den Connetable van St.Pol) die van Guh'k, van Roorn , van N asnau, van M ant&l*wcA:zrr en van Zyrzck) de Heeren van Grltlth.
uq-zen, van Brederode, van lfak
çqe-

(1)wlczxAk:,1).IV.L1.86-91.
(2)wtGExklR,D.IV.b1.91 94.
(3)wzGExkzR,D.IV.b1.87,88.
(4)OudeZfp//.Div.Ar/x.Div.XXIX.c.42.

D ES Y A D E R L A 5 D S.
KJJr j Yan Egm ond j 5T
an T0t*8ele1% en n0g vele andercn. Later verschenen ook de14331482
afgezanten desHertogen van Bretagne. Graaf KARZL trok daarop door gehcelHolland) de ingezetencn van Leerdam en Scltoonrewoerd huldigden hem op den burg

te Gorinehem tot hunnen Heer. Bi
j zi
jne terugkomst te kruaael,ontving lai
j een
bezoek van Hertog I?R&:I,ERIIt ran,'cf
.j
d0,
-cx, Paltsgraaf aan den A/
J'
ZI,meteen aanzienli
jk gevolg,wien hi
j vorsteli
jlk onthaalde en door alde groote en ri
jke steden A'an
F laanderen geleidde (1).
0p dien li
jdwasHertog rlxulpste lli
.)'a&el, waarzi
jne gezondheid dageli
jksverminderde. De Graaf van Charolole bezocht hem en op diens raad begafl
ll
j zich naar
Brugge. Hier stortte lli
j op nieuw in en overleed in de armen zi
jns zoons in den 15y,.
ouderdom van twee en zeventig J
'arcn. Hetli
jk,door meerdan dertigduizend burgersZOmel.
maaud
.

xan Brugge in rouwgewaad gevolgd, werd met eene pracht, 'sVorsten nagedachtenis, 1467

r
i
jkdom en grootheid waardig,in de kerk van sT.ooxAl'
vsbi
jgezet(2).FlLlpswasge-zomc
21v.
z
r.

ond en sterlk van ligchaam ,ri
lzig van gestalte, edel van houding, doch meereerbied- m nznf)

wekkend van aanziendan schoon van gelaat(3). Hi
jwasde grootsteVorstvan zi
jnen
ti
jd en had bi
jna vi
jftig jaren roemri
jk engelukltiggeregeerd. Zi
jnnaam vervuldedegehcele Christenheid enverspreiddeschrik toti
q hetverwi
jderdeOosten(1).GeenKoning
evenaarde hem in magt en ri
jkdom. Behalve eene uitgestrekte en bloei
jende lzeerschappi
j, liet hi
jzi
jn opvolger een schatnavan viermaalhonderdduizend kroonen in
gemunt goud, twee en zeventig duizend mark ongemunt zilver en vnor meer dan twec
millioen gouden kroonen aan edelgesteenten , goud- en zilverwerk en prachtig huis-

raad (5). Hi
jwasdriemaalgehuwd geweest:metMICUELI,
E,dochtervan KoningK&azL VI;m et Boxxz van A rfoïz-,de weduwe des Graven van N evere) en metIZABEI-LA

van Portugal, welke hem s'ier jaren overlecfde en de moederwasvan KAREL den
Stoute. Van zi
jne vele onechtekinderen, zi
jn zeven zonen en even zo0 velb dochtcrsbi
j namebekend (6).
(1)Oude #0//.bir.A1-os.Div.xxlx.c.51.
(2)MO>STRELET,V.111. p.130. rowTcsuEcT>rltrs,ller.A'zrg.Lib.lV.p.118. Oude11011.
/

4)1*
r.K ron. Div.XXIX.
. c.54. nE :AI
IAXTE,H ist.d. .p ?
,
fcd de #p?
4,
rg. T.V1I. p. 125.

-

(3)roxrrsHEIJTERrS,Iler.Burg.Lib.I7.p.119.
(4)powTrsIIErTERrS,Lib.1$7.p.119.
(5)otlvlEhnxtlxlltcnE,Liv.1.p.494. Men schat deze twccmllliocn krooncn op tien milliaen zevenhonf
lcrd drie cn dertig duizend drie llonderd dric en dertig Brabandsche guldcns.
pzwEz, Il%'
st.gdp,
. de la B el
g.T. IV.p. 403.

(6)poxTrsIl>:rl,
sars,Rer.Burg.Lib.l7.p.121.Xen wi1,datFlllpsbi
jzcvcntien bi
jzitten dertiJ bastaarden gehad Leeft. v.xzxpEw) Faderl.A crcl'fcf'l-. D,1.b1.190 (aant
). Ycrg.dcge-
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Geen vorst van dien ti
jd bestuurde zi
jne volken metzoo veelwi
jsheidl gematigdheid en beleid als l'llzlms. Koophandel, ni
jverheid, lantlbouw ,ltunsten, letteren en

wetenschappen werden door hem aangemoedigd, en tlaar zi
jne geltlmiddelen steet
lsin
tlen beslen staatverkeerden , ook krachtdadig ondersteund. Nergensin E uropa waren

zi
j totdien bloeigestegen;nergenswas zooveelwelvaart,ri
*
i
#lkdom en luisteralsin de
slaten van Bol6rgondl-è'
. Niet minder verslond de Hertog de lkunst van oorlogvoeren

dan die van in vrede te regeren. Hi
j zelfwas ridtlerlijl
k dapper in den stri
jtl. Om ,
geli
jk men toen spralt, ))zi
jne ridtlerschap en goutlen sporen''te winnen, hatlhi
j in
den slag van St.Af
rgzr,
/z:l- eigenhandig drie gevangenen gemaalkt en ontler deze Por
rox

oE SAIXTIIEILLES,een der beroemdste kri
jgshoofdenvanzi
jnti
jd (1).Minzaam ,toegankeli
jk,milddadig,bevallig VZS VOVIZOR jJRSOIXOSII Van Vool'lkomen en regtvaardig,wanneel'
hetnietin stri
jd was met zi
jne belangen,won rzl-ll:sde harten desvoll
ts,bovenaltlergenen,die hem omgaven en in ztp
-e gunsten deeltlen;van tlaardan ook de bjnaam :
degoede,metwelken de ti
jtlgenooten l
zem na zi
jn tlood vereerden (2),maardien de
nakolnelingschap in later dagen hem we1 eens betwistheeft(3). Zelker was zi
jne
heerschzucht onbegrensd en hi
j zelfweinig schroomvallig in (le middelen ,om haar te
bevredigen. Doorgewelt
l maakte hi
j ziçh meester van de erfstaten zi
jnernichtzxxoBx
van .
l'df
g'
drezl) door list bragte
lai
l' Luœemhurg aan zich, en Braband kwam niet ge-

hcel in zi
jne hantlen. dan door de Graven van Nevere en d'Etampea, zi
jne neven,
van hun deelaan de opvolging te berooven. Hi
j aasde'
dlechtsop(le bezittingen zi
jnel
nabestaanden,tegenhen alleen voerde hi
j,zoo inFrankri
jk alsin deNederlanden,
bloedîgeoorlogen (1). Xen roemt zi
jne verzoenings- en vergevingsgezindheid, maar
hi
j bragtdie alleen in '
beoefening,wanneer zi
j metzi
jne staatltundestrookte. Stetlter
voorzekerdan heersch-en staatszucht, gloeide wraakzuchtin zi
jn gemoed, toen hi
j
door'hetverdrag van Troyes in veertienhonderd twintig,de kroonen van FrankrL
jk
en van Engeland op één hoofd vereenigde, en den Koning van E ngeland teP ari
-p.
a1sKoning van Frankri
jk hultligde; een staatkundige misslag, waartloor hi
j zich#

slachtli
jst dcr bastaarden van 'Iups'
vqn Aoz
yrgcsdï:, bi
j v.'MxEals,Hist.d.Nederl.rordfcsD.1.bl.94.

(1)orlsr
xERnEI,àMIRCHE,Liv.1.p.50.
(2)ouvlER nzxa xAucllE,Liv.1.p.494.n:coxlxEs,Liv.1.Ch.2.xowsrRztET,V.111.p.1& ,
verso. powTrsn>xTElllls,Aer.Burgund. Lib.IV..
p.120. De HollandscheKroni
jkschri
jvers'der
vi
jftiendeeeuw noemen euhterlqupsnergensden goede.
(3)wAGEXAAR, D.lV. bl.95. v.wlzx op wAGxxuR,St. lV.bl.33-38. sTzzt, Bloei e1.
Opkomstder Aederl.bl.433,434.uitg.v.1774.

(4)BEnzxzsrB,Hist.d.Ollcl& Bourg.T.VII.p.128.

D ES V A D ER LA N DS.

zelven het regt op dien troon ontrooftle en hetbezit zi
jner tegenwoortlige en toeko-1433mende Netlerlandsche geuesten in de w
1482
aagschaalstelde(1). zi
jn wilwaszoovolstrelkt,
t
latniemand zi
jner enderdanen van eenig regtverzekerd was. W anneer ecn velgezeten koopman, landbouwer of burger eene huwbare dochter had, moest hi
j haar goedof kwaatlschiks aan een boagsclautter of eenig ander dienaar des Hertogs, van zi
jnen
zoon, of der groote Heeren ui
thu&ven. En zeo de vader zi
jn kind wildeterug ltcopenj
moest hi
j den mpn, welke haar u,
ensclate te trouwen , den lieden, die den Heer
regeerden welke dezen beschermde, en dikwi
jls den Heer zelven eene aanzienli
jke
som geltls uitlteeren (2). Ongetwi
jfeld waszi
jn schitterend Ilofde zeleltler smaakvolste pracht en der uitgezochtste weelde, maar tevens die eener wulpscllheid en los-

bandigheid, welke rzxzlps tloor zi
jn voorbt
aeld wettigde en wier heillooze invlced zich
door alle rangen dermaatschappi
j verspreitltle (3). Slechts geveelig A'oer helgeen de
zinnen streeltle,washi
j meer gel
aechtaan t1e uiterli
jke plegtigheden der eerclienst,dan
aantle zedeleerder gotlstlienst. Ondanks zi
jnen eerbied voor deKerk,schondlai
jsteeds
de lluweli
jkstrouw en verwaarloosde zi
jne deugdzame gemalin wellte llem zoo s'eel
liefdebewees(1). Niettegenstaande deze gebrelken alsmensch en regent,bleef,door
lletgeen na hem #'ebeurtle,zi
jn roem als: ))de goede en groote '
Herlog''gevestigd.
Zi
jne regering leefde 4'oort in hetgeheugen der vollken a1seen ti
jdperlt van luister,
magt,ri
jkdom en gelul
k (5). Zelfswerd hi
jin llollat'd nog,ti
jdensde onlustenmet
Spanje,doorwILLEM lmetden eertitelvan:Fader dcqvKaderlande Lestempeld en
aan rll-lps llI a1s een navolgenswaardig voorbeeltl van regtvaardigheid , goedlleid en

lieftlevoorhetvollkaangeprezen (6).
(1)v.KtxpEx,Taderl.Acrc/'fcrf.D.1.b1.183,184. Verg.MolsTnEtET,V.1.p.292. 295,
298, .
301. I)E IIA.
ItAATE, Ilist. d.D vc,
s de B ourg. T. I7. p. 12- 31.

(2)DEIIAIIAXTE,Ilist.d.Ducs deBourg.T.Yl.p.136,137.
(3)1,
H.I)EcoxlxEs,Liv.1.Ch.2. Mossf
rnEtEr,V.111.p.129,rerso.Toteeneproexevan'sllertotjs willekeul
- en van de zucht cm hem te Lelacgen, strckke hct '
vcrllaal van otlvllm nE za Mwllcnl
!:

Liv.1.p.4614. ))Le duc Philippe eut en cc tcmps(1ô61)unemaladie:ctparconseilde ses
m edicins se flt raire la tcste et ostcr ses clteveux: etpour n'estre seul rais et denué de ses chcveux, il llt un edict,que tous les nobles llomnles se fèroyent raire leurs testes comme 1uy; et sc
trouverent plus de cinq cens nobles laomznes,quipour l'amour du Duc se Ilercntraire comm e lt
pyp

etaussyf'
utor#/zlAll MessireI'IERAE TlcçrmlisAc,etaulresquiprestementquCilsveoycntun noblc
homme, luy osloyentses c/kezrczfz.'' Powl'
rs HEUTERIJ
S, Iier.Burg. Lib. IV.p. 119.

(4)nzIIAIIAwTE,Ilist.d.Ducs deBourg.T.YII.p.129.
(5)nz BARASTE,Hist.d.Ot/c.
vdeBoIlrg.T.YlI.p.129.
(6)xtrlr,Hist.d.Sol/.Ntaalsreg.D.IV.bl.206.

kL G E 31E E N E G E S C 11lE D E N IS

uitvaartzi
jns vaders plegtstatig gevierd had, werd hi
j in
Xlt'
lqllvereR 0n W'*liJ?1d Oncler h0Yig0Volksbewegingen t0tHeergehtlldigd (1).0ndertusschen hadden de Luikenaars,in spi
jt van hetvredesverdrag en aangespoord tloor
Koning Looxwzzm XI van Frankri
jk, dewapenentegen hem opgevat, doch na het
Verlies van een zwaren veldslag nabi
j St.Frvt
)'en, zich weder onderworpen. Zuih
:4 v. werd nu ontmanteld , van geschuten wapenen beroofd en eene geldboete opgelegd(2).
W
terli'nn-. In groete zcgepraal ltwam de Hertog in Brussel terug Deze kri
jg, hetregelen der
1467 zalken in zi
jneZuit
l-Nederlandsche gewesten en het voltreklken zi
jns huweli
jks met

14331482

Zoodra Hert
og XAREI-de

.

SIARGARETHA '
llqyt Xori Yeroorzaalkten, dat KAREL eerst Omstreeks het mitlden des

volgenden jaarsin Kolland en Zeeland gehultligd werd. Vooraf echter vierde hi
j
te B rugge het feest der Ridderortle van het Gtllden vlies. UitIlolland woonden de
Statlhouder rooEwxzx van firàzff/zztïzcz?,, de Graaf van Oostervant, ERA>K van Bor-

J'CJCZ?, met ltzlxoco ran Brederode en uzsolAlK , Heervan K eere, de eenigsle Ridtlers

van lzetGultlen vliesin tliLgewest,dezeplegtigheid bi
j(3). YerzelddoordezeHeeren
13v. en eenige der Zeeuwsche Edelen,welke den Luilkschen lkri
jghadden bi
jgewoond,trok
ll1
o4o6
im.
8 nu de Hertog over Slu'
is naar M iddelhurg en werd aldaar, geli
jk voortsin de overige zeeuwsche steden als Graaf gehuldigtl. Deze plegtigheid ging in Holland met
groote pracht gepaard. De Hertog, omringd door een schitterenden stoet van geeste-

ll
jlte en wereldli
jke Vorsten, Ritldersen ltnapen ,kwam in den Sct'g , alwaar zesen'
21v. vi
jftig der aanzienli
jkste Edelen en de afgevaardigtlen der steden en dorpen bi
jeen gellooim.kom en waren Zi
j zwneren den Vorst trouw en gehoorzaamheid, terwi
jl deze zich
wederkeerig verbond tothandhaving van 'slandsvri
jheden en regten(19.Nahetinwilligen der Hollandersen Zecuwen in eene zevenjarigebede van vijfmaalhonderdtweeen
derlig duizentlachthonderdschildenvanvi
jftienstuiversellt,eeneverbazendesom indien
ti
jd,bevestigdeXARELdevoorregtenderbi
jzonderestedenenkeerdenaarBruieelterug(5).
.

(1)MEIJERUS,Jktnal.F/c'z#?'.Lil).XVII.p.341. lfwltwElls,A nnal.Brab.T.1.p.430. poxTrs
IlEtTrsnrs, Rer. .
f?
z
frg. Lib. V. c.7. p. 126. I)E SAILAwTE, Ilist. d. D ucs de Bourg. T. V11.
P. 133- 148.

(2)otlvultDEzz
xxlvcilE,Liv.ll.p.498-500. N.nRcoxlsxs,Liv.II.Ch.2,3,4. poxTrs
IIEVTERrS, Iler.B urg.Lib.V.p.127. Oude 11011.O lr.Kron.Div.XXX.c. 6- 12. DE IIAITZ.
XTE,
H ist.d.D ttcs de Woîfrg.T. VlI.p.156- 172.

(3)OudeHoll.Dir.Arofz.Div.XXX. c.13. DEBARAXTE xerhaalt, dat de oude 6raafvall..
Oostervant kindsch was geworden en uitdien hoolde ernietbi
cgenwoordig was. Ilist.d.Ducs
ti
# t
.
de Aoz
?
,
Irg.T. V1I.p. 176.

(4)Oudeffof/.Dir.Kron.D.XXX.c.14. MrAGEXAAR,Div.lV.bl.99- 101.
(5)wàlEwila,D.l7!b1.101. BltoEltpllK vindt deze bede welongewoon, maar toch evenredig
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onverwacis in B reta n a gevallen . De Herto van Bour- 1433-1482
on z e stel a z~c to aronne aan et o0f zlns
J legers , om e n ba rei~~ en on moot to hu1A te snellen toen een wap enheraut em ~ erwlttigce
b , at men zon er em
to kennen vre e emaakt had . KAREL was hie rovert en oost e ver of en , maar LODEemeen welzz n vernietlg had,
wJx
r
we 1.ke zln oel bee~
r kt en et verbon van a t
rl twot'
i 1 g uizen gou en
tractto em c oor schone
o w oor en e n e ene som van h on ec
en Ilein
~
e v of one er vrigekroonen to bevr egen Zelfs bezo cht hJM me t slechts e en
wantrouwen ontvan en . Doch
lel e , den xHerto b~ to
eronne en were zon er eenl
er anca lingen eopen
toon men et err t ontvln ba
nauv
a~ e ~iks
wren
a
e vrec 1ion
e
J
an LoDEwIJg oAgezet weIc er de wa
dlat
at e Luikenasrs door a gezanten van
oAgea en .
vat
on eren 'm enomen en er do o nmenschelJiksto wree he en ge ee
' b van woe de en verontwaar igIn zwoer xAREL
at en Konm
In de ee rste oAwelhn
l ven en 1e1
em terston o A et kt
as ee1 zoo g oe
zcJ ne trouw eloos ei zou beio i`
h
aan m~ elen
om zic ui t ien neal
toshge
vangen LODE~VIJK acht nu stecis
gen toestan t e red den en deelde vJi ftienduizen gouden kroonen on er o raa sen vertoorn en orst to z1ner
gunste
lie en en l,,naren es Hertogs nit oAat zJi
J
oora ec ter
moten
stemmenNa vier agen gaf KAREL hem e vrJi ei we er .
g
b
e
vests
gen
en
zic
verin en
m oest hJi het ver rag van trec ht (drra$) en on ans
o n er e banieren des Hertogs op to trekken en de o roerl o Luikenaars to nelAen 14 ,,
•
V~J rl
en reeds en voln
e en maand
stra en . Deze o`ereenkomst word tussc en en akrac tIg
1468
1
trokken beI• e ~ ezame nll~ • k on n aar u2
en bewerer
De Lu ikenaars ee iloos verlaten door en Konin van ra nr~
~ena
e 1J en onverzoen aar
van hunnen n ooc loth en o star , en zon er hoop
b
e en
en nac ht vI'e1en zelfs
en den wanho igste n togen sto nd
boleegcen He
ze shon er van unne aAAerste manners langs een ~'rooten omwe , onverwac is op hot
ve rbllf c J 1er twee orsten aan om hen to mien unner was ton to vermoor en De
e been , en c1 e
verme tele as nslag mislukte , w elr a was et ga ee e Bourgonisc e heir o
w kanten ee ne n gevel
~ i en uitval do den ti~ aren
Lui konaars ~e on ertussc env an tee
toreg ge slagen Don vo1gen en ag word e stact door a voor oe a es lege rs , met
zes uizen manu~t eneb ouu'en , im ur , uxem ur , amen on Holland on er
e n Pnns van ran a ver star t aan etast on zon er oonl en weerstan door en Herta g
I nmid clels was

LODEw IJK XI

T

v

day

0A

rtog

~

o

aan de toe enomen bloei en bevolk1'n en enn' n ver
~ eli'kin met het een Vlaanderen bewilli d
had! ll . IV . hi . 194 . Even als of Holland toen eeni zins met Y"laanderen het riJ'kste gewest destc'J"ds van Europa konde verh'eleken worden HiJ ste 1t doze belle verkeerdeli'k
J in 1469 .

1 DE COMInEs > Liv . ' II . Ch. ~r 7 9 . PONTUS HEUTERUS , Her. Burg. Lib . V . p . 128 . n r
BARANTE , lust. d . Dues de Bourg . T . VII,
195--212 .
T- .
II . EEL, 3 STET;
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1443- bemagligtl. De dapperste verdedigers waren gesneuveld, t1e moed der anderen door
1182 d

e ongelukkige nachtell
jke onderneming ter neder geslagen, en allen naar geest
en ligehaam derwi
jze afgemat,datzt
ljde wacht veronachtzaamden,te meer dewt
jlhet

een Zondag en men (Ierhalve op geen aanval bedacht was. Het grootste gedeelte
#
'
11 v. der inwoners was over de M aas gevlugt, en de overigen hatlden eene schuilplaats

Wi
jn-

n de kerken gezocht. De ontledigde stad werd aan het krt
jgsvolk ten prooigegelnaand i
1468 ven , en tegen den middag waren alle huizen en kerken uitgeplunderd. Twee dagen
na de inneming van L'
uik,verltreeg Koning yuoozwlzl
t zi
jne volle vri
jheid weder,nadathi
jhetverdrag van Peronne op nieuw bekrachtigd had. W reed en verschrikl
teli
jk
was 'sHertogswraak op (le Luikenaars. Op den dag van het innemen der stad waren
niet meer dan tweehonderd menschen bmgekomen ; een veel grooter getal werd sedert
in de Wfctz' verdronken of ter dood gebragt; geen der gevlugten in huizen en kerken ontsnapte aan het zwaard. De ongelulkkigen , welke de stad verlaten hadden ,

stierven bj hontl!erden van honger en koude op de bergen en in de bosschen ;
jgsknechten jagtgeOP hen werd, alsop wilde dieren, van alle lkanten doorde kri
maakt. De Hertog vertoefde achtdagen i
n de verwoeste stad en gafbj zl
jn vertrek
last,haar in den brand te steken en geheel tevernielen ;alleen de kerlten ,deltloosters

en de woningen der Geesteli
jken bleven gespaard. Alseene bisschoppeli
jke statl, waren er deze woningen in grooten gelale. Spoedig keerde de geesteli
jkheid terug en
allengs volgden er burgers, wien de Hertog ten laatste veroorloofde de huizen weder
op te bouwen. Na het vernielen van Lu'
ik werden de omliggende streken te vuur
en te zwaard verwoesten de bewoners wreedaardig vervolgd. Xaar de felle koude en

gebrek aan levensmiddelen drongen weldradenHertogmetzi
jnebendenaftetrekken(1).
1469 KAREL wi
jdfle nu eenigemaanden aan hetonderzoek naarderegtsoefening in ztjne
staten, waarbi
j hi
t
i
# gewoonli
jk driemaal ter week in eigen persoon voorzat(2). Uit
Flaanderen ging hi
j naar Zeeland, en betoonde zich ook hier een onparti
jdig
regter. H,
j was gemaltkelt
jk te naderen en hoorde naarde klagten van alzt
jne onderdanen, zonder onderscheit
l. Te F lg-eszngen,naar men verhaalt,gafhi
j een treffend bewi
js van zi
jne gestrenge regtvaardigheid in hetstraFen van den bevelhebber
t
lier stad, welke eene misdadige liefde voor eene gehuwde vrouw opgevat hebbende,
haren echtgenoot, onder beschuldiging van hoog verraad ,in de gevangenis geworpen ,
(loch hem , ten koste harer eer,genade beloofd had. De booswicht echter,na het be-

vredigen zi
jnerschandeli
jke lusten en om hetbezitder vrouw voorzichalleenteverwerven , had den ongelukltigen man in den kerker laten onthoofden, en zich deswege op

(1)ozcoxlsEs,Liv.lI.Ch.10-15.PoxrrsHErTERIJ
S,Rer.Burg. Lib.V.c.4.p.128-130.Oztde
zzp//.D ir.Arop.Div.XXX.c.16- 23. DEIIARANTE,Ilist.d.D ucsde#o?4rg.T.V1I.p.212- 222-

(2)xElzEl
tvs)Annal.Flandr.Lib.XYI1.p.347,rer4/.
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cen valsch bevelsclariftdesHerlogs beroepen. Bt
j de komst van XAREL in Zeeland1433wierp zich de radelooze weduwe vonr de voeten van den Vorsten openbaarde hem 1482

haar ongeval. De bevelhebber bekent
le zjne misdaad,huwde de beleedigde vrouw en
maakte llaar toterfgename van alzi
jnc goederen, waarna hem , op lastdesHertogs,
hethoofdvoordevoeten werd gelegd (1). DezelfdestrafondergingenteMiddelburg
in tegenwoordigheid van KAREL drie broeders,welke eenen zi
jncrdienarenmishandeld
fgenmetent hatlden. Dit verwekte opschutlding onderhetvolk,maardeHertog met
cen heirbjl(goege) toeschietende, wistdie spoedig testillen (2). UitZeeland begaf
hj zich naarKolland, en werd in den W'
z-ï:/doordenhoogbejaarden y'aAwx.van W/raelen plegtstatig ontvangen (3). lleteen luisterràjk gevolgvanmeerdan zeshonderd
Ridders en verzeld door de Bisschoppen van L'
uzk, van D oornzk cn andere zoo wc-

reldli
jke a1sgeesteli
jkeVorsten,kwam hi
j in denffccy en hield laierinsgcli
jksde grafelt
jlte vierschaar (4). Alti
jd gestrengen trotsch tegen deGrooten, wasbi
jdaarentegen vaak minzaam jegens de geringen en armen. Eensop dejagtverdwaald zjnde
en door honger.gekweld, trad hi
j metIuooEwlzK van Gruithuizen ,stadhouder van
Holland, in eene hut. De arme bewoonsterkende den stadhouder en traehtte hem
Z0O spoedig mogeli
jk van eenige spi
jste voorzien. De Hertog begon ziclzterstond te
bedienen. )
)Ach,Heer,''zeidede oude,))gi
j hebtwelweinig opvoeding gehad,daat

gi
j de hand naar den schotel uitsteekt vöör Xi
jnheer den stadhouder-'* DeHertog
begon te lagchen. ))Stil,goedevrouw ,'#zeide de Heervan Gryïf/tlzïzex,))weetgi
j
weldatdie Heer,uw en mi
jn meester,dathi
jdeHertog van Bourgondzëis?''Geheel
ontsteld wierp zi
j zich op de knieën en smeekte vergiffenisvoorhare onwetendheid.
Sta op,'' riep llaar de Hertog minzaam toe , ))ik zie met genoegen uwe ach-

(1)'osTrsIl>rcr>:ltrs, Rer.Burg.Lib.V.c.5.p.130. MzlzERrs,Annal.Flandr.Lib.XV11.
p.347,rerso. ))Dewi
jlgeli
jkti
t
i
#digegeschiedschri
jversvandezeregtsplegingzwi
jgen,''zegtsclEtTEXA,nen erecn verhaalvan nagenoeg geli
jken aartbestaatbetrekkeli
t
#
ik eenegebeurtenisteMilaan
voorgevallen,meent men, dat de geschiedschri
jvers uit de zestiende eeuw,welke erheteerst
meldingvan gemaakthebl
aen, in dezen zi
jn misleid geworden ofgcen genoegzaam onderzoek he1)ben gedaan-''Mengelmerk,D.II.St.2.bl.26. l
y>rl.lrsscalvEnlrsevenwelheeftditverhaalinzi
jn
I
'
A
B
E
I
I
T
,
A
ï
d
f
.
d.
D
uc
s
BI
jroegselop hetGoudschAz'ozlz
l'/z
je,b1.169-176 opgenomen,geli
jk ook
de Bourgogne, Tom .1I. p. 400- 402, welke plaats door rRzxs I)z Hzzs in zi
jne vertaling der
.

Gedenkscâr. ocs DE coxlwEs, bl. 404- 407 is m edegedeeld. 0ok nz :AI,ANTE xerhaalt dit voorval
omstandig in de Hist. d.W lc,
v de Bourg.T. YII.p. 226.

(2)R>:II;EI,SBEI'GII,Chron.z'.Zeel.bl.252.
(3)wzozxzwa,D.lV.bl.100.
(4)Oude SoI?.Dir.Arpl.Div.XXX.c.23.
6*
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1433- ting voor den stadhouder, welken ilt u gegevcn heb. lk zal voor u zorgen en u
1482

weldoen (1).',

KAltEL vertoefde ongeveer twee maanden in den Ilaag en ontving daar afgezanten

uitalle oorden derChristenheid. Steedsbedacllt om zi
jn gezag uittc breiden,eischte
hi
j van den Bisschop van Utrech,t zekere goederen terug,wellte hi
j beweerde aan
Ilolland te behooren ; en traclltte tevens, decl
z vruclzteloos, de Friezen te bewegen,

hem totlleerte huldigen. Hi
j ontbood Ilertog Aoolar van Gelre, die zi
jnen vaderin
tlen kerlker geworpen had, doch deze verontschuldigde zich, dewi
jlhi
j, in gevolge
eener overeenkomst met de Edelen en steden van Gelre, bl
ziten hunne toestemming

hetland nietverlaten mogt(2).Onbegrensd in zi
jne heerschzucht,wierp lai
jdeoogen
op baitscltland, om >'REOERIK lIl in de keizerli
jke waardigheid op
. te volgen. T0t
dat einde sloot lli
j in den ffttcg een verdrag metden Heer van Steill,afgezantdes
Koningsvan Bolteme, waarbi
j deze Vorst zich verpligtte, tegen voldoening van honderdduizend Ri
jnsche guldens,terstond alzl
jnen invloed te bezigen,om de keuze der
Keurvorsten op Hertog KAREIZt0tde waardigheid van Roomsch Koning, den bestemden

opvolgertlesKeizers,te bepalen (3).
Terwi
jlde Hertog van Bourgondzè'zl
jne gedachten met de kroon van Dttiteeltland
onledig hield en Frankrl
jk uithetoog verloor,verzoendezich LooEwlzlcXImet(1e
voornaamste misnoegde Grooten en werd eindeli
jk meester in zi
jn ri
jk. SlechtsdeHertogvan Bretagnebleefaan KAREIZgetrouw ,metwien hi
j hetoutleverbondlzernieuwde,
toen de Koning den ban en achterban der omliggende gewesten opriep en Bretagne

1470 met eenen vi
jandeli
jken invalbedreigtle. De onlusten in E ngeland,wier afloop hi
l'
eerstwilde afwachten, sclzorsten deuitvoering van datplan (12.Reedsin hetvorige
jaar had EocARo IV den veelvermogenden Graafvan kfarkrick,aan wien hi
jden troon
verschuldigd was, door het aangaan van een ongeli
jlthuwell
jk met eene Engelsche
weduwe,terwi
jlde Graafvoorhem en op zi
jn bevelin Frankrù
@'k eene andere echtverbindtenis z0o goed als gesloten had, geweldig verbitterd. MFaltwzcltbesloot zi
jn
Koning te onttroonen en wist diens broeder, den Hertog &an Clarenee, voor zich te

winnen. Spoedig barstten de vi
jandeli
jkheden uit, die eindeli
jk ten nadeeletleropstandelingen, welke door xzopzw zlztXl gesteuntl werden , uitliepen. W 'Ahw lcK nam
mctden Hertog van Clarenee de Tlugt en meende in de stad Calai&, wier opperbe-

(1)oEII
AIIAXTE,Hist.d.Ovc,
vdeBourg.T.YlI.p.227,228.
(2)OudeHoll.rï'
p.Kron.Div.XXX.c.24.
(3)PilcesdecoxlxEs,T.111.p.358.
(4)oEBlnzlTE,Hint.d.r'
uc:deBourg.T.YII.p.229-252.
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velhebberhi
jvas,eeneschuilplaatstevinden.
Dochzi
jnonderbevelhebber,JollxwElxuocu,1433t
1482
.

weigerde hem , op aandrang desvolks,den oegang,waardoor hi
Jgenoodzaaktwasweder
zee te kiezen. De Hertog van Bourgondg'z was over het gedrag van w Exyuocu ten

hoogste voldaan, bood hem terbelooning een jaargeld van duizend kroonen aan en
vermaande hem in zi
jne trouw jegensden Koning van Engeland te volharden. Tevens
zond hi
j schepen uit, em op den Graafvan W arwlkk te kruisen,die hierdoorgetergd, versclaeitlene Hollandsche, Zeeuwsche en Vlaamsche ltoopvaarders wegnam en

meteen aanzienli
jken buitdehaven vanllon/eurbinnenliep.
ç.

KAREL , ten uiterste verbolgen over de gunst en bescherming, welke w xRw xc!
t en

clza.
lAyrycz in Frankri
jk genoten, beklaagtlezich daaroverïn vri
j scherpebewoordingen zoo welbi
j Loozw zzx XI,alsbi
jhetParlement. Aan den AartsbisschopvanNarJ/nn: en xaooEvrzlm,bastaard van Bourbon, Atlmiraal van Frankrl
jk,leden van
'sKoningsraad,schreefhi
j op dreigenden toon: ))Aarlsbisschop,en gi
jAdmiraallde Bl
29
v.
oeischepen, welke gi
j zegt, datdoorden Koning tegen de Engelschen in zee gezontlenmaand.
zi
l'n, hebben de vloot mi
jner onderdanen, die lauiswaarts keerde, aangetast;maar, 1470
bijSt.'/rz.v, zoo men hierin nietvoorziet, zalik er, metGotls hulp, zelf zonder
uw verlof in voorzien en zonder uwe redenen afte wachten, want zi
j zi
jn te lang
gerekt en te willekeurig.''- Ditschri
jven was vruchteloos. KAREL besloot derhalve
t0t het nemen van svederwraak. Hi
j gelastte,alle goederen en koopwaren van Fran- Zo
25
mersche onderdanen in beslag te nemen ,te verkoopen en uit de opbrengst daarvan,die-maand.
enen te vergoeden , welke dnor clawnElcE en w anw zcK benadeeld waren. Tevens

zond hi
j eene vlootvan zesen derlig groote schepen metachtduizend ltri
jgersbemand,
in zee, hetzi
j om de rooveri
jen van wARwlcK te beteugelen,hetzi
j hem den terugkeer naar E ngeland te s'erhinderen ,om Koning E1)vARb te beoorlogen. HsxnltlK ralt

Bor&elen , Heervan Feere, voerde het opperbevelover dezeontzagwekkendezeemagt,

en LooEwxzlt van GrzfïflMïz:x over de kri
jgsbenden. Onderbevelhebberswaren blnx
van 'pe/,gccz
-f', zA> van J.
lpœâyïzezl, en rsoals, de natutzrli
jke zoon van ray
kxlt
ea'
n Borselen. 0ok bevonden zich verscheidene Hollandsche en Zeeuwsche Edelen
op de vloot,wellke uitJrnem uiden in zeestak. W khw xcx week naar den mond der

Seine,doch werd doorvAl BORSELEX naar de ltustvan Normandzè'gejaagd,waar de
beide vloten ontscheepten en hi
j in een hevig gevechtte land te kortschoot. Bi
j
tlen aftogt,wertlen vele zi
jner schepen in brand gestoken en tien dergrootstein Zeeland opgebragt(1).

(1) Additions czfm Chroniques de MoxsTnEtEr,p.34. DEc0MINEs,Liv.111,Ch.4.p.156.
Oude S ol/.D ir.A r/n,
. Div. XXX. c.,31. v.GorTuoEvEx, Chron.m.R oll. bl.492. MEIGERs-

zsaGll,Cltron.r.Zeel.D.1I.b1.253,254. urx:,Ilist.of England,Cl1.XXII. p.,246,247.
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1433- Om w ahw lcK eene landing in E ngeland te beletten , hield Ilertog KAREL de ha1452 vens aan het Kanaal ingesloten , en zi
l'ne vloot ontscheepte dikwerf op tle kusten van

Normandl'i, waar zi
j vele verwoestingen aanrigtte. Alzi
jne voorzorgen echter waren vruchteloos. Een geweldige storm verstrooide zi
jne schepen, van wclke eenigen
Sohotland , de overige Ilolland of Zeeland binnenliepen. De Graaf van W arml
t
ek

stak nu in zee onder hetgeleidevan den Adlniraal van Frankrl
j'k en landde, na
een gevecht metde Hollandsche en Zeeuwsclze zoutschepen , die huiswaarts keerden ,

gelukkig in de haven van Darmo
uth.. W eldra zag lat
j zich aan hethoofd van zesti.g
*

tluizend gewapentlen. EDUARD , door zi
gn volk gehaat en verlaten ,vlugtte in aller i
gl

met drie schepen naar Ilolland (1). Onderweg maakten eenige Oostzeesche zeerooversjagt op deze kleine vloot, die te naauwernood op de reede van Texel ten
anker ltwam (2). Doch ook de zeeroovers lieten nietver van daar het ankerval1en, met oogmerk haar bi
j den eersten vloed aan boord te klampen. Men ver-

nE SARAXTE, H ist. d. D ucs de Bourg. T. YII. p. 252- 262. Het verllaal xan DE Bxltwx'
rE bc-

trekkeli
jkden togttegen wARwlclt,verschiltaanmerkeli
jkvan dat in de Oude#0//.Dir.Arpzl.,
en bl
j deschri
jvers doorMrwGExlzR,D.lV. b1.112,aangehaald, hetwelk wi
j gevolgd hebben.
))Une llottepuissante'' zegt OE BARZXTE, p.261, ))commandée par le sire de Fere, et portant des
troupes sous les ordres du sire de la Gruytltnyse, gouverncurde H ollande,était venue à l'embou-

chure dela Seinea-lesvaisseaux anglaisduroiEoouuo sejoignirentàlamarinedeBourgogne,
ainsiqucdcsvaisseauxde Bretagne. Le roi (deFrancejdonna ordre quetoutesatisfaction f1't
sur le champ accordée à l'amiral de Ilollande, et qu'on lui rendlt tous les vaisseaux pris par
wwhwlclt qu'ilpourrait reconnaltre. Comm e on vcnait de 1es brfzler pour la plupart,la réparation
commandée par le roiétaitassez vaine. Toutcfois le sire de la k'ere se montra satisfait. 11répéta
souvent qu'ilfaisaitla guerre au comte de R 'arwick et non pas au roi; mais l'amiral de France
tléclara quhil s'opposerait à ce que les genset les vaisseaux du comte fbssentattaqués dans sesports
ou dans1esterresdu royaume. Une compagniede cinq centshommesd'armes se miten mcsure
tle s'opposer à tout debarquem cnt. Ainsi les Bourguignons ne purent attaquer lcs partisans de
wzawlclt-ll Mrelkebronnen DE BARAXTE gevolgd heeft is ons onbekend.

(1)wzgEwàAa,D.Iv. i'l.113 zegt, dat vier of vijfhondcrd man den Koningverzelden. nl
:ARAXTE,T.#11.p.274,brengtditgetaltotop achthonderd. BII,IIEILI3IJK,D.lV.b1.196,sprcekt
van xierhondcrd Edellieden. De Oude H oll.r ïr.K ron.Div. XXX.c. 32 noemt bepaald 'sKonings gevolg op driehonderd m an. n: coxlxEs, Liv.111. Cl). 5 , wil, dat slcchts zevcn of acbt
lieden den vlugtenden Vorst verzelden.

(2)OEcoxlxEs,Liv.111. Ch.5, noemt Jlhmaar de landingsplaats van Eotunn. De meeste
geschiedschri
jvers noemen Tesel. Zie hetGoudscltArox.,b1. 140. Oude Holl. Dir..
/(rpwDiv.XXX.c.32,I'>Z
II/>:RS:EI'GH, Cltron.v. Zeel. D.l1, bl.255. Verg.v.wux op wzuwzznSt.lV,b1.39.

D E S V A D E PtL A X D S.
haalt, dat de Heer ran Grzzïf/tzzïzdx zich in de omstreek ophield en op hetberigt1433van het gevaar waarin zovtao verkeertle, den Oosterlingen niet te vergeefs onmid- 1482

delli
jk bevelzond, zich van alle vi
jandeli
jkheden te onthouden. Hi
jzelf ging terstond den Vorst begroeten , bewees hem de grootste achting en voerde opeigen kosten,

hem en zi
jn gevolg naar dett FtJc.
g, waar zj van alhetnoodige voorzien werden.
Ondertusschen had IlEwoalK Vl, door hulp van den Graafvan W arwiek, den Tower

metden troon van Engeland verwisseld (1).
De ommezwaai van zalten in E ngeland en de komst van Koning EOITAZ:O in Rotland, baarden Hertog KAREL geene geringe verlegenheid. Niet alleen was uzx-

DRIK VI mede zi
jn bloedverwant,maardeverbindtenisvan dienVorstmetLooEwxzltXl,
moesthem ook de vereenigtlemagtvan Frankrî
jk en Engeland op den hals halen.
Om ditte voorkomen,ontlerhield hi
jden vredemetEAy:ftdzètf, verklarende, datde
voorgevallene slaatsomwenteling geen invloed zou hebben op het verbontl, vroeger met

den Koning, onbepaald wien,en hetri
jk van Engeland gesloten, en dat hi
j dengenen Toor Koning hield ,wien de ondertlanen daarvoor erkenden. EnvAlto behandelde

hi
jslechtsalszt
jn gasten legde hem maandelt
jlksvi
jfhonderd gouden kroonen toe (2).
Ht
j weigerde zi
jnea schoonbrtlederte zien ,wien hi
j hetjaarte voren bi
jhetontvangen
van de ridtlerortlevan denKousebantl,broederschapgezworenhad(3).Toenmenechter
vernam ,dat LooEw xzK XIPzeardië met eenen invalbedreigde, en devriendschapsbantl

tusschen dien Vorsten den Graaf van W armick, wiens benden in de Nederlandot
strpopten, enger was gestrengeld, gaf de Hertog m eer gehoor aan de vertoogen van

EocARo,welkesteedsbi
jhem om onderstandtegenwAhwxcl
thadaangehouden.Zi
jhielden
eenebi
jeenkomstin destad SazntPol)enop desKoningsverzeltering,dathl
jinEngeland eene menigte aanhangers telde en (le Hertog daarenboven niets goedsvan HEx-

oaxK of van den Graafvan W armiek wachten konde, beslootKAREL eindell
jk hem ,
her
s
t
el
l
en.
Te
r
s
t
o
nd
wer
den te
tloch zoo geheim mogeli
jk,op den troon te helpcn
K eere in Zeeland voor 'sHertogskosten in stilte drieof vier groote schepen uitgerusten
veertienOostzeesche bodemsgehuurd. Vi
lftigduizend gulden werden daarenboven EnvAlto 10 v.
Lente-

terhand gesteld , dienu metdezewelbemande vl00tspoedig ontler zeil ging ; en KAREIZ,nlltantt

alsofallesbuiten zi
jn weten geschied ware, verbood op straflb des doods elk ,hetzi
j 1471
(1)I)E coMlxEs,Liv.111.Ch.Y, VI. Additions cvz Chronigues de MOSSTREtE', p. 35.
Ottde .
S/#.Dir.Xron.Div.XXX.c.32. REIGEESBEEGII, Chroh.1'.Zeel. D.ll. b1.254,255.

Ilvxz, #ùf. of Engl. Ch.XXXII.p.248. DE SAILISTE, Hist. #e'
:Dlqcs deBourg.T YIlp.261- 275.

(2)OEcoxlxEs)Liv.111.ch.YI.
(3)ItvxEa,Zcta #ffJ!.Angl.T.V.P.II.p.173.

A L G E X E EN E G E SCH IED EN IS
1433- regtstreeks of van terzjde Eouz
tso dela Marche, die
1482 noemde ,

zich ltoning van Engeland

eenigehulp te verleenen (1).
De Hertog van Bourgondçè'wasin denzelfden ti
jd met een leger naar Jmien.
egetrokken. LoozwxzK hadzich van diestad, van St.Qtzdzllïzèen andereplaatsen door
verraad meester gemaakt en van eene talri
jke bezetting voorzien. KAREL moestzich
bi
jhetinsluiten derwelversterkteslad bepalen,terwjldeKoningsteedselkenveldslag

4 v. voorzigtig ontweek. Het omliggende land leverde een tooneel op van ellende en
Gr
m.verwoesting maar nietsbeslissends was uitgerigt, toen er eenewapenschorsing Toordrie
1a
4s
71
,

maanden gesloten, en na vele onderhandelingen door de wederzi
jdsche afgezanten
een verdrag getrofen werd, waarbi
jmen de overeenkomsten van Atrecht, ConFan.
k
Wi
jnd.
n-en Peronnewederbekrachtigtle (2).
ma
a
Ondertusschen had EocAao IV in twee bloedige veldslagen bi
j Wcrx:l en Temkn3 v.

httry, de kroon van Engeland heroverd; WARWICK WaSgesneuveld en HEXDRIK Yl

in den Tower vermoord (3). Tot belooning derdiensten hem bewezen, verhiefbi
j
den Stadhouder van Holland, LoozwxzK van Gryzrf/zr
zfzrezl,totGraafvan W incheeter,

en uExnhlK van W/rza:ldx, Heervan Keere, totzt
jn Raad en Kamerheer. De stad
Feerezelve werden eenige handelsvoorregten verleend (1). Maar deze gunsten aan
bjzondere lieden en plaatsen geschonken, konden niet opwegen tegen de nadeelen,
welkeden Nederlandschen handelwaren toegebragt(5). Holland en Zeeland moesten
tlaarenboven een aanzienli
jk gedeelte der oorlogskosten dragen. Het verhoogen der
oude en hetinvoeren van nieuwe belastingen , welk hieruitvoortvloeide, gafveelmisnoegen en in sommige steden aanleiding tot oproer. In Ilborn kon de volksbeweging

nietdan metgeweld gestild worden en hadvoordestadzelvedenadeeligstegevolgen(6).

(1)nscoxlxxs,Liv.111.ch.Yl. poxzrsHEIITERCS,Rer.Burgund.,Lib.V. p.132,verhaalt,
datdeHertog aan EorAaotweemaalhonderdduizend Ri
jdersschonk cn deze gift doordeState't
van Brabq'
nd,Flaanderen,Holland en Zeeland aanmerkeli
jk vermeerderd werd. In spi
jtvalt
sxlpzaolzK,D.lV.bl.196,komtonsditgeheelonwaarschi
jnli
jk voor.
(2)oscoxlwEs,Liv.111.ch.2,3,8,9. Preures,T.IV.p.364.
(3)pzcoxzxEs,Liv.111.ch.7. nrxE,Ilist.of Engl. 6h.XXII. p.249. psswnzyr:,Hist.
d.p ucd deBourg.T.YIlI.p.37 42.

(4)wwoExua,D.lV.b1.117.
(5)o:BIIIAITE,Ilist.derMcd#eBourg.T.5/111.p.10,11.
(6)Oude#011.bir.Arozl. Div.XXX. c.33. utxrs, Chron.m.Hoorn,b1.85-93. :Itpsaplasvoorstelling van dezegebeurtenis,D.lV.b1.198,199, steuntep geenebewi
jzen;zi
jis
uitde luchtgegrepen. Verg.wkoExààa,D.IV.b1.120 123.

DE S V A DER LAN D S.
33De naauweli
jks geschorste kri
jg metF'
rankrç
jk wasinmiddelsop nieuw uitgebar-14148
2
sten, dewi
jl xaooEwlzlt XI geweigerd1 had het laatst gesloten verdrag te bek-rachtigen.
De Fransche oorlogschepen kruisten langs de Hollandsche kusten totop de hoogte van

Katwù'
@k en Noordtrt
j'k,en bragten derzeevaartenharingvisscheri
jgrooteschadetoe.
Spoedig werden dan o0k door Ilolland en Zeelaltd eenige schepen onder bevelvan
'

PAlrlurs van Stlrq
vcldz,, naluurli
l.ken zoon van den Heer van K eere, tegen hen in zee

gezonden. Zj ontmoetten de Fransche vloot onderSchotland en noodzaakten haar
naardehavensvan Frankrl
jk terugte keeren (l). llertog KAItEIZwasom denzelfden 1172
ti
jd meteen magtig legerin datri
jk edrongen , zwerende alles te vuur en te zwaard
te zullen verwoesten. De stad N esle gafzich na een l
kortbeleg bi
j verdrag aan hem
over. Ongelukkig werd deovereenltomstdooreenige boogsclautters, welketweeBourgondiërs doodden ,geschonden. De belegeraars stormtlen nu woedend in de stad enrigtten

er een allervreesseli
jkst bloedbad aan. De bevelhebber werd aan de galg gehangen;
den boogscllutters kapte men de band af;mannen,vrouwen ,kinderen allen werden
zonder genade vermoord en de huizen in brand gestoken. Zelfs de lterk, waareenige
ongelukltigen eene sclluilplaats tegen de woede der Bourgondiërs zochten , bleef niet
gespaard ; allen die er gevlugt waren vielen onder hetzwaard. ))Zie daar devruchlen

van den boom desoorlogs,'' riep de Hertog toornig uit;en toen hi
j te paard dekerk
binnentrad,welkemetlijken, die in laun bloed baadden,bedektwas,maakte ht
j het
teeken van hetkruiszeggende: ))lk hebgoedeslagtersbi
jmi
j;welkeenschoongezigt.''
Sindsdiendagontvinghi
jdennaam van;))XXSELdenFerœc/zrïi-i:fz
@
r
j/c:(terriblel-'' Van
Nenlekwam hi
j te Roye en maalkte zich bt
j verdrag van die plaats'meester. Van hier
rukte hi
j a1s een Engeldesverderfs naarNormandiè',stootte hethoofdvoorBeawvah',
dnch bemagtigde eenige andere plaatsen en legde al de dorpen en lkasteelen van het

l-i
jke land van caur in de asch. Verdelgende en verwoestende keerde hi
j naar Picfzrdïô'en Jrtog-s terug,alwaar de Connetable van Frankrù'keven schril
tkeli
jkp'oedde
a1slai
#
jzelfin Normandiè.getlaan had. De verzoening vanLooEwzzKXlmetdenIlertog
van Bretagne stelde eindeli
jk perken aan zoo vele gruwelen en ellende. KAREL,van
zl
jn bondgenootberoofd, washandelbaardergeworden (2). Hi
j slootmetden Koning 14veen bestand, hetwelk ongeveer vi
jftien maanden duren zoude (3). DitverdragwerdmLOaaunf
1&'
l
naderhand verlengd,tloch baandegeenszinsdcn weg toteenen bestendigen vrede(1). 1473
(1)MEIGXaSBERGH,Chron.r.Zeel.D.11.b1.260,261.
(2)nz coxlxEs, Liv.111.Ch.9,10,11. Zdditions cv.
'
r Cltronique& de MOXSTREI-ET,p.41.
ou novw, Annal. Belg. p. 10J. xElzzRr:, A nnal. Flandr. Lib. XYII.p.355 ven o. p: sànAwTI.,
Hist.d.D ucs deB ourg.T.VllI.p.65- 90.

(3)RIJMER,Jcta PzlJl.Jnglic.T.V.P.111.p.19-22.
,
(4)polrrsIIEIJTERrS,Rer.Bargundic.Lib.V.p.133.
,
11 DBEL. 1ll STUK.

A L G E X E EN E G ESCH IE D E N IS
1433-- Na het sluiten des bestands begaf zich de Hertog naar Zzerzkzee,waar in hetvoor1482
gaande J
kar een oproer, even als teIloorn ,om het invoeren van nieuwe belastingen,
ester
doch veel heviger ontstaan was. De Baljuw van Sehouwen nevenszelteren pri

werden door het woedende gomoen OP h0t StadhuisVermoord,en de ll
jken uiteen
venster op straat geworpen. Schout en Burgemeesteren smeekten de woeste m enigtc

om li
jfsgenade,die men hun ten laatsle verlelnde,waarop slraks eenenieuweregering
uit de gilden werd zamengesteld. Om deze ongeregeldheden te beteugelcn , zont
l de

Hertog zi
jnen natuurlijken broeder Awruowls van Wozzrppzl#fl', die ondersteund door
den Heer van Feere, eenigeraddraai
jerslietonthalzen, waarop de anzere devlugt
kozen. Het berigt van de komst des Hcrtogs zelven vervulde ellt met angsten schrik,

dewi
jl zich het geruchtverspreidde, dathi
j alde inwonersdes doods schuldig hicld
30 v. en de stad tot een puinhoop wilde gemaakt hebben. De gevreesde dag verschecn,
luouwj

,naandGeesteli
jken en W ereldli
jken troklten in de ootmoedigste ,oudjug deyjxey
-jnojgeu vorst
1473 te gemoet en baden hem om vergifl
knis Hi
j schonk hun hetleven, doch der statl
.

werd eene boete van dertigduizend gulden opgelegd , en eene bezetting onder bevel
eens vreemdelings toegevoegd (1). Reeds den volgenden dag stak de Hertog over
naar H olland. Verzeld door I
tElworb van Brederode, welke thansin zi
jne bl
jzons
t
eden
en
kwam
het
l
a
at
s
t
t
e
D
orddere gunstdeelde, bezochtht
j de aanzienlt
jkste

reeht (2). ln die stad laad zjne inhuldiging in veertienhonderd acht en zeslig door
invloed der Hoekschgezinden, naar hetschjnt, geen voorlgang gehad, ofschoon zi
j
met meerderheid van stemm en was doorgedreven. Nu echter werd KABEL plegtstatig
jke Regenten,de Dekensdergemeeneneringen,en
1'
7 v. ingehaald , en hem door de stedelt

Slp
rok-alle manspersonen boven de vi
jftienjaren den eed van trouw gezworen (3).
lelrza.
De hoofdbeweegreden van 'sHertogstogtnaar zi
lne Noordeli
jke staten wasde bezit.

nem ing van Gelre. W at daartoe aanleitling gaf, za1 in het verhaal der Geldersche
ebeurtenissen uitvoerig ontwikl
teld worden. Hier zi
j alleen aangestipt,datKAREL,

krachtens eene overeenltomst met Hertog ARlorp van Gelre,na den dood van dien
Vorst, onlangs voorgevallen , zich in het bezit van dat hertogdom en het daarmede

vereenigtle graafschap Zutphen stelde,en nog vôörheteinde desjaars,totHeergehuldigd werd. Kort daarna werd ht
j te Trn-er doorKeizerFR>:IIERIK l1Imetbeide

(1)O'
ade#/1/.Dir.Ar/zl.Div.XXX.c.42. MElzEars,A nnal.Flandr. Lib.XVII. p.356on. w. Zeel. D,ll. b1.266- 268.
IEGIoII OE BOYA Znnal. Belg. p. 101. REI-GERSBERGH, Cltl'
Isoxuollx aldaar, bl. 273.

(2)ll:rl-q>T
asnlra(
7l,Chron.r.Zeel.D,II.bl.268.
(3)wllExAzn,D.15-.bl.127-129,
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leenen verleid (1).

Doch het was deze leenverheffing niet alleen, welke

KAREL

der- 1433-

Reeds sinds jaren haakte hij naar den titel van K oning, welke beter

waarts lokte.

1482
4 v.

dan diie van Hertog met d
..
xii
Slagte"
uitgestre k theid
Cl
zlJner
staten en d e groot heid
ei zlJner
magt maand
overeenkwam,
zijnen kant

Hij had daarover veelvuldig met den Keizer onderhandeld, welke van 1473

MARIA

van Bottrgondiii,

'8

Hertogs rijke erfdochter, voor zijn zoon den Aarts-

hertog ~IAXIMrLIAANten huwelijk wenschte,

KAREL

leende hieraan gehoor, mits FREDEUIK 111

de Bourgondische staten onder den alouden naam van: Bourgondie, tot een koningrijk
verhief, de vier bisdommen Vtrecht, Luik ; KameriJ'k en Doornik , alle leenen van
het Rijk, daaraan hechtte en hem tot Stedehouder des Duitschen Rijks verklaarde (2).
Deze hooge eisehen , welke de Keizer , zonder de belangen van Duitschland te kwetsen,
alle niet voldoen konde, meer dan de inblazingen van
welke men wil , dat de
wekten, waren de

XI, of der wangunst ,

LODEWIJK

grootsche pracht en praal des Heriogs in

FREDERIK

111 op-

oorzaak, dat die Vorst den avond v66r den dag tot de krooning

bepaald, Trier in stille en zonder den Hertog vaarwel te zeggen verliet (3).
Men verwondert zieh, dat

KAREL,

wocdende over deze hoonende teleurstelling, zieh

niet zelven de koninklijke kroon op het hoofd zette (4). Welligt wilde hij den Keizer
en de Rijksvorsten daardoor niet trotseren, wier ongenegenheid hij reeds genoeg door
het uitvoeren zijner heerschzuchtige ontwerpen zou opwekken,

Om zijne uitgehreide

staten aaneen te hechten, vormde hij het stoute plan, zieh van al de sterke plaatsen aan den linker Rijnoever meester te maken, van N v'megen tot Ferette toe, een
den E lzas niet ver hoven Bazel, hetwelk hij voor eene aanzienlijke

graafschap in

som in veertienhonderd acht en zestig van Hertog
pand had (5).

Over dat gewest had hij zekeren

SIGIS3IUND

van Oostenr'f'jk ge-

PIETER HAGENBACH

tot landvoogd

aangesteld, welke door ge\yeldenarij, schraapzucht, wreedheid en verregaande zedeloosheid, eindelijk niet alleen de lang getergde bevolking, maar ook Hertog
MUND

(1)

en

even weinig eerbiedigde ,

u-. IV,

eh. 1. OudeHolt.Div. .Kron.

OLIVIER DE LA !U.RCHE,

Div. XXX. c. 35, 44-51.

Liv. 11. p, 587.

DE COMINES,

Liv. 111. eh. 8.

DE COMINES,

Annal. Flandr. Lib. XVII. p. 357.

MEIJERUS;

Burgundic. Lib. V. c. 7. p. 134.
(2)

SIGIS-

de Zwitsersche bondgenooten, wier regten hij

PONTANUS,

PONTUS BEUTERUS,

Hist. Gelr. Lib. IX. p. 504-553.

PONTUS HEUTERUS,

n».

ßltrgund. Lib, V. c. 8. p. 136.

Holl. tu« Kron. Div. XXX. c. 51, 52, 53. MEIJERUS, Annal. Flandr. Lib. X V11.
Hist. d. Ducs de Bourg. T. VIII. P: 05-105.
Notes s'ur

MARCHAND,

(4)

MARCHAND

(5)

DE CO)lINES,

DE BARANTE,

T. VIII. p. 105 (3).

in 1. c. P: 106.

Liv, IV. eh. 1, 2.

IIEIJERUS,

Oltde

r- 358 »erso.

DE BARANTE,

(3)

u»,

Annal. Flandt·. Lih. X VII. p. 343 oerso,
7)/.

A L G E X E E 5 E G E S C H lE D E N lS
>

-

-

Hi
j werd

14
13
43
8.
2
- tegen zich in de wapenen bragt.
4v. ltri
lgsmagtuithetland gelaagd (1).
.

-

gevangen,onthalsd, en de Bourgontlische

.

l'loeim. oP d;t berigt ontstak w-xsss in de hevigste en zinnelooste woede. De onverwachte
1474

vereenigingderzwitsersmethunneoudevi
jandendeOostenri
jlters,schoktellem nochverhindert
le hettloorzetten van zi
jn plan,om meester van de Ri
jnlantlen tewordenenden
t
lood van zi
jnen gunsteling uxosxswcu te wreken. Terstond maakte bi
j zich gereed,
om in den Etza' te rukken. Ten eincle aan de zi
jdevan F'
rankri
jk getlekttezi
jn,
:5-27verlengde hj'hetbestand metIuooEwlzm XI, doch sloetniette min insgeli
jkseenverY'X0Oi-bont
I met den Koning van E ngeland tegen dien vorst. Eouxho zou in Ft
-ankrç
jk
znaand.
vallen , waarhem de Hertog, na heteintligen van den Duitscben kri
jg, lkrat:lltdadig
moest ondersteunen (2). Hierap toag KXRA:L aan hethooftlvan een uitgelezen laeir
in het gebied des Aartsbisschops van Keulen , Itvoox.p ran seï
J':r:'
zz, en sloeg met
achttienduizend man het beleg voor de stad N u.
is, wellke door II>ZItSIAN '
pcaz Iles-

J.pzz, den nieuw gekozen lteulschen Kerkvoogcl tegen wien hi
j zich verklaartlhad,

.

verdedîgd werd. Na vele vergeefsche pogingen , om de plaats met geweld te bemagtigen , en na het verlies van eene menigte volks, besloot KARZL zich slechts tot
eene geheele insluiting te bepalen en de bezetting door honger tot overgave te dwin-

gen (3). Ondertusschen werd de Opper-Elzas doorzi
jnebcnden tleerli
jk verwoest.
26v. De zwitsers, hierdoor in beweging gebragt, sloten een verbont
l met den Koning van

WI
Jn- Frankrù
'/c en verklaarden den Hertog openli
jk den oorlog. In een bloedig gevecht
.
13v. bi
j uergkourt werden de Bourgondiërsgeslage.n, hetgeen hetverlies de.rvesting van
Slagtm.
maand.

dien naam ten gevolge had, welke de Oostenri
lkers bezetten en waaruitzi
Jden geheelen

winter hetomliggende land door strooptogten verontrustten (1). Xaar ditkondenHertog van Nuh niet aftrekken, op welks verovering hij nu eenmaaluitsluitend zi
jne
aandacht gevestigd had, en waartoe hi
j uitzi
jne staten nieuwen onderstand in geld
en volk .vorderde. Al zi
jnc Edelen en leenmannen moesten metéénen ofmeerhun1475 ner dienstmannen te zi
jner besehiklking oplkomen, ten ware zi
j eene bepaaldesem
'

(
1)Oude #//1.Din.Kron. Div.XXX.c.56. MEIJERrS, Annal.F/J'zl#?-. Lib.XVII. p.360
%.
lïerso. vox'
rrs IIErTERIJS, R er.B urg
.. Lib. V.c. 10. Yerg. hetuitvoerî
g verhaalbi
jnz:AI
tAS'
TZ,
t
'
list. d. D ucs de é'/klrg.T. V1lI. p. 128- 102.

(2)RIJXER,Acta Pzfsl.zlngl.T.V.P.111.p.40-44.
k3)OEcoxlxzs,Liv.lV.Ch.1,2. Additionnczfx CltroniqnendeMONSTRELET,p.47. Magqî.
/
6'
/1:.0. Bel
g.p.449- 456. l'oxTvsll>
rrTEltvs,Rer.B '
urgundic. Lib. V.c. 10. Oude # pf/.D iv.

Aro,?,
.Div.xXx.c.57.
-64. Goudscn Kron.bl.143,en deKronb'k rczzKeulen,aldaaraanlchaald door scxzualrsbl.147. I)x BARAXTE,Hist.d.Dllc,
vdeBourg.T.YllI.p.163- 182.
oz :.
&I'à5:s)#ï4l.#.Duc,
sde Bourg.T.V1Il.p.182- 190.
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ïelds voldeden. Een groot getal Poorters uit tle Hollandsche en Zeeuwsche steden 1433jzontlere banieren en verschillende, diltwerfgescha- 1482
trokken voor N ul-.
b
-onder hunne bi

keertle kleedt
j, waardoor de belegerden hen spotsgewi
jze een heir bonte kraajen
noemden (1). Bovendien werden drukltendebuitengewone beden gevorderd. Gelre
moest daarin dertienduizend achthontlerd' drie en tachtig , en H olland veertientluizend

driehonderd,doch Zeeland,welltszeetljken veelgeleden hadden,slechtstweeduizentl
zeshonderd vijfen tachtig pond Tournoisopbrengen (2). Den Geesteli
jl
ten vanwelken
rang ofstaatin Ilolland,Zeeland en FFeat-Friesland werd bevolen, schriftelt
jlt de
goederen en renten op te geven, welke zi
j sindszestig jaren bezaten , om hen naar
gelang hunner.inlkomsteny te schatten Op eene talri
jlke bi
jeenkomstin een klooster
buiten Lelden,besloten zi
j eenparig geene schatting op te brengen. Te vergeefswas
hetdringen en dreigen tlerhertogeli
jke ambtenaren; de geesteli
jkheid beriep zich op 5v.
.

het hoog geregtshof te M eehelen , onlangs door Hertog X.
k&XEIzingesteld ; en daar ditSp
kerlo
m.
niet baatte op den Paus, helgeen voor weêrspannigheid gehouden en a1s eene misdaatl 1475

beschouwd werd ,waardoor zi
j li
jfen goed verbeurd had. Ondertusschen was door de
Zeeuwsehe Geesteli
jken de ongewone schatting toegestaan ,welke zxx van W/q
vc/z/zz:ïxen,'sHertogs Kamerheer,hetvolgende jaar met geweld in Holland doorzette. Hi
j
e
n
het
z
i
l
ve
r
wer
k
ui
t
liet hier en ginds de geesteli
jke goederen terverkoop aanslaan,
de kerlken wegnemen. De Geesteli
jken, welken hetgelukte uitstelvan betaling te
erlangen en dit tot den deod des Hertogs te rekken , behielden hunne goederen , dc-

wjltoen hetheFen derschatting achterbleef(3).
In weerwilvan hetongunstige jaargetijde en hetaanrukken van KeizerFREOERIU lIl
metzestigduizend gewapenden , wezd de belegering van N '
u1
'& ltrachtig voortgezet. De

Keizer ondernam echterniets beslissendstotontzetder noodli
jdende statl, en wachtte
tusschen Cohlentz en Keulen de twintigduizentl man af, welke de Koning van
Frankrç
-i
k hem beloofd had. Doch LonEwlzK , tevreden dathi
j Duztecltland tegcn

den Hertog in de wapenen had gebragt, dachtniet aan zt
jne belofte en trachtte zelfs
metxwrtzs het bestand, dat ten einde spoedde ,te verlengen. Dit voorstel werd met
trotschheid van de hand gewezen. Op raad des verbolgen Konings viel'nu de Hertog
van Lotharzngen in Luzemhurg , en gordden de Zwitsers op nieuw hetzwaard
.
*
aan tegen den Hertog van Bourgondiè. Tevens gelukle het LooEwlzK , den Kei-

(1)OudeHoll.Dir.Kron.Div.XXX.c.64. REIGERS:ERGII en voxupRx, Chron.r.Zeel.D.11
b1.261- 266,277,278.

(2)BoxuoRx op REIGERSBERGII,Cltron.r.Zeel.D.lI.bl.279,280.
(3)Oude.
/.
/://.Dir.Arozz.Div.XXX. c.85,86,87,90,92; door Govrlfos&-Ex, Ckron
Holl.b1.499- 502 en noxllol'x,Nederl.Ilist.bl.293- 309,gevolgd.
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1423- zer, die zich nog steeds te J ndernaelb ophield, te bewegen metzi
jn leger, dat
1482 tot hotaderdduizend m an was
opgeltlommen, voor Nt
xi.
v te rukken. Ht
j zelfver-

ltlaarde den Hertog openli
jlt den oorlog en bemagtigde aanstonds Roye, Corhezl,
lHontdidier en andere plaatsen in Pzeardiè'
. Xiddelerwi
jl maakte de Koning van
Engeland zich vaardig meteenelegermagtin Frankri
jk tekomen,en drong ernstig bi
j den Hertog aan,om zich,overeenltomstig hun verbond, methem te vereenigen en het even ongelukkig alsnutteloosbeleg veorN u'
is op tebreken. XaarKARELbleef

onverwril
kt bi
j zi
jn opzet; hetscheen alsofhi
j hetverstand verloren had. Zi
jn doel,
de Engelschen in Frankrl
jk te brengen, wasop hetpuntvan bereiktteworden;
de Hertog van Bretagne zou zich te zi
jner gunste verklaren;alleswasgereed;hi
j
naderde het zoo vurig gewenschte oogenblik, om zich op rooEw xzK Xl te wreken ,

en. ht
j verloor zjn ti
jd,zjn leger en geld vooreene ellendige stad, welke hi
j niet
eens konde bedwingen. Inmiddels werden Bottrgondiz en de aangrenzende gewesten

doorhetvuuren zwaard dervi
janden vreesseli
jk geteisterd. Zulk een staatvan zalten
lkonde evenwelniet voortduren, en de Hertog, in weerwilvan zijn trots, moestbesluiten in onderhandeling te treden. Voorafwilde hi
j echter nog eene laatste poging
24v. beproeven. Geweldig tastte hi
j voor Nnze hetkeizerli
jke leger aan,en zegevierde in
lll
1o
4e
7im.
5 den ongeli
jken stri
jd aan welken de nachteen einde maakte. De Keizer,ondankszich
zelven in dezen kri
jg gewiltkeld, wasthans meerdan ooittotvrede geneigd;en.de
Hertog van zi
jne zi
jde verlangdenu evenzeer te vertrekken,a1shi
jtevorenhardnekkig
was geweest, om te bli
jven. Er werd dan weldra doortusschenkomstvan den pauseli
jken gezant en tot spi
jt der overige Duitsche Vorsten, een bestand voor negen
maanden gesloten. De Hertog troltvan de stad N'
uie op,welke hi
jten koste van zoo
27 v. veel volk en schatten , e1f maanden belegerd had en die binnen veertien dagen door
Zomerten genoodzaalttgeweestzou zi
jn,zich overte geven (1).
m aand.gebrek aan mondbehoef

De Koning van Frankrç
jk noch deoverige zamenTerbondenen tegen den Herleg
waren in ditverdrag begrepen. De Fransche kapers zetten derhalve hunnestrooptogten
langs de Vlaamsche en Hollandsche kusten voort en bragten den handel der Hollanders

en Zeeuwen veelnadeeltoe. Zi
jnamen de arme visschersgevangen,die nietdan tegen grootlosgeld geslaakt werden. Door een kloek beslaan vermeesterden de visschers

van Goeree een dezer kapersmet vi
jftig rooversbemand, van welke zj de rjksteop
losgeltlstelden, de overige berooid wegzonden, en den aanzienli
jken buitonderel-

(1)os coxlxEs,Liv.lV.Ch.3,4. Preuressur1)EcoxlwEs,T.IV.1).442,458. Jdditionncla'
Chron.de MOXSTREI
-ET,p.47 52. voxzvs HErtsllrs,Rer.S tfrgvvz#ïc.Lib.V.c.10.p.138- 140.
O.
l6de H oll. .
p?'
t. Kron. Div. XXX. c.80. Dz sznzwl'
E, #f'
:f. #. Duca de W/?frg. T. Vl1l.
p.190- 223.
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kander verdeelden. Ter beveiliging van hunnen hantlel en vaart naar het W esten ,14331482
t
'ustten J m &terdam , zfporzl,E nkltuzzen ,M onnikendam en E dcpz, op gemeene

Ikosten, vier groote oorlogschepen uiten wapenden meer dan vi
jftigkoopvaardi
jschepçn
Dez
e
v
l
co
t
wer
d
o
nde
r
he
t
oppe
r
bev
el
va
n
KLAAS
aoE
rAwr
r
s
zoox
ges
teld , en
ten kri
jg.

in Tezel door de gemagtigtlen der steden in oogenschouw genomen. 0p de uitreize
waagden het de Franschen niet haar te bestoken,dewi
jlzi
*
jzich digt bi
jeen M'istte
houden ; maar op de tehuis reize di
t verwaarloozende, werd zi
j op de hoogte van

XQa&dtt'
lneyb door d0n Ti
jantl aangetast en bi
jna geheel genomen. Groot was de
schade , wellte de Hollantlsche koopstcden hierdoor leden. A msterdam verloor een
groot aantal schepen en van Hoorn bleven er wel dertig ,welker waarde op acht en

veertig duizend Rt
jnsche guldens berckend werd. Er liepen in hetzelfde jaar nog
twee kapers hct Alarediep in en schuimden langs de Zaiderzee, doch lteerden

eerlang onverrigterzalke terug (1).
Middelerwi
jl was de Koning van Engeland te Calah aaqgekomen. Hi
j vond laierllo5ov.
il
n.
tot zi
jne verbazing noch den Hertog van Bourgondiè,noch hulpbenden ,noch voor- jwg
<.
14zlz,in stede van zi
jne verpligtingen in ditopzigtna
raad voor zi
jn eigen leger. Kte komen, rigtte zi
jne stri
jdkrachten tegen den Hertog REw: s'an Lotharingen en
liet den Engelschen Vorst aan zi
jn lot over. EocAan, metretlen verbitterd, sloot
vrede met den Koning van Frankrù'k en trok verbolgen op denHertognaarzi
jne,
staten terug. KAREL trad nu ook in een bestand metFrankrg
jk voorden ti
jd vanHe
13rlv
.
ktnegen jaren,ten einde zi
ln plan metLotharzngen te voltooi
gen. Hetgelulkbekroondemaand.
zi
jne wenschen. Tegen het najaar valt hi
j in datgewesten noodzaaktweldra Hertog Rsxk naar Frankrk
jk te vlugten. Nancy alleen biedttegenstand,doch moet
zich na eene belegering van vi
jf welken aan hem OV0rg0Ven , en nu is er geen Wil 29v
in Lotltarzngen dan tle zi
jne. Doordezen voorspoed opgewonden,maakte hi
j zichSlagtnl.
in hetbegin desvolgenden jaarsgereed om de zwitserste tuchtigen, die niet alleen
.

.

.

.

behulpzaana geweest waren, om hem Ferette afhandig te malten, maar steeds op het
grondgebied van het graafschap Bourgondiè.de vi-jandeli
jkheden voortzetten en groote
verwoestingen aanrigtten. Vruchteloos beproefden Koning Lopzw lzK XI en de Xarkgraafvan Baden den Hertog van ditvoornemen afte brengen ;vruchteloostrachtten de
'
h
.
zwitsers zich methem op de billi
gkste voorwaarden teverzoenen en teovertuigen, datde
verovering van hun land hem weinig voordeel zou aanbrengen. ))Ons land is arm en

onvruchtbaar''zeiden zi
j; ))onze gevangenen kunnen geen grootlosgeld betalen;eris
veelmeergoutlen zilveraan uwe sporen en de breidelsuwer paarden dan gi
j in geNeel Zmitserland zult vinden-'' Xaar KArtzlu, meer dan ooit zwanger van het denk-

tl)oude11011.p?t,,Ik.
l-olî.Div.XXX,c'79-wlcEyz
tAn,Bebcltl'-r.dplsterd,St-1,B.111-1)1,158 16(/-

56
Wl

A L G E )1E E N E G E S C H lE D E N lS
-

V

l

)

-

-

1433- beeld, een grootBourgondisch koni
ngrjk te stichten datzich als een zamenhangend
1482 gelleel van de
Noordeli
jkste grenzen van Holland tntaan de Alpen en Italiè'zott
uitstrekken, sloeg alle voorstellen van vrede in den wind. Voor den nieuwen kri
jg
werden nieuwe opbrengsten gevorderd , waaraan men in de N ederlanden niet dan
schoorvoetend voldeed. ))Het is voor de laatste maal,'' riep de Hertog toornig uit,
))dat ik mi
jne ondertlanen zalvragen in plaats van hun mi
jnen wil bekend te maken.
Voortaan zal ik toonen ,dat ik hun Heer en Xeesler ben. lk heb regthunnediensten

te vorderen en opbrengslen te eischen. Indien zi
j die weigeren ,laeb ik magtgenoeg,
om de muitelingen te straflen.'' Nu stelde hi
j zich te Nanoy aan hetlaoofd l'an zi
jn
aav. magtig leger en was weinig dagen later teB'ez'tdzlftpzl. DeKoning van Frankrç
@ik
LOuWdi d
Diaan(1.moe g e ondertusschen de zwitsersaan metbelofte van geldeli
jken onderstand,ter1476 wgl ht
j tevens hunne Duitsche bondgenooten ernstig vermaande,hen krachtdadig te
ondersteunen. Reeds had de Graaf van R omont, welke de voorhoede van het her-

togell
jk leger aanvoerde, eenige plaatsen bemagtigd, toen XAREL zelf het beleg
19v. sloeg voorGraneon,aan hetmeirvan Neufcltatel. Debezetting bestaande uittwee-

Spr
ok-honderd man , gaf zich op genade over, doch werd op het wreed bevelkles Ifertogs,
kelm.
deels opgehangen , deels in het meir verdronken. Om dezen moord aan hunne lands-

lieden gepleegd te wreken, troklken de Zwitsers mettwintigduizend man den vi
jand
tegen, wien nu het kri
jgsgeluk voor alti
jd den nek toekeerde. ln een hevig gej Kauz-M areus, werd hi
j ten eenenmale geslagen, op de vlugtgejaagd
2 v. vecht nabi
Lente- en zi
j
n
e
l
e
g
e
r
p
l
a
a
t
s
g
e
p
l
un
d
e
r
d
.
Ee
n
onberekenbare schataan koslbaarheden vielden
maand.
Zwitsers in hantlen , wantnimmer was de Hertog metZOO veelprachten ri
jkdom ten
stri
jdgetogenalsthans. Zi
jnetent,omringddoorvierhonderdanderetentenvandeGrooten
zi
jnsHofs en de dienaren van zi
jn huis,pri
jlttevanbuitenmetzi
jnwapenschild,versierd.
metpaarlen en edelgesteenten. Van binnen was zi
j behangen metrood iuweel, geborduurd met gouden bladen en paarlen ; men had er vensters ingebragt wier ruiten

in gouden li
jsten gevatwaren. De zetel op welken de Hertog de gezanten ontving ot
plegtig gehoor verleende, wasgeheelvan zuiver goud;zi
jne wapenrustingen,zwaarden, dollten, lansen met ivoor ingelegd en heerli
jk bewerkt,de greep schitterendc
van robi
jnen, safiren en smaragden; zi
jn zegel dattwee mark gouds woog;zjn zaltlloekje in Euweel gebonden, welk zi
jn afbeeldselen datvan Hertog rxxzlps bevatte;
zi
jne lteten van het Guldenvliesmetrobi
jnen bezet;eindcli
jk eene menigte prachtig
huisraad,juweelen en diamanten,een ongeloofeli
jke overvloed van goud- en zilverlalten, Brabandsche kanten en tapi
jtwerken van Jrra., daarenboven alde kostbaarheden zl
qner kapelgeraaltten in hetbezitder eenvoudige bergbewoners, welke er de
waarde niet van kenden. De gouden en vergulde vazen hielden zi
j voor ltoper, het
zilver vaatwerlk voor lin en verkochten hetvoor een weinig geld. Den hertogeljken
hoed, omringd met eene kroon van kostbaar edelgesteente, zette een deroverwinnaars
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D E S V AD ER LA NDS.
schertsentl op hethoofd en wierp hem vervolgensweg zeggende, dathi
jvoorzi
jn deel1433D
liever een goed kri
jgsharnas begeerde. e groote diamant, dien de Hertog oln den 1482
bals droeg en velks weergade welligt in de wereld niet te vinden is, verd op den

weg gevonden en vaor een kroon verkoeht. Later lkwam laj voor twintigduizend
tlukaten in hetbezitvanPausJuxzlcs11,en versiertsinds tlien ti
jd dedrietlubbeleltroon.
Behalve deze voorwerpen van pracht en luister, vonden de Zwitsersin de legerplaats
tler Bourgondiërs vierhonderd stultken geschut, eene groote menigte veelsoortige wapenen , vaantlels, banieren , wagens en driehonderd tonnen buskruid benevens de kas
des llertogs, die zoo ri
jlkeli
jlkvoorzien was, datmen elltandcrmetlloeden hetgeltl

toedeelde (1).
De nederlaag bi
j Granson had den afvalvan verscheidene bondgenooten der Bourgondiërs ten gevolge. KAREIZzelfwasoverzi
jn schandeli
jk verliesdiep terneergeslagen, doch de wraak ontvonkte spocdig op nieuw zi
jnen moed. XetAri
jfcn twintigduizend man treltt hi
j wederle velde en slaathetbeleg voor Murten ofAloî.at aan
hetmeirvan dien naam ,nabi
j Bern. De Zwitsershadden hun leger,vicr en dertigduizend stri
jderssterk, onderhetopperbevelvan aEwk Hertog van Lotharzngen gesteld, wellke den vi
jand in zi
jne vcrschansingen aantaslte. KAREL werd ten tweedenmale geslagen en op de vlugt gejaagd. Acht of tienduizend Bourgondiërs Waren 22v.
in den stri
jd gesneuveld, en meer dan de helftwerd na den slag in koelen bloedeZ
omer.
m aantï
tloor de Zwitsers, die geene genade schonken , vermoord. Al hct geschut meteene 147f1

grootehoeveelheidlevensmiddelen en ltri
jgsbehoeften vielden overwinnaarstendeel(2).
De li
jken der verslagenen werden in eenen grooten kuil geworpen en metongebluschten kalk bedelkt. Vier jaren later werd hun gebeente in eene kapel,totdat
cindegestlcht,opeengestapeltlmetditopschrift!AAw nEx Bzsrzx Ex axzlzErvxlooosl'ExGon.
IIET HEIK VAN DEN ZEER BEROEMDEN EN GROOTMAGTIGEN IIERTOG VAN BOURGONDIU ,
XORAT BELEGERENDE, DOOR DE ZW ITSERS GESLAGENj HEEFT DIT GEDENKTEEKEN HIER

ACIITEROELATEX (3). Xeer dan drie eeuwen strekteditbeenderhuistntrnemri
jkena(1)DEcoxlwEs,Liv.lV. Ch.8 13,Liv. V.Ch. 1. otlvlERDEI.A MARCHE, Liv.lI.Ch.V1.p.591,
594- 607. A dditions czlz Chroniques de Mowszl:Etzr,p.56. MElzEltrs. zinnal.Flandr.Lib.X VII.
p.366- 370. poxl'tTs IIErTERrS,R er. Burgundic. Lib. V. Ch. 11, 12. Oude H oll.D fq
r. Kron.
Div.XXX.c.81,84,89. DE IIA.
IAITE,H ist.d.O z
l
fcd de Bourg.T.YllI.p.231- 248. T.IX.
1.
3.1--24,36--46,51--67.

(2)I)z coxlxEs, Liv.V. Ch.2,3. oz-lvzER pstA xwRcuE,Liv.lI. p.592. paxTrs Ily:
vz'>:
lkrs,
Iler.Burgundic. Lib.V. c.12. xExzEnrs, J nnal.Flandr. Lib.XVII. p.370. Oude Ilolt.
p fr.K ron.Div.XXX.c.91. x)E IIAItZITE,Ilist. d.O zfcd de Bourg.T.IX.p.71- 91.
D eo Optimo Jfczïwzp.
lnclyti et./orfïd,
sïpzïBnrgundiae dz
lfcï.
çea-crczfl/d,
z'
loratupt f
.
?:,
sz-#t',
)l:, ah Ilelveliis cccdtfu':hoc slti ezT/zlzf/ae/dfupl reliquii.
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i;33- getlachtenis van de dapperlaeid der zwitsers zoo wel,a1s ter herinnering wat tlevolken
1* 2 vernaogen wanneer zi1
. hunne vri
.dedi
g'heid 5,el
gen, en hoe een trotsche geweltlenaar
tF

zi
jn eigen ondergang bewerlkt(1).
Volverbittering en spi
jtoverdeze schandeli
jlte nederlaag,beslootHertog ICXRELeen
nieuw leger op de been te brengcn, om zich over den geleden laoon en op (1e Zwit-

sers te wrekcn. Hi
j beval nieuwe volksligtingcn en eisckte nieuwe beden van zi
jne
onderdanen , dnch vond alom tegcnstand en weigering. De Staten van K laandere'
n

verklaarden onbeschroonld,datzi
j besloten hadtlen,hem noch metIuanschappen,noch
metgeld in eenigen oorlog l
aoegenaamd te ondersteunen. De adel,de geesleli
jlthcid,
het volk, ellkhaattehem. Hi
jhad hunne vri
jheden en regten gesehonden,de bronnen van hunne welvaartvernietigd,cn hen door zi
jne zinnelooze oorlogen metondrageli
jke lasten bezwaard. Niemand nam deelin zi
jnerampen,niemantllaoodhem eenige
hulp aan behalve de Graaf van Cltim ai en >:a'
IIELBERT van Stzz-zac?z, die zoo veelAollts

alsmogeli
jlkwasbi
jeenllragten en,overeenltomstigzi
jnbevel,inLotltarzngenrulkten(2).
Hi
j zelf, zoo grievend in de uitvoering zi
jner plannen teleurgesteld, s'iel in eene
diepe zwaarmoetligbeid, sleet geheele dagen zonder iemand te willen spreken , en
betoonde zich steeds norscher en vreesseli
jker tegen degenen, wellte hem Omgat
jna twee maanden bragthi
j in eenen staatvan geestverd'ooving werkeven (3). Bi
loos door en zonder tot ecnig vast besluit te komen. De Hertog van Lotharzngen

maaltte van deze ornstandigheden gebruilk, om zi
jn verloren gebied te ilerwinnen.
Ondersteund door den Koning van Frankrl
j'k,wien deHertog van Bourgoztdiènu
geen ontzag meerinboezemde, valthi
j in Lotharzngen cn Avordtalom mct de grootste vreugde ontvangen. Hi
j is weldra meester van bi
jna al de kleine s
teden en
@
slaat eindeli
jk het beleg voor Nancy. Hertog KAREI, rukt met slechts zesduizend
man aan, om de stad te ontzetten en Lotltaringen te beschermen , hetwelk , tus-

schen de Nederlanden en Bourgondzëliggende, zi
jne staten aaneenlzechtte en wellks
bezit derhalve voorhem ten hoogste belangri
jk was. XaarNaney isreeds bi
j verdrag
6v. overgegaan; hi
j belegert de stad, wellke den moedigsten tegenstand biellt,en heeft

'Yiin-

- a haar
lll112n

tot het uiterste gebragt. Rssk van z/f/icrokg,s , gesteund door de nuitsche

l470 Yorsten, Ilaclert met een legervan achttien oftwintigduizend man, om dcn vi
jantl

(1)DEBa
kaàl'
rz, II1-.
nt.d. Xl/'
cd de Ao?;gg.T.IK.p.91,92. EencFl'ansclte kri
jgsnlagt i)1
1798 langs J#p'cftrckkende, om Zmitserland te bcdwingen, verstrooide het gellecntc cn vcr-

nieldcdekapcl,wclkezi
j alscen lloon voorFl-ank-l.
,
q
,
)'k beschouwde.
(2)px:AILIXTE,Hist.d.Ozlc:deW@?Irg.T.IX.p.91-100,

'3)os col
t
qlxEs,Liv.V.Ell.5.p.292,

D ES V A D ER LA S D S.
t0t hetopbreken van het beleg te noodzaken.

Hi
jbiedtden Hertog van Bourgond'
iê11
44
38
32
denslag aan,welke dien aanneemtofschoon zi
jne kri
jgsmagt,door koude,gebrek en 5v
ziekte afgemat, naauweli
jks drïeduizend welgewapende mannen telt. Niettemin strp
..- L
ouwrnaaltcl
den zi
j onvcrscl
arokken en dapper, doch worden eindeli
jk door hetvierofvi
jfmaal 1477
sterkere heir der vi
jantlen overhoap geworpen en op de xlugtgejaagd. Txvee dagen
na den slag, werd het li
jk van xzkhExz gevontlen met het gelaat in eenen poel
l'aslgevroren en naauweli
jlks ltenbaar. Het hoofd was van heto0rtotaan den mond
.

gekloofd , en het ligchaam Op twee plaatsen met een lans doorboord. Hoe en doot'
welke hand de Hertng het leven verloor is onzeker. Eenigen wi
llen, dat bi
j

vlugtende door een vi
jandeli
jk ruiter, welke hem nietkende, gedood werd. Anderen meenen, dat hi
j op laslvan den GraafcAMpo-BAsso, een Napolitaan wien hi
jhet
onbepaaldste vertrouwen geschonlten, doch die hem schandeli
jk- verraden hatl, door
eenigemoordenaarswerd vau kantgcmaakt(1).
Xet KAREL den Stoute verdween de luister van hetmagtige huisvan Bourgondië,
welk onder sleeds aanwassende grootheid , honderd twintig jaren gebloeid, de gcheele Christenheid met den roem zi
jns naams vervuld, de grootste Koningen van

E'
l
zro/?c in ontzag gehouden en laun zelfs tenschuilplaatsverstrekthad (2). KAREra
was bi
j zi
jnen dood vier en veertig jaren oud en had bi
jna tien daarvan geregeerd.
lli
j was van middelbare gestalte, sterk en gezond van ligchaam , langwerpig van gelaat, bruin van lkleur, zwart van oogen en haar, en levendig van uitzigt. Rusteloos

en onverpoosd wel'
ltzaam ,wi
jdde hi
j slechts weinige uren aan den slaap en was reeds
tlesmorgens vöôr ieder ander aan den arbeid Nooitwashi
j vermoeid,nooitheefthi
j
de vreesgekend (3). DeZomerswerden in hetgedruischderwapenen,endetusschen.

poozen van vrede of bestand, met het regelen der inwendige staatszaken doorgebragt.

In zi
jnejeugtltoonde hi
jgeenegenegenheid en scheen zelfsgeheelongeschiktvoorden
kri
jg; maar sinds de overwinning in veertienhonderd vi
jfen zestig op de Franschen
alsGraafvanCltaroloh behaald, werd de oorlog zi
jn eenigste vermaaken hi
jzelf,zoe
nietdebekwaamste Teldheer,zekerdeonverschrokkenstekri
jgsman van zi
jnen ti
jd(1#
3.
(1)I)EcoxlxEs,Liv.V.C11.6,7,8. ouvxER bEI,
AMAacllz,Liv.lI.Ch.8.p.607. xzlzltlts,
Annal.F/csgr.Lib. XVII.p. 372. poxl'
rs HErrEars,R er. Burgltndic. Lib.V. c.13, 14. p.144,
Oude Ilolt. D ir. Ikron. Div. XXX.
. c.94. DE sznzxTz, # ïdl. #. Ihtcs de f ptfrg. T.lX.
p. 101- 128.

(2)PEcoxlxEs,Liv.1V.C11.13. V.Ch.9.
(3)I)EcoxlxEs,Liv.1.C11.4. 111.Ch.3. VI.C1a..13.
(4)nscoxlxEs,Liv.1.C11.4. ToxAsBzslxts,insgeli
jksecn tijdgeneot,aangehaalddoersclyxse
snlp
ts
C'
hron.17.11011.,Zeel.en F?-,
?
7c4/.:bl.450.
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1433
- Alaar hetontbrak hem aan oordeelen schrantlerheid
1482

,

om zi
jne heersch- enveroverings-

zuehtige plannen , welke het bezitvan half E uropa niet zou bevredigd hebben , tot

eenen gewenschten uitslag te brengen. Hi
j tlachtslechtsaan hettegenwoordige,wierp
nooit een blilt OP de toekomst en maakte zich diets,datmet dapperheid en een groot,

welgewapend leger laem alles mogeli
jk was(1). Door zich te veelophetgelultte
verlatcn, welk hem aanvankeli
jk toelachte, waande bi
j zich bovcn alle Vorsten vcrheven, werd trotsch en ongenaakbaar, verachtte allen raad buiten zi
jn eigen en vilde
jnerlaatste levensjaren maakte
blindelings gehoorzaamd worden (2). De tegenspoed zi
hem verbitterd, roelkeloos, wrevelig, norsch, onmeêdoogend en wreetl. Zi
jne onbeschoftheid , volstrektheid van wil, rusteloosheid, overdreven gevoelen van zich zelven

cn woedende driften, die aanverbi
jstering van ainnen grensden, verwi
jderden zi
jne
getrouwste tlienaarsvan hem. Verachtdoor zi
jne onderdancn,wier goed en bloed hi
j
roelteloosverspilde, zag hi
j zich eindeli
jltslcchts door vreemdelingen omringd, welke
hi
j metweldaden overlaatlde en die hem verraadden. Xen roemt zi
jne regtvaardigheitl
en opregtlaeid;maardeeerstewasgestreng,somswreed;entrouweloosschondhi
jvriendscl
aap: eetl en woordten opzigtevan den Connetable van Frankrç
jk, wicn hi
jvoor
tachtigduizend kroonen aan LoozwlzK XIverkocht(3). Alen wil,dathi
jdeletteren,
bovenal de geschiedenis, en de toonkunstbeminde. Hi
j waszeer gesteltlop uiterli
jlte
Prachten praalvertooning, hoewelhi
j dikwi
jls zeer eenvoudig gekleed in hetopenbaar
xerscheen, wasmatig in hetgebruilkvan spi
js en dronk nooitwi
jn (1). Minnaressen
noch natuurli
jkeltinderen van hem zi
jnbekend. XARI.
,
tvanW/vrg/zldïâ',uitzi
jnhuweli
jk metIZABELI.
A vanBourhon gesproten,waszi
jne eenige dochteren erfgename (5).
zi
jn dnot
l, welken men aanvanlteli
jlk niet gelooven konde, Aerwekte eene algemeene vreugtle in de Nederlanden. Te Gent, waar zich de twintigjarige MARIA
bevond, uitte zich dcze vreugde cp de ondubbelzinnigste wi
jze; geen.derburgers
(1)I)EcoxlxEs,Liv.111.Ch.3.
(2)oscoxlxEs,Liv.1.Ch.12.
(3)DEcoxlxEs,Liv.lV.Ch.12.
(4)Overdehofhoudingen dehuishoudeli
jkc,staat-en kri
jgskundige inrigtingen van KAREL den
lfolffc,geel'
t OLIVIER I)E I,
A MwltcllE een uitvoerig eu belangri
jk verslag, p.657-714. Eene
verminkte oude Holl.vertaling daarvan wordtgevonden in MATTIIIEI Z nalect. T.1. p.233- 320.
;ie v. wux op wAGENAAR, St. l7.bl.51.

(5)Yerg.MEIJERrS, Znnal.Flandr. Lib.XVII. p.355, rerso. 373. roxTrsIIErTEPIJS, Aer.
B urgnnd. Lib.V. c.15
'. wIGEwAAR, D.IV. b1. 160. sTus, Opkomst en Bloei der Ac& r/.
bl.433.uitg.v.1774. vzw xlxpsx, fadcrl.Acrcl-ferâ.D.1.bl.199- 211. :II.
DZItDIJK,D.lV.
b1.214,215.
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althanswoonde de li
jktlienstvoor den overleden Vorstbi
j:en men mortle openli
jlkover1433-

d
1482
e groole onkosten dezer plegtigheitl. De bewoners der voornaamste Vlaamsche en

Brabandsche steden dachlen terstond aan hetherkri
jgen hunner verlorene vrijheden ,
aan het afschaflkn der belastingen , hun zonder hunne bewilliging opgelegd , en ver-

bll
jdden zich over de veri
jtlelde betlreigingen dcs Hertogs. De belastingen werden nietlangerbetaald, de entvangersmishantleld, de stedeli
jkeRegenten beleedigtt
en de Edelen meer dan ooit blootgesteld aan den haat en het wantrouwen des vollts,
lzetwelk hen als de hantllangers des Ilertogs en onderdruklters van het vaderland be-

schouwde (1). In Ilolland staken onmiddelli
jk tleHoelkschen,zoo langen ti
jd buiten
bewintl gehouden, l
aet hoofd op , verklarentle, dat men zich tbansonderlingmoestvereenigen,om herstellingofbevestiging deraloudevoorregtente verwerven en de ingeslopene
misbruiken, bovenal het begevcn Azan am bten aan vreemdelingen ten lkoste der land-

zaten,te weren. Ditvontlaanstondsweerklank bi
j tle Kabeljaauwschen,die evenmin
als zi
j, van KARELeenige onderscheitling genoten hadden (2). Erontstontlnu geen
geschil over het regt van opvolging van MARIA (3). De beide aanhangen verzoenden zich met elltantler en ontwierpen gemcenschappeli
jk, ten behoeve van het
algemeene welzi
jn, de voorwaarden, welke men van Mxaxx bi
j hare huldiging bedingen wilde (4). llierop begaven zich de afgevaardigden van Rolland en Zeeland
naar Gent, waar al tle Staten der Bourgonzische N ederlanden ontboden waren , ten
einde middelen te beramen , om het Hof van Bourgondl-è'uit den neteligen toestand
te redden, in welken het sneuvelen van Hertog KAREIZhet gestort had.
Op het berigt van dien dood , had Loozw lzx XI zich terstond in bezit gesteld van

hethertogdom Bourgondiè.,bewerende, datditeen manneli
jk leen was; voortsvan
het geheele graafschap Bourgondiè' of Franehe Com té, en van de steden in P1--

cardiè' bi
j het verdrag te Arraa aan K&REL afgestaan. Hi
j verklaarde openli
jlkzijn
oogmerk , om ylrtolù , Henegoumen en K laanderen , zoo als de beideB ourgondl
'én ,

aan zi
jne ltroon te l
aechten en de meer afgelegene gewcsten, geli
jk Braband en
Holland ,onder eenige Duitsche Vorsten,wiervriendschap hi
j beoogde,teverdeelen.
Xogt zi
jne verwachting te leur gesteld worden, dan hoopte hi
j, over acht oftien ja(1)DzvlRzxrz,Ilist.d.pzfc.
vdeBourg.T.IX.p.144,145.
(2)wwoExxkR,D.IV.bl.165.
(3)BltoEi
tolzl
t,D.lV.b1.216,219. lletbli
jrtnog alti
jd de vraag:mctwelkregtllceftYrouw
geen vrouwenleen was, geli
jk eenigcxt
steedssti
jfen sterk ontkennen? Ivrers,Gesch.d.Aederl.D.1.bl.264.
MARIA haren vader hier te lande opgevolgd , zooIlolland

(4)wlGExAln,1).lV.b1.165,166.
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,
1433- ren, de Bourgondische heerschappij met Frankr ijk , door een huwelijk van den toen
11. 0 ?
qt;_ zevenjarigen Dauphyn met l\IARIA van Bourgondiii,
cene Prinses van twintig jaren, reeds vroeger door hem beraamd, te vereenigen (1).

Doch niet alleen

LODB.

WIJK

XI, maar ook andere Vorsten vlamden op het hezit der Bourgondische gewes-

ten,

Onder hen zal Hertog

ALBRECHT

II van Beij·eren behoord hebben , welke althaus

de stad Dordreclit voor zieh trachtte te winnen, hetgeen echter mislukte (2).
l\JIAl\.IA

en hare Raadslieden

Heer van Ravestein,

JAN,

LODEWIJK

Heer van Himbercourt ;

Hertog van Kleef , zijn broeder

van Bourbon , Bisschop van Luik ,

'VILLEX HUGONET,

van Kleef,

GDI

»an Br imeu ,

Kanselier van wijlen Hertog

KAREL, LODE-

van Gruithuizen, Stadhouder van Holland,

"VIJK

ADOLF

WOLFERT

oan Borselen , Heer

van F'eere en eenige anderen bevonden zieh in de uiterste verlegenheid, toen de af..
gevaardigden van de Staten der Nederlanden te Gent versehenen. Zij verzochten hun
dringend, de hooge regering in dit hagchelijk tijdsge,vrieht met raad en daad te ondersteunen.

De Hollandsche en Zeeuwsche afgevaardigden betuigden hierop wel de ge-

negenheid der landzaten, om de Hertogin naar vermogen bij te staan , doch verklaarden tevens met ronde woorden , dat de landen door de onophoudelijke oorlogen van
haren vader zeer verarmd waren en derhalve eerder hehoorden outlast dan meer bezwaard te worden; dat daarenboven sinds eenige jaren merkelijk inbreuk was gemaakt
op 's volks vrijheden en

voorregten, die zij wenschten hersteld te zien (3).

laalste punt drongen zij zoo sterk aan, dat

MAl\IA

Op dit

hun eindelijk het ge,vigtige Groot

14 v.. Privilegie verleende, van welk de voornaamste inhoud hierop neörkomt: De HertoLente. ZOll nict
. treuwen btuten
.
. 1en der Heeren van h aren bl oe de en d er
maand gm
raa d en goe d vinr
1477 Staten van hare landen.

De betaling van zekere ingewilligde heden, onder andere

eene van vijfhonderd duizend kroonen jaarlijks, werd k,vijtgescholden.
gen alleen moesten de ambten gegeven worden.

Aan inhoorlin-

Niemand zou twee ambten tevens

mogen bekleeden, en het verpachten van alle bedieningen moest ophouden.
van Holland

ZOll

De Raad

voortaan bestaan uit den Stadhouder en acht Raadsheeren, zes Hol-

landers en twee Zeeuwcn , van welke twee Edelen en de overigen regtsgeleerden zijn
moesten; behalve dezen nog twce andere Raadslieden, insgelijks inboorlingen, doch zender
wedde.

Voor dezen Raad zouden geene zaken, die ter kennisse

van de steden of

dorpen stonden, anders dan bij heroep van de ge,vone regtbanken , en dus niet
in eersten aanleg, gebragt mogen worden.

(1)

r-

DE

courxts ,

u-. v.

eh. 10, 11 ~ 12, 13.

1.35-150.
(2) v.

'VIJX

op WA~ENAAR, St. IV. bl. ;j2"

(3) Groot Plccaatb, D. 11. bL 658.

Het voorregt van niet buiten 's lands })a-

DE BARANTE
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len in regten betrok-ken te ltunnen worden, z0u ongeschontlen bli
jven, De Gereg-11
44
38
32
ten in de steden moesten op den ouden voet gezet en verantlerd worden. De
'teden mogten onderling cn met de andere N ederlanden dagvaarten houden , zoo

dilkwjls en op wclke plaatsen het haar behaagde. Xen z0u geen nieuwe lollen
of anclere lasten mogen opleggen dan met goedvinden der Staten. 001k zouden de

landzaten bi
j hunnen vri
jen handel, nering en handtering gehandhaaftl worden. De
Hertogïn en hare nakomelingen mogten geen oorlog voeren dan met toestemming

der Staten, anclers zou men ongehouden zi
jn in dien oorlog te dienen, en dan nog
alleenljk binnen de palen van Holland, Zeeland en Frg-esland. In alleopeneen
andere brieven zou voortaan de Duitsche of landtaal alleen gebruikt worden. Geboden

cn verboden door de Hertogin, hare naltomelingen, den Hoogen Raad en laaar bi
jzonderen Raadtegen 'slandsendestedeli
jkevoorregten verleentl,zouden van onwaarde
zjnen bli
jven. De rekenkamerte Meehelen moest, zoo verrezi
j Kolland,Zeeland
en Frieeland betrof, naar H olland worden overgebragt met al de registers en verdere bescheitlen hiertoe behoorende, en aldaarten eeuwigen dage bli
jven. Xet betrekking totde achterleenen zou men zich houden aan'hetgeen van ouds ebruil
teli
jk

was. Elk mogtzi
jne zeedriftige goederen aanvaarden ,mitsbetalende redeli
jlten bergloon. De makelaardi
jen en imposten moesten ten behoeve dersteden bli
jven. Kosteri
jen en antlere mindere ambten zouden van nu aan terbegeving van hen staan, die
sedertvi
jftig jaren daartoe regthadden. Xen zou voortaan nieuwe muntslaan,en het
geld verhoogen ofverminderen bi
j goedvinden der Staten; de Hollandsche muntzou ,
naaroud herkomen, te Dordrecht bli
jven. Alle gift- en rentebrieven, door Hertog
rllzlps verleend doch door Hertog XAREL ingetroklten , zouden van waarde Zi
J*n. Xet
de stedeli
jlte rek-eningen mogtdeHertogin zich nietbemoei
jen,geli
jk o0k nietm ethet
begeven van geesteli
jk-ebedieningen. HetLand ran Xlrl
J6zzmoestalti
jd een lid van

Holland bli
jven. Geene steden zouden verpligt zi
jn tot de grafeli
jke beden bi
j te
dragen, in welke zi
j niet bewilligd hadden. De Landsvorst moest voortaan in persoon ter gewone en behoorli
jl
te plaatse binnen de drie gemeltle gewesten, de beden
vragen. De zorg over den Frieschen di
jlt,waarbi
jJFeet-Frieeland en Kennemerland
zulk een groot belang hatlden, zou aan Di
jltgraafen Heemraden overgelaten worden.
In Zeelalld mogt niemand, ten zi
j tcr viersclzaar verwonnen, overburgerli
jke zaken
en breuken gelkerkerd worden. Niemantls goed, leen ofersren zouden ter grafeli
jk'e
tafel gelegd, datis, verbeurd verklaard wortlen , dan nadat de overtreder,volgens de

bi
jzontlere regten en gewoonten van de landen,steden enplaatsen,geregteli
jltverwonnen ware. ln Zeeland mnesten voortaan twee Rentmeesters zi
jn.de een heweeter,dc
andere heooeter Sehelle, behoudende de ingezetenen van Tltolen hunne oude gebrui-

ken. Tothetdelven van moerbinnen debedi
jktelanden,om zoutte brantlen,mogt
nietlangervri
jhcid s'ergund wordcn. Xen zou de oude grootte en palen van Ilollattd,

A L G E )1E E N E G E S (111lE D E N lS

1433- Zeeland en Friesland behouden. De ambachtsheeren in Zeeland mogten in hunne
1482

vri
jheden,doch onder zekere bepalingen,verboden maken. Sommige grovemisdaden
zouden in Zeeland voortaan niet ter hooge vierschaar, omdat die dikwerf in een ge-

ruimen ti
jdnietgehouden werd,beheeven beregtteworden. De duistere punten der
oude Keuren van Zeeland moesten in beter licht gesteld worden. De slad Brielle en

hetLand van Koorne,hetzi
j deze aan Holland ofaan Zeeland toebehoorden,over
welk geschil Vrouw XAXIA geene uitspraak deed,zouden ook in het Groot ',
rï'
p'
ildgïe

begrepen zi
jn. De inhoutl van dit staatsstlzk wierd geoorderld niets te benadeelen
aan de bi
jzondere regten,voorregten,handvesten,gewoonten,keuren en outle herkomenstlerbl
jzondere gewesten,Ridderschap en steden,ofvan elltestatliu hetbi
jzonder,welke de Hertogin belooftle te bezweren,alwal'
ehetoolt,datdaaroptenti
jdevan
haren vadcrinbreuk gemaaktmogtzi
jn.Alde punten boven gemeld,en eenigeantlere,
tlie ofvan minderbelang waren,ofenkeltothetbi
jzondereNederlandsche regtbehoorden ,zouden de Hertogin,hare nalkomelingen en de voornaamste ambtenaren met eetle

beloven teonderhouden entedoen onderhouden.'' Dezebelangri
jkevoorregtsbriefwerd
te Gent in tegenwoordigheid van onderscheidene Grooten doorAlxhlx geteekend en , op

haar verzoek, ook bezegeld door den Hertog van Kleef, den Bisschop van Luik en
Aoox,rvan A-Je6/,thansalgemeen StadhouderderNederlanden (1).
Doordezenvcrgunningsbriefwerden 'svolksregten envri
jheden bevestigd enuitgebreid,
maar de grafeli
jke magt en invloed daarentegen aanmerlkeli
jk besooeid. Hi
jwerd dan
ook reeds door xAhzx's zoon en opvolger, rlxzlps den Seltoone, in veertienhondertlvier
en negentig, zelfs met bewilliging en goedkeuring der Staten van H olland, herroe-

pen en voornulen van geenerwaardeverltlaard (2).Hoewelde Staten van Ilollaîîd
de vernietiging van het Groot /Rzf/
pf/:gï: in vi
jftienhonderd vier en vi
jftig op nieuw
bevestigden, beriepen zi
j zich evenwel twaalf jaren later op ditstaatsstuk en hebben zich sedert m eermalen tot het jaar zeventi
enhonderd zeven cn zeventig daarop
beroepen (3).
Overeenkomstig hetvlerde en vi
jftle puntvan hetGroot''
rïpïl:cjyï:,steldeHertogin
.

% v. MARIA eenen inboorling , vrorFsa'
r vavt Boreelen , Heer van kreere, tot Stadhoutler
Lente- over Ilolland cn Zeeland aan in plaats van robzw llK van Grlzïf/lvïzezè
m aand
:wien zi
j
1477

(1)GrootPlaccaatb.D.1I.bl.65
,8-675.
(2)Ittcl'
r,Ilist.d.Spll.Staatsregering, D.lV. bl.249-260. DezeGeleerde llestri
jdtmet
r.pwrtrs, p. REXDORP en anderen, de geldiglleid van hetGroot Pririlegie tegen llet gevoelen valz
even voorname Qeleerden. w. sIx hceft onder het praesidium van Prof. cRws dit staafsstuk verdc-.

digd in zi
jne:DisputatioJuridica deJfcgso XARIAEPririlegio. Amstel.1779.
(3)TEwz
klsl
t,k'adel'
l.-&ïdf.D.I1.b1.137,138.
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kort te voren op zi
jn vcrzoek in diewaardigheid bevestigd had (1). Zi
jkoosteven:1(33-

tot gewone Raden zes Hollanders en twee Zeeuwen ,zA> van Egm ond en JAKOB '
&J?? 1482

Borselen, Ridders, OERARO ran 2é'
,
#:4#:l/;, Xr.zAxoB Rulscu, Xr.KoltxELlsI)IC
Jo>GE, TIELEMAX oox van 'F'
?
g
r'z?,jxcttrA zz, Hvoo van Zszlz'
df:Al en KLAAS JAws- 12 ':-.
Graszooy van 'Fgz'didri6. De twee buitengewone Raden doorhaar aangesteld , waren maanll.
KohlELls van D orp en GEItARO van W /
?it'zlsr/:à, uit een bekend Hollandsch of 1477
leeuwsch geslacht gesproten. Boven dit getal, in het Groot .
''
rirê
7&pv-: bepaald,

voegde zi
j nog eenen Xr.JoEsKEux,vermoedeli
jk een vrecmtlelïng (2).
De Staten dcr overige Bolzrgondische N ederlanden , bovenaltlie van K laanderen,

lladden insgeli
jksen metdenzelfden uitslag van de gelegenheid gebruik gemaakt,om
launne oude voorregten te bevestigen en te vermeerderen. Teregtis opgemerltt, dat
))met al dit bedingen Vrouwe MARIA weinig meer behield dan haar litel en geell
middel zelfs om dien titel te beschermen; want in plaats van geld te dien einde toc

te slaan, deed men zich vri
j verklaren van de reeds aan KAREI-bewilligde beden en
jaarli
jltscheopbrengsten (3).':De Hertogin en haarRaadzagenzichderlaalvegedrongen,
metLooEw xzK XI in onderhandeling te treden cn zonden hem ecn plegtiggezantschap,
zamengesteld uitden Kanselier w xLluEx MICGO>ET ,orl, Heer van Ilimhereouvt, IaooEAVIJK van Gr?zïf/tvz-zdx , toen nog Stadhoutler van Ilolland , en.w oLrEltT van #cr-

selen , lleer van K eere. De beide laatsten hieltlen ziclz stipt aan hunnen last, doch

'

uroowE'
r en uluBEacorh'
r beloofden den Koning de behulpzame hand te leenen tot
llet bewerken cener echtverbindtenis van de Herlogin met den Dauplpyn en llet
bekomen van een gedeelle der stad Arra&, la 6'
ïf: genaamd. Om dezen handel

werden zi
j,uitFrankri
jk in Gentteruggeltecrd, op aanzoek van den Raaddervier
landen , F laanderen ,B rahand, Henegouwen en Holland met Zeeland , die a1s de
xoornaamste gewesten al de N ederlanden vertegenwoordigden , cn op last van Vrouwe

XARIA aan een geregteli
jk-onderzoek onderworpell,aan landverraad schuldig A'erltlaartl
en openlgk doorbeulshanden onthoofd (4).
(1)OudeHoll.Wïr.Kron.Div.XXXI.c.4. zztzy,Benchr.z-.b ordr.1:1.790.
(2)GrootPlacaatb.D.111.b1.644-646.
(3)sltoERoxzK,D.lV.bl.219.
(4)OEcoMlxEs, Liv.T'
. ch.15,16,17. 'owTrs nzrTzRrs,ller. A lfdfrïcc. Lib. 1. c. 3. >:
ztawwTs, Hist. d.DucsdeBourg.T.lX.p.151-171. De dwaling, in welke mcn bi
jna
vier eeuwen ten opzigte van het ongelukkig uiteinde van nrGolxT en IIIMBEMCOIJRT verkeerdc, isdool
den Heer xwltculln in ecne zecr merkwaardige aanteckening op oz swltzwzE, t.a. p.aangetoond
s0n s'estimaginé''zegthi
j,))quecesdeuxhommes, célébrcs parleurstalents politiques ct par
l'usagc anti-national qu'ils en ont fait, avaient été xictimes d'une vcngeance de la bourgcoisiedc1.;

II. DEEt. 3 S'
rrx.
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1433- Inmiddels wasin Ilolland het vuur der oude tweedragt op nieuw en hevig ontsto.
1482 l
ken. De zware lasten , onder welke men gebulttging , het mistrouwen op de over-

heid en de verdenking van misbruik tler stedeli
jlke inkomsten gaven in verscheidene
steden , bovenal in Gouda , kv/t/pnâ/pdzz, D ordreeht en Iloorn , aanleitling t0t ge-

weldige volltsbewegingen. De Kabeljaauwschgezinde Regenten, welke de gevorderde
verantwoording derstadsgelden nietbehoorli
jk konden a:eggen, namcn de wi
jk naar
elders en werden doorHoekschgezinden op het ltussen vervangcn. Te Leiden ltwamen

de beide aanhangen overeen, de bedieningen en ambten geli
jkeli
jltonder elkander te
verdeelen, hetgeen echler slechtsltorten li
jd de rustin die stadwaarborgde (1). ln
, cr
gen',
Ilaarlem ,Delftcn Jmsterdam ,waardeKabeljaauwschen den boventoon Ao
bleef hetvredig cn stil (2). Te midtlen dezer binnenlantlsche beroeringen ,l'erloren
(le Hollanders de belangen van handelen zeevaartnietuithetoog. Zi
j zonden eene
welbemande vloot van vi
jf en derlig schepen tegen de Fransche kapersin zee,verovert
len ecn grootaantalvi
jantleli
jlke bodemsen lteerden tegen lzet najaarmet ri
jken
buitterug. Xetuelken m oed en onvcrsaagdheid de Nederlant
lsche zeelicden streden,
de
be
ve
l
he
bber
va
n
ee
n
der
#
r
oo
t
s
t
e
en
s
t
er
ks
t
e
Fr
ans
che
schepen , wellke m et
getuigt
Z)
J*n bodem in Zeeland werd opgebragt. t
tlk heb,'' zeide hi
j,))groote schepen bevochten cn enomen,maar zulke dappere cn stri
jdbare mannen als deze nergensaan-

getroflbn. Het verwondert mi
j, lzt)e zi
j onsltonden overwinnen. Zi
j schencn veeleer
(
l
.uivelcn dan menschen; en ik geloof, dat zî
juittle he1zî
jn opgeworpen,wantzi
j
vrcczen noch ontzien ietsin den stri
jd (3).''
Te zelfden tl
jde hadden de Vlamingen llesloten,de vcrovcringen dcrFranschcn in de
zuideli
jke Bourgondische slaten metgeweld te lteerte gaan. Aoolzr,HertogvanGelre,
f1e ontaal'
de zoon eens zwaltken vaders, door llertog KAREL van zi
jne staten berooftl
cn sintls jaren in heclltenis gchout
len, werd lotdateinde door hcn geslaakten aan
het hoofd gesteld van ongevecr twintig duizcnd man , in Gent,B rugge cn Yperen

ville de Gand; mals une cédule ducale de MAaIE de Bourgogne, qu1à été trouvée récem ment,
vient de Iàire changer l'opinion générale. On pensaitaussique urGoxEr et nlxnEncovRT avaient été
îmm olés malgré 1es pleurs de leur sotzveraine, et qu'elle n'avait eu aucunc part2tlcur condamna-

jion;la cédulequenoustranscrivonsplusloin (13.166,167)estlapreuveauthentiqucetomcielle
raire-''
fla cont

(1) oude 11011.Dir.Aron.Div.X.
x.&I.c.6,7,8. Geheeltegen den geestvan lletverltaal
ïlcsoudcn kroni
jkscllriiversaan,worden dezcgebcurtcnisscn doorsllzo>lllozzx,D.1V,bl.224,225,
Av
oorgesteld. A'crg.M'
AGEXAAR,D.lV.bl.174-178.

(2)M'
AGSNAA.R,D.1V.Jal.178.
(3)Oude#:J/.Div.Kron.Dlv.XXïl.c.11:
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bi
jeengebragt. Hi
j slocg met dit leger hetbeleg voorboornt-k, dochsneuveldebi
j14
331482
een nachteli
jken uitval der belegerden. Een grootaantalzi
jner bentlen vielin hantlen tler dappere verdedigers, wellte drie tlagen lang de vlugtenden totbi
jna aan de
poorlen van Kortri
jk vervolgden. Zi
jn dood bevri
jtlde MARI.
,
Nvan Wt?!f?r
j't?z?#:
-JA-an
tle Vr00Sj 00n0n Vorst t0 moeten huWen Yan zulk een slechten naam en faam alshi
j
en voorwien zl
j den grootsten afkeerltoesterde (1).
Vele Grooten dongen naar hare hand. Van hen waren bI
j haren vaderdeDauphyn
en M,
kxlxlLx.
kAx van O/zwfdzzrz
p'à het meest in aanmerlting gel
l
komenj en laj hadhaar
lleurtelings nu aan dezen dan aan gene belooftl. Bchalve het belagcheli
jke eene
huwbare Prinsesaan den Dauphyn, een kind van achtjaren , te verloven en haarte
willen dwingen ongetrouwd te bli
jven totdithuweli
jk konde voltroltken worden,hatl

de Koning van Frankrl
j'k dejeugdige Yorstin ook te veelbenatleeld,teveelbeleedigd , om hare genegenheid te winnen. Daarenbeven koesterden de Vlamingen en

bovenal de Gentenaars,,in wiermagt zj'zich bevûndy eenen doodeli
jken haattegen
de Franschen, welke door de vreessell
jlte verwoestingen, die IXIP>:AArIJK XI in Ilenegel:zrdoz en K laanderen aanrigtte, npg heviger wertl ontstolten. Niemantl wilde

langer iets van een huweli
jk met tlen Dauphyn hooren , en algemeen,uitte zich in
E laanderen en Braband de wenk
sch naar eene echtvereeniging van de Hertogin met

xx.
xlxlrl-r
txx van O/wfdzzrz
@
r
jk. Keizer >'RZIAERIK III,. steunende op deze gunstige
stemming voorzi
jnen zoon,zontleen plegtig gezanlschap,bestaand'
e uitHertog I,ooEwIJK van Wdz
ldz-:x, tlen Bisschop van Meta, welke het weord mocstvoeren,de
Ketlrvorst-Aartsbissclloppen van M enta en Trier, en den Ri
jkskanselier, door vele
Ridtlersen Et
lelen verzeld, naar Gent. Zi
j werden ten gehoor toegelaten in weerwil
van den Hertog vanKleef,dieten Hove groûten invloed bezaten wienszooninsgeli
jks
naar de hand (ler Hertogin streefde. De afgezanten droegen op hetwelsprekendstevoor,

hoe bet huweli
jk metxAxrxltlxAx door den overleden Hertog van Bourgonh'è'zelfs
mettoestemming zi
jner dochterwas besloten,en toonden de eigenhandige brieven der
Hertogin nevens den di
amanten ring, welke zi
jden Aartshertog gezonden had';haar
eerbiedig afvragende, ofzi
j hare handteekening herkende en gezind was hare belofte
en die haars vaderste vervullen. De Vorstin antwoordde vri
jmoedig en totverbazing
cn misnoegen desHertogsvan Elee
f: ))llterken, datwi
jlen mi
jn vader,wien God
genadig zi
j,hethuweli
jk tusschen den zoon dcsKeizersen mi
j heeftgoedgekeurd en
toegestemd. Overeenkomstig zi
jn wilen bevelheb ik dien diamantgezonden en deze
brieven gesclareven. ll
t erlten dcn inhoud er van en heb besloten , geen ander tot

(1)oz coxxsEs, Liv.lV.cll.1. Liv.V.ch.17. I'
oxvcsI
lErllltrs,Rer.zl
fdfrfcc.Lila.1.c.5.
1
): :Aa.
ï5TE, 110
-,
5
./. #. Dztcs de f/l/rg. T.IX.p. 173',196.
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'1- echtgenoot te nemen dan den zoon des Keizers-'' De Staten en Etlelen, welke haar
1482
omringden , stemden nu eenparig toe in dezen echt, welken de Koning van Frank-

r(
)'k te vergcefspoogde te verhinderen; Daitseltland immers, even alsKlaanderelt,
Avas te zeer verlaeugd over eene verbindtenis, tloor welke men hoopte de gevreesde en
gelzate magt van xzoosw lzlt X I te fntlilken. De Hert
og van Bei
jeren huwde in naam
.

tles Aartshertogs,naarhoofsclle wi
jze,de bruid en nam in hethalve harnasbezitvan
llaar. l'
lkxlMlLla
tAx zelf,verzeld door de llertogen van Saœen en Beqj
,-et.en ,tle Keurvorst-Aartsbisschoppen van M entz en T'
rier , de Alarltgraven van Brandenburg en
lladen, den Graaf van N aeaau en achthonderd speerrtliters, lkwam welllaastte Gelît,

35'aar hi
J* met Plegtigheid werd ingehaaltlen den volgentlcn dag zi
jn echtmetweinig
1$) praalvertooning in eigen persoon voltrok (1). Onderde punten dcrhuwellksvoorOo
-waartle wasdilhetmerkwaardigste, dat ))de kintleren, welke uit (!ituuwrjk
jkgeboren
l
nag
as
nt
fl
1477 wiertlen , den eerststervende in alle slaten en bezitting
'en z'
noesten opvolgen ; m aar
indien er geene kintleren nableven , alles aan de wettige crfgenamen zou vervallen ,

zonderdatdelangstlevendeereenige aanspraak-op behield (2).''
Hoewel men MAxI51ILIAxx van geltlterbestri
jding derreiskosten lzerwaarts voorzien
had,in stede van onderstantlvan hem te erlangen, washi
j echter alom in Braband
t)n K laallderen metde uitbundigsle vreugtle en geestdrift ontvangen. Xen beschouwde

llem alseenen bevri
jderuitden hemelgezonden ,.om hetgeteisterd vaderland te redden en de ongelultlkige Vorstln te beschermen (3). Terstontlregelde hi
j 'slandszaken, cn sloot te Lellö. in Artolà een wapenstilstantl vooreen onbepaalden ti
jd mct
184,. Frankrijk. Parti
jen mocsten vier dagen Töör het aanvangen van vi
jandeli
jlkheden,
l
lerfkt-clkanderwaarschuwen (1). Hoezeer deze overeenkomstvan beide zi
jden kwali
jk werll
maantl
ontlerhouden, verschafte zi
j aan het land ten minste eenige verademing. Kortdaarna
werd Vrouw Axxazzt te D ordreeltt, waar de overige steden van Ilolland ter dagvaart

versclzenen, als Gravin :an Ilolland en Zeeland ingehaald en gehuldigd (5). Het
18 25 liep ecllter aan toL het begin desvolgentlen jaarseerMAXIMILIAAX,alshaar Foogd
-

v.Len-:?z Alonthog-r , in Zeeland en een weinig laler in Ilolland den eetlaiegde en dien
t0ll-).

1478

(1)nzcoMlaEs,Rl'emoils,Liv.V.ch.12.p.319. Clz.16.p.337,338. CI1.17.p.340,341.
Liv. YI. ch. 3. p.382. olz
lvlER DE tx MzaclE, Ilem oirs,Liv.1I. p.612, 613. I'oxTus HErTEl
trs,
Ilev.A ttstriac.Lib. 1. 7. 1.
). 54. 0ttde 11011.f?o-z
r. Ar/zl.Div. XXXI.c.1:, 13, alwaar deze
plegtiglleid omstandil verhaald wordt. DE Ba
tuAsTs,11zdf. #.D ltcs #c Boltrg.'1'
.XI. p.200 204.

(2)wwoExwa
kn,D.lV.b1.180.
(3)oscoxlwEs,Liv.Vl.ch.3.p.382. DEIIa
t.
RA.NTE,Ilist.d.DacstfcBoulg.'
1'.Xl.1).203.
(4)ovxox'
r,Col:
ps l?z>l/pl.T.111.P.1I.p.10.
(J)sz
ttEx,Beschr.?
7.Dordr.bl.789,790. wwoExz
ïkn,D.l7.bl.18i.
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van tle staten dezer lantlen ontving (1). Zi
jn naam werd nu nevensdien van M-&RIA11
43
J8
32
-en mct clezelfde eertitels aan het lzooftl (lcr openbare slaalssluklten geplaalst. Van

wege zi
jne gemalin verllief lli
j voorts van tlen Keizerdie A'ederlandell, :5ell
te gehouden werden tothetDuitsche Ri
jk le behooren (2y
h. Hierna onts'ing hij te BruggeQr19
v.
nsltt.
van Anox,v van Kleef,Heer van Raeeetellt,de orde van hetGuldenvlies,en verhiefj4;y
.

straks eenige Edelen , ontler andere w'II-LEAI van fgznpz?d en NNOLFERT ran W /rz':/:'
?z. 30v.
H

(rrasrn.

.

eervan Keere,tot(lezelfderiddcl.
li
jlte waartligheîd (3).
Ont
lanlks den wapenstilstand metFranllrç
jll,had x-ollEv-llK XIzi
jnc s'eros'eringela

in de Bourgontlîsche staten A'eortgezet. XAXIMIIZIAA> trolt hem met meer tlan twintigl
duizend man te gemoet. Nabi
j kmalenciennes kwam Let tot een gevecht waarin , f'
Z())1
.
tt-!-zonder groot verlîes aan bcitle zi
jden, de Franscllen hetveld behielden. De .âarls-uaaitltli.
hertog toog evenwel het ltanaalva') la Heule over en bood den Kening den slag aan.

Gebrek aan levensmiddelen in de beide legers,de geringe lkri
jgsmagtvan MAXIMILXAAN
in vergeli
jlking van die der Fransclaen, en bovenal de afkeer des Konings, zich
aan
' de wisselvallige ltansen van eenen beslissenden veldslag te wagen , bewerktcn een

vredesverdrag voer één jaar ti
jtls, waarbi
j MAXIMILIAAX en MARIA in hetbezitvan
Doornik, Bouchag-n, Queq
çnoç en meer andere plaatsen llersleld vcrden (4). Ona
de vriendschap met E ngeland te ontlerheuclen, werd te RB-J.z:J len behoeve des

handels en der s'issclleri
j een vel.
bond met Eorzsso IV geslolcn (5). W eïllîgmaan-12v.

.
den te voren hadden oolt de Friezen tusschen de Zuz
derzee en de Lattlcere, (1ellooim.

schen vernieuwd (6).
3'rO0ger0 verbnnden metde Engel
Yrede metde buitenlandsche Xogendheden waste noodzakeli
jker geworden , desAi
jl 1479
tbans al de magt van den Aartshertog tegen de Gelderschen gesrorderd werd , welke
hem het regt op Gelre en het graafschap Zutphen betwisltcn. Na eenen twee'

Jarigen llri
jg moesten zi
j zich onderwerpen, en MAxlMlxarakax werfl met nIAnIA

(1)Oude 11011.Jlz'z-.Kron.Div.XXXI.c.14. Iyllvtk>zltssEltcll, Chron.w. Zeel. D.11. bl. 2t)J'.
BAtvx,Beachrl
jr.r.Dordr.1:1.790.
(2)wzGzxwza,D.lV.b1.181.
(3)otlsrlEa PE Z,
A MAncllE,llemoirs,Liv.1I.p.616. roll'
rsnEliTxEr:,.
11e1'.Hl/dfrïcc.Lib.1:
p.50. flz/#e Lïoll.D ir.A'9.pzl.Div.XXXI.c.16. DE BZI
SA/TE,Illst.d.-J
-??/c.
vdeBourg.T.1X.
p.2l7, 248.

(4)otlvlER ns T-A Mwncll:, Liv.11.p. 616. Ds :znzl.TE, Ilist.
p. 247--257.

(5)RYMER,Zcta .
Pzfâ/.=4ngl.T.V.P.111.p.85,86,89.
f6)qvqlcn,zlctçtP.
111/.Jngl.T.Y.P.111.p.79.

lle .
fz
nkf14
.
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33- desteden dierbeitlegewestenplegtig gclzuldigtl(1). Ontlerttlsschen baardehetbetcugelen der vernieuwde burgeronltlsten en volksbewegingen in Holland den Aartshertog

nictminderzorg dan de Gelderschekrt
jg. Recdsin hetjaar veertienhonderd zevcn en
zev-entig

had t
1e Heer van Sehagen zich aan oproer tegen 'sLands Hooge Regering

schultlig gemaaltt, velc gcweldenart
jen gepleegd en steeds geweigertldie voltloening
te geven, totwellke hj door het Hof in 'z.lfage veroordeeltl was. Derhalve had
vrolzvsx'
p van Boraelen als Stadhouder van Ifolland , aan het hooftl van een aan-

zienljlk getal Edclcn en Poarlcrs uit de voornaamste Hollandsche steden, hem in
j
zi
jn slot belegertl en spocdig tot overgave op genade en ongenade getlwongen. Hi
wertl in den S'
tzcy gekerlterd en vonrts naar het slot te M edem hlzk gevoerd, al-

waar hj in vcertienhondertltachtigoverleed (2). lnmiddelsbeproefde HeerzAxvan
E gm ond een en andermaal, doch vruchteloos, het Hoekschgezindc Hoorn te verras-

sen,om zich in hetbezitvan hetschotllambtte stellen,hetwelk de verjaagde Kabel'

Jaauwsgezintle schout XA&RTEX VELAER l
aem vcrkocht had. Hi
j verbitterde hierdnor
slechts de emooderon j en Vele Aran VELAERS aanhangers werden in hunne huizen aan-

gegrepen en m.
elgeweltluitde stad gezet (3). Betergelukte een aanslag op Leéd- ,
waar dc regering uit leden van* beifle aanhangen was zamengesteld. Op het gerueht
van eene zamenspanning tler Hoekschen , overvielen zAN van Egm ond , zAsvan /#4,-

senaar, wxsl-sx van Sehagen en andere Kabeljaauwsche Edelen metcen grootaantal
geli
jltgezinde Haarlemsche, Delfsche en Haagsche Poorlersde stad, terwi
jldetwee
Hoeksche burgemecsters OERRIT van Poelgee&t en w mtsx nan Zf
J'f afwezig waren.

Aanstondsvereenigden zich de Kabeljaauwsche Regcnten naethen;deHoekschen wer;$ v. den Jn hunv
ne huizen overvallen en ten getale van bi
jna honderd uit de stad gel
-aagtl

'
l147
ooim.
9 terwkg.1 (
Ie vrauwen der vert
lrevenen ,op slraf van eeuwig uitde stad gebannen te 4&'or-

den, verboden werd hareechtgenooten tevolgen (1). In Ilaarlem daarentegen waren, om zich te vermalken, eenigejeugdige Hoeksche Edelen binnen gekomen wier
komsten Terbli
jf, naarhetschi
jnt,argwaan verwekten. Zi
jwerden althansdesmiddernachts door een deeljonge gezcllen in den slaap moorddadig overvallen, doch met
levensgevaar gered en weggeholpcn. Men deed geen geregteli
jk onderzoek naar dezen
moedwil, en zelfs zi
j, wellke daarpp hadden aangedrongen, werd'
en door zA> van
(1)Oude 11011.Dir.Arozz.Div.XXXI.c.17,19. 'oyTAxrs,Ilist.Gelr.Lib.lX.p.561 572.
Iz
oxrcs sErrERrs, ller. A ustriac. Lib. 1. c. 9. In degeschi
edenisvan Gelrein ditti
jdgcrkza1
flczckri
jg tzitvoerigbehandcld worden.
(2)OltdeS/S.D'
ir.Ikl-on.Div.XXXI.c.15. Chrontj'
k van Scltagen,b1.64,6J.
(3)OudeHoll.Dfr.Kron.Div.XXXI.c.18. vRLlrs,(Aron.r.Iloorn,1)1.113 121.
(N4)Oude#///.1)'
iv.A'
ro'?.Div.XXXI.c.22. ontEns,Bescltr.z,.Leiden,1)1.413.
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Egmond dcswege en omdat zi
j met (le jonge Edelen vroll
jk gewcest waren, uit14
331482
t1e stad gebannen (1). Om deze ongeregeldhetlen in tlen beginnc, ware hetmogeli
jk, te bedwingen, had de Stadhoudcr wOLEERT van Wore:lezt reeds in de Vasten dezesjaars eene algemeene dagvaartvan Edelen en steden te Rotterdam beschreven. Hi
j zelf kwam er meteen ltlein gevolg binnen;maarde Baljuw der statl, zk
tw
van A cg'zzl:z-wztwl:, bevrecstl, dat de Hoekschen, welke door tlen Stadhouderbegunstigd wcrtlen , van deze gelegenheid zouden gebruik maken, om haar te verrasscn ,

bragtde schutteri
j ontlerde wapenen, bezette de poorten en hield tle afgevaardigden
tlcr Heeltsche steden er buiten; ja, noodzaakte zclfsvA> zoasEluEx,welke aan tafel
zat, onverwi
jld de stad te verlaten. Na zulk eene beleediging vashetgeen wontler,
datde stadhouder den Kabeljaauwschen weigerde,de verdrevenen :auhunncnaanlaang
uitD ordl-eoht, Gouda, Seltoonhoven en Oudewater ,in het bczithunner ambten en

gnedcren te herstellen. De wetlerzi
jdsche verbittering nam nu hand overhand toe.
ln 'z*Gravenhage geraakten de dienars desStadhoudersmetdie van t1e Kabeljaauwsche Edelen waar en wanneer zi
j elkantler ontmoettcn hantlgemeen. Op zekeren
ti
jd schoten de valkeniers A'an vAl BoasELEx uitde venstersvan hetHofop tle Kabeljaauwschen, Deze riellen Poorters uit Ilaarlem , Del
ft, Z:Z#:zl cn Jmeterdam
te hulp en maaltten zich onder aanvoering van JAx ec'z Egm ond, zAx en rzl-lms valt

Y cwydzlccr cn anderc Edelen van laun aanhang, bt
j verdrag mecster van hetllof,
lletwelk niet van llluntlering vcrschoond bleef (2). DeStadhouder, die zich elders
bevond en inmiddels Rotterdam bemagtigd had ,bragt in allen spoad zoo uitUtrecht

als llitde Hoeltscllgezinde stetlen van Ilolland, zevenduizend man bi
jeen, nam zt
l'tl
llof weder in cn liet de lauizen tler Kabeljaauwschen in den ffccg plunderen.
Naauweli
jlks was hi
j na korten lijd in Rotterdam teruggekomen,ofde Kabel
jaauwschen oefenden hetl'egtvan wedervergelding uittegen de Hoekschen. Hierop besloot

hi
j,hctgcregtshofuitden Haag naar Rotterdam overte brengen en spande werlkeli
jlkmeteenige Hoclkschgezinde Raadsletlen aldaarde vierschaar, 5'00r welke evenwel
niets anders tlan zalken'de Hoeltsclaen betreFende gebragt werden. V -anhopende ooit

t1e berocrten in Holland t0trustte brengen, vertrok hi
j naar Zeeland en lictRotterdam overaan de zorgen van zoals,bastaard van Brederode(3).
De op ni
euw ontvlamde lkri
jg metFrankt.ù-kj welke den Nederlandschen handpl
cndervisscl
aeri
j grootnadeelberokkende(1), ycrllindertleook MAXIMILIAAX, om zelf
(1)Ottde11011.Dz-r.1i'0/a.Div.XXXI.c.21.
(2)0ltde11011..
D?
-r.h'l-on.Div.X.
XNI.c.21.
(3)Oude11011..
D?
-t).h'ron.Div.XXXI.c.23.
(1)ll:t
ilnlrsDE ROYA,Z1l1lale&Ac/g'.p-102. ItEVGERyII>;ECS,Chron.:,.Zeel.D.lI.b1.207.
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1433- lzerwaarts te lkomen ten einde de rust te herstellen. De os'erwinnin: , door hem op de
14
Franscl
.
:/82
zen bi
JGuinegate in J rtou bevochten , moge dcn overmoe-d tler vi
l.anden geA-.
*

Oo
gst-fnuilkt hebben, maar maakte '
geen einde aan den oorlog (1). Tot bes'eiliging der
llzaand
jw t) grenzen tegen de aanvallen der Franschen en Gelderschen , werd nieuwe ondergtand
in geld gevorderd, om welken sxAxrxlLlAAw zich vruchteloos t0t de Staten van F laan-

deren wendde (2). HI
j begafzich hierop naarHolland,waar hem doorinvloed der
Kabeljaauwsche Edelen,die zelfsten koste van hetalgemeen zi
jne genegenheitltrachtten te verwerven , honderd en zestigduizentl Filipsschilden van dertig Grooten Vlaamsch

148() eens,en tachtigduizentljaarli
jlts achtjaren lang, in naam van Holland,Zeeland en
Friealand werden toegestaan,waarvoormen eenigel'rp
''hedenenvoorregtenbedong(39.
Zondermoeite werd nu ook van xz
txlxlLlAAx op eene bi
jeenltomstte Gorineltem ,bet
ontslag van w olzvEhr
r van W /rz'cldx verkregen , ofschoon deze staatsman in degunstdes
Vorsten tleelde en aan het vaderland uitsteltende diensten bewezen had. 0m de mis-

handelingen der Kabeljaauwschen te ontgaan, wasvkx noltsEsEx zelfs genoodzaakt in
llet geheim de stad te verlaten en naar het I'
loeltschgezinde D ordrechtte vlugten.

Eenigen tt
jd laterkwam aldaar ook MAXIMILIAAX,doch deKabeljaatzwschgezindeDordtsche ballingen,die zich bi
j hem gevoegd hadden,weigerde hi
j,op aanzoek derregering, den toegang in de stad, waareen aanzienli
jk getallloeksche Edelen hem omringde. Na hetregelen derzaken,vertrok ht
j,begeleid doorvele Dordtsche enGoudsche Poorters, naar R otterdam . Hier geraakten de beit
le aanhangen in heftige beweging, die echter zonder bloedstorting aiiep. De Aartsherlog bevestigde zoRls van
Brederode, welke hem de sleutelsvan R otterdam had aangeboden ,a1sOpperbevel-

hebber dier stad, van wellt ambt hj hem echterweldra, op aandrang der Kabel#
jaauwschen, ontzette en een Brabanderin zi
jne plaats stelde. Door ditweclerkeerig
begunstigen nu eensvan de Hoekschen en dan van hunne tegenparti
j, wilde MA.
xIMILIAAX een bewi
js geven van zi
jne onzi
jdigheid cn dat hi
j den eenen aanbang niet
boven den anderen eenige voorkeur schonlt, maar slechts het herstelvan den binnen-

landschen vrede bedoelde en de beide parti
jen metelkander wilde verzoenen. Deze
gedragtsli
jn volgde bi
j insgeli
.
jkste '.
vGravenhage,toen weltegen,maaronvermgnderd het Groot JRrfrfleévï:, zoosT van Lalaing , een Henegouwer, doch door het

huweli
jlt zi
jner nicht zolzAxnz met lExaovo van Brederode aan dat gcslachtvermaagschapt, door hem tot Stadhouder van Holland, Zeeland en Frl'
eeland werd

aangesteltl. Het Hof in '&Hage ofde Kamer van Rolland werd insgeli
jltsverantlert!
(1)nz:ZILAXTE,Hist.d.DucsdeBourg.T.X.p.35-41.
(2)zxozoxvsnEnou ,Annal.Bel
g.p.102.
(3)wzGzxuR,D.lV.bl.190,191.
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en uit een geli
jk getal van Hoeksche en Kabeljaauwsche,gewone en buitengewone14
14
38
32
leden zamengesteld. Na eene vergeefsche poging,om de Hoekscheballingen inLeiden
terug te voeren cn de bllrgertwisten te bevredigen, liet xAxlxlrrAz
kx aan den nieuwen

Statlhouderdezorg over,om derusten eensgezindheidin de steden teherstellen (1).
LALAlso reisde tot dat einde van stad t0t slad , lnaar slaagde alleen in Hoorn en te

Gouda. De verdreven Kabel
jaauwschgezinde burgers werden in deze steden weder
toegelaten,mitszi
jop de knieën vooralhetvolken bi
j de Heiligen zwoeren ,nimmer
naareenigestcdeli
jlteambten testaan ofdiete bedienen (2).
Terwi
jlditin Holland gebeurtle, gelukte hetMAXIMII-IAAX in Engeland,ondanks
de tegenwerking desKoningsvan Frankrl
jk, het vroeger gesloten verbond van xAXEI,den Stoute met EouAlto IV te hernieuwcn. Eorwho vermaande hem evenwel op

heternstigste,om hetbcstand metLooEwzzlt XI te verlengen, en bood laiertoe zi
jne
medewerking aan. Vrerd ditdoorFrankrl
jk afgewezen,dan zou hi
jllem metzesduizend man ondersteunen. De Aartshertog moest daarentegen afstand doen van de 1180
honderdduizend kroonen , den bepaalden bruidschat Van A5wA , derde dochler van
Koning EouAlzo, die het jaar te Voren aan PILIPSj den ZOOn 5'an MAXIMILIAAN en
m-kltlw , den twee en twintigsten van Zomermaand veertienhonderd acht en zeventig

geboren, was verloofd geworden (3). Devreesvooreenen openbaren ltri
jgtusschen
FrankrL
jk en Boargolldlè.verminderdesindsronzwzzK XI,van eeneberoerte overrallen wellte hem geen langv
g
yleven voor:pelde, m eer en meer den lust verloor, om

de wapenen op te vatten;terwi
jlde verwarde staatvan zaken in Holland den Aartshertog derwaarts riep.
De Hoeltschen , 5,
öôr twec jaren uitLeg-den verdreven en sedertmetgeweld buiten
gehouden,niettegenstaantle een vonnis van het Hof hen in hunne goederen en regten

aldaar hersteld had, verrasten ten getale van honderd vi
jfen dertig man,grootentleels Utrechtenaars, onder aanvoering van den Ridder REIJER van .
'r/di/zàrz-zezl,

op eenen vroegen morgen bi
j donker de stad. Terstond bemagtigden zi
j lletraadhuis, hetwelk weinig uren later voor een gedeelte door het vuurvatlen van laetbus-

kruitl, welk in de onderste verdieping bewaard werd, in de luchtsprong,waarbi
j
omtrent veertig menschen van beide aanhangen het leven verloren. De aanzien- 20 &-.
li
jlkste Kabell.aauwschen werden gevangen gezet, zes voorname burgers met hetDLRo
wau
an
d.

1)Olkde Iloll.Div.Aron.Div.XXXI.c.25. Verg.AZGEXAAR,D.lV.bl.191, v.wux op
wwoEwwwlt, St.lV.b1. 55- 57 ,en SItIIEROIJK, D.I7. b1. 233.

(2)z.v.I,EIOEX,Chron.m.Egmond,b1.190,191. vulrs,Chron.r.Iloorn,bl.121, 122.
(3)T.BIJXER,Acta Publ.Hpg/.T.V.P.111.p.102,107- 112. Verg.I)s sARzwrz,Sz-.vf.d.
b ucs de W ozlrg. T.X. p.77, 91- 97.
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3 sledcli
jlt bewind belast,en uit de zeszuizend Poortcrs,boven de twintig en ontler de
;:z
zestig jaren outl, duizend kloeke, welgewapende mannen gekozen en onder crvarcn
ltri
jgsbcvelbellbcrsgesteld, om de stad in ti
jd van nood te beschermen (1). XAxIMII.IAAN aangespoortldoorde Kabeljaauwsclagezinde steden,voornameli
jltDelft,#ccr-

,.

.

lem en Jmnterdam ,gafaan Iuxy
u&lxo bevel, om Lelden te belegeren en zond hem een

goed gelal ltri
jgsknechten onder den Xarkgraaf s'an Jlttmerpen. De steden namen
vreemde bezetting
en eer men het vermoedde, wasde burgerkri
jgin Holland
algemeen. Na eene vergeefsche poging der bewindslieden in Lezden ,om op billi
jke
voorwaarden met den Stadlaoutler in onderhandeling te treden , werd de stad belegerd
en door laetinnernen van de omliggende sloten in hctnaauw , doch niet t0t overgave

gebragt(2). Terwi
jl zi
j zich dappervcrdedigde en in menige schermtltseling de overhand belaield, werd Dokv
dreeltt door de Kabeljaauwschen onderzAx van Egmond,

1l
tf;
Ae
. schertsend Ilanke .Jan bi
jgenaamd, door ecne krjgslist verrast. VAx EoAloxp,bi
j
zaslza.
j481 wien zicb de Kabellaauwsche ballingen uitdie stad gevoegd hadden , voerde in Go-

p-?
-nc/zdpz het bevel, om de Gelderschen in hetoog te houden,toen lli
j den Schout
van Dordreeht, welke te zi
jnen nadeele gesprolten had,verwittigde))dathi
j zjne
stad toch welz0u bewaren ,dewi
jlhi
j van meening was,nietin den nacht,maar op
klaarlichten dag aldaar te verschi
jnen en hem reltenschap af te vorderen s'an hetcen hi
j hem te na gezegd had-'' De Schout echterslocg deze bedreiging in den
wind, en tle stad was met weinig zorg bewaalkt, toen Eoxoxo met twee schepen, ge-

laden metrijs waaronder honderd vi
jftig Engelschen, eenige anderc kri
jgsknechten
vele gebannen Kabeljaausvschgezinde Dordtenaars verborgen waren, op eenen
vroegen morgen de oude haven invoer. Hetvollt werd straks ontscheept en snelde,
clk met een witten doek t0t herkenningsteeken om den arm , naar het raadhuis.
Dc burgersvlogen we1 aanstonds te wapen ,doch ltozcn de vlugt, nadatde Burgemeestcr OILLIS AnhlAxxszooy, die in (le haasteen koperen pot in plaats van een storm hoed had opgezet, en de onderschoutgesneuveld waren. Elxoxb nu meester van de
stad en door een goed getal manschappen uitR otterdam versterkt, liet meer dan
tweehontlerd Hoekschcn opligten en alsmisdadigers gevangcn naarden Fcctj
'voeren(3).

Gouda,kjac/z/pzliordzl en Oudewater geraakten mede in laanden derKabeljaauwschen;
(le Hoekschen werden in hunne ambten geschorst, zoo niet gebannen, ofin den ker-

kergeworpen (1).
t1)Oude11011.T)?7r.Kron.Div.XXXI.c.28. oRtExs,Beschr.r.Leiden,L1.415.
(2)Oade11011.Dir.Ar/p,.Div.XXXI.c.29.
(3) Oade11011.Dir.Ikron.Div.XXXI. c.30. v. ssvslwzzcK, Beschr. t,- Dordr. bl. 319.
I
!,
ïtEx,Bescltv.r.Dordr.bl.792.
wAlEsA.
p
tn,D.Iv.b1.196.
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XAXIMILIAAX welke zich in Breda besrond, om de besvegingen der Gelderschen 143,
'
9--

gade te slaan, begaf zich op de ti
jding van het&'ermeesteren van Dordreeltt,met

1.'
(
i
;
E
'
.
i
s
q
!
ki
?
d
t

..

vele Ridders en Edelen over Rotterdam ,Gouda , Oudewater en Sehoonhoven , waar

hi
jalom deKabel
-jaauwschenin hetbewindbevestigtle,derwaartsenverzetleerbtliten
ti
jtlsderegering,hoewelonverminderddestadsveorregten (1).OnderlussclaenhadREIJEI:
ran fr/:i/zà/ïzdzz,bevreesd voor de magtvan xAxlxlrulxAs, metzi
jn volk hetstecds
belegerde Lez-den verlaten. En daar deze stad reeds veel moeite had aangewend , om

zich metden Aartshertog te verzoenen ,gingen de aanzienli
jkste burgersin rouwlkleederen tlien Vorst te Lezderdorp te 'gemoet, boden hem ootmoedig de sleutels der

stad aan en smeekten knielend om genade. Zi
j verkregen die tegen voldnening van(l1
7v.
rasllk.
vi
jftigduizend gultlen , met uitzondering van achttien personen van welke er kort 14yt
daarna zes te Ldz
'd:x geregt werden. Hierop vertrok sx-xxlMlrlwAx naar den ffctzg ,

waar het vonnis der Hoeksche gevangenen uitverschillende steden , in zi
jne tegenwoordigheiflwerd opgemaakt. Het leven en de goederen van vele hunner werden verbeurd verklaard , dcch op voorspraak der Hertogin-weduwe van KAREIZden kV/3/1:,

verwierven zi
jli
jfsgenadeen werden gebannen (2). SlechtsdeBurgemeesterDIRKvat6
Beaum ont en de SchoutABRIAAX zAwsz van D ordrecht werden onthalsd , op grond

van beschuldigingen, welke men in lateren ti
jd regt a1s onvoltloende geoordeeltlheeft (3). De Kabcljaauwschen, t
lie om de gehate Hoekschen te fnuiken,
zich naarden wilvan helllefgeschikt,zware beden ingewilligd en des'oorregten,bi
j
het Groot O'
z-zrtlif:éxï: verworven ,strafwaardig opgeofferd hadden , geraaklen nu overal

in het bewind, en de aanzienli
jlkste Hoekschen uithetland. De rustwerd hierdoot'
niethersteld;immerslietde Aartshertog een beveluitgaan,waarbi
j de twistende gemeente toteendragtvermaand werd (1).
De Hoeksche ballingen vonden bi
jna nergenseen toevlugtsoord dan in hetStieht,
waar hetgezag van Bisschop nAvzo van Wplfrgpp#ïâ'merkeli
jk wasafgennmen,en de
BltEoEaooEs aan (le meeste adelli
jlke geslachten verwant waren. ln het bi
jzonder verleende hun de Btlrggraaf van Ilontfoort in de stad Utrecltt,waar hi
j heë hoog
#

'

bewind voerde , eene veilige schuilplaats. XAXIMILIAAX hierover misnoegd, pleegdtt
N

in zi
jn gebied daden van geweld tegen de Ptrechtsche burgers, waaruit een dric-,
(1)Oude11011.pïr.Kron.Div.XXXI.c.31. sllzx9Benoltr.m.b ordr.bl.297,793.
(2)OudeHoll.Dir.Kron.Div.XXXI.c.3l. wwlExAln,D.lV.b1.197,198.
(3)v.IIESTERSVIJCI
:,Beschr.v.Dordrecltt,b1.320. Bltlx, Beschr.en.D ordr.b1.794. Vel(;.
wzGEwz
twlt, D. lV. b1. 198 200. SIEGEXnEEK , de Eer rczzwlGEwAzn verdedigd, b1.106- 11t
'
7.
Tz wATER , k'
aderl. H ist.D.1I.b1. 145.

(4)M-1G.
El&1lt)D,ITT.b1.201.
104
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1433- jarige krl
jg tussclzen Holland cn Utreelttontsproot(1). Gelukkig hadhi
jkortte
11 2 voren den Geldcrschen
oorlog geëindigd en wasmetMARIA teNç@imegen alsllertog
en llertogin van Gelregehuldigd (2).
XARIA overleefde deze verhemng niet lang. Eensbuiten Brugge zich met de rei-

gerjagt vermakende, viel zj van haarpaard en overleed drie welken t
laarnaaan t1e
7v. belkomene wonde# dewi
jl zi
l2'
j uit overdreven vrouweli
jke ltieschheid,naarmen zegt,
aente-

-

.

-

.

.

.

maantlheelkundige hulp weigerde. Zi
J hatl slechts den ouderdom van vi
lf en twintig Jaren
1482 Ilerefkt en liet twee kinderen na; rllz

lps, llaar opvolger, met wien de grafeli
jke
regering van Ilolland in hethuisvan Oostenrç
jk overging,en MARO&RETIIA,welke
wi
j naderhantl als Landvoogdes der Nederlanden zullen ontmocten (3). lloewelzj

'le eenige vrouw geweestis, welke in Kolland als wettige G ravin algemeen erkend
wertl,zoowas niettemin hare korte regering even onstuimig als tlie harer voorgangsters

en eene aaneenschalteling van binnenlandsche oproeren,terwi
jlhare zachtmoedigheid,
beminneli
jlkheid, weldadigheid, godsvrucht en huisseli
jlke deugden een beterl0tvertliemlen (1).
UTRECUT. OvERxzssEs. DaExr
ruE. De beroerten in Ilblland oefendcn ook in dit

ti
jdperk dikwerf eenen noodlottigen invloed uit oI) het Stïcir. De dood Varl
sw EoEh van ffziïf:xszzrg had aldaar de binnenlanclsche rust niet hersteld (5). De
Kangniken, welke met dien lterlkvoogd gebannen waren, kwamen op de ti
jding
zî
jnsafstervens, te Jrnltem ofveeleer te D ordrecltt bi
jeen en verltozen,even alsof
de Utrechtsche zetel niet doar avool,v van D '
Jty
/?Apl; bezet was, wAI-RAVEX eczz
-M e
u.
re ,broeder des Graven van M ettra en der Bisschoppcn van Kettlen en M u'
n14,
34 ater , tot opvolger. Deze lkeuze, hoe onwettig ook ,als nocl
a op de gewone plaats
noch tloor al de daartoe geregligden geschied , werd op de kerlkvergadering van

Bazel goedgekeurd. W ALRAVEN vestigde daarop zi
jn zetel te Dordreeht, doch
hield zich ook nu en dan te Jrnltem en eldersOP (6). Te vergeefs beproefde

(1)Cltron.mc'l 1481- 1483 in MATTI
UET Analent.T.1.p.397-5009en hetExcetptum e?
r. Bàslwl Ilist. Gallica aldaar, p. 505- 580. Oude 11011.D ir.Iiron.Div.XXXI.c.35- 41.
'

;ielliernadegeschiedenisvan Utrechtinditti
jdperk.
(2)vox'
rrsul:rT>l
ars,Iler.Wtfdfrïcc.Lib.1.p.63. stlcllTExlloasr,Geld. Gedc/l.bl.285.
(3)OudeRoll.Dir.Kron.Div.XXXI.c.41. poxTrsIlElTT>:l
,t:s,Aer.Austriqc.Lib.1.p.63,64.
(4)oEcoxlxns,Liv.VI.ch.3. Verg.wwoEwwAa, D.lV.b1.207. BILDERDIJK,D.lV.b1.239.
(5)zllg.Gesch.d.Fadert.D.lI.St.lI.bl.557.
(6)IIEOA,p.286. Cron. de Traj.apud M&TTHAEI Jnalect. T.Y.p.458,49Jy496. Magn.
6'& p'1,
.Bel
g.p. 406. B:RMAX, I,
Ttr. Jccri. D. 1.b1. 4J
'3- 455-

U

L-m->
.
-/
X

k
p
.>
.

N

'=

;Zf
x.z
ri

>

Y.N

p

>
=.<M>
N

V-w
=il-.zc
o

.-a

.Z

u-,
4

r=

.A
'a
Z

1
*
%.
->

k-.Ap
.=
r

I-.

Z
'
,X
w*
-4

%
<v
ij
.N.w,>

g-x-

hm>

G=

-é

h-7
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hj
Q, hetzaad dertweedragtin hetStl-clttzelfuitte strooi
jen (1). Devi
jfltapittels,14
14
38
32
t1e ritlderschap en de sleden Utreeltt en Jmersfoortverklaarden zi
jne verkiezing
voor nnwettig en verbonden zich , om met al laun vermogen xvnox-v in laet bisscllop- 31v.
Lente-

peli
jk gezag te handhaven (2). Insgeli
jksvernieligdePausEroExlrsIV douitspraakmaantt
ler kerltvergadering , gelastte allen Christen geloovigen , ltunox,r ran,Diepholt a1s wet- 1436

tig Bisschop van Utreeht te erltennen , en gaf den Bisschop van Sabine, den Proost
van St.P ieter, en den Deken van den Dom te Utrech,t volmagt, om over de we-

derspannigen den kerlteli
jken ban uitte spreken. Xitg0SC13ie(1t10jn3d3t 20 brO0t
10fSUO
23Jv
.
SV
5XIIS W ALRAVEN TG1% Ji6l
z
//*
' Vftlol
3teloos getracht hatlden (1oOr hunne geheime s'rienden maand

ilxl10tXllcht,dezwevendegeschillen in derminne te vereffenen (3). Ondanksden 1437
j eenen gedreigden inval
ban,zetten de Xeursgezinden htlnne aanslagen voort(1). Bi
onderden Graafvan Meure, besleot hetgeheele Neder-stichtdenvl
jand hethoofd
te bieden, en deregeringvanUtreeht,op welkestad menhetbi
jzonder gemunthad,
gelastte allen burgersboven detwintigjaren,zich te wapenen (5). Hetbleefechter,
naarhetscl
ai
jnt,slechtsbi
j dreigen. HoewelwAxultwvzx van A dvr'doorFELIXV ,die
op de kerltvergadering van Bazel totPaus gekozen was, in hetbisdom van Utrecltt 1439

bevestigd werd,moetzi
jn gezag en invloed loch gering geweestzjn;hetbli
jktalthans
niet, dathj ietsbelangri
jltstegen ltvoox.
v vau Dvep#/lrontlernomen heeft(6). F1Llps van stllzrmg/zl
d'
?
7l ontnam hem hetgeesteli
jk regtsgebied overHolland, Zeeland 1441
en Frie&land, laetwelk sw EoEa van Adlïfdzllllrg aan den Utrechtschen Stoel onttrokken had , en gaf het aan hrnol,v van .Dï/
l/?/lplr terug. ))In het Christendom van
Utreeht,'' zeide de Hertog , ))is maar één Herder; ik wil, dat ermaarléne schaaps-

ltooiin zi
j (7).,'
Vermoetleli
jk heeftwarnAvEx van Meurs toenzi
jnzeteluitDordreehtnaarArnhem
tlvergebragt. Tot teeken van oppermagt, liethi
j te Keulen goud- en zilvergeld met
zl
jn naam munten, hetwelk in de stad Utreclttnietgangbaar was vöördatde Raad 1444
(1)svaxwx,Utr.Jaarb.D.1.b1.463,469,471,488.
(2)Zie Ilet Manifest bl
j MwTTsa
tzrs, Analect.T. V. p.497. BrRxzl, I,
7ff-.Jaarb.
1Jl. 472 474.

(3)DCMBAR,Kerkl.en 'Fere/fl.Derenter,D.11.bl.104- 113.
(4)BraAlz.
x,Utr.Jaarb.D.1.L1.488.
(5)Zie hetraadsbesluitin llerlktmaand van 1437 bi
jMlTTnAEt-s, Analect.T.V.p.498. Ook
Ili
%
jsvuxwx,Utr.Jaarb.D.1.bl.499,dielletecl
atereenjaarlaterstelt.
(6)IIEOA,p.286. Vergeli
jk sritxA.
x,Utr.J'
ccri.D.1.bl.453,454.
(7)Oîlde Iloll.Dir.Sz'/;?.Div.XXIX.c.10.
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143~- het ge\vaardeerd bad (l).

DU en dan het Sticlü :
van Diepholt den Aarlsbisschop

Zijue bloedverwanten verontrustten

141:52 dit was althaus de hoofdgrond op welken

RUDOLF

van Keulen den oorlog verklaarde, van welken echter vermoedelijk niets gekomen
1446 is (2).

Twee jaren later , sloot

RUDOLF

jJJlltnste1~, ßENDRII{

van

Met ernst heijverde hij zieh,

001

met den Bisschop van

1J'leurs, een verbend van vrede en vriendschap (3).

de vervallen zaken des Stichts te herstellen, de sloten eu sterkten te vernieuwen of
te verbeteren , en de oorlogsschulden af te lossen (4).
Inmiddels was de slad
raakt,

WILLEM

Ilt rech.t met het huis van Montfoort in hevigen twist ge-

»an Jlfontfoort had van Bisschop

RUDOLF

tweeduizend kroonen opge-

nomen, van welke hij de teruggave weigerde , bewerende , dat eenige Utrechtschc
burgers die gelden ontvangen hadden.
waar bevonden, en v A.N
schuldigde

ZOll

MONTFOORT

voldaan hebben,

Na een naauwkeurig onderzoek werd dit

OD-

door den Raad de stad ontzegd tot hij het ver-

Hierbij kwam , dat zijn broeder, de Burggraaf, eenen

Utrechtschen burger grootelijks had heleedigd, hetgeen door de regering van Utrecht
zoo hoog werd opgenomen, dat zij beslag legde op da personen en goederen der
Montfoorters, zoolang het ongelijk niet geheterd
toen

ZOll

zijn.

De spanning werd slerker ,

van Montfoort door een sluipmoordenaar lagen legde op het leven van

WILLEl\I

een aanzienlijk burger der stad.

Men beloofde drieduizend Bourgondische schilden

dengenen , welke hem levend in handen van den Raad leverde, en duizend dengeneu , welke hem doodsloeg (5). Er werden krachtige maatregelen genomen, om de
stad tegen zijne aanvallen te hesohermen ; en dewijl verscheidene inwoners met de
Heeren van jWontfoort in verstandhouding stonden, vaardigde de Raad hiertegen een
scherp bevelschrift uit ,

hotwelk

dikwerf moest vernieuwd worden.

Het getal der

schutters werd vermeerderd, en hij met eeuwige ballingschap gestraft, welke zieh
1447 bij een vijandelijken aanval nict behoorlijk van z.ijne~ pligt zou kwijten,

Te meer

werden deze voorzorgen noodzakelijk, daar de Heeren van JYlontfoort vele ge,vapenden bijeenbragten en het gerucht zich verspreidde, dat zij de stad bij verrassing
wilden vermeesteren.

l\'Ien meent , dat zij door Hertog

FILIPS

»an Bourgondiii onder-

steund werden, welko , op het bezit van Iltrech» vlamroende, door het verwekken
van vijanden, de magt dier stad poogde te verzwakkeu (6).

litr. J aarb, D. II. b1. 53.

(1)

BURliIAN,

(2)

PONTA~rs,

llist. Geh'. Lib. IX. p. 487.

U~) BUR~IAN, [7tr,

(4)

HEDA,

(5)

Bl;RMAN,

(6)

BUR~L\N, [Tt}'.

J aarb. D. II.

u,

9ß.

p. 286. Cron. de Traj. p. 467.

iu: J aarb, D. 11. b1. 57-62.
J aarb, I). II. bl. 104, 111--1 Li.
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In dit hagchelijk tijdsge,Yricht, waar eensgezindhcid zoo dringend geyorderd werd , 1433was tusschen ßisschop

RUDOLF

cn de Utrechtsche regering over zekere helasting, het 1482

11tergengeld genaalnd, geschil onlstaan.

Dit mergengeld werd sinds eenige jaren in

Iltrecht geheven, deeIs om de stads schulden af te lossen , decls om de onkosten des
Bissehops , ten hehoeve van het Sticht gemaakt , te vergoeden , en had in den beginne
onder de burgers groot misnoegen en gemor verwekt (1).

Het schijnt, dat dit geld

niet altijd voor het bepaalde docl gebezigd werd ; althans Bisschop
gebruik

dat men er

van maakte

lichting, cn de Domdekcn
PROEIS ,

JOHAN

onderzoeken.
PROEIS ,

wilde het 1448

RUDOLF

Men weigerde hern de noodige in-

Lroeder van den Burgenleester

ROETART

duwde hem op dreigenden toon toe: » Indien gij zoo wilt voortgaan , moogt

gij wel toezien , dat gij den Bisschopszetel hehoudt ; wat mij betreft, ik zal wcl
Deken blijven."

Verholgen verliot de Bisschop aanstonds de stad en verzoende zieh,

uit wraak over deze beleediging, met den Burggraaf van Montloort, tegen wien hij
zieh nog onlangs ten voordeele der Utrechtenaars verklaard had.

IIij onlsloeg hem

tegen eene aanzienlijke geldboete, van den kerkelijken han cn schenk hem vergiffenis
van de misdaad aan zijnen vader

van Montloort gepleegd, wien hij in den ker-

JAN

ker had laten sterven (2).
De Utrechtenaars hierover ten hoogste verhitterd , hesloten den Bisschop , welke
naar Ame'rsfoort en Horst gelogen was , den terugkeer te heletten en

van IJfeurs in zijne plaats als geestelijk Opperheer te erkennen (3).

'VALRAYEN

'\VALRA VEN,

die

zieh eenige jaren had slil gehouden, begon nu het hoofd weder op te steken en zijne
gewaande regten op den Stichtsehen zeteI te laten gelden (4).
dat hij weldra met

RUDOLF

lllen vermoedt echter,

van IJiepltolt in onderhandeling getreden is, de\yijl het

nergens blijkt, dat hij van de gunstige stemming der Utrechtenaars te zijnen opzigle
gebruik gemaakt of eenige heweging , om hun bijstand te bieden, beproefd heeft (5).

van JJfontfoort met eenige
ruiters voor de stad verscheen , om haar te 'Terrassen, snelden de burgers te ,vapen
cn verijdelden den aanslag (6). Doch ondanks alle voorzorgen, gelukte het Bisschop

Hoe dit zij, men bleef hern genegen , en toen

RUDOLF

(1)

zijne zetelstad te bemagtigen.

BUIUrAN,

tu-.

WILIJEM

Door verraad van hinnen, kwam hij er

Jaarb. 1). Ir. LI. 35~38, 50.

r-

(2) nsm ,

r-

286. Cron. de Tra].

(.'3)

DED!,

r-

287.

(4)

EURl\,[A~,

lltr. J aarh. D. 11. bI. 121.

(5)

Bt:RMAN,

lTtr. J aarb. D. JI. b1. 127 1).

(6)

nLR~I\N, ZTtr.

470) 508.

J aarb, D. 11. 1>1. 121.

BURlIAN, Vtf.

J aarb. D. 11. hl. 119G

})ij
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143,3- nacht heimelijk in en trok met de zijnen onder een woest getier, tot op de Neude.
1482
Ondertusschen waren de alarmklokken geluid en de burgers in de ,vapenen gekomen.

BÖ de Schoutensteeg outmoeUe men elkander.

Er ontstond een bloedig gevecht; de

Bisschop zelf en de Heer van 111ontfoort werden gcwond , en waarschijnlijk zouden

z~j het onderspit gedolven hebben , indien niet te goeder uur eenige Amersfoortsche
poorters tot hunne hulp waren toegesneld.
., ~ v.

winning voor de Bisschoppelijken.

~te~:: gevangen

Na lang weifelen , verklaarde zieh de over-

Vele Utrechtenaren en Stichtsehe Edelen waren

genomen, en sleehts weinigen van 's Bisschops tcgenstanders hadden zieh

1449 door de vlugt gered; de Burgemeesters

VAN LICllTENBERG,

PRO EIS

in het gevecht zwaar gekwetst, stiervon aan hunne wonden.

en

VAN DAMASClIE,

Bissebop

RUDOLF

nu

geheel meester van de stad, herstelde aanstonds de RegeringsIeden , welke het vorige
jaar om zijnentwille daaruit gebannen waren , in hunne vorige betrekkingen. Danrentegen werd elk op levensstraf verhoden , degenen te huisvesten of te verbergen, welke
tegen hem de ,vapens hadden opgevat, en eene helooning van honderd oude schilden
uitgeloofd, aan wie eenen van hen te voorschijn bragt. Om het gemeen genoegen te
geven en den haat tegen het vorig bestnur te verhoogen, werden tevens eenige imposten deeIs verminderd, deeIs geheel afgeschaft.

Eenige der gevangenen werden

onthoofd, andere tot den kerker of me t vrou w en leinderen tot ballingscha p veroordeeld, en sommige onder oorveede ontslagen, doch de meeste niet dan tegen aanzicnlijke opofferingen van geld en goederen in vrijheid gesteld.

De IIeer van Gaasbeek

kon die gunst slechts door tusschenkomst van den Stadhouder van Holland,

JAN

oan

Lannoi, en voor den afstand zijner heerlijkheden .dbcoude en Wi.jk te Duurstede
verwerven , welke

DU

met het Neder-Sticht vereenigd werden,

De Amersfoorters ont-

vingen, tot erkentenis hunner bewezene diensten, van den Bisschop kwijtscholding van
alle misdaden en breuken , die zij vroeger gepleegd en verbeurd hadden (1).

Slechts

oogenschijnlijk was nu in Dtreckt de rust hersteld. Er bevonden zieh hier nog velen,
welke het vorig hewind genegen waren en geene gelegenheid onbeproefd lieten, om
de ballingen en uitgewekenen wederorn binnen te brengen.

De Raad der stad ver-

bood derhalve op nieuw strengelijk alle gemeenschap met de gebannenen, en het was
niet veroorloofd met hen te spreken; tevens werden nieuwe voorzorgen genomen tegen
onverhoedsche aanvallen van huiten en oproeren van hinnen. Door deze wakkerheid werd
1450 een aanslag van

FREDERIK

van Renesse , een der uitgewekenen , tegen de stad verijdeld.

Twee inwoners, welke daarin deel genomen hadden, werden met den dood gestraft (2).

(1) Oude Iloll. Div. s-,« Div. XXIX. c. 17. BED!, p. 287. Cron, de Traj. p. 509-512.fllagn. (lhron, Belg. p. 403. ßURMAN, Utr. Jaarh. ]J. II. h1. 127-148.
(2)

BURMAN,

iltr. Jaarb. D. II.

u

150, 174, 181.

D E S V A D ER LA N DS.

ln dien ti
jd overleed de Bisschop vau Alun&tertHzwnltlx van M eurs. Rrnox,Evan 1433.
D zepltolt begaf zich met een groot gevolg van Edelen derwaarls, cm de stemmen der

j4yz

kanonilten voor zi
jn neefxoExnztln van Dï& #oJl te winnen. Doch na hetvcrspillen van veelgcld,keerde lli
j onverrigter zake terug,en w xl.ltAvsx van Jldlz'z.z-wertl,
ulntelt
tegen den zin der Xunsterschen , door het grootste gedeelte des Kapittels,te D '

l'i
jeengekomen, t0t Bisschop vcrltozen (1). Door tusschenkomst van tlen Kardinaal
NICOIZAAS DE cusA , deed nu w xtLnAvEx volltomen afstand van het Utrechtschc bisdom ,
en ltrool-F verzekertle hem daarentegen een tientle van de inlkomsten (ler Stichtsehe

geestelijkheid (2). Dezc schikking werd doorden Paus goedgekeurd en de Bisschop
van Lltik metde uitvoering er van belast,die terstond denUtrecbtschen Geesteli
jken!
ontlerbedreiging van den ban beval,daaraan tevoldoen (3). De Kagittelen van Ut,-:câ,
z en D eventer verzetten er zich tegen ,doch vruchteloos; cn ofschoon w ALRAVEN

ltort daarna overlced, werden evenweltleze gelden later aan zi
jnc erfgenamen uitgelkeerd (1). Totschadelnosstelling verleende Bisschop Rrnoxzr aan de Geesteli
jken in
Utrecht vri
jdom van imposten, doch de regering dier stad sloeg geen achtop deze
vergunning, welke buiten hare bewilliging cn totnadeelder stedeli
jke inltomsten ge- 14J
.1
gcven was(5).
Hoewel wVAIZSAVEN t'cx s'
leure 'sPausen bevcstiging op den Munsterschen zetel ver-

kregen had, wertllai
j ecl
aterdoor hctvolk, welltaan de lteusdes Kapittels de vereischte toestemming had geweigerd, buiten de stad gehouden. Te vergeefs had lai
j
reeds den banvloek overzi
jnetegenstandersuitgesprolten, toen lli
jnaardewapenen
greep, om hen tebedwingen (6). Bisschop aunoluvtrok hem meteeneaanzienli
jltt
,
kri
jgsmagtte hulp, ondervoorwaarde,dat wanneer de stad vermeesterd wierd,wAI,.
rkwvsx van hetbisdom M uneter ten behoeve van KozxltAAo van D iepholt, tegen eene
jaarlt
jltschegeldeli
jkeuitkeering,afstandzoudoen (7). VeleEdelen uithetB ooen-st'ieltt

verzelden den Bissclaop op dien togt;maar deOsreri
jsselsche stedenweigerdenvolstant
lig

(1)w.n. szvzuoElxc, cltron. J.
/bzlc,ferïezldc,apud MwTzlutvx, W'zc/cc/. T.v.p.86;Ijet
Axoxvxx Cltron.llonast.gldaar,p.123. UEDA,p.287. II
rRMA.
X, Utr.JccrJ.D.1I.L1.182.

(2)IIEOA,p.287,288. C1-0n.
-de Traject. p.512 en dealdaar, p.513 aangehaaldeFascicl/v.
s Temporum '
van VEI-DENAER. Vcrg.BrnMzx, Trfr.Jaarb.D.lI.b1.183,221,222,226(1)

(3)BcllxAx,Utr.Jaarb.D.lI.b1.183.
(4)Bat.Sacra.D.ll.b1.466-471.
(5)Bcltxz.
x,Utr.Jccrâ.D.lI.b1.198.
(6)A.nsBEVERGERXE,Cltron.J.
f/lcdf.p.90. AwoxyxlChron.J.
/ozlcdf.p.123,124.
(7)IIEDA,p.287. î'crg.IlrRxas.IF
t1.e
7hcrl,D.II.Iai.221,222.
11 DEEt. lll STrx.
,
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14
38
32
- in dicn kri
jg dceltenemen,uitwelken zijnietsdan nadee1te wachten hadden (1).
:
k v. M uneter werd belegerd ,doch zoo wakker verdedigd ,datRrool,v genoodzaaltt was het

Hkperlo
k-bele-g na ceni-ae da-gcn o-p te brelten. Hi
j zette el-enweldenlkrijg,welkenlunsterla..nd
l
'
n.
- .
1jt
r,
.
) verwoestte,hardnekkigvoort(2).Maarook zi
lne schattenwerdendaarinverslontlen,zpne
ligchaamskrachten doordevermoei
jenissen uitgeput, en den Utrechtschen Geesteli
jlten,
totbestri
jding der oorlogskosten,buitengewone lasten opgelegd,lzetgeen de bron werd
van veelvuldigeberoerten en opschuddingen. De vt
qfKapittelsteUtreohtvcrzettenzich
lerstond opcnlt
jk tegen devorderingen van den Bisschop op grond, dathi
jzich bui-

len hunne toestemming in dien ltri
jg gewiklteld had,nietom de belangen van de
Utrechtsche Kerk , wie de verkiezing eens XunsterschenBisschops onverschillig was, te

bevordercn, maaralleen tergunstevan zi
jn neef,cn alzoo uiteigcn inzigten,welke
zi
j nietgelzouden waren te bntlerstcunen. En toen deRaad zich voorRrnol,vverklaartl
had , staalkten alle, uitgczonderd de Predikheeren , binnen de stad hunne diensten
cn spraken dagell
jks den banvloeltuitoverallen,welkedeze nieuwe belasting van hen
afvorderden. Op het berigt, dat mcn hen met geweld zou dwingen aan 'sBisschops
l454 eischen te voldoen ,kwamen zelfsde Kapittels en de Parochiekerlten oyereen, om cl-

ltander gewapentlerhand te ondersteunen, des nachtsin de lkerken te waken en bi
j
onraad de kloklten te luidcn. Rvooïzv zich , naar het schi
jnt,nietmeer in zi
jne zelelstad veilig achtende, begafzich naarhetslot.Tttffprzl(3). Ht
j zetteden Xunsterschen oorlog met nadrulk voort en behaalde met nIRI< en w ALRAVEX van M eurt
in een scherp gevecl
atop de heide l)j W aarle, de overwinning, die echter niels be-

sliste en den ltrjg slechtshevigerohtvlamde (1).
De uitgewekenen beproefden ondertusschen meer dan eens de stad te verrassen , hetgeen hun echter, ondanksde verstandhouding met eenige burgers en de voortdurcnde

spanning tusschen de regering en de geesteli
jltheid,mislukte (5). Deze spanning
barstte eindelt
jk in openbaren opstand uit, tocn op lastvan den Raad een dienaarder
Geestelt
jken in hechtenisgenomen en ter dood veroordeeld was. De Geestelt
qken ltwamen hierop gewapendin den Dom bt
jeen,waareen grootgedeeltederburgeri
j,welke
2s v. haar voornaamste bestaan aan hen verschuldigd was, zich m ethen vereenigde. Xet
Louwlnaand
1455

(1)II.BltUxAwlRes.Trcldft
qcl.p.189. nrxnza,Kevk- en 'Ferc/f/.Deventer.D.1I.b1.150.
(2)A. DE IIEVEFOEBXE, Cltron.slonast.p.9i. Axt
nxvhlx Ckron.J.
f/wcdf.p.124; dezelaatste
schri
jverbrengtditop Letjaar1452.
(3)IIEoI,p.288. Cron.de D'cp.p.513-515 cn vElmExzER,Fa&ciculus Tcp'
l
,.aldaardoor
y
MATTIIAEI;Saangehaald. Br1tMAS, Utr.Jaarb.D.11.bl.226- 228,234.

(4)A.nE:zv>rAtal
lxE,Chron.Monast.p.108,1œ .
j
'5):raxzs,lrfr.Jaarb.D.II.b1!228,229 237,
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deze ten getale van vier- ofvi
jfduizend, trokken zi
j naarhetraadhuis, om de rege-143,
$.ring,welke inmiddels de burgers te wapen geroepen en eenige bussen tegen de Dom- 1482
kerk' gerigt had, naar htln wilte dwingen. Een bloedbad wasonvermi
jdeli
jk geweest:
.

indien nietAvllvyuEx van Montfoorttusschen beidegetreden ware en den Raad bewoï0n hat
l, den gevangene te slaken en zich in alles naar den wildergeesteli
jkheid
en der gemeente, welke de Overmagthadden , te schikken. De regering werd ver-

anderd en allegezag aan de gilden gebragt,maarderustniethersteld (1). Utreclt/
bleef een tooneel van beweging, ver.deeldheid en oproer; de vrienden des Bisschops
en van het vorig bewind werden met zooveel hartstogt achtervolgd , dat nimmer in
de stad meer regtsplegi
ngen plaatsvonden dan in dittjdsgewricht(2).
Onder al deze onlusten stierf Bisschop arnox,p van .
D ïd#/zplz, verlaten zelfs door

zî
jne huisgenooten, welke in zi
jne laatste uren zi
jne kostbaarheden roofden en hem
aan zi
jn lotoverlieten (3). Eenigen melden,dathi
jop hetslotTerSbrz'f'overleetl,
terwi
jl lli
j met >-lralps van W/àdréxon#ïl, t0t wien hi
jzi
jne toevlugtgenomen had,
.
overden afstand van hetbisdom onderhandelde (4). Anderen getuigen,dathi
j,tlool
den Paus tot Bisschop van Oö'nahruck benoemd , kortvöör het aanvaarden dier waar-

digheid gestorven zi
j (5). Even onwaarschi
jnli
jk is,dathi
j in de belegering van h:t
Munstersche stadje Kreede aan eenewond overleed (6). Xeeralgemeen wordtaangenomen , dat hi
j te Follenléove gestorven en te Utreeht in de Domkerlt met o
nge-js2
4x.
*
qujjj.
meene praeht begraven is(7). voorzekerkan dezen Kerkvoogd moed,standvastig-maand
heid schranderheid noch i
jveren staatkunde betwistworden. oaartegen overstonden 1455
trotschheid en hartstogtelt
jkheid,welke hem talri
jke vi
jantlen en rampen berokkendenVeel echter ishetStieltt aan hem a1swereldli
jk Vorstverpligt. Hi
jbeschermde zi
jtl
gebied heldhaftig tegen magtige naburen en steldehet,doorhetopbouwen en versterken

dervervallene sloten,in eenen behoorli
jken staatvan tegenweer. Xen prjstook zt
jne

(1)Cl'on. de Trrfj. p.515,516, en vEtoExzEa aldaar p.514. HEDA,p.288. Oztde 11011.
D ir.Iiron.Div. XXIX.c. 18. BrRxwx , Ut3. Jccrâ.D.1I.bl. 246- 263.
(2)sraxAx,I-'
fr.Jaarb.D.lI.b1.266-274.
(3)Bat.Sacra,D.lI.bl.431.
(4)HEDI,p.288. srrrRlnrsPETRIJSin Jppendice,p.155.
(5)A.DE :EvEltGERxz)Chron.Monast.p.110.
(6)AxolvxlChron.llonast.p.128.
(7)Cron.de Traj.p.516. vEtnExAEl
t,Fasciculus Tezze.aldaar, p.515. Oude#0//-1)t'1,.
Arozl.Div.XXIX.c.22,en deschri
jversaangehaalddoorXATTHAErS,Wvzclecf.T.V.p.128(1).
zrnxlx) Lrfr.Jaarb.D.II.bl.275. DrXBAR, Aerf-- en 'Ferelfl.D erenter,D.ll. b1. 152.
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1433- verdiensten a1sgeesteli
jk Herder,maarde bewi
jzen ontbreken,wellke dit moeten sta1482
5'en, ten Ware het versieren van kerken op dien lofaanspraak geeft(1). ZtJne M;e.
jn(27
'.
tensclzappeli
jke beschaving en letterkundige lkennismoetenzeerbeperktgeweestzi
7v. De Kanoniken ltwamen spoedig t0thetlticzcn censepvolgers in de Domkerk bi
jeen.
#*

fi1
ra
sn5l.0m allen invloed van buiten ep deze keuze te veorkomen ,jja(j ,)e paad gcr stad kort
45
.

te Troren,bi
jOpenli
jke afkondiging,alle werelflli
jke personen verboden,op tlen kiestlag in den D0m of op lletlterkhofte verschi
jnen,op boete :an vi
jftig pontle.
n; en
*

$

tevens naar gewoonte de uillaeemsclae Vorsten . Edelen en Ridtlers uilgenootligtl, tle
stad te verlaten , tOt de Kanonilken hunne taalt voltooid hadtlen. Allen vreemtlelingen

werd tlaarenbovcn op levensstraflb verboden zich, in geval van opstand, bi
j het
oproerigvolltte voegen (3). Dach deomliggende Vorsten, wien laetgeheelnietonverschillig was, dat een hunner bloetlverwanten of vrienclen den Utrechtschen zetel
bekleetlde, bleven thans evennzin als vroeger in gebreke, om hunnen invloed op
t1e Kanonilken uit te oefenen. Hertog ARaoro l'an Gelre verscheen zelf m eL een
aanzienli
jk gevolg van Edelen en dienaren te Utreeltt,om Hertog smzvEx van W:/
J':ren , Kanonik te K eulen , aan te bevelen , wiens broeder, Paltsgraaf >'AEDERIK ,

door lauweli
jk aan hem vermaagschaptwas, en die eolt door dcn Aartsbisschop 4an
KeuJdzzschrifteli
jltwasaangeprezen (4). Zelfsbelooftlehi
j,indien zi
jn verlangen '
v0lt
laan wcrd,den Ulrechtenaren de vorige vri
jheid van tollen in zi
jn gebied,wellke hun

laterontnomen was, terug teschenlten (5). FlLlps van s/Mz
z*
ypxdïl'zond GraafzA>
'
van Atzl.z'cl;naarUtreeht,om zi
jn natuurli
jken zoon oAvlo van W/?zréypzlW l', Bisschop
5'an Terouanne in zlrtoo , op den zetel van sT.MAARTEN te heffen , tot wellt einde

hj reedsbi
j hetleven van XI/DOLF van D lepholt getraclat llad de stenlmen derKanoniken te vcrwerven (6). Ten sterksle drong hi
jop deze bevordering aan, dewi
jl
lzicrdoor,geli
jlkhi
j bewcerde,dc gedurige ens'ertlerfeli
jlke gesclzillen tusschen Utreehl
(1)Verg.hetMagzt.Cltl'
on.Belg.p.406,4079en 'sBisschopsgrafschrirtdoorden beroemdxoalcotA bi
j SOCKEXBERG, in Cat.Pottt. I//frgy-. p.41, ovcrgenolnen in BIJRMAN, Utr.Jccri.
D. lI. b1. 276.

(2)aEvlrs,Darentr.lllustr.p.100. Xen verllaalt,datop lletlaerigt,datswEoEl
tran A'
?zW
lenhurg hem geLxcommuniceerd llad,hi
j gevraagd zou lleblâen: A)ïscat is excommt
zniceren'
î1'
e1zop de verklaring van dit woord,zi
jI
:dolkgetrokkcn metdt woorden: ))lliermcdc zalik
ltcm excommuniceren-''

(3)Brlxlx,Utr.Jaarb.D.lI.1)1.280.
(4)Ziezi
jn bricfbi
jxll'
THzzrs,Jttalect.T.1.p.650.
(5)uEoA,p.291en srcuEtlrsad eundem ,p.306 (a).
(6)MOXSTREI
-ET V.111.p.04.

1)E S V A D E R L A 5 D S.
en Ilolland , ten beste der beide staten , zouden Weggenom en en voorkom en wor- 1433./t 1482
aetsclzi
jnt, dat l'
li
j slechts trachtte het Stget
tlen (1). Men vreesde cchter, naar l

onder den invloed en eintleli
jlk onder het beheer der Bourgondische heerschappij te
brengen , w aartoe (1e onmin tusschcn den overlet
len Bisschop en de geesteli
jkheid, tle
ecrste aanleïdïnggegevenl1a(l(2).Niemand altlaansstemde voorpAvzovanW/àzrgYzkdz-l'
.
Van de zeventig Kanoniken,welkedeverkiezing bi
jwoonden,verklaarden zich terstond
zeven en zestig voor den Domproost olzsBltlrcll'r van B rederode, die zelf den Kanonilk
rEvExvan W:f
J'6r:?l
van Lul-k gcstemd had; en dctwceoverigen ,51'elke hunne stem aan s'
vr
e
de
s
wi
l
e
n
beho
udens
gegeven hadden ,voegdcn zich bi
j de meerderheitl ))om des
hun gevoelen-'' Negen afwezige Kanonilten (leden tloor hunne gevolmagtigden hetzelfde (3). Nooitwaseene Bisschopslteuze te Utrecltt met zoo l'ele cenparigheid ge-

schietl(12. Xen voertle metalle billl
jkheid aan,datnAvxn van Z'pt/rg///dïl'nietgestemd was, dewi
jlnaar de gemeene geesteli
jke rcgten,een man van onechte geboorte
geene geesteli
jke waardigheid mogt bekleeden en de wetten derUtrechtsche Kerlt
verboden, hem tot eene prebende toe te laten. S'
rEvxw ran Wdfjdrdzz was niet
ekozen l dewi
jl EILIPS Tan W/llréy/pdïl'euYel zOu genomen hebben, tlatmen der
aanbeveling des Hertogs van Gell'e en des Aartsbisschops van Keulen meer gehoorgaf

dan aan de zi
jne. Om derhalve geen dezerVorsten te beleedigen, wasde lteuze op
den derden metledinger gevallen , tegen wien de Hertog van Bourgondzë nietshebben

ltonde, daar hi
j hem zi
jn vertrouwen geschonken en in den Raad van Rolland,Zeeîczld en Friesland gesteld had, Het aanzienli
jk geslachtuitlletwelk t4lzsBltllcnTrczz
Brederode wasgesprolen en zi
jne vermaagschapping met de meeste z0onietalleSlichlsche Edelen,waren mede nietzonderinvloed op zi
jne Yerkiezing gebleven (5). Hi
j
hatl daarenbovcn , naarhetschi
jnt, de bi
jzcndcre gunstdergeesteli
jkheid gewonnen,
(1)I'
oxTcsIIEIJTERI;S,ller.f'
?
,
frgt/.
zl#.Lib.IY.p.113. Verg.llrnMzw, Utr.daarb.D.1I.b1.281.
BILDZROIJR, D.lV.b1. 166.

(2)srnplAw, l7fr. Jaarb.D.l1.b1.281. Gtzslrs, Gesch.d.Chrht.Ac?W in Ac#cr/.D.ll.
bl.224.

(3)lnstrumentum Electionis G.nz:REDEIIODEin >zTTHz:IJnalect.13.1.p.647sqq.z.AtEvnls,
de Orig. et Ae:. Gest.0.1).deBrederode, p.616-662. Cron.de Traj.p.516,517,en
hetgeen MATTIUECS aldaar uit vEtpExwxn's Iq
asciculus Tcpt'.aanbaalt. Hspz,p. 291. OudeH oll.

p?'
r.x ron.Div. xxlx.
.c. 23.

(4)z.x tEvoxs,de Orig.etScs.Gent.D..
D.deBved.p.661.
(5)lnstrumentam Elect. o.DE:REDEIIIIDX, in 1.c.p.654,656. Vcrg.Isthllzx l-ïb-.JJ/,?'iD.lI.b1.282.
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1433- dewi
jl lll
j hare belangen tegenBisschop ngooxzvgehandhaafd en totlaarehulp in het
11S2 begin t1ezesjaarszich uit'z'GravenîltagenaarUtreolttbegeven had (1).
Aleteenen diepen zuchtlietGzzsBREcll'
r vanBrederode zich zi
jne benoeming welgevallen,die inderdaatl voorhem eene bron van onrusten verdrietgewortlen is.Dadeli
jk
werd hi
jin laetkoor der Domlterk op den bisschoppeli
jl
ken zetel geplaatst, en hetTe
Ddl:z?'
zaangeheven(2).Achtdagen tlaarnalegdehi
jalsverkoren Bisschop den plegtigen
eedafaan de Kerk van Utreeht(3). Om 'sPausenbekrachtiging teverkri
jgen,zond
hi
j ten spoetligste een aanzienli
jk gezantscl
zap methetgewot)eJnnaat, een geschenk
van vierduizend Dukaten, naar Rome(4). Dewi
jl de Bisscl
aoppen van Utreehtoolk
Vorsten van het Ri
jk waren (5), werden tevensgezanten naar l'ztlloyrl
tllcIlIafgevaardigd, om de keizerli
jk-ebevestiging in hetwereldli
jke gebied van hetStgkhtte
erlangen (6). Xen slaagde hierin gelukkiger dan aan hetHofvan Rome. Hertog
s'
rzvzx nan #ef
J'dz.:wz laad zich krachtdadig tegen de verkiezïng van ozzsBitEcu'
r verzet

en onderallerhande voorwendselen en scili
jnredenen den Paus bewogen, haar aan het
ontlerzoek en de uitspraak van de gewone geestell
jke regtbank te onderwerpen. Dnch
terwi
jlde beide partl
jen hare zaak op hetnadrukkeljkste tegen elkanderverdedigden,
verscheen in na
tvzo van p/tzry/z?ffïâ een derde en magtiger mededinger, die alle

hare bemoei
jingen vruchteloos maakte (72. Hertog rzlzlps, hetzi
j dan uit ongeronde vreesvoordeverstoring der rust in Holland, hetzi
j uit enkel eigenbelang
en heerschzucht,trachtte olzsBl
tzcu,
rte weren en zi
jn natuurli
jken zoon, hetkostte
wathetwilde,op denUtrechtschen zetelteplaatsen (8). Hi
j zond den Bisschop van
Atrech,t(#rrc>)totdateindemetri
jkegiften naarRome en zelfs,zoo alseenigen
(1)vstoExzER, Fascicul'
tts Temp.ap.MITTHZEUX Zltalect. '
13.hT.p.515,clt Cron.de Traj.
aldaar, p. 516.
t

(2)lnstrum.Elect.0.DE BREOERODE,in 1.c.p.660.
(3)Câarta GvsBERTIDESREDERODEin MATTHAEIuqnalect.T.1.p.662 (2).
(4)IlEoz)p.291. z.AtEvms,deOrig.etAe:.Gest.D.D.deBred.p.667,671.Epintolq
wax.uzvxltlcll, in orxBAa's Z nal.T. 1. p. 397. Volgens PI
-ATmI, aangehaald door BrcuEtlrs op

uxow,p.306(#),bcstond hetJnnaatin de hellk der geesteli
jke inkomsten over éénjaarvan
hcm ,welke dePauseli
jke gnnstverzocht. De Utrechtschesisschoppen gaven daarvoor,geli
jkuit
z.z.tzyplsin 1.c.bli
jkt, desti
jds vierduizend Dukaten. Naderlaand werd dit aanmerkeli
jk veritoogd. Bisschoprltlpsran BourgondiëgaftwaalfduizendDukaten. wAGENZAR,D.1V.b1.52(6).
(5)MITTHIErS,deNobilitate,Lib.l1.c.44.
(6)z.x tuols,deOrig.etAeâ.Gest.D.D.desre#.p.667:œ 8.
(7)Epht.zAx.UEVMRICII,izz1.c.p.398.
(8)Verg.hiervoerb1.25.

: ES Y A D ER LA N D S.
beweren, metlast,om den Paus onderstand tegen de Turken te beloven. De gezant143,
3-

jn mogt, dewi
jlhi
j 1482
drong in hctbjzonder er op aan ,dat BREOERODZ geen Bisschop zi
in den lkri
jg tegen deGcntenaarsgediend had (1). Hetiswaar,dekerlteli
jkewetten
verboden denGcesteli
jken den oorlog bi
j te wonen,maar hetisnietminderwaar,dat
nimmer eenige wet in die ti
jden doorBisschoppen,Kardinalen,ja zelfsPausen meer
en ongestraftergeschonden werd dan deze (2). Hetaanvoeren dierwetvoegtle zeker
het minst aan den Hertog van Bourgondl'ê, te wiens behoes'e en op wiens aanzoek

nszR>rllEltooyr'stegen de oproerige Gentenaars waren ten stri
jde getroklten (3). ALpnoxsrs,Koning van Arragon,onderschraagdeinsgeli
jltsdebelangen van DAvln van
#/lzz*gozl#z-l', die cerlang tot Bisschop van Utrecht werd aangesteld. De gezanten
van Blk>rnlylvonz, welke met schoone woorden waren opgehouden ,mo:sten onverrigter

zakeen zonderhetJnnaatterugkeeren (1).
Onderstellige inwachting van 'sPausen bevestiging, hadden degeesteli
jkheidjridderschap en sleden van hetStqkht inmiddels olzsssEcu'
r ran B rederode eenparig tot
Voogd cn Beschermer aangesteltl. De vele Tolltsbewegingen ,' wellte afwisselend ln 17v.
HcrfstUtrech,t ontstonden, wetti
gden dezen maatregel (5). Xettoestemming dergilden enmaand
gemeente riep de nieuwe Kefkvoogd de voornaamste ballingen onder het vorig bc- 1455
wind, als aElxoun van Brederode, JAKOB van Gccz'sdd/c, zAx ran Ad'kcâ't
v: en andere
Edelen terug. Op ecn groot gastmaal gelukte het hem zelfs eene verzoening tusschen

hen en hunne tegenstanders te bewerken, terwi
jlhi
j tevensverklaarde voor allen een
gned Herder te zullen zi
jn. Doch het brengen van cellige dcr teruggerocpenen in
den Raatl, wekte weldra hetmisnoegen en de vrees van de aanhangers desoverledenen

Kerkvoogdsop, welke allengs naar Hmersfoort weken en daar hunne plannen ter
omverwerping van den tegenwoordigen staatvan zaken,beraamden (6).
(1)J.x.tEvols,deOrig.etAeâ.Gest.Dom.deBred.p.668,669.

(2)scltxlx,Utr.Jaarb.D.ll.b1.285 (2).
(3)vrRxzx, Utr.Jaat'
b.D.lI.b1.286. wâoExzwR, D. lV. b1. 53. Ovcr :xtnElkolzKs taal,
D.lV. bl. 167, vergell
jke men szEGExsEElk, de E er mczl wzGExAlltverdedigd,b1.103- 105.
(4)Epist.nElxqxcu, p.400-403. J.x.z-vvbls, de Orig. et A e:. Gest. D om. de Bred.
p.669- 674. Cl'on,
.de Trcp.p.520. IlEow,p.291. OudeH oll. .p v'r.K ron. Div.XXIX.C.24.

(5)Buyrspraeckhoek Tan Utrecht bi
j x&TTHlErs) Jnalect. T.V. p.517 (1). BgR)!A5-) L'tt.
Jaarb. D. lI. b1. 291.

(6)vEsoExlEn, Fasciculus Temp. apud MATTHZE:Jnalect.T. V.p.517. Cron.de Trc-/.
p.517-520. z.A I-EYDIS,de Orig.et Aei. Ge&t.#p'zl,deBl'ed. p. 665-667. Bnsxlx) t.
cfr.
Jaarb.D.lI.bl.293- 297.
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'aar heirYaarl
1433-- lnmiddols Was Hertog PILIP:in Holland gekomen , Om tegen het s'Oorl
1482 te beschri
l'ven en pAvlo van,Wtll:0-gtpzl#z'J dool
- geweld van wapenen op den Utrecht-

jkszich t0t den aanschen zetelteplaatsen (1). Bisschop GIJSBREGIIT traclltte insgeli
slaanden kri
jg voorte bereitlen, en het BourgondischgezindeJmer&foort voor zich
te winnen (2). De slad Utreelttwerd van kri
jgsvolltvoorzien en verbond zich met
9 de geesteli
jkheid cn ridderscl
aap van het A'eder-stiobt, benevens de stad Rhenen,
v.

Grasm.

om olzssaEcn'r van

Brederode zoolang in het bewind te handhaven , t0t een ander

1450 nfsschop door den Pausaangesteld cn in hetStieht algemeen erlkend zou zi
jn (3).
jds groot
De gilden hadden zich in dienzelfden geestverklaard (1). Ljoefentlcn desti
e
n
s
t
el
de
n
naa
r
goet
l
dunke
n regeïezag uit, vervolgden de aanzienll
jlken en rl
jlken
ringsleden afen aan (57
*. Het gemeen vloog op hunne wenlten en veroorlooftle zich
den verregaandsten moedwil. Zelfsde Geesteli
jlten blevcn nietverschoond , of hunne
Eens kwam het graauw bi
j beltkenslag gewapend op de
Neude bi
jeen , om de vermogendste inwoners derstad te overvallen en te berooven.
bezittingen ongem oeid.

Bisschop olzxshzcu'
r van B'
rederode, ondersteund deor zi
jn broeder hzlwot/p, den
BurggraafnEwoallt van M ontloort en andere Etlelen, tastte de onstuimige menigte
25v.aan,dietlooreenen plotselingen schrikbevangen,oln genade smeekte (6). Naareen
Gpasm'anger berigt echter dreefhetbisschoppeli
jk geschuthet vollt uiteen en op de vlugt,
,
waarbi
j velen sneuvelden f
.7). Tcrstond werden deburgers,w,
elke hetgemeen inden
kerker had eworpen , ontslagen en de uitgewekenen of gebannenen teruggeroepen.
Eenige aanhangers van oxvzo van Wplzrg/zzW l, z0o vrouwen a1s mannen , werden
gevat, zwaar gept
qnigd en wreedaardig verminkt; sommigen zelfs hethoofd voor de
voeten gelegd. Xeer dan driehonderd burgers vlugt
ten vermomd naar Jmersfoort.

(1)J.A tEvols,de Orig.etAei.Gest..
Dom.deBt.ed.p.675,676'
. Oude11011.Dir.A9-/x.
Div. XXIX.c. 25.

(2)nraxlx,Utr.Jaarb.D.II.bl.297.
(3)Zieditverbondin MàTTHAE,Znalect.T.1.p.673-675.
(4)srnMzw,Utr.Jccrâ.D.11.bl.304.
(5)z.AtEvnls,de Orzg.etAeâ.Gest.Dom.deBred.p.677.
(6)vEtoExwEu, Fascic.Temp.apud MITTIIAEIZnalect.T.1.p.677.

xz-zvnls,def/rïg.et

Reb.Gest.D om.deB red.p.677- 679. Cron.de TrcJ'.p.520. Oude H oll.O ïr. Kron.Div.

XXIX.c.25. lletverhaalvan cen tjdgenootbi
jxwT'
rrlzEvs,Analect.T.1.p.517,hetwelk deze
gebeurtcnis eenigzins anders voorstelt,doch niet van parti
jdighcid tegen p: :REpER0nx'svri
j te
Pleitcxl is.

(7)IIEOA,p.292-

D E S V A D E R LA 5 D S.
DAXICL van, A /evzctztzf, tlie hetKlerlkambtin Utreeht bekleedde, A4'el
-tl willelteurig 1433-

uitdeze betreltlking,wellke hi
j voorrlzim drieduizend achthonderd pond gekochthad,
ontslagen en zi
jn slot R'
Lineeteg-tt geplunderd en vernield (1). Setlert veranderde
olzsBhEcn'
r tle stedeli
jk-e regering en xerbcod (le builengewone -è1
'p'
z-r
j
gdzàe
v/prtzè:n of
bi
jeenkomsten derGiltlen,die slechtsstrekten om oproerte verweltlten,geli
jlkooltalle
belkltenslag op li
jfstraf(2). Devoortvlugtigen wert
lenterverantwoordingingedaagd,onder verbeurle van burgerregten goederen bi
j niet verschi
jning en dathunnevreuwen
en kinderen uitde stad zolzden gezet vorden. Dit werd ten uitvoer gebragt, tlewi
jl
tIe gedaagden niet opkwamen , die nu tot eeuwige ballingschap uit t
le stad veroor-

ileeld werden (3).
De rust Avas thans in Utrecht, ten minste voer eene p00s, herstcltl en nlen

nam in ernstige overweging, om de stad in behoorli
jlten slaat van tegcnweerte stellen. I)e middelen deor den Raatl deswege voorgedragen en door t1e Gilden eenpa-

rig goedgekeurd, werden ten uîtvoer gebragt(é). lnmiddelswendden de Hertog van
Kleef endeBisschop van Luik al hetmogelijke aan, doch xrucllteloos, om Ilertog
rltlpsmetGlzssltEcur van Brederodete bevredigen (5). Tottlat (1celwas ook ItEIlovo van Brederodetweemaalnaar den sccg xertrokkcn, v'
aar hi
j te naauwernood
aan dela#g
en zi
jnervi
janden onlsnapte(6). Daarentegen tradendeburgersvan Amera.
foort en van Rltenen, welke laatste nog onlangsBisschop olzsBREcuT plegtig trouw
gezworen hadden, in nadere onderhandeling metden Hertog ; en rlLlps, welke on-

(lertusschen 'sPausen aanstelling ten behoeve van zi
jn natuurli
jken zoon ontvangen
had,zond terstond AbItlAwx van Boraelen meteene kri
jgsmagtnaar(1e beide steden,
t
lie hem dadelj
ik de poerten openden. O0k hethuisTer fl/ré'fwertldenBourgondiër
floor den slotvoogd BVERARO van derE pfvoorzevenduizendRi
jnscheguldeningeruimd.
Hierop begafzicl
z pAvln vattBourgondlë, door Jxw van 'Ftpâ'.
vdwlt'cr en eenige manschappen vergezeld, over Gorznchcm en Tltzel naar Rhenen en toen naar A m ere-

foort, in welke steden hi
j plegtig als Bisschop ingelaaald en gehuldigtlwerd (7).
(1)oadverhaalbl
jMATTHAEIT
S,Znalect.T.1.p.518-529.
(2)Cron.de TrCJ.p.521.J.vEtoExzxu,FasciculnnTemp.apudMATTIAEIJ
M,Analect.T.1.p.677.
o

*

z.A.tEvols, #e Orig.et Aes. Gest. .
D .D .de Bred.p.678. BIJIL,IA> , Utr.Jaarb.D.11. bl. 306.

(3)Oud verhaalbi
jMwTTuurs,Analect.T.1.p.519.RRMAN,Utr.JccrJ.D.l1.b1.312-314.
(4)srRxzx,Utr.Iaarb.D.lI.b1.314-317.
(5)z.A tEvols,deOrïg.efIleb.Gest.Dom.deBred.p.678. u>mw,p.292.
(6)Oude Holl.Dir.Iiron.Div.XXIX.c.25.
(7),.wx-sxsls, de fprvy.et Ae:. Gest. po,,,. deBred.p.679. cron. de D.
CJ'.p.5:1.
psow,p.292. Oude 11011.D ir.K ron.Div.XXIX.c.25,26.
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:433- Fxslps zelftrok ùz Heoimaand aan het hoofd van veertienduizend man uit den Haag,
!t
jiy!
?

om Utz-ccâf te bedwingcn (1). Tcrwi
jl l4i
j te Lezden metdcn Graaf van Charolois
cenige tlagen vertoefde,werd op nieuw te vprgeefs door den l'
Iertog van Kleef,ltElxoco van #rc#c?-t?c& , usxoltll
t naltAlolltfoort, z&x vagtAczzcq
vl.: cn den Domdelken Jorlxx I'
ltoEls over een vredo of vergoli
jk onderhandeld. FlLlps rukte dcrl
aalq'e
voortover W oeî-delt naarltliaelö.teht, alwaarzi
jne kri
jgsmagtdooreen aantalZuidi
?n Noord-Nederlandsclze Etlelen aanmcrlteli
jk werd versterkt. GlzsrltEcnr
.
rran Bredez'tp#cbevond zieh tl
zansin een neteligen toestantl. Ii
jne stri
jdkrachten lkonden ingeetle
vergeli
jking met die desHertogs gebragtworden. Jmerefoovt,Rhenen en hethuis
I'
er Sprz.f waren in 'svi
jautlshant
len. Op destecds onderling verdeelde en oproerige
Utrechtenaarsltonde lai
j zich weinigverlaten;sommigen immersverlklaarden zich reeds
.

voor oxvxo valt .
l't??
,
zrcjzt?zk#z-ô', en de meesten helden over tot vredesontlerhandelingen ,
t
lit vrees vnor het verlies hunner bczittingen, wanneer de stad doer het geweltl del.

wapenen veroverd wierd. De i
jver der Gecsteliilten te zi
jnen opzigte wasinsgeli
jks
merlkeli
jk verllaauwd,sint
lsIlertog FlLlpsverboden had, hun de pachten hunner goetleren,in zi
jngebied liggende,uittelteeren. Hi
joordeelde derhalve het001
-temot!len leenen aan de voorslagen, hem thansdoorden Hertog van Kleef, die weder als
lniddelaar was opgctreden, in naam van rzLlps gedaan , en zond met goedkeuring dcr

geGecstcli
jkheid, Ridderschap, des Raads en der Gilden van Utrecht, tlezeifde afc
vaardigtlen , die te Leiden geweest waren , naar Ilieelatein. Spoedig werd een ver-

drag getroffen,waarbi
j olzsBRlrcn'
r Arolkomen afstand deed van hetllisdom ten behoeve
van oz
tvlo van Wt??zry/ndïl', die door het geheele Stlcltt voor Bisschop moest erltend

worden. GIJSBIIECIIT zou Domproost van Utreeltt bli
jven en voor de proostdi
j van
St.Salratpr, welkehi
j aan wILLEX van A'
lont
foorthad afgestaan, de veelri
jkere
van i
%t.Donatius te Brugge ontvangen. Daarenbovcn zou hi
j zi
jne raadsheersplaats
in het llof van Ilolland, met eene dubbele wedde behouden. Uit de inlkomsten des

Utrechtschen bisdomszou hijjaarli
jks vierduizend twee honderd Ri
jnsche guldens, en
uit het stift Ten-ouannc tweeduizend gouden Leliën treltken, terwi
jl hem in eens
totvergoeding der onkosten,diehi
jom hetbisdom gemaaktlzad,vi
jftigduizend goudcn
Leeuwen wertlcn toegekend. Hertog rllzxps en Bisschop nztvlo verbonden ziclz, de

intrelklting desbans overtklzsBldEcuT en z*
ijne aanhangers uilgesprokcn,op launne ltoslen in Rom e le bewerken. Tevens beloofde de Hertog te zorgen , datBisschop nwvxb

tloar tlen Patlsgewettigd en A'an de smet zi
jner geboorte ontlaeven wierd, verklarentle
echter, dat dit in het vervolg de regten der Utrechtsche Kerk niet zou benadeelen.

Yoartsschonk hi
jz0o Geesteli
jken a1sW ereldli
l'ken vergiflknis voor helgeenzi
jtegen
(1)M0xsTnEtEr,V.111.p.67.

: ES V A D E R LA N DS.

hem mistlaan hatlden. Denaltoming van ditverdrag werd door(len llerto:van Kleef11iï.
1c.-?.
i(>,
en zi
jn broetlerAoolzv,HeervanAt'
fvez
vtein,gewaarborgd (1).
--

--

--

-

.

Terstentl werden in Utrecltttotde ontvangstvan Hertog pllulpsen o-svlo van Sptf?'-

gn'
??t&J, en tot huisvesting van llun talri
jltgevolg bi
j de burgeri
j, de noodige loel'
lereidselen gemaalkt (2). Ditlaatste washetAvaarschi
jnli
jk,watheLgemeeninbeweginy
llragt(3). De Raad althans vermaantle bi
jlklnlkluiding de burgers en ingezeteneli
zichniettegen deza gedwongen huisvesting teA'erzetten (1). Vofarlswerd ten strengverbeden , iemand uit het gevolg der beide Vorsten te misllandelen ,kwali
jk tt
bqjegencn,ofbi
jhunnen intogteenige ballingen in de stad tevoeren (5). Flxaxps
.
*
oz
kvlo van ./#p/lr,jytlz/dïâ-, vergezeld door een schitterenden stoetvan Edelen , Ritlders 1-(
it

Jtî
e''

.. -

en lkri
jgsvolk,trolklten den volgenden dag plegtslatig in Utreeltt. De nieuwe Bisschop mn
a
'
l
)$.
:
'
-l
1
-

wertl door olzsnxEcuv van Wr:tfdrtltp als Domproost, den Demdeken Jon&s I'RoEls

en de geheele geesleli
jkheid naar de Domkerk geleid en aldaar op den bisschoppeli
jken zetel geplaatst(6). Naar out
l gebruik,beloofde hijbi
jeedederegten
vri
jheden van de stad en het stift Utreelttte zullen handhaven (7). Uitecn eclyf
getlenkstulk dier ti
jtlen bli
jlkt, hoe spoetlig deze eed en de punten t
les verdray.
tloor hem gesehonden zi
jn (8).
De tlrie hoofdsteden van hel B oven-stl
kltt, D eventer, Jfampen en Zwot, wej
gerden onclertusselzen standvastig, nAvxo van W plzzgtln#zrâ-voorharen Bisschop te erken-

nen. De statlDerenter in hetbl
jzonder,l
aat
lden grootsten i
js/ervoorollsBazcur
r va'
t.
#,
r:f'
&p./#t?betoontl,methem ontlerscheidene bi
jeenltomsten gellouden en geene moeitt
gespaard,om de kleinereOveri
jsselschestedenenlkloostersvoorhem tewinnen. Zelfsvj
't,.

(1)Cron.de Traj.p.521.

r1
'
,
g.cf Reb. Gcdf.D om . de Bred.p.679- 683
AtEvnls,de O'
IIEBA, p. 292. xols'
rlEtE'
r, %T. 111. p.67. MwTTlflxrs, R er. Azaerd/'
.Scriptor.p.308. Oude
-

Iloll. .
p ï'
?
7. Xron. Div. XXIX.. c. 26. powTrs ll>:tTT>z
llrs, R er. fzfrgvzld. Lib. IV. p.
ll
vl
txz
kx , Utr. Jaarb. D. 1I.L1.319- 323.

(2)Bruxz
t.
x,l/fr.Jaavb.D.ll.b1.323.
(3)IlEnx,p.292,dieechterten onregtemeent,dathetmisnoegen desvolksvoortsproot,dewili
lkzettbuitenzi
jnevoockennismctrztlpsonderhandeldhad.Verg.srnxAx,Utr.JccrJ.D.11,bl.322(2)
(4)nrltxlx,Iltr.Jcfcri.D.l1.b1.323 (2).
(5)BrRxt.
x,Utr.Jaarb.D.l1.b1.32I 326.
(6)Cron.de Frt
n'
.p.521. J.zI,
EvI)1s,de &rv
#.etAei.Gest.rozp.deBred.p.683,684.
.

.

uEoz
k,p,292. Oztde 11011.D ir.A roz?.Div.XXIX.c.26.

(7)Zieden briefvan nwvlovqn Bourgondië LijxkTtlllkrvs,Analect.T.1.p.684 (1).
(8)Zieden llriefbi
jXATTHA%S,Avalect.T.1.p.681(1)..
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1433- ren aldaar in Zomermaantl dezesjaarsde geheele Ridtlerschap cn de afgevaardigden

1482 tler Twentsche steedl.es bi
g.eengeltomen , om over llet bevorderen zy
J.net. jlejaugen te
raatlplegen. ln vereenigi
ng met Kampen en Ztrol, had zi
j bricven aan de voorllaamste llollandsche steden gezontlen met verzoelt, om Hertog vlxzlps en oxvlp van
'p,
nd?
7l' te vermanen , lzaar met vrede te laten en niet langer met sehrifWt
??zz
r,j.
ten van overreding of betlreiging lastig te vallen (1). Er was zelfs m et den Her-

tog van Gelre ecn geheirn verbontlaangegaan , waarbi
jmen hem voor Heer erlkenllen en in het bezit der sloten stellen zoude. HF
J
' daarentegen zou den Hertog van
Iloargondië en diens aanhangers den oorlog verklaren , alle vreemde magt afweren,

cn zonder Overùùset geen wapenstilstantl met den vi
jand sluiten. Voortsmpesthi
j
tlc Overi
jsselaars bi
j hunneout
le gewoonten, voorregten en wetten laandlaavcn en de
schultlen van Bisschop Rvooxav van W ïcp#/f/', ten behoe4'e van den staat gemaakt,

vereflknen. De sloten zouden alti
jfl voor de Staten van Ol
lct-i
.l'
sael openstaan, en
tlaaruit de omliggende landeri
jen niet veranlrust vorden. Men zou bi
jden Pausen
tlcn Kcizer trachten te bewerlten, dat Gelre en Overipael t
qén gewcst werden;
fnislulkte dit, tlan zou men clltander eveqwel getrouw bl
ijven en de zorg voor
t
'
le gecsteli
#
jlke belangen aan eenen Suffragaan, door den Hertog van Gelre te kiezen, toevertrouwen (2). Docll op aanrnaning van dien Vorstzelven , naar men wil,
hatltlcn de Overi
jsselschen, na de onderwcrping van Utreoht, zich nietongenegen
-

betoontl, oz
kvln van W /zlrppzltfïl'te huldigen , onder voorAvaarde, dat Abot,F, de

zoon tles Hertogs van Gelre, twaalf jaren alsYoogtlofXomboir het wereltlli
jk beAvintl over hun gewest zou voeren. Daar dezc voorslag doorllertog Fllult,s was afge55.ezen, had men beslnten , zich toL het uiterste ten behoeve van olzssREcllr van.
Bt-ederode te verdedigen , wiens afstantl, als door geweld afgetlwongen , voor on-

wettbg cn strjdig mct de geesteli
t
i
#lke en wereldli
.
*
l
J
'lte wetten besclaouwd wertl. Hertog vlslps en ntvlo ran W/l
zrgtlzl#ê7ltrolkken spoedig metlaunne stri
jtlmagt op, om
peoenter , den zetel van den tegenstand , door geweld te bedwingen. Het bewind

over de stad Utreeltt werd doorhen intusschen aan ItElxovo van Brederode en zi
jn
broeder (len Domproost opgedragen ; een bewi
js van vertrouwen,welk hetltarakter
(ler sasosltooE's in een allergunstigstlicht vertoont en geheel logenstraft, dat olzs-

(1)ZiedeDeventerscheKameraarsrekeningen van 1455 cn 1456,aangehaaldin denOverîj'
ssel.
ac/zcs Jlmanak vOor1838,bl.84(11).
(2)u.sarxwxu .
4es Transisal.in nvxnAR'sHnalect.T.II.p.195. DrXBAR,ILerk-en T'
/
f'
rereltl.
Derenter. D. II. b1. 154. over de Sufl'
raganen en hunncbcdiening, zie men het Voorbcrigt op
de Scf. Sqcva.bl.xx5'lll.

V A D E R L A N D S.
BRECHT ))een allergevaarli
lkstwezen was, van wien men allesvreezen mogt,''geli
jk1433-j
1482

een laterschri
j&-erstoutwegbeweerd heeft(1).
Deventer was in dien ti
jd eene sterke stad, omgeven door eenen dubbelen ,zeer
lloogen muur met vele tcrens veorzien, uit welke voornameli
jk de verdediging geschiedde en die gedeeltelijl
t nog bestaan. Daarenboven had men onderscheidene bol-

werken , oncler toezigt van den vestingbouwer zAx AcltElsrav opgeworpen , en zicll

ri
#
ikeli
jk van mond- en kri
jgsbehoeften voorzien. Behalve de burgeri
j en de sclautters,
tlie beurtelingsde wachten betrokken, bestond (1e bezetting uittachtig meestOveri
jsselsche Edelen methunne zeshonderd ruiters, duizend gewapende mannen uitbrenthe

en Groningen,tweehontlerd zestîgUtrechtscheenondersclaeit
leneW estpl'
laalsche lkri
jgsknechlen, well
te laatste gedeelleli
jlt te laste waren van t1e sletlcn A-ampen,Zvolen
Groningen. Het geheel zal achtduizend man betlrcgen hebben met welke men het

Bourgondische legervan veerlienduizend stri
jtlers afwachtte (2). Hertog yzxzlpslzadzi
jne
benden in drie afdeelingen gesplilst. Hi
j zelfsloeg zich metheteerste gedeelte of de
voorhoede te R rzlp op de K eluwe nedcr, een half uur gaans van beventer. Het
tweede gedeelle, bestaande uit Ilollanders en Zeeuwen , vestigde zich meer naar de

Oost- ofZuitloostzi
jde (ler stad opFennenoord,een eiland in den1Jt-eel,doch sedert
met het vaste land vereenigd. Bisschop nwvlp van f?ourgovtdiè'lag met laet derde

gedeelte aan de '
W cstzi
jdeder stad, cn in zi
jnenabi
jheitlaan de Zuitl- ofIuidwestzi
jde,deHertog van Kleef,welke >-lxull,sondersteunde. Hetgelaeelevi
jandeli
jkeheir
bleef aan de linkerzi
jde desIlssela, denkeli
jk wegenslaet mcei
jeli
jke van den overtogt zoowel als van de meer gevaarli
jke stelling,wellte hetlegerop den tegenovergestelden oeverhebben zou (3).
Flslps bad onmidtlelli
jk bi
j zi
t
i
#ne lkomstte kF'
ilp , en lel-m'i
l'lde overige bcnden nog
14 v.
niet waren opgedaagd, de stad dnor eenen wapendrager den oorlog verklaard. Hi
j oo
gstwasecllter zoo weinigop zi
jne laoede,datnog dienzelfden nachtdc bezetting van een maanfl
A'ersterkt steenen waclathuis tegenover beventer digt bi
jden IJa&el, laem overviel, 1456
eene groote slagting ondcr zi
n volk aanrigtle en drie en veertig gevangenen naet zich
-j
voerde. Daar deze sterkte het naderen van de slad ewcldig beleomerde, werd zi
j
zoo hevig beschoten ,dat eerlang de xnuren begonnen le scheuren en in te vallen. De

bezetting zelve stak haarin brand, optlatt1e vi
jand er nietin zou nestelen,en redde
zich , door de duisterheid van den nachtbegunstigd , methare Aerveerbare have itl

(1)SILOEROIJIt,D.IV.b1.167.
(2)DrXBA.
R,1Le1.k-en '/z
ere/f/.Derenter,D.Il.bl.154,155.
(3)IletBeleg rczlDerenter,door w.H.c.J(tlRnExs)in den Orerg'
ssels.1.
///:1'
. vocr 1838
bl.80- 88;en de afbeelding van dat beleg,tegcnover b1.100.

tL G
a'
.

.-
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1433- pecopter. Nu deze hinderpaal was uit den weg geruimd , liet rzrzlps, (lie langs
1482
den 1Je&el s'an allerlei kri
jgs- en mondbehneften vnerzien werd, tegen (le stad zes

batteri
*
i
#en en eenige sclaansen opwerpen, uit wellte zi
j onophoudeli
jk, docll zonder veel nadeel, beschoten werd.

De bezetting, zoo burgers a1s hulpbenden ,

verdedigtle zicll dapperli
jk en scheen al de pogingen tles Hertogs vruchteloos
malken, wien t1e hooge stantl der rivier verhinderde, zi
jn geschutdigtgenoeg aap.
do stad te brengen. Dit geschiedde zeotlra laetwater binnen zi
jne gewone oevers was
teruggekecrd, en na weinige dagen kwam er zulk eene bres in de ringmuren , tlar
4e belegeraars zich tot eenen storm vaardig maakten. Nu trad men , door tusschenltomstvan twec Franciscaner monniken , in onderhandeling metden Herlog en weldra

t';'v. wcrd hetbeleg opgebrolten, ondervoorwaarde, datDeventer en de andere O'r'eri
jsllcl'
ikt-selsche steden , naar belofte, nAvlp van .l'/?:rj>/zl#z7t
,
7 a1s wettig Bisscj)op en Iaandshee)
lnaanfl

,

1456 zouden erkenncn (1). Daartegen belooftle rzlulps, dathaar nimmer om haren tegenStantl,Van zi
jnentslrege eenig leed z0u Wedervaren. Hiervan werden zi
j insgeli
jksdool'
XiSSCIZOP DAVID Verzekerd, Mrelke tevens hare voorregten en gewoonten nevens die tlel'

Ritlclerschap van hetBoven-stiehtbevestigde (2). Xen verkreeg deze onverlloopte.
gunstigevnorwaarden,deelsdoort1evoorspraak desHertogsvan Kleef, deelsdoordf'
omstandigheden ,wellte de tegenwoordigheid van FzLxps elders vorderden en hem dron-

gen een eintleaan dezenkri
jg te malten(3). Trouwens,hi
jhadookzi
jndoelbereikt.
D erenter, Kampen , Zmol en Gronzngen erkenden Bisscbop pAvxo voor hunnen
Heer, welke ltort daarop , eerstin de drie groote steden , toen door de Ridderscbap
en ltleine steden op den Spoolclerberg , en voortsin Drentlte, teB iaeeltopahurg, ert

in Gronlngen metveleplegtigheid gehuldigd werd (4).
Inmiddels was llertog rlyulps naar B rahand teruggekeerd. De Hollandsche benden

voo'
r Deventer togen lauiswaarls langs de Keluwe, waar zi
j grove ongeregeldhedela
badreven , hetgeen eenige Etlelen en goedbezitters in de omstreken van Deventer in
de wapenen bragt. Vele dezcr moedwilligen werden gevangen genomen en nietdan

(1) Cron. de Tz'
cJ'.p.522. Epist.zlts'.IIEvMRIcII, p.407-411. MoxsTnEtET,Y.111.p.67Onde f.
/://.llir.A r/zl. Div. XXIX. c. 28. HEow, p. 293. If. znrMAwlz R es Trczlyïdc/. p. 197Vcrg.xzvlvs, D arentr. Illustr. p.208. DrMBz.
a ,X erk-e'zW ereltl../lepcfzfcr,D.lI.b1.154- 157.

Hetheleg rcs Derenter,in den Orerqjàs.z.
//za.voor1838,b1.84 95.
(2)ocllBwlt, Kerk- cç1 W ereltl.Dcreylfcr, D.lI.b1.157, 158. Verg. Tegenw. fflcl w.
Orerîj'
ssel,D.1.bl.139.
(3)Oude.
55//.Dir..
ffr/zl. Div.XXIX. c.28,29. I'
oxrrsII
EUTERrS, Rnr..
r.
?
4?'
g.Lil'.IVP,113. Verg.BIJMBA.
R,Ketk-en /
'z
#c?-e/f/.Det,ent.,D.1l.b1.157 (f')o
(4)orxBlq)Kel'
k--c'lW ereltl.Deventer,D.lI.1)1.19
58 160-

Y A D E R LA N D S.
tegen grootlosgeltlontslagen. Hieruitontsprootlatercen heviggeschiltusschen dellollan-1133.
1482
jk eintligdealshetbegonnenwas,
tlers en de Deventcrschen, hetwellk niet zo0 gemalklkeli

dnchwaarvanonsgeenebi
jzontlerlaedenbeltendzi
jn(1). Xaarnietalleenlosbandigckri
jgslieden maakten zich in die ti
jden schtlldig aan hetIllegen van geweldenari
jen en roos'cri
jen. Door den slechlen staatderregtsbedeeling, werden op deopenbarewegen ongestraftpersonen en goederen aangerand, waardoor de laandelnict weinig bplemmerd

wertl en e1k op eigen veiligheid bedacht moestzi
jn. Er wel'den dil
kwerf tusschen
bi
jzondere steden en personen verbindtcnissen tot wederzi
jdschc bescherming en verdediging aangegaan, dewi
jlzelfs hetaanzien derLandsvorsten nict alti
jd toereikend
was, dien moedwil te fnuiken. lmmcrs trachtte oxvzo van At?z
?zrgz
'pzztfït
h' thans te
vergeefs het wangedrag der Sallandsche en Twentsche ambllicden legen de Zutphen-

scben, welke zich daarover bi
j hem beklaagd hadden, door gestrenge bevelschriften
beteugelen. De belanghebbendcn begrepen, dat zi
j hiertegen meer ernstige
fzrïwc/z, Drost
m aatregelen m oesten nemen. Er werd alzoo tusschen llEwoltzlt van Z'
van Zutphen ,ncvens de overige steden xan dat graafschap , cn t1e drie laoofdsteden

van Otlerç
jsael met Oldenzaal, O/fpzcrq
vàêzzz, Goor, beldelè en Egkeeltea'c een
l'erbond gesloten , waarbi
j men wcderzi
jdsbeloofde allesin hetwerlkte slellen ,om
de geweldenal-i
jen tegen te gaan,de I
mocdwilligen,ook op desanderen grondgebied,
te achtervolgen en niette gcdoogen ,dat in de ltleine stcden ,Heeren of Jonkcrs, die

t
lesanderen vi
jantlen dezen le magtig warcn, werden toegelaten;alle eischen ofbezwaren , die men op of tegen elkander in het vervolg hebben mogt, zouden door de

steden Zîttplten enDeventer in der minne vereffend worden (2).
llet vuur der burgerli
jl
te tweedragt wasdoor de verhefling i'an navlo %balt W/?/.
?-Iondzë op den bisschopszetel en de afgeltontligde algemeene verzoening , geenszins in
het N eder-stl
kltt uitgedoofd. Vele der uitgewekenen en gebannenen , welke onder

behoorli
jlteoorveede ln Utrechtmogten teruglteeren,weigerden ditllardnekkig. Verbitterclop OE sltsoEtAooE's enhetstedeli
jl
tbestuur,verwoesttenzi
jdeomstrekcnderstad,
van welke laatste zi
jzich doorgeweldtrachttenmeestertemaken. llunncgoederenwertlen op lastvan den Raad in beslag genomen, aanzienli
jlte sommen op hunne hoofden
gesteld en den ingezetenen scherpcli
jk verboden, eenige gemeenschap hoegenaamd
methen le onderhouden. Zi
jhielden zichin llltenen en bovenalinJmerefoovtop,
dewljlde gocde verstandhouding tusschen die slatl en Utreeht, niettegenstaande men
zich aldaar met bxvlb van W /l
zrppz?dïl' A'erzoelld had, niet hersteld was, Yeeleer

(1)Oude11011..
Nïr.Kron.Div.XKIX.c.29.
(2)Tegenw.é'
fcwfp,overi
jssel.D-1.b1.140. orhlllAq,ILe1'k-e?l Rzkreltl.Dcl?t?zlfer.D,llb1.163- 166.

A L G E )1E E N E GE S C 11lE D E N IS
1433- poogden de Amersfoorters het blokhuis Ter E em , te hunner beteugeling door de
1482 Utrechtschen i

n het voorjaaropgeworpen,afte brel
ken en hetslotTer Ft
az't
ç; te ver1457 meesteren (1). De Utrechtschen trokken daarop voorHmerafoorten schoten eenige
huizen in brand, doch keerden bi
j de ltomst van Bisschop otvzo terug. Xen ging
echterwederzi
jdsvoort metrooven en plunderen, en alle onderl
aandelingen ter bevrediging werden afgebroken, daar de Bissehop steeds aandrong op de terugroeping

derballingen in Utrecltt,helgeen de Raatlhardnekkig weigertle(2). Nietbi
jmagte,
de Utrechtschen naar zi
jnen wilte buigen,begafzich bavlo naar het llof des Hertogs van Bourgondiè., waarschi
jnli
jk om bi
jstantl tegen hen in te roepen. Ondertus3chen werd hetplatteland een dageli
jksclztooneelvan buitensporigheden en geweldenari
jen, waardoor ook de geesteli
jke goederen merkeljlt benadeeld werden. De
Geestelj
lltheid wendde zich uitdien hoofde tot Herlog rzLxl,
s, wien zi
j een tafereel
schetste van den beklagelt
jken toestand des lands en ootmoedîg verzocht, Bisscllop
ptvlo te overreden , het verdrag van Ikhseletein , hetwelk de Demproosten de Staten

genegen waren op te volgen, insgeli
jltsna te komen en de binnenlandsche geschillen
bj te leggen, waartoe ook de steden van het Boven-stieltt reedsvele maar vergeefsche moeite hadden aangewend, dewi
jl de Bisschop naar de inblazingen dergenen
luistertle ,welke geenen vrede wenschten. n-elligt was hetten gevolgevan ditverzoek ,
dat nl Iz
Axwol, Stadhouder van Ilolland en Zeeland , zoosT van Jftzf:ztll
g-zz en n0g

drie andere Raden des Hertogs van Bourgondiè'in Jyg
@
j'k J?
J Dauratedeterdagyaart versclzenen, alwaar ongetwi
jfeld, doch metle vrucltteloos, over hetstillen der
onlusten gehandeld werd. Slechts verbood tle regering der stad Utreeht op straffe
des doods allen haren burgers en ingezetenen , de onderdanen des Hertogs van Wo?zr-

gondiè'en in hetalgemeen iemand,zonder uitdrukkeli
jk bevelvan den Raad,vi
jandig'
te behandelen (3). Misschien wasditverbod tlithel voorgevalleneaan deBitd voortgevloeid,waar AvAx-aztvzw, natuurli
jke zoon van RElwovp van Brederode, drîe Haarlemsche afgevaardigden , wegens kerkeli
jke'zaken naar den Bisschop te Amerefoort
10 v. gezonden ,overvallen en twee van hen laet leven benomen had , uit wraak over eene
Grasjke behandeling,welke hi
j te llaarlem van hen had ontvangen. Rzlxouo
maand.wederregteli

tlan Brederode nam ditzoo euvel, datwAtRAvzx een geruimen ti
jd niet in zi
jne
tegenwoortligheid mogtverschi
jnen (1).
(1):IJRMAX,Utr.Jaarh.D.II.bl.336-338.
(2)OudeHoll.Dir.Kron.Div.XXIX.c.31. srnxwx,Utr.Jaarb.D.lI.b1.344.
(3)slilxA.
x,UtrechucheJaarh.D.lI.la1.345,346.
(4)z.Az-Elols,deOrig.etAei.Gest.D.D.deBred.p.684,685. OudeIloll..
Nf'
r.Kl'
o3t.
Div. XXIX.c. 30.

D ES V A D ER LA N D S.

De spanning tusschen Utrecht en de steden Zmerafoort en Rhenen wertlsteeds14
13
43
82
sterker. De Utrechtschen togen dikwerf voor Jmertfoort, zonder echterietsmerkwaardigs uitte rigten. Nu en dan werd wel een bestand voor eenige M'eken getrof-

fen en in den tusschentijdaan eenebevrediginggewerkt,maar daarna hetzwaard weder
opgevat. zullk een bestantlwas op verznek des Hertogs van B ourgondiz,in hetlaatste

gedeeltetlezesjaarsaangegaan tlzsschen BisschopnzkvzonevensJmcsfoortenRhenen
met ))de Heeren GlzsrEh,
r van Brederode, Dompreest t'Utreeltt, Procst tot Sinte
D onaes te Brugge, Erfcancelier van K laenderen , REIIOET, Heer tot Brederode

ent
le tot Flanen, uE5RIc, Borchgrave totM ontfoirde,Heer totPttrmerende ende
van der Linschoten, en de stad Utreeh,t (1).'' De onderhandelingen liepen weder 1458
vruchteloos afen de vi
jandeli
jkheden werden hervat. AwTnoxxE vanS/àzrg/zldïl
/
'rukte
metduizend ruiterstotbi
jstand desBisschopsin hetStzeltt,stak aan de Wzrldr eenige
woningen in den brand en verklaarde Utreeht den oorlog. Hier had men zich reeds

behoorli
jk voorbereid en trok den vijand te gemoet, welke in Jmerefoort de wi
jk
nam (2). Er werden op nieuw vredesonderhandelingen aangeknoopt, maareven a1s
vrneger, zonder gewenscht gevolg. Te vergeefs trachtte Axr
rxlowxE van W ozlrgopdïâ',

ofschoon een der ltundigste en dapperste bevelhebbersvan dien ti
jd, hetblokhuisder
Utrechtsehen aan de E em bi
j Soeœt,hetwelk hem geweldig in den weg was,te vermeesteren. Xen kwam t0t geen beslissend gevecht, maar vergenoegde zich metstroop-

togten ten koste der onschuldige en weerlooze veldbewoners. Eindeli
jlt werden aan
deze ellendc perken gesteld. JA> van Zczlzlpï, Statlhouder van H olland, en slxox
van zc//zzug , bcide Raadsheeren des Hertogs van Bourgond,
lc,kwamen met een tal-

ri
jk gevolg onder vri
jgeleitle te Utrecltt, waar eene lli
jeenkomstmetde afgevaardigden van Bisschop otvln plaats vond , op welk-e ten laatste eene verzoening onder 24v.
deze voorwaarden getroffen werd : De Geesteli
l'kheid zou den Bisschop statig buiten Zomer-

maand.

(Ieslad te gemoet gaan en aan de poortmet den Eaad nevens een grootaantalburgers,
blootshoofds en op t1e ltnieën hem om vergiffenis bidtlen en de sleutels der poorten
overhandigen, te
'rwi
jl hem vergund werd zi
jn broetler AFTIIO>IE met duizend ruiters
in de stad te brengen. De Domproost, zi
jn broeder nxlworp van Brederodeen HEx-

SRIK van .
/
vt?z?f/cprf'zouden den Bisschop bj zi
jneintrede verwelltomen en naarhet
bisschoppeli
jk paleisverzellen, waar twee Burgemeestersr vier Schepenen en tien of
twaalf Poorters uitï'g-anen en M ontfoorthem , in hun bi
jzi
jn,lknielend vergiFenis
zouden smeek-en.Daarna zouden de Bltzllzltooyl's en Alowl'lpoolt'
r zich met den Bisschop

naar een ander vertrek begeven en verschooning voor hunne misdri
i
n verzoeken,
:.
:ve
wclke hun , even als aan de overigen, verleend z0u worden. Alle schaden , breuken

(1)srnxkx,Utr.Jaarh.D.II.b1.348,352-355.
(2)Oude.
/1//.Div.A9.
/zl.Div.XXIX.c.31.
11 DEEL.lll STUK.
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1433- en eisclae'
n werden aan de uitspraak van A>TIIOIIE ran Bourgondië, den Heer vA>
1482
I-Axxol en de drie Staten van het N eder-stl-cltt onderworpen. De Utrechtschen moes-

ten onmiddelli
jlkhetblokhuisbi
jSoestafbreken enhunnehulpbenden(stalbroeders)afdanken. gaartegen behielden zl
j lzun regtop hetlluis teE dzzl/przdggx:,en deBisschop
zotz den lantlbrief nevens al tle regten en Yrijheden, wellte lai
j hun bezworen had,
onderlloutlen en hct verdrag van l.
h eelntein opvolgen-'' De vrces voor de grarnschap

tlesmagtigen Hertogsvan Bottrgondlè-,wanneer zi
j langerin onmin me@hunnen Bisschop leeftlen, en de belofte,datalhunne voarregten ongeschonden zout
lcn bli
jven,
zullen de Ulrechlschen to@ beltentenis van schultl en lzctaannemcn dezer overigens

rernederentlc s'oorwaarden bewogen hebben. lletisonzeker,of de Bisschop bij zi
jne
intrede op de naauwkeurige waarneming derbepalingen, deswege bi
j tlen zoen gcmaalkt, heeft aangedrongen. Xogeli
jk heeftmen ditvoorhetbuitengewone geschenlt
afgekocht, hetwelk de statl hem vereertle en uitcen oArergroot zil&rcrcn zoutvat be-

stond,hetwelltdriehontlerd Ri
jnsche gulzensgekosthad (1).
Hetvoeren vandezen binnenlandschen kri
jg hatlde geldmitldelen derstatlUtreeht
uitgepul, en de-Raad was steeds bedacht, om door nieuwe leeningen en belastingen

in hctteltorttevöorzien (2). Bisschop nxvzobevond zich in dezelftlegeldverlegenheitl.RElxouo van Brederodeschooîhem eeneaanmerkeli
jkcsom voor,wien daartegen de heerli
jkheid van Hagestein en hetschoutambtaan deFccrz verpand wer1459 tlen (39. Om'dien ti
jd overleedzAxosvavtGaasheek znnderwettigekintleren na le
laten. Zi
jneheerljkheitlJheotlde en destad W l'
k iï
J-Duuretede methetslotvcrvielen aan hetStlkh,t, welk het vruchtgebruilt dezer goederen voor veerlien tluizend
gulden van hem gekochthad. Zi
jwerden nu doorde Stalen aan Bisjchop nAvzp opgctlragen ,ontler beding die nimmer van het Stieht te vervreemden ,ofer buiten hunne

tnestemming overtebeschiklken (1).Axr
ruoxlz ran W/?ir,
jypzldïè'wendde cchter voor,
datlai
j veelvroegerdan zi
j datvruchtgebruik gekochthad;en de Stalen van hetN eder-stg-eht m oesten later, op aant
lrang van KAREL den Stoute, nog cenmaaltlaarvoor
dertienduizend gultlen uitkeeren. Naar het algemeen gevoelen , zou Bisschop nxvlp

flat bedrog uitgetlachten in den buitgedeeltllzebben (5). Hj vertimmerde en ver-'
sterlktehetslotte Duur&tedeen hieltlerzi
jn gewoon verblj
tf(6),
(1)llilyxlxjUtr.Jccrl.D.II.b1.365 371.
(2)Brltxkx,Utr.Jht/r/?.D.l1.L1.371- 373.
(3JMZTTHAEUS,deJzfrc Gladiz-.c.XI1.p.188.
(4)MATTHXErS,de Nobilitate.Lib.111.c.1.p.896.
(5)IIEDA,p.295. :rltxzx,Utr.Jccrl.D.lI.b1.395,5ô8.
(6)Ouh 11011.Div.Arpa.Div.XXIX.c.31.

b E S Y A DER L A N D S.

ln de srerzoening des vorigen jaars washetlotder Utrechtsche ballingen onbeslist1433-'
1482

gelaten. Hierover moet later geschil tusschen den Bisschop en de gezagvoerders in j4(y(y

Lïtreeht ontslaan zi
jnj laetwelk door den Heer ean Ztzzlzz/ïin der minne s-ereffend
werd (1). De vrede tusschen Utreeht cn Jmertfoort was evenwel niet hersteld
en iedere poging, om dezen te bewerlten , liep vruchteloos af. Ellk Utrcchtsch

ingezeten, wellte zich naar Jmertfool-t begaf, werd meteene boete van honderd
Pond gestraft; en die een Amersfoortcr herbergde, voorvi
jfjaren uitde stad gebannen (2). Trouwens, de Amersfoorters veroorloofden zich ook de grootstebuitensporigheden,zoo datzelfs de Bissclaop,op wicnsgunstzi
j steunden, hun dil
twerfopenli
jk zijn misnoegen daarovertoonde en geldstraffen oplegdc. Ditverflaauwtle aanmerkeli
jk hunne genegenheid voor den Kerlkvoogd, bosrenalloen hij zich met Utrecht
verzoend lzad. Nu gcheel aan zich zelve overgelaten , vorderde hun wclbegrepen
belang, om den twist met de Utrcchtenaars te eindigen. Tusschen de beide stcden
werd dan ook een bestand voor acht dagen getroffen , dat steeds totop een volledig 18 v.
vredesverdrag verlengd werd (3). De drie Overil'sselsche steden ontwierpen devoor-ma
Xvi
nai
nd

waarden van datverdrag, bi
j laetwellk de twisten en oneenigheden tusschen de beide 1461
steden ,sinds hetverraslen van Utrecltt doorRvool-F van .Dz
rd7?#/lr in veertienlzonderd

achten veertig,werden bi
jgelegd. De gevangenen zouden wederzi
jds, tegen voldoening hunner verteringskosten geslaaltt ,en de ballingen, onder oorveede, in de beide

stedcn toegelaten worden. Xen zou de aan ell
tander verschuldigde pachten,li
jfrenten
en renten voldoen , en de in beslag genomene goederen teruggeven. Totrust van de

zielen derverslagenen,zou in Utrecltten inJntersfoort eene vicarie metdrie missen
in de week gesticht worden. Deze overeenkomst werd nevens de beide steden, ook

doorolzsBRzcu'
r en RElxovovan Brederodebezegeld (4). Op denzelfden dag en ins- ajv.
geli
jlts door tusschenkomst van Deventer, Kampen en Zmol, verzoenden zich deIl1o4
o6
im.
2
Amersfoorters met Bisschop nwvlo,wien zi
j totboete achten twintig honzerd Ri
jnsche
guldens opbrengen en op de onderdanigste wi
jze in hunne stad ontvangen moesten,
waartegen hi
jhunne aloude voorregten zou bevestigen (5).
De goedeverstandhouding tusschen de stRd Utreeht en haren Xi
jtervorstwerd spoetlig verbroken. Jonkheer zAxoB van Z?
z'
J&zzvan A f
'drdff, Xaarschalk vanE emlands
-/

(1)z.A tEynls,de Orlk.etAes.Gest.Dom.de frcd.p.686.
(2):rRMANyUtr.Jaarb.D.lI.L1.407,416 (1).
(3)BIJRMAX,Utr.Zccrs.D.lI.b1.415-419.
(4)5raMAx,Utr.J'
ccrà.D.lI.b1.430- 434. DrMBIR,Aerl- en 'Ferel//. Deventer.D.II.
bl 170- 172.

(5)Dtxpka,Kerk- en & e'e?l?.Derenler.D.II.bl.168-170.
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133482 had zekeren Utrechtschen burger in hechtenis genomen. De Raad zond eenige afge-

vaardigden naar AF.
J.: J?
J
:.Duuretede, om den Maarschalk,welke zich bt
q den Bisschop bevond,op verbeurtevan li
jfen goed,zoo hl
jweigerde,de uitlevering van den
gevangene te gelasten. Dxvxo van Wptzrg/zldïâ'oordeelde ziclz hierdoor beleedigd en

nam hetzooeuvelop,datht
j deafgevaardigdenin denlkerkerlietwerpen.Terstondtrok
een grootaantalUtrechtscheburgersen ingezetenennaarW i'kI'
JDuuretede, om hen
metgeweld te verlossen. DeBisschop had echterzi
jne maatregelen terverdediging der
stad zoo wel genomen, dat men de vri
jheitlder gevangenen nietkonde verwerven,
dan onder belofte, den Xaarschalk wegens de bewuste zaak niet lastig te vallen ,

wi
12nv. maar hem ,geli
jk te voren,in zi
jne betrekking te ondersteunen alsofer nietsgeschied
term.ware (1). Deze zegepraal konde slechts den overmoetlen deheerschzuchtdesBis1462 schops verhoogen Kennelt
jk waszi
jnpogen,om de voorregten zoo vanUtrechtalsvan
A mersfoort te ondermi
jnen en te vernietigen,ten einde onbepaald en naar willekeur
te kunnen regeren. Om ditdoelte verl
jdelen, sloten de beitle steden een verbond
23s.. ter gemeenschappeli
-j
ke verdediging harer voorregten, vri
jheden en gewoonten tegen
LOt1M= lk welke daaro
maande ,
p trachtteinbreuk temaken (2).
1463 Om dien tjd verklaarde avnoxzr van Laer,wegenseene vermeende eerverkorting,
.

den oorlog aan D eventer en Kampen ,doch de beide steden overtuigden hem van de

ongegrondheid zi
jnsvermocdens, en de vrede bleefongestoord (3). Minder gemakkeli
jk lietBITTER van Atz:q
vtlc//', een vermogend Xunstersch Edelman, zich bevrediUi
t
onbeke
nde
r
e
de
ne
n op de Overi
gen.
jsselaars verbitterd, viel hi
j in Tmente,
roofde of verwoestte ,
al wat hem voorkwam en zette het Boven-stzcltt in rep en roer.
Xen bragtwel terstond eenig lkri
jgsvolk op debeen,maarnietsterkgenoeg,om hem
het hoofd te bieden. Xen zocht derhalve den weg van ontlerhandeling; en het gelukte Bisschop nAvln een wapenstilstand te bewerken , welke eenige maanden later

15v. dooreenen vastenvrede gevolgd werd (1). Ten eindeanderevermogende Edelen te

Wi
j
-bedwingen, die doorhunneinvallen Ooeri
jsaelen Gelreteisterden, hernieuwden de
ma
an
nd
Boven-stichtscbe steden het verbond m et Zutphen dat tot nu toe slechts gebreklkig

1464 aan hetdoelhad beantwoord (5). Ditwasechternietgenoegzaam , om destoutheid

(1)srlbxlw,Utr.Jaarb.D.1I.bl.436-439.
(2)srnxww,Utr.Jaarb.D.II.b1.442-441.
(3)REvzrs,Darentr.J//zldfr.p.112.
(4)nrxswl,Kerk- en Fzkreltl.Derenter.D.lI.bl.172,173. Verr.Tegenkv.é'fccf4,.Ovcr/#:el.D.1.b1.141.
v
(5)REvzrs,Darentr.lllust.p.114,115. Ziehiervoorb1.95.

D E S V A D ER L A N B S.
tler magtige Edelen te fnuiken. lmmers ontving olzsBzh'
r z,czz Bronkhornt van elk 1433.
. 14
der drie groot
82

e steden van Orergj&&el llnnderd Postulaat guldens, waartegen hi
J

beloofde, zoo lang deze gelden niet terugges'en waren , niets tegen haar of
in hetalgemeen tegen het Boven-stich,t, ))met geweld , roof, brand , gevangenis

ofietsanders''teondernemen (1). Een bll
jk van hun overmoed leverde ook wor- 1465
q'zh van Keppel, Heer van Terwoolde, die met zi
jn zwager, wol,r van ltter'?
zzzl, een Overi
jsselsch Edelman, over de verdeeling van den ouderli
jken boedel
in twist geraakt was. Yeinzende het geschil aan de uitspraalt der drie groote steden
binnen D eventer te willen onderwerpen , had hi
j van die stad brieven l'an vri
jgeleide
voor vAx ITTERSVAI verworven , doch hem op tlen weg derwaarts gewapenderhand

overvallen en gevangen naar zi
jn slotgevoerd. Hoe euvelde steden ditoolt opnamen;
hoezeer Bisschop bAvlo zelfs zich de zaak aantrok , konde men echter de slaking van

vAx I'
rTEltsvx nietdan na langen ti
jd, en slechts door tusschcnkomstdesHertogsvan
Gel1.6 verwerven. Vöör zi
jn ontslag, moest ht
lj nog onder eede beloven , bt
j het 1466
ccrste opontbod :an woul'Eh %an Keppel, zich weder in hechtenis te begeven. Doch

toen 1)ljwerlteli
jk opontboden wcrd,hield de Zwolsche regering, om den afgepersten
eed krachtelooste maken, hem jaren lang met zi
jn gezin in eene gemaklkeli
jlke gevangenis opgesloten (2). ln denzelfden ti
jd werd een geschil tusschen Deventer en
Zutphen over de markten, naar lzet schjnt, onder medewerking der stad Utreeltt
vereflknd. Bi
j die gelegenheid bekrachtigde Hertog Aooxav van Gelre den brief, bi
j
welken zi
jn voorzaatMElworo beloofd llad, de stad Deventer bi
j hare voorregten en
herlkomsten te handhaven ; a1s ook de verzoening onder de regering van Hertog Ax-

xorptusschen Gelreen hetSticlttgetroffen (3).
GlzsBREcrl'
r en RElloro van B rederode, welke in Utrecltt groot gezag uitoefen-

den, deelden thans, ten minste schi
jnbaar, in het vertrouwen van den Bisschop,
welkein/Ft)
,'
ki#@Duuratedezichophieldenwien zi
jdikwerfgewigtige diensten bewezen (1). Zi
j zelve echterverloren daardoordeware aanhapgershunner belangen en
baanden voor den sluwen , wraakzuchtigen Kerkvoogd den weg, om zi
jn onverzoenljlten haat tegen hen te bevredigen, waartoe hi
j slechts eene gunstige gelegenheid
afwachtte. lntusschen behandelde lai
j hen met de grootste achting. Zi
j verzelden
hem toen lll
j zt
jnen broeder, den Graaf van Charolog-e, in Holland begroette, en j46.
7
bevonden zich methem op de huweli
jksvereeniging van dien Vorst metXAROARETSA 1468
(1)Tegenmoordige StaatrczlOrert
jàs.D.1.bl.143.
(2)REvlrs,Daventr.lllust.p.115- 118.
(3):raxAx,Utr.Jaarh.D.lI.bl.484.
(4)z.A x.Eypls,de Orig.etAci.Gest.Dom.deBred.p.686-688.
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1433- vanEngeland (1). Hi
jduitldehethun, althansnaar hetscheen, niet ten kwade,
1482 toen op hunnen raad de Heer van lFaesenaar , welke voorwendde zicjj uaal.

den Bisschop te begeven, buiten de stad Iltreeltt gehoudcn werd. Aanvankeli
jll
toonde hi
j zich daarover np de Utrecl
atsche regenten gebelgd, t
loch tle Domproost olzssascu'
r verklaartle hem rondborstig , dat men , naar luid van het bis-

schoppeli
jlk '
bevel, waarbi
j de regering van Utrecht in nelelige omstandighetlen zich
m et de Bltvolgl
Aol
lt
q's m oestberaden, den Heer van JFaeeenaar OP hun last den toe-

gang geweigerd llad; dat zi
j derhalve en niet de Utrechtscl
ze regenten os-er tleze
zaak ter verantwoording moesten geroepen worden. )lndien mi
jn broeder of ik''
voegde GlzswRzcur
.
per bij ))iets verrigten dat u mishaagt en gi
j daarover niet ons,
maar anderen wiltaanspreken, zullen wi
j liever van alle bewintl afzien, om geenerj
1469 onschuldige uwe gramschap en ongenade op den hals te lazen.'' De Bisschop nam

schi
jnbaar genoegen in deze edele vri
jmoedigheid, en men schcidde van elltander in
vriendschap (2).
Van ernstiger aard waren (1e geschillen van llet N eder-stlkltt met Hertog KAREX
Tan W /?,
z'
zT /?zfD'l. Als Graaf van Ilolland maakte dezeVorst aanspraalt op tle veenen
,

en broeklanden tusschen de stad Utreeltt en Gooiland gelegen, llewerende, datztj
onder Holland behoorden en aan tlat gelvest met al de voordeelen cn inkomsten ,
welke hetSticht sinds de bezitneming crvan getrokken had, moesten afgestaan worden.
Dit veroorzaakte veel beweging. Bisschop nAvxp zelfs begaf zich naar tlen Ilaag , om

den Hertog daarover te onderhouden, doclz metweinig vrucht, dewi
jl KAREI,kort
daarna afgevaardigden naar Utreeht zond,om op de voldoening van zt
ljn eisch aan te
dringen. Er werd een grootalgemeen Kapittelgehouden$waarbi
j ooltde Heeren der
Duitsche orde, de Edelen en steden verschenen en besloten , den Hertog te bewegen,

van zi
jne eischen afte zien en hetStlclttin het gerust bezitdier goederen telaten,
welkehetwettig verkregen en totnu toeongestoord bezeten had (3). W athiervan

eworden is, bli
jktnietduideli
jk (1). Te zelfden ti
jdevorderdeKAREIZdeStoutede
nagelaten goederen sran JAKOB van Gaaeheek voorzi
jn natuurli
jken broeder AITHONIK
*anWpvrgpzldïl(5).Tevensverlangde hi
j,datde stadUtreehtvoldoening zou geven
aan #azo'
E1tIK vqn Egm ond ,welke haar als de aanleidendeoorzaak beschouwde, datd.
.
(1)Oude#/1/.Dir.A,'pz?.Div.XXIX.c.35. oprollomrEx,Chron.1l.Iloll.b1.479,485.
ude#&//.Dir.Aipl(2)z.AtEvols,deOrig.etAes.Gest.W.D.de #,-e#.p.688,689. O'
Div. XXX. c.25.

(3)uEox,p.295 etBrcnEtlrs,p.310 (11). :tnxzl,l.C/r.Jaarh.D.lI.bl.536.
(4)Brltxzx,trfr.Jaarb.D.111.b1.70(5)Ziehiervoor,b1.98-
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Gelderschen in veerticn hontler.tlzesen zeshig zi
jne statl en sterkte ll&neleteji
n over-1433'
l Ijssisg 1482
,
rompeld, uitgeplunderd en bi
lnaten grondetoe verwoesthadden (1). De es
dezer zaak werd aan Bisschop nkvlo opgedragen , die eene verzeening bewerkte in 17 v.
llooina-

welke echterdeHeeren van Brederode nietbegrepen waren (2). Trouwensop hen 1410
wilde deKerlkvoogd eindeli
jk zi
jne lang verkroptewraak uitslorten. Nimmerlaad hi
j
hun den tegenstand lkunnen srergeven, welke zi
j Lem in hetverkri
jgen van den
Utrecl
atschen zetel gebollen hadden; en sleclatsondanks zich zelven, zag hi
j hen aan
het hooftl van zaken in Utreeht. Onverhoeds en verraderli
jk lietl
ai
jRElwol;o van
Brederode, wellte te/F!)'k JI
J Dtturetede bi
j hem gehoerverzocht, in hechtenis
nemen en in den toren van hetslotopsltliten. Daarop begafhi
j zich ten spoedigstenaar
Utreeht en verschcen onderhetgebi
jer derltloklten,geharnasten dooreenigeweinige
mannen van wapenen vergezeld op de markt.De DomproosttlxzlsRy:cII'
rvan W9-:#dr/#e,

van 'sBisschopskomstverwitligd,snelde hem ,'
wien hi
j meende,datdoorhetgraauw
kwali
jk bejegentlwerd,met vierhonderd gewapenden te hulp en vroeghem ,navrien(leli
jke groete )water te doen was?'' ))Het isom u te doen%'washetonverwachte
antwoard dcsBisschops,terwi
jlhi
j hem de hand op den schouderlegde,))ga metmj
en geefu gevangen.'' Jokls, de zoon van den Domproost, wilde metgeweltlzi
jnen
vaderontzetten , wellte dit echter grootmoedig weigcrde en zich, in hetvolle bewust-

zî
jn zi
jner onschuld, naar#Fï
J'/Ciï
J-D tturetedelietvoeren , waar hi
j gevangen gehouden , maar hem niet vergund werd , den Bisschop te spreken. De huisgenooten
en dienaren der ml
AEo>rlAooyl's moesten terstond , op verbeurte van het leven, Utrecht

vellaten. Rzlxoros gemalin begaf zich naar Fg-anen maar zi
jne zonen werden in
,

kraz
kvzx , welke
den kerlter geworpen , doclz spoedig weder ontslagen , behalve w z
an Utrecht, zAx van W zzler/zzgezl, een
naauwkeurig bewaakt werd. De Schout s'

vriend da BlAzllztAoxl>r's,werd insgeli
jksdooreene listin hechtenisgenomen; doch de
Burggraaf van Mont
foorten zAKoB Zullen '
pczèNl
jeveltOntweken gelukkig de hun
elegtle slriltlten. Xen riep de Utrechtsche ballingen cn uilgewekencn terug, van

welke de Bisschop hulp en bjstand wachtte ter veri
jdeling van alles, wat te zjnen

nadeele of ter gunste der BaEozl
loo>l's mogt ondernomen wortlcn. Om een glio p

aan deze wederregtell
jke en hatell
jke handelwi
jze

geven,en haar bl
j den streng

regtvaardigen KAREL van s/?
,
zrg/zl& â'te verdedigen ,werd het geruchtverspreid , dat
de Blty:nxltozlyl's een geheim verbond met den Koning van Frankrç
jk, den Hertog van Gelre '
en den Aartsbisschop van Keulen gesloten hatlden , om nAvxn van

tle bisschoppell
jke waardigheid en Herlog KAREL van het bewintl over Ilolland
(1)Bthxzx, Ut1.Jaarb.D.l1.bl.537-539. Verg.l'ozzzsns,Ilist. GelrtLib.1X.p.529:
(2)Brxllzl Utt.Jccri.D,111,bl,28-3,
2.

1433- te berooven, hetgeen zi
j binnen

drie dagen zouden uitgevoerd lzebben , indien men
1V 2 hen niet voorkomen had.
Doch bi
j hetondervragen der gevangenen wertl van zulk
een toeleg geen woord gerept,evenmin alsdatzi
j zich aan misbruik van gezag binnen
Utrecltt zouden schuldig gemaakt hebben. Zelfs het naauwkeurigst onderzoek naar

hun gedrag in alle plaatsen, waar zj verlteerd hadden , bevestigde slechtshunne
trouw en eerli
jkheid. Maar de lleerschzuchtige Bisschop had hunnen val besloten , en
trachtte, ten koste van regten billi
jkheid,zich van hen te ontdoen.
W ALRAVEX van B rederode werd het eerst voor 'sBisschops raad gebragt, welke uit
GERRIT ran Zttilen , den Xaarschallt van het Stieltt rvxAw , en rlx-ll,s, den slotvoogd
van bauretede was Zamengesteld. D0 Voornaamsle Punten OverWell
ke hi
jOndervraagd

werd waren; of hi
j niet op last zi
jnsvaders tlen manslag aan de Haarlemsche afgevaardigden bi
j de #ïft& , die reedsvoor twee ofdrie jaren gezoend was, gepleegd
j geen kennisdroeg van het verbontlder Btt>zoyrlAony:'smetden Herhad? (1). 0fhi
tog van Gelre) en ofzi
j nietden aanslag tegen lx
h &elatein ondersteund,alsoolt het
Plan gevormd hadden , de regering van Utreeltt te verzetten ? W AIZRAVEN, deze
en antlere beschultligingen van minder belang, ontkennend beantwoordende, wert
l op

de pi
jnbank gelegd en onmensclzeli
jk gefolterd. Xen goothem hetli
jfvo1water en
sprong er dan op , om hem totbelkentenis van nooitbedreven misdaden te brengen.

Ditmartelen werd tlageli
jks, somsdrie- en viermaaldesdaags,en in hetgelzeelwel
veertig of vi
jftig reizen hervat, toteindeli
jk afgematen door smartoverweldigd, hi
j
allesbeleed, watmen wilde. Volstandig echter weigerde hi
j deze afgeperste verklaring te ontlerteekenen, welke moeite men ook daartoe aanwendde. De Schout zAx

ran a<zzz:r/zwdzzwerd door dezelfde middelen totdezell'
desclluldbeli
jdenisgedwongen.
Beider bekentenissen werden Hertog KAltEL toegezonden , in de lloop , s'
an hem het

doodvonnisover de BltEoEaoos'ste ontvangen. Doclzhi
j vergenoegde zich slechtsmet
gehoor te weigeren aan RElxouos gemalin , welke voor haren echtgenoot het regt inriep , dat hem alsRidder van het GtlldenVlies toekwam , om alleen voor een kapittel
dier orde teregtgesteld te worden.
Ondertusschen werd Rlrlwoco zelf, nadat hem hetridderteeken van het Gultlenvlies
.

wasafgerulkt,door 'sBisschopsRaden ondervraagtl, en toen hi
j weigerde de feilen te
bekennen,welke men hem toedichtte,op de pi
jnbank-geworpen. Te vergeefsverzocht
lli
j een mondgespreltmetden Bisschop; te vergeefs bood hi
j aan,om gewillig een of
tweejaren in hechteniste bli
jven, en zoo binnen dien ti
jd ietswaarsbevonden wierd
yan hetgeen men hem betigtte, al zi
jne erf- en leengoederen te verbeuren en den
vreesselt
jksten marteldood te ondergaan. Hi
j werd slechts te heviger gepi
jnigd eq
(1)Zie hierveor,bl.96. scuRxvztlrs,Bescltr.r.Kaarl.bl.52q
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beleed eindeli
jk watmen wilt
le, maar llerriep alleszoodra men hem ongemoeid liet.11
44
38
32
Hierop weder wreedeli
jk gefolterd en bedreigd, datop deze wi
jze z0u worden voortgegaan t0t lli
j bekende: bevestigde hi
j zi
jne vorige beli
jdenis en werd met zware
boei
jen aan de beenen,waaraan hi
j eene maand lang dag en nachtgekluisterd bleef,
in een bovenhok van den groolen toren opgesloten.

Xiddelerwi
jlgelukte lletwal-uzkvEx ran Brederode methetuilerste gevaarte ontvlugtcn. Hi
j wistde sloten zi
jner boei
jen op te steken en lklauterde langsden muur,
uit welken hi
*
j eenige steenen gebroken laad, tot aan het dalkvensler, van Mraar
hi
j zich in eenen donkeren, guren nacht, aan een snoer, uit zi
jne gescheurde
kleederen gedraaitl, naarbeneden liet. Naauweli
jks was lai
j op den grond, toen een
van 'sBisschops dienaars naar buiten kwam , maar hem door de duisterheid niet bemerkte en terstond weder binnenwaarls lteerde. In het overzwemmen van de racht

geraakte hi
j onder de zwanen van het slot, op wier geltlapwiek de bewonersmet
licht naar buiten kwamen, doch daar llt
j slechts even het hoofd boven water hield
en zich niet verroerde, niets ontdekten en spoedig teruglteerden. De vlugteling be-

reiltte nu den di
jlt entrachttedeLek overte zwemmen,maarwasmetmoeitelot
midden in die rivier genatlerd, toen de'sterke stroom en wind hem noodzaaltten naar

2en slibberigen di
jk terug te lteeren en z0o doornata1shi
j was, in hetholste van
den nacht, een uur te lonpen. Hier was een veer,van waar lli
j zich teHagesteilt
aan land liet zetten en voqrtsin Fianen ,eene heerli
jklaeid van hetlauisvanIREIIE-

soos, eene veilige schuilplaats vontl. Het behoeft geen betoog , dat w ALRAVEX alom
des Bisschops wederregteli
ke handelwi
jze verspreidde, welke nu ook de ooren van
-j

Hertog KAREI- bereikte. lmmers lrok deze Vorst zich thans (le zaak der :
nllEozltollz's

aan, en zond eenige zi
jner Raden naar W i
jk :t,
'
7'Duuretede. REzxovo werd door
hen scherp ondervraagd en dewi
jlhi
j niets beleed wat hun strafwaardig toescheen , 14,
71
aan het geweld van Bisschop nxvzo onttrokken en met zAx van A z/zdrt?zw :x naar
Bergen op Zoom gevoerd. Daar XAREL de Stoute zich in Frankrv-'k bevond , moes-

ten zi
j eerstte Kortri
*ik en later op hetslotRupelmonde zi
jneterugkomstafwachten.
Eindelt
jk werd in Bloeimaand des volgenden jaarstle Heervan Brederode# na een
naauwkeurig onderzoek voor een Kapittel der Ridders van het Guldenvlies,door den 1wa

Hertog xolltomen onschuldîg verltlaard en terslond op vri
je voeten gesteld. Eenigen
ti
jd later werd ook JAx van Jmerongen ontslagen. Thans trachtte dc even laaghartigc als wraakgicrige Bisschop, m etden zwaar beleedigden , veelvermogenden nExxovp
van Brederode, die in de blaltende gunst des Herlogs deelde, zich te verzoenen.

Hi
j liet hem herstelling van eeraanbieden metbelofte van aan de lterk te Fzanen
een Kapittel van Kanoniken toe le voegen , maar wees hetverzoek tot slaking van
olzsBRzcuT af, ofschoon dit ook door Herlog KAREL ondersteund werd. Eerstgerui-

men ti
jd na den doodvan Rzlwovp,ontving de Domproostdevrjheid weder,tegen
11 DEEI,. IlI STCK.

11
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1433- afstand van de domproostdi
j aan Magisterslxox ssvzs,den li
jfarts van Hertog KARZL,
1482
van de J
'aarli
jksche inkomsten uithetstift Terouanne,en onderverband, zich voor

j overleed in
J v. altl
jd buiten het regtsgebied der Utrechtsche Kerlt OP te houden. Hi
OO
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1474 treFend voorbeeld van de wisselingen der fortuin, tegen welke deugd noch braafheid,

bekwaamheden noch verdiensten,een behoedmiddelopleveren (1).
Bisschop nwvlo achtte zich door den val der BlvEllERooz's Tan alle verderevreesvoor

tegenstant
l ontheven. In stri
jd met de grondwettige staatlregeling van hetStzcltt,
begon hi
jzich grootergezag aan tematigen, dan ooiteen zi
jner voorgangersbezeten
j
had,en bekommerde zich niet om de liefde en achting zi
jner Ondertlanen, indien zi
vo
or
de
Vor
s
t
e
n
hem slechts vreesden (2); een beginsel dat steedseven noodlottig
zelve a1s voor de volken geweestis, gelt
jlt 'sBisschops eigen ongevallen mctle bevestigd hebben. Als onbeperkt geweldenaar zwaaide hi
j den stafdes bewinds. In het
fiere Utreeht zelfs was geen wildan de zi
jne,en naar willekeurstelde hi
j regerings-

leden afen aan (3). Z0o Geesteli
jken a1sleeken moesten onvoorwaardeli
jk gehoorzam en , en wi
e hem in den weg stond werd, gelt
jk de Domdeken JouAx Pltozls, van
waardigheden beroofd en gebannen. Eigendunkeli
jk ontnam de overmoedigeKerkvoogd
(len Kanoniken hunne kanoniksdi
jen en schonk die aan zi
jne gunstelingen. De aanzienli
jlkste burgers dwong hi
j hunne dochters aan zi
jne tlienaarsuittehuwen, en
schree'den oudersvoor,watzi
j ten huweli
jk moesten geven (#). Hetgezag derStaten werd doorhem geheelmiskend; zonderhunne toestemming droeg hi
j Ilageatein
over aan de Heeren van Egmond en gaf, in spi
jtder Utrechtenaren,verlofom lJeJ.dlz-fcïx, doorhen onlmanteld, metnieuwemuren teomringen (5). Ht
ljpoogde de
t
o
t
nu
t
0e
i
n
he
t
St
z
el
tt gevolgd,
oude Friesche ofSaksische wi
jze van regtspleging,
door de Fransche of Bourgondische te vervangen , welke op het Romeinsche regt

(1)J.z.LEYDIS,de Orig.efReb.Gcdf.Dom.deWred.P.689-721. OudeH oll.D ir.Kron.
lG ,R ist.
Div. XXX.c. 25- 30. HEDA, P.294. n.SNOI,A er. Batar. Lib.Xl.p.161. :0cKsNsEl
Brederod. p. 39- 72. Verg. srl
txwx, Utr. Jaarb. D. 111. b1. 7- 27, b1. 117- 122. K0K,

Fc#e''/.R'oordenb.in voceAmerong.
en en Brederode. HoeA'
er kinderachtige parti
jdigheid kan
aansporen, om dewaarheid tebeleedigen,bll
jktop nieuw uitBIIDERDIJKSverdraaide voorstelling
van de even wreede alsonregtvaardige regtspleging tegen de naEn>:llon>l's,D.lV.bl.201- 203.

(2)HEOA,p.293,294.
(3)Braxzw,Utr.Jccrâ.D.111.b1.115,116,145,146. nznà,P.291.
(4)IIED:,p.294.
(5)HEDA,P.294)et:rcqztlvgad eundem,p.308 (00).
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V06011O0i2 W3S 0R 0i0 OOM KAREL V0 XJPUYO iR VPI1JNY trachttein t0V001'
0Z (1)*11
4X
3R
32
A-AW
Cm Ziph Tan de regtbanken, en alzoo van den eigendom , de vri
jheid en het1even zelfs der ingezetenen te verzekeren , vestigde Bisschop nAvln te Utreeht, na be-

komen verlof van den Keizer, wien hi
j demisbruiken in deregtsbedeelingmetde
sterkste kleuren had afgeschilderd, een Raad ofgeregtshof van tien leden, die door

hem gekozen werden en van zt
jne wenken vlogen. Op dit geregtshof, wellt den

naam van het Regtder ScA!
)'rc (
NReclttrcx deSeh,
ive) ontving,naarde gedaante
'

tler tafel aan welke de regters zaten, konde van alle vonnisscn , zoo in het Boveïtals N eder-stzcltt gewezen,hooger beroep gedaan worden (2). Hetbli
jkt,dat vreenar
delingen in dezen Raad zitting hadden ,hetgeen den Utrechtschen geweldig binderde,

die hierin te vergeefsop eene verandering aandrongen (3). De nieuwe regtbank-verwekte algemeen misnoegen tegen den Bisschop, die zich ten laatste gedwongen zag

haarafte schaffen (1).
De dood van KAREL den Stoute had den Stichtschen Kerkvoogd van eenen magtigen

arm beroofd,en weldra taandezi
jn telloog opgevoerdgezag (5). Delang onderdrukte
wrok der Utrechtenaren, wicr voorregten hi
j vaak met voeten had getreden,barstte
nu in openli
jken tegenstand uit. In Utreclttzich nietveilig achtende,begafhi
j zich
metzi
jn Raad naarkkrqj'kJ/
J'Duurstede(6). De Utrechtscheregering werd toen op
den ouden voet hersteld, en eenige van 'sBisschops aanhangers geraakten in verze-

kertle bewaring. De geesteli
jkheid en ridderschap, op wier regten insgeli
jksdilkwerf
inbreuk gemaakt was, vereenigden zich m et de ytad Utrecht en eischten herstelling

der geschonden vri
jheden (7). Donr tusschenkomst derdrieOveri
jsselschesteden en
van de stad Groningen , sloot Bisschop nAvlo met de drie Staten van hetN eder-

Slïcil een vernederend verbond;hi
j moest beloven hunne oude voorreglen te bekrachtigen en te onderhouden; geene vreemdelingen over landszaken te raadplegen;

(1)HEoz,p.292.
(2)xzTrflwErs,deNobilitate.p.679. Utr.Placaatboek.D.II.bl.948,949.

(3)z.v.z-svoEx,Ch.
ron.r.Egmond.bl.189.

(4)qEvlrs,Darentr.Illustr.Lib.II.p.124,125. xzTTswErsin J nalect.T.III.p.806,807.
Zie over llet llegtder é'
clg're de voorredevan Let btrechtsclöP lacaath. en de aldaar aangehaaldeschri
jvers.
(5)llznA,p.294.
(6)J.v.z-EvoEx,Chron.w.Egmond.bl.189.

(7)vrRxzx,Utr.Jaarh.D.111.bl.162- 176.
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g.lte diensten oflasten te bezwaren;en eindelt
jk alles te A'ergeven en ltwi
g
.tte scjjej.
den, wathem misdaan m ogt ziJ-n. Hi
J-bekrachtigde deze voorwaarden metzi
jn zegel.
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7 rîlag,datzi
j ))(Iîtaldusvrîenllîkc,omme ruste ende vrede in den lande te lzouden,',
met hun genatligcn Heer overeengekomen varen (1). De Schout zz
tx van Wzndrongen werd in zi
jne vorige betrekking hersteld (2). DeweduwevannElxorovan
Wrdd:rpW daarentegen moest Utreeht verlaten , dewl
jl zl
j getrachthad i'zanen en
.

het slot B ateetezn , haar door den Ridder vAx BltorlcnrlzEw ontweldigd, te her-

nemen (3).
van Ppurgpzldïl'naarOoerùva
@ elbegeTen,waarde
Xiddelerwi
jl hatl zich bxvlo '
knevelari
jen en onregtvaardigheden zi
jner dienaren de ingezetenen in beweging bragten. D eventer, ffczpwdzz en Zlrol drongen op de handhaving der oude voorregten

envri
jheden metzooveelernstaan,dattleBisscl
aopditnietslechtsbeloofde,maaro0k
vergunde,datelk die zich verongeljlktachtte,zi
jne zaak op nieuw tloor gemagtigden
1478 uit de Staten en een van 'sBisschops Raden lielonderzoeken. De misdadige ambtcnaars en regters werden voor deze vierschaar teregt gesteld, en eenige tot groote

geldboeten verwezen. De Bisschop ontwierp daarenboven met de Overi
jsselsche riddrie groote steden een nieuwen landbrief, in welken de oude landtlerschap en de
.

regten verbeterd en uitgebreid werden (1).
Zoo vaardig hi
j echter was, om doorden nood gedrongen, metzi
jneontlerdanen
overeenkomsten te treflkn , zoo weinig was hethem ernststiptelt
jk zi
jne beloften na
te ltomen. Errezen gedurig klagten overhetnietvervullen zi
jner verpligtingen, en
tle drie Standen, geesteli
jkheid, ridderschap en steden, oordeelden het raadzaam ,
hem daarover te onderhouden , doch werden steeds met goede woorden afgewezen.

Ondertusschen werd het mïsnoegcn en de gisting der gemoederen dagelt
jks gronter.
ln Utreeht verzette men zich openll
jk tegen de eigendunkelt
jlte dadcn derXaarschallten van het Stieht, de eerste ambtenaren van dtn Bisschop, wier kennell'k

doelwas,deToorregten derstatlin tekrimpen en haremagttefnuiken (5).Zmer&(1)sruAux,L'tr.Jccri.D.111.L1.177 185.
(2)srnMlx, Utr.e
fccrs.D.111.bl.191.
(3)5.A IEvols, de O?zg.efReb.Gest.Dapl.de A/-c#. p.722 734. Brlxzx, l.'tr. #cJ?':.
D.111.b1.203- 209.

(4)ltxvlrs,Darentr.lllustr.p.125.
(5):rplllx,LTtl-.Jccrl.D.111.b1.217-260, 302,30J) 314,316,410--612,423--426,
462--466,190.
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foort, even gezind alsUtreeh,
t, wicrp deaanhangersdesBisschopsde staduit(1).14
13
43
82
Zoo welom middelen te beram en ter voorkoming van de nadeelen metwellke de onlusten in Gelre het Stlkht bedreigden , a1s ter verzekering van de inwendige rust des

lands, kwamen de geesteli
jkheid cn de Raad van Utrecht, met de steden Deeenter,Kampen,Zwolen Gronçngen te Ilardermt
'
j-k bi
jeen. Deuitslag dezerzamenkomst wordt niet gemeld, even weinig a1s van eene dagvaart tot hetzelfde doel

op Spkjken'kantp nabj deGrd/ys:gehouden (2).
De spanning tusschen Utrecht en den Kerkvoogd werd grooleli
jksvermeerderd en
ernstig in de gevolgen , toen de Priester IIIRK van scz/l'
d:zz, op eigen gezag en tot
nadeel der St. J'
tpi//?.
v kerk in Utrecht, buiten de JFeerdpoort aldaar eene kapel

had gesticht in wellte ht
j de dienstverrigtte. Ditwasmetvoorkennisvan den Bisschop geschied, welke hetder Utrechtsche regering zeer kwali
jk afnam , dat zj 20 v.
hare regten gehandhaafd,de voltoojing der kapelverboden en den vermetelen Pries- Avint
terln.
er, zi
ln vriend en gunsteling, uitdestad gezethad (3). Hi
J gafdien Geestelt
jke 14:8
.

.

*vermaanbrieven , bevelen en verklaringen tegen de Utrechtsche regenten , welke

voor zjne regtbank te W g
j'k J'
J'Dwurstede gedaagfl werden. Zj boden daarop
aan, zich voor den OKciaal of eenig ander regter, door den Bisschop binnen hunne

stad te benoemen, tercgt te stellen; betogende, dat naar de stedeli
jke voorregten,
geene burgers of ingezctenen ,veel minder de regenten,buiten de stad in regten mog-

ten betrokken worden, weshalve zj verzochten, dat hetgeen reeds tothun nadeel
was uitgevaardigtl, vernietigd wierd. Daarditverzoek werd afgewezen , besloten zi
j
zich op de geesteljke regtbank te Keulen, of op den Paus zelven te beroepen. 1479
DAvlo, verbitterd dat men zl
jnen wil wederstreefde, weigerde het hooger beroep toe te staan en deed de stad Utrecht met allen, die er sedert twee jaren
het bewind gevoerd hadden , in den ban. De Raad begreep evenwel het beroep
op het Hof van Keulen door te zetten en gaf hiervan dcn Bisschop ltennis,

welke bi
j zi
jne weigering volhardde, den Utrechtschen alle wettige redenen van
bezwaar betwistte, en zelfs op nieuw het banvonnis bekrachtigde. Onmiddelll
qk
bragt nu de regering van Utreeht hare bezwaren tegen hem in, zette zi
jn
willekeurig gedrag uiteen en toonde aan, hoe zeer hi
j de voorregten der stad,
tloor hem zelven bezworen, met voeten trad. 9eUtrechtsche geesteli
jkheid, nf de

(1)HEOA,p.295.

(2)Braxz.
x,Lrfr.Jaarb.D.111.b1.261.
(3):rnxz.
w,Utr.Jcc?i.D.111.b1.288-298,
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14
33- vjfKapittels, trok methaarléneli
jn en oefende, ondankshetbanvonnis, de open1482 b
are godsdienstuit(1).
Bisschop oxvlo wendde intusschen bj de Keulsche regtbank nietminder vli
jtaan,
dat het vonnis door hem geveld gewettigd, als zi
jne tegenparti
j, dat het vernietigd wierd. Het konde niet missen , dat te zi
jner gunste beslist werd in eene
vierschaar van Geesteli
jken wier belang medebragt, alle wederstreving tegen het
geesteli
jlt gezag te fnuilten, en bi
j wie nattturljltde handhaving van hetgezag der
Kerkeli
jlken bosren de W ereldli
l'lten zwaarder woog, dan de vertlediging van de geschonden vri
jheden en voorregten der stad Utreeht. Hierdoor echter nietontmoedigd,
v.
4 bragten de Utrechtenaars: na vele vergeefsche pogingen, om zich op billi
jke
OOgSt-voorwaarden met den Bisschop te verzoenen , hunne zaak voor het Hof van Rome.
maand

1479 Ofschoon de Utrechtsche geesteli
jkheid ook in dit hooger beroep had toegestemd,
bei
jverde zi
j zich niettemin, om de stad met den Kerkvoogd te bevredigen. 9e
Bisschop toonde zich evenwel hiertoe zoo weinig genegen,datde stedeli
jkeregeringin
overeenstemming met al de gilden , op nieuw en ltrachtig verklaarde, laarevoorregten ,

vri
jheden, keuren en oude herkomen met nadruk te zullen handhaven en niette
getloogen ,dat er eenige inbreuk op gemaakt wiertl;hare grieven tegen den Bisschop
in het naastkomende algemeen Kapittel van 'slands Staten te brengen , en van hen

regtter beteugeling van zjnen hoogmoed in te roepen; tevens bepalende, dat niemand, in dienst of eed des Bisschops staande , voortaan zitting in den Raad zou heb7 v. ben en tlie leden , welke in deze omstandigheid verkeerden , hunne bctreltking
He
rfst-moesten nederleggen. Hetschi
jnt,datnAvxo van Splzrgp
nyïl hierop den Utrechtschen
uzaand.
schoone beloften en eenige hoop op genoegdoening gegeven heeft. Althans de afge-

broken onderhandeling werd hervat en tot dat einde eene dagvaart te Jmerafoort
beschreven. Dnch ook deze bi
jeenkomst,even a1seene latere teUtreeht,liep vruchteloos af. Steeds toonde de Bisschop zi
ch tot eene minneli
jk-e schiklting bereid,maar
alshetop sluiten aanlkwam ,week hi
jonderallerleivoorwentlselsterug (2).
In dien staat van zaken ontving men uit Rome berigt, dat Paus slxTrs IV aan
den Bisschop van Ce&aria , '
rxloxAs BAslxus, den Bisschop van M unster, uzwnlllc
von x
stl/zvltdrlz:ztscrg , en aan den Abt van Egm ond, wxuoLAAs nan Jndrgkltem ,
het onderzoek en de uitspraak over het geschil van den Utrechtschen Bissclzop met
zi
jne zetelstatlen geesteli
jkheid,had opgedragen. De eerste tlezer scheidsmannen ver-

ontschuldigde zich op grond, dat hl
j te Utrechtzi
jn verbli
jfhoudende, &an eenzi
jdigheid konde verdacht worden ; en de twcede wees de zaak van zich af, dewi
jlhi
j
(1)srllxwx,Utr.Jaarb.D.111.b1.323-365.
(2):rnxàw,Utr.Jccrs.D.111.b1.365-306.

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

1I1 eenen kri
jg met Gelre gewikkeld was. Op sterk aandringen derUtrechtschen ,1433nam de Abt van Egmond alleen detaak op zich en verscheen meteen aanzienlt
jk 1482
gevolg in de stad, waar lai
j Bisschop oAvlb voor zich dagvaardde. Deze had ondertusschen te R om e bewerltt, dat de regering van Utrecht voor de A uditores
Aprtzc gedaagd cn den Abt van Egmond, ondanks hetpausell
jk bevel, verboden

wertl zich met dit geschilte moei
jeù. Zoo wel de geesteli
jkheid alsde Raad verlklaarden zieh hier tegen in een uilgewerltt vertoog ; ook ging de Egmonder Klooster-

voogd rustig metde zaak voort. s'
a een naauwkeurig ontlerzoek weeshi
j voorlooPig A'
onnis, welks inhoud ons niet bekend is, maar liet aan het Hof van R om e,
door hem van alles uitvoerig ingelicht, de eindbeslissing over en ontsloeg, op Apostolisch gezag, de Utrechtenaars van den ban (1). Doch Bisschop nAvlo bekomm erde

zich weinig om hetgeen de Abtvan Egmond verrigtha( en weigerde den ban op te
heffen. De Utreclztenaars wendden zich derhalve tot hunne vrienden in Rom e, om
aldaar hunne belangen met nadruk te ondersteunen, en stelden Alr. xoocfx ran

Poelgeet't tot stadspleitbezorgeraan, metwien zi
j dageli
jkskonden raadplegen, dejeli
jkheden
wi
jl men bet geding tegen tlen Bisschop moest achtervolgen en de moei
met hem niet zouden verminderen (2). Inmiddelstrachtte Xmerefoorteene verzoening tebewerken (3). Hiertoe vermaandeinsgeli
jl
ksde Paus,tlie terensgelastte,den
PriestervA> IlEusoEx vri
jen toegang in Utreelttte vergunnen. Hieraan werd terstond 148:
gehoorzaamd ; en doer den Raad voorts alles aangewend, wat tot bevordering der ver-

zoening strek-ken konde. Yerscheitlene bi
jeenkomsten werden gehouden,dech grootendeels door 'sBisschops onbuigzaamheitl, zonder gewenschten uitslag. De Raad besloot
nu niet langer te dralen , maar het geding te Rome met kracht voortte zetten. De
Paus herhaalde zi
jne vermaningen totvrede. De onderhandelingen werden op nieuw
hervat, maar Utrecht bond weder te vergeefs den Bisschop alle billt
jlkevoldoening
aan. Het Hof van Rome gelastte thans, dat men zich binnen zes weken met elkander

moest verdragen. De Utrechtsche regering en geesteli
jkheid waren hiertoe bereidwillig ; en om den Kerkvoogd alle voorwendsels tot verdere vertraging te ontnemen ,

bewilligde hem de Raad totschadevergoeding dergedingk-osten,tweeduizend Rjnscbe
guldens, en het terugroepen der Utrechtsclze ballingen sinds het verdrag van veertien-

honderd zeven en zeventig. Hierop verzoende lltjzich metde stad Utreeht,zoo wel
a1smetde geesteli
jkheid,de ridderschap en de steden van het Neder-stqcltt, wellte
(1)z.v.tEvoEx, Chron.r.Egmond.b1.189,190. Oude #01/. Div. Ar/zl. Div. XXXL
c.34. BVRMAX, Utr.Jaarb.D.111.b1.396- 409.

(2)nrRxwx,&f,..Jaarb.D.111.b1.437-439.
(3)BlillMzx,Utr.Jccri.D.111.bl.442.
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82 haar ondersteund hadden. Ht
j bevestigtle opllicuw allervrijheden,voorregten,ge9
woonten en herkom ens. Drie dagen later werd het banvonnis opgeheven en het verv.
Bloei- botl der openbare gotlsdienstoefening ingetrokken. Het verder opbouwen der kapel
m aand bl

1481 eefgestaakt(1).
Ti
jdens dit netelig regtsgeding,had zAx, Burggraaf vanM ontfoort,hoeweleen

leenman des Bisschops, den Utrechtschen gewigtige diensten bewezen. Reeds in veer-

tienhonderd zeven en zeventig washi
j door'hen t0tHoofdman aangesteld, en oefende
root gezag uit. Hem waren zelfsde stadssleutelstoevertrouwd en dertig stalbroeders

tot ljfwacht gegeven (2). Na den valderllREllEltobz's, metwie hi
jop hetinnigst
WZS V01*
bOZ00l1, Vofliet lli
J'd0 Stidj maRr W0r61 Steedsdoor Vele aanzienlt
jke Utrechtenaars geraadpleegd en is ongetwjfeld een voornaam werktuig geweest, om hen tot
wederstand tegen de aanmatigingen van den Bisschop en zi
jner dienaren aan te sporen (3). Alsvoorspraak launnerbelangen ,verscheen hi
j aan hetHofvanMAXIMILIAA>
en MARIA , wien

de Utrechtsche regering een gezantschap had gezonden , om hen met
de aanvaarding van het hoogbewind geluk tc wenschen en zich hunner gunstaan te

bevelen. Hi
j moetditHofnietgunstig gestemtl voordesladgevondenhebben,naardien
hi
j de regerîng ten sterkste vermaande op hare hoede te zijn,en ditook zi
jnergema1in,metbetrekking totM ontfoort,ernstig aanbeval(1). Xen voorzag zich derhalve
in Utreeht van wapenen , en ditzalwelligteene van de overigens geheel onbekende

oorzaken 0WeeSt Zi
jny 2at XAXIMILIAAN kortdaarna,Termoedeli
jk op aant
lrang van
Bisschop Dxvln:de Utrechtenaars van vergri
jp en wangedrag tegen hem beschuldigde.
Evenmin als de oorsprong, isdc afloop dezer zaak bekentl. Xen weet slechts, datde
Utrechtsche regenten zich van den blaam op hcn geworpen trachtten te zuiveren en

den Aartshertog van hunne onschuld te overtuigen,waarop zi
j van tlienYorsteen antwoord ontvingen hetwelk den Bisschop werd medegedeeld , doch well
tsinhoud niet

gemeltlwordt(5).
Hoewelde Burggraafin de stadIlontfoortzt
qn verbli
jfhield,werd echterinUtreeht

(1)BrRllzx,t//r.Jaarh.D.111.b1.445-462,471-488.
(2)stnxAw)Utr.JccrJ.D.111.b1.231. Stalbroederswaren nietuitsluitcnd ruiters,maar(jewapendc m anschappen uit het schuim aller natiLn zamengesteld, die voor geld elk dicndell.

Buiten vaste dicnst, leelilen zi
j van rooven en stelen eu maaktcn dikwcrfdegrootewegen 0,,xeilig. Brn3llx,t.a.p.b1.503 (4).
(3)srRxzx:Utr.Jaarh.D.111.bl.231,50J.
(4)prllqflx,(ltr.Jccrs.D.111.b1.239,240
.
$
(5)Ilt7ltxàx,Utr.Jcc?.
i.D.111.bl.267 271.
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niets belangri
jks zonderzi
jn raad en voorkennisverrigt(1). Gehuwdmetdedccllter11
44
38
32
van HExorvlK van Actzl#?f
Jj'k, washij een i
jverig aanhangerderHoekschen in llolland, waar hi
j vele heerli
jlke goederen bezat,en had onder die Nederlandsclze afgevaardigden behoord, wellte bi
j Vrouw MXRIA te Gentop deherstellingvan 'svollts
geschondene voorregten aandrongen (2). Ten behoeve der Hoelkschen nam hi
j een
werlkzaam deelin de ontwaalkte burgertwisten in Ilolland onder hetbewind van x.
&xI.

MlLlukAx. Het li
jtlt geen twi
jfel, dat op zijn raad eene bende van den Heervan
Egmond,na den misluk-ten aanslag tegen Ilborn (3),oI)tlen teruglogtnaarde stad
Buren,in Utreehtaangehouden en in den lkerlker geworpen werd, dewi
jlzi
j zonder
vri
jgeleitle was binnengetrok-lken en men nietwist,wat zi
j bedoeltle. Slechts door
minneli
jke tusschenltomst van nxz
kxlxlLlwwx en Bisschop 54..-10, werden de gevangenen onderoorveedeontslagen(1). KortdaarnaenderschraagdevAx Molr
l-rooh'
rmeteetz
aanzienli
jk getal Stichtenaars den Stadhouder van Ifolland,w'
OLFERT van forq
vepzl,
inhetbedwingen derKabeljaauwschen in den Sccg (5); cn zonder zt
jnen raad en
bi
jstand hadden de Iloekschen, wier voornaamste steun hi
j was,de stad Oudemateî.
zekernietbemagtigd (G-). Ditalles hinderde den Utrechtsehen Kerkvoogd geweldig,
wellke den Kabeljaauwscl
zen genegen en op v.
&l xoxrFooh'
r ten uitersteverbitterd was.
Ernstig verbood hi
jderhalve zi
jne onderdanen,zich in de Hollandsche burgertwistente
mengen , uit welke het Stlkltt niets dan nadeelen en rampen te wachten had. Ilii
nondigde de regering vanUtrecht uit,ditinsgeli
jksharen onderhnorigen teverbieden.
Ditverzoelt, hetwellk duideli
jl
k bewi
jst, datde Bisschop over deburgersen ingezete*
.

nen dier stad niets te bevelen hatl, werd door den Raad ontwi
lkend beantwoord. Xen
was in Utreeht veeleer genegen , aan hetverlangen tlesBurggraafs te voldoen en zoo

te water als te land te Aerhinderen, datruiterbenden uithetKabeljaauwschgezinde

Delft,Zpïd:zl,Haal-lem en Amaterdam ,deZuid-llollandschesteden van dien aanhang te hulp kwamen. lmmers indien de Kabeljaauwschen in Holland de bovenhanfl
behielden , washetmet reden tevreezen, datzi
j Bisschop nAvxp wederondersteunen
zouden. Xen sloot zicll alzoo nog enger aan vAN MONTPOORT en beloofde op nieuw

nietsbuiten zi
jn wil en toestemming teondernemen (7). Zoodra derhalvein Utreeht
(1)BrltMzx,Utr.Jaarh.D.111.b1.279,420.
(2)Ilrlxàx,Utr.Jaarb.D.111.bl.231. Verg.hiervoor,b1.62.
(3)Ziehiervoor,b1.70.
(4):rRMAx,Utr.Jccri.D.111.b1.306 314.
(5)Ziehiervoorbl.7l. ztllllwx,rfr.Jaarb.D.111.bl.418.
(6):VRMAN,Trfr.Jaarb.D.111.b1.418.
(7)Brnxz.
x,fffr.Jaarb.D.111.b1.418,421.
lI.DEEs. 3 Sr
rrx.
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1433- zich het gerucht verspreidtle , dat MAxIMIIzIA.
&x in Gorinchem was gekomen , om
1482
.
vandaar met eene kri
ggsmagt in Gelre te ruklken , werd de Burggraaf hiervan ter-

stond verwittigd en zi
jn raatlingeroepen (1). De Ptrechtscheregeringontbood hel
zl
bi
j alle gewigtige omslandigheden, en ongetwi
jfeld was de verrassing van Leiden
door ztElzElt van W:-@:/:/t?4,
Jz:3z en uExbhllt Zuylen va'
n Af
J':?J:& op zi
jn bestel
geschied (2). Xen A'erzekert ten minste, datdietogtzonder overleg metdegeesteli
jkheid en gilden ondernomen (3). En dewi
jler in de besluiten van den Raad
lzan Utreeltt geene melding van gemaakt wordt, is het waarschi
jnljlt, dat zell'
s
slechtseenigedervoornaamsteraadsleden in hetgeheim gedeeld hebben (1). sveinig
dagen na de overrompeling van Leiden, kwam vxx AloxrFooar
r zelfmetzl
jn gevolg
in die stad en veranderde erde regering. Zi
jn vertrek werd spoedig doorden aftogt
van aEIJER '
van Wro:à/zldfzdzz gevolgd, welke over W oerden naar Alontfool't
weelt(5). XxxlxxLlAAx volgde hem in alleri
jl tlerwaartsen eischte de stad op. Xen
antwoordde met een hevig geschutvuur en verdetligde zich zoo dapper,dat de Aartsherlog, wicnsleven zelfs eenmaal gevaar liep , aftrok en zich m ethet verbranden van

eenigedorpen en woningen in den omtrek vergenoegde (6).
Bi
j 'sYorsten terugkomst in den Sclg , werden de bezittingen van den Burggraaf, tlen Ridder vAx BltolqlcllvlzEx , IIEXORIK van Zuylen van A ïj:p:J, en van
meer antleren in zi
jn gebied A-erbeurtl verltlaard en zii zelve voor alti
jd daaruitgcbannen. llierdoorverloorhethuis:an 51
'ontfoortdeheerli
jklaeidParmerende,welke
.

#.#

aan ZALTIIASAR, Heer van F olkeatein , een neef van MAxlxllzxz
k,
tx,geschonken werd,
'

lie haar naderhantl aan zAx, deneerstenGraafvan Egmond,verkocht(7). Zelfs

t

werden de Utrechtsclzen in Iloltand en elders vastgehouden en hunne goederen ,

tcr betaling van hetltri
jgsvolk des Aartslaertogs, aangeslagen. Slechtsna vele pogingen van den kant der Utrecktsche regering , wilde MAXIMILIAAX hen ontslaan, doclt

(1):URMIN,lffr.Jaal-b.D.111.b1.437.
(2)Ziehiervoor,b1.73. T.BAszxrs, Rist.Gallica in XATTIIAE'Analect.T.1.p.509. I'EV>:R
raln Broekltuizen was gehuwd met eene dochter van IlElxoro ran B rederode. z. x tzxols, de
Orig. et Jle:. Gest..
D . D. de Bred. p. 642. IIENDRIK Zuylen van At7
''
ere/; was een zusters

zoon desBurggraven van Mont
foort. srsxAx Utt..Jaarb.D.111.bl.497.
(3)T.slslxrs,Ilist.Gallic.p.509.
(4):IJRMAN, Utr..fcJz'
J.D.111.bl.497.
(5)Ziehiervoor,bl.7J
'.
(6)OudeSo//.Div.Kron.Div.XX.XI.c.31. a.ssnl,Rer.Batav.Lib.XII.p.172.
(7)Oude11011..
DJLI.Kron.Div.XXXI.c.31.b1.382 rerso.
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op voorwaarde,datden Hoelkschen ballingenhetverbli
jfin Utreelttontzegdwierd(1).1433-.

1482
Honderd zeven en dertig dezer vlugtelingen moesten op lastvan (len Raad de stad y x.

5'erlaten, en ellt burger werd op straffe van vijfjaren ballingschal) vcrboden, een ma
Ooagnd
stvan laen te huisvesten of te verbergen (2). Hetbeslag OP de Personen en goe- 1481
tleren der Utrechtsclaen in Hollantd Averd evenwel niet opgeheven , hetgeen
den gegoedsten lietlen groote schade beroklkende en tlen handel, die zeer aanmerkeljlt was, ten eenenmale belemmertle. Xen trachtte deswege de voorspraak

tles Bisschops ter ophemng daarvan bi
j den Aartshertog te verwerven, en de
Raad besloot, vermoedeli
jlkop aandrang Tan den Kerkvoogd, de huurbenden ofstalbroederste verwi
jderen (3). De Burggraaf van Alontfoortnam laetgedrag van den
Raad ten hoogste euvelop. Vergezeld door zi
jn neefHENDRIK Zuylé'zzvaytAïJ*drdlf,
tlen Burgemeester z&N van Zantscroon en antlere vrienden,verscheellhi
j op de plaats
A'öör het Raadhuis, plantte er de stadsbanier en lietde banltlol
k luiden , waarop een

aanzienli
jlt getal burgers,vooral degencn ,wellte tlen togtnaarLelden hatlden bi
jgewoond, zich om hem schaarden. Ondertusschen M'
as de Overste Outlerman zAKoB
'
l,an Jzz?cr/zlg
zl, well
te grooten invloed op de jongste besluiten van dcn Raad had
.d

uitgeoefend, gewaarschuwd datmen hetop zi
jn leven muntte. Doorhctopgewonden
gemeen werd lai
j onder hetgeschrecuw : ))wie rusten s'rede bcgeert keme metzi
jn
harnas bi
j za
kltos ran Wz?zt?rozw:x,'' naardeSmeebrug gevoerd, tcrwi
jlzi
jn broeder
zAx van A zzldr/zzg6zzzich van de Tolsteegpoort meester maakte , om den Bisschop ,
wien men verwachtte, een onbelemmerden intogt te verscllaffen. De '
Proost van Oud-

JJ
'unster en twee regeringsleden trachtten doorminneli
jkc tusschenk-omst, de verdere
gevolgen van dezen oploop te voorkomen. Doch de gemeente, die reeds naar de
Rodenburgerbrug was voortgerukt,weigerde uiteen te gaan, ten ware de Burggraaf
de wapenen nederlegde en zich aan het besluit van den Raad onderwierp. Op dit

voorstel oordeelde vAx xoxTrooR'
r geen ti
jd te moeten verliezen , om zi
jne tegenpartj'
aan te tasten , eer deBissclaop met zi
jn vollt gekomen was. Hi
j trok aanstondsmel
de ontwonden banier naar de Gaardbrug, en schoot van daar zoo hevig met hand- en

ltnipbussen op de menigtevan de Rodenburgerbrug, datzt
j spoedig zwichtte en velen
deelsnaar K ianen, deels naar W '
i
l'
k Jf
J'D uuretede vlugtten. Derwaarts keerde oolt

deBisscllop terug,die zich reedsop weg naar Utrech'tbevond (1).
(1)BrRhlwx,Utr.Jaarh.D.111.b1.500. wAGEXAAR,D.IV.b1.202.
(2)BrRxàx,Utr.Jaarb.D.111.b1.502.
(3)KronI
j'
k'
rczz1481- 1483 in MATTIUEUS,Jnalect.T.1.p.397. 5rnxA>,Uir.Jaarb.D.111.
b1.503.

(4)Kr
k onù'k van 1481-1483,p.397-400. Tloxzs szslsrs, Ilist. Gallica p.537. Oudq
R oll. Dir. Ar/p.Div.XXXI.c. 34.
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1433J482

uan .bIont/oort was

JAN

DU

te Utrecht geheel meestcr.

Terstond werd door den

Raad afgekondigd, dat allen, die tegen de stadsbanier gestreden of de poort overweldigd hadden, zich gevangen moesten stellen op verbeurte van het Ieven (1).

Uit

hen vernarn de Burggraaf de geheime aanslagen en bedoelingen des Bisschops (2).
Eenigen verlcende men vergiffenis, sommigen werden tot eene veeJjarige ballingschap
veroordeeld , en velen uit de aanzienlijke geslachten van
AMERONGEN, PROEYS, LICHTENBERG , DEDEL

bevonden

RENESSE ,

DRAKENBORCH,

cn anderen weken uit de stad.

Onder hen

zieh eenige raadsleden, wier plaats door nieuwe regenten werd aange-

vuld (3).
Bisschop

voor wien het meerendcel der geestelijkheid, een gedeelte der ridder-

DAVIn,

schap, en de steden Rhenen en W

ij'/., hfj Duurstede zieh verklaarden, brag straks eenig

krijgsvolk en ge,vapende Iandlieden te zamen,

bg

welke

FREDERIK

van Egmond,

Heer van Lleselst ein , zieh met twcehondcrd kr\jgsknechtcn voegde. HÜ trok met deze
magt, ongeveer twee

duizend man slerk, naar Zeist en eischte het woerspannige

Utreclct op door eenen hrief , welke niet heantwoord werd.
verrigtcr zake naar

W~ik

Weldra keerde hij

00-

hfi Iluurst ede terug, dewijl men in Utreclü alle toebe-

rcidselen muukte tot eene h.u dnekkige verdcdiging, verscheidene stalhroeders en ruiters in dienst nam en zorgde, dal de burgers ter verwcring behoorlijk gereed waren.
Om de stad, 'V}~ I ke met ge weld niet te bed wingen was , door honger tot overgaaf te

uoodzuken , y~' :'LUDtl de Bisschop den Iandlieden, onder verbeurte van lijf en goed, er

Iovcnsrnidtich-n in Ie voeren,

Vruchteloos trachtteu de drie Overijsselsche steden eene

verzoening te hcwerkcn. Het Neder-Sticht, bijzonder tusschen V/recht, 2Jlontfoort en

Lleselst ein , werd
~n

ollende.

DU

door de wederzjjdsche strooplogten een tooneel van verwoesting

De sloten t en Ham, te IIarmelen en N{jenrode, welker hezitters den

Bisschop aankleefden, geraakten in Iranden der Utreehtschen; de heide eerste gaven
zich terstond bij verdrag over en ont vingen bezetting; maar het laatsle, dat na een
beleg overging, werd verbrand en heL volk gevangen naar Utrecht gevoerd (4).
De teestand dier stad werd hagchelijker

toen

MAXIMILIAAN

doof de Hollandsehe

sleden op ecne aIgemeene dagvaart in den Haag werd aangespoord, haar en haren bondgcnooten den oorlog te verklaren.

(j)

ßURMAN,

o«.

Iltrecht

CD

All1ersfoort namen terslond

J aarb. lJ.. 111. bl. 503.

(2) Oude Boll. Div. Kron. Div. XXXI. c. 34.
(3) .K1'oniJk van 1481-1483,

u. 405.

BURMAN ,

(4) KroniJk ean. 1481-]483, bl.400-408.
lItr. Jaarb. D. III. bI. 510-514.

liURl1AN,

Utr. J aarb. D. III. bl. 509.

Oude Holt. Dir. Kron. Div, XXXI. c. 34.

D E S V A D E R LA N D S.
3-ni0u55re krijgsbenden aan , oYerM'ellke VINCENT '
llaytkjvcz
zlé/lizzrg in Utreeht,WILLEH 143
1482
van W aohtendonk in Jmersfoort,en zz
kx vanMiddacltten inMont
foorthetopper- 11v.
l.
làtbevelvoertlen (1).Uitleden van den Raadwerden tweehutenmeeatera,t
vrp/t
-zzldeyfdrz-%e
maantt
en sohatm ee&tere benoemd. Voorde hutenmeestere tôl
,
zz-fzzle:J.f:r.vlmoesten de prijs 1481

gemaaltte goederen gebragt en door hen onder de buitmakers verdeeld worden ;
gedeclte er van bleef ten voortleele van de stad , en wat den bont
lgenooten mogt toebehooren, werd den eigenaars teruggegeven. De gevangenen moesten aan de etokzzl:dâ'fdr.v uitgeleverd en hun losgcltl door de &eltatm eeaterö'bepaaltl en ontvangen

worden (2). Yreesseli
jk werd nu weder het omliggende land geteisterd. JAx vatt
Middaoltten vielbi
j een strooptogtuitIlont
foort, met eenige zi
jnermanschappcn in
handen der llsselsteiners, welke alles om M ontfoort heen verweestten. Uitwraak
rukten cenige burgers dier statl en cene bende ruiters uit Utreeltt voor lkh aelste4n ,
wierpen er eenige buitenhuizen omver en legden te Beneeltop zeventig woningcn in

de asch. De Amersfoorters maakten zich insgeli
jl
ts met behulp der Utrechtschen
meestervan hethuis ter Eem , hetwelk hen geweldig gehinderd had (3). De Stadhouder s'an Ilolland zond, op ontbod van Bisschop n-tvlb, eenige Bislkaaysclle boog-

schutters onder PETIT SALIS&ART, een dapperkri
jgsoverste, en vierhondertlwelgewapende stalbroedersonder den Ridder zAx cArs en z&xoB van Wpâ-/tz/iz6zl, Baljuw van
Rjj-ztlazld. Bi
jhen voegden zich telf'
N-)-k :t)-Duuratedenogdriellonderdbisschoppeli
jlkeu2e3rfsvt,ruitersen een geli
jk getal voetknechten, over wellke de lleer van lk
h selatein en maalld.
zl
jn broeder V/ILLEM van Egmond hetbevelvoerden. De vereenigdemagtruktenaar
Ameröfoort op; een gedeelte werd in eene hinderlaag gelegd en hetandere gebezigd, om het vec in de stadsweiden op te vangen en de boerenwoningen inden omtrek
te verbranden. De Burgemeester zAx van 'fz
'èœfr- dx trok met vierhonderd man t1e

roovers tot bi
j.
1Seherpenzeel achterna, toen onverwachtrde verbnrgen manschappen
te vaorsclai
jn kwamen en de vervolgden zich omkeerden. De Amersfoorters, nu van
voren en van achteren bevochten, geraalkten weltlra in verwarring en wertlen ten

eencnmaleverslagen.Honderdvanllenbleven op de stri
jdplaats,entweehondcrd werden
gevangen naar '/GJ': If
J'D aurstede gevoerd. Vi
jftienhonderd stuks rundvee wasde
buit der overwinnaars. Deze netlerlaag had Jmersfoort genoegzaam van verdedigers
Ontbloot,docl
zUtreehtzond terstond eenig krt
jgsvolk Lerwaarts(1).
(1)Oude11011.Dir.Aroi
z.Div.XXXI.c.35.
(2)srltxxx,Ut2.Jaarb.D.lI.b1.516.
f3)Kront
jk van 1481-1483,b1.408. OudeHoll.Dir.Xron.Div.XNXI.c.3J.
f/fr.Jaarb. D.111.b1. 517.

(4)Kront
j'k ran 1481- 1483,b1.408 410. ottdeH oll.D ir.K ron.Div.XX&I.c,36. IlEI)A,
p.296. M.sxnl,Ac?-.Bat.Lib.XII.p.173.
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De Utrechtschen begrepen ondertusschen te wel, dat zi
j in den ongeli
jlten stri
jd
we
l
dr
a
z
ouden
met Rolland, waar men zicN krachtig tot den krjg toebereidtle,
25v. zwichten, om nieternstig aan vrede te denken. De Raad en de geesteli
jlkheid van

1133-1482

llerlkt- Utrecltt traden derhalve met MAXIMILIAAN te J ntmerpen en later te Bruasel in onlnaand
.
1481 derhandeling. Zi
J bragten hunne k'lagten in tegen den Bisschop, die schaamteloos
eeden en verbonden schontl; verdedigden ,uit het grondbeginsels'an zelfbehoud , hun

gedrag metbetreklting totdejongste bewegingen in Utreeht,dewi
jl(Ie uitgewekenen
hetontwerp gesmeed hadden,hen allen te vermoorden;en botlen eene geldeli
jlke betering aan, door den Aartshertog te bepalen , wegens llet overrompelen vau Lel'den.

Doch XAXIMILIAA, eischte, dat men den Bisschop volltomen onderdanigheid bewi
jzen
en in al zi
jn gezag herstellen z0u; datmen de overeenkomsten met zi
jne voorzaten,
tle Graven van Rolland , bovenal hetverdra'
g tusschen svnox.p van D iepltolten rlLll,s

ranBourgondiè',nakomen,hem ter betering veertig duizendRi
jnscheguldensvoldoen ,
de gevangenen slaken , de uitgewekenen onder oorveede den toegang Jn de stad ver-

gunnen en hetvreemde kri
jgsvolk daaruitverdri
jven zoude. De Utrechtsche zaakgelastigden verklaarden zich nietbi
j magte,deze voorwaarden zonderovcrleg methunne
m eesters aan te nemcn , en verlieten Bruaeel. Xen wil, dat het berigtvan eene

nedcrlaag der Hollanders aan de F ccrê hen noople, de onderhandelingen af te bre-

ken (1). Aan hetinwilligen dezer voorwaarden wastrouwensook nictte denlken,
indien hetwaaris, datde Burggraafvan Montfoort,toen alvermogend in Utreeltt,
verklaard had , die stad veeleer te onderste boven gekeertl te willen zien , dan

onderlaetbeheerdesBisschops(2).
Ondertusschen hadden de Hollanders reeds eene maand te voren hettooneel des
oorlogs geopend. Op aanschri
jving van den Stadhouder zoosv van Zlftzïzw , werden
in alle steden en dorpen van Holland , deels vri
jwillig,deelsgedwongen, gewapende

manschappen tot dezen kri
jg bi
jeengebragt, in welken echter de Zeeuwen weigcrden
deel te nemen, daar zi
j dien niet alseen oorlog tegen den gemeenen vi
jand, maar
a1s eene veete tusschen Hoekschen en Kabcljaauwschen beschouwden(3). De poorters
van Ilaarlem , J msterdam en der steden van JFeet-Frie&land staken over de Zui-

derzee en bezetten den mond van deE em , om Jmerefoort den toegang afte sni
jden. Dordreeht,Delft,Lezden,Rotterdam ,denSccg enKeusden zondenhunne
mannen naar Gouda , waar zich LALAIXO bevond ,di
,e he
n naarI.
heeletein vaerde(1).

(1)Ikronb'
k ran 1481- 1483,b1.410-415.
(2)T.Bwszxrs,Ilist.Galtica,p.542.
(3)Oude.
501/.Dir.Ar/s.Div.XXXI.c.37.
jdersop 8000;deA'rozlz
(4)De OudeHoll.Dir.Kron.t.a.p.steltlletgetalderstri
-/
i-van
1481- 1483,bl.416,slechts op 3 of4000.
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Van hierruktehi
jopJatfaasaan,legdehetdorp grootendeelsin deasch,en lrolt,11
43
48
32
zonder vriend of vi
jand te onlzien, al pluntlerentle en verwoeslende veert totaan de j:x
.

Kaart,alwaar hetblolkbuis aan t1e Lek terstond geheelingesloten en meteen hevi- s
vi
jnmaand
gen aanval bedreigtl werd. De bezetting maakte door groote vuren laaren neteligen 1481
toestand in Utreeltt bekend. Terstond werden hier de ruiters en slalbroeders uit

Jmevefoorten Montfoortontbotlen, en al de dienslpliglige ingezetenen boven de
twintig en onder de zestig jaren oud gelastzich ltri
jgssraardig te houden. Vier en
twintig hondertlgewapende burgers, met e1fhonderd ruiters en stalbroetlers trokken ,

onderaanvoering van den BurggraafzAx van Montjoort, swEnEh van M ontfoort,
vlxcEx'
r ralt Szt
lcw:zliMrc/z, w ILLESX van W achtendonk en OIRK ran Z?
zïldzz, de
V -P
'-nHollanders te gemoet. Aanvanltell
jlt meende LAtAl.
5o, dathet, naar afspraalt, bl-s-maltnlt.

schoppeli
jke benden waren, maar weltlra van zi
jne dwaling overtuigd, schaarde hi
j
zi
în vollt in slagnrde en plaatste de slalbroeders, ten getale van achthontlerd man ,
%'

vooraan. De s'oorhoetle derUlrechtschen bestond insgeli
jks uit deze hulpltnechten,
welke hunne tegenparti
j nootlzaakten allengs terug te trekken. lnmiddelsrultle de
overige kri
jgsmagt aan, die uitllet geschuttler Hollanders hevig, maar metweinig
nadeel begroet werd, dewi
jl de stukken niet behool'
li
jk geplaalstwaren en 11e koels over de hoofden schadeloos heenAlogen. Hetwi
jken der slalbroeders,de moedige
aanval der Utrechlschen en het geweldig schieten uit het belegerde blelkhuis, verspreidden schrik en ontsteltenis onder de Hollanders, die spoedig lletbeleg opbralken
J
.
en in de grootste verwarring haar Ixheelsteln vloden. Voor die stad ecbterllield rAAxSERT MEI-LIwK met eenigeruitersdeUtrechtschen slaande en gafdaardoordenvervolgtlen

xi
janden gelegenheid teontsnappen,van welkeechterveleonderhetvlugten opt1e uiterwaarden verdronlken. Slechts zestig Hollanders waren in den slri
jtlgesneuveld,maar
daarentegen tweehonderd twintig , en onder hen mannen van rang en aanzien , gevangen genomen, welke met de buitgemaakte vaandels, bussen en hetandere veros'ertl

k-ri
jgstuig in zegepraal binnen Utreeht werden gevoerd, waar men het verliesvan
een der uitgetogenen te betreuren hatl. De vaandels werden naderhantl plcgtstatig
in de Buurkerk opgehangen , en t1e gevangenen tegen losgeld geslaalkt; doch eenige

van hen,op hun eereweord ontslagen,A'ergaten terug teltecren (1).
De gezagvoerdersin Utreelttkonden gemaklteli
jk bevroeden,dattle Statlhoudervan
Ilbltand deze netlerlaag niet ongewroken z0u laten. De stad werd derhalve zooveel

(1)Iironkj'k ran 1481-1483, bl.416-421. Oude f.
/b//.Dir.X,'o9?.Div.XXXI.c.37.
nEoa, p. 296. ll.sxox, Rer.B atar. Lib. XlI. p. 173. Utrecltt ontving aan loygelden 26966
pond van 14 sttzivers; bovendien genoot de llurggraal van clk gevangene den derden , en de rifl-

mcestcrVANswAsEwncltclldcn ticndcn penning. srltx.
ïw,Utr.Jccrl.D,111.b1.527 (2).
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j4,
3a- mogeli
jk versterkt en een tweede blokhuisaan de Fccrropgeworpen. DeUtrecht1482 sche stalbroeders, vereenigd met die van Jmerefoort, st
roopten zoo wel in het
N eder-sticltt als in Ilolland en persten de dorpen groote brandschattingen af(1).
Te vergeefstraden nogmaalsde drie Overi
jsselsche steden tusschenbeide, om eene bevrediging te bewerk-en (2). De vi
jandeli
jkheden werden aan den kantderUtrechtschen met te meer nadruk voorlgezet, naarmate hetgebrek aan levensmidtlelen hen

t0t dageli
jksclae uitvallen noodzaalkte, ten einde met geweltl tlatgeen te erlangen ,
wat hun, door des Bisschops verbod van toevoer, voor geld ontzegd werd. Op een

dezer rooftogten verrasten zi
j, gedeelteli
jk a1smelkvrouwen vermomd,de stad Naarden,vermoordden ellt die weerstand bood en plunderden wathen voorkwam. Bi
j het
naderen der Amsterdammers metde burgersvan JFeesp en M ulden , trokken zi
j met
een groot aanlal gi
jzelaars voor de brandschatting in zulk eene haastnaar Ctreeht'
terug,datzelfs een aanzienli
jk gedeelte van den buitachterbleef (32. Naareenandet
berigt echter, werd de geplunderde stad door de Utrechtschen aan de Hollanders vool

veertienduizend gulden afgestaan (1). Kort daarop geraakte kFageningen in handen
tler Amersfoorters,en werd doorUtrechtsche ruitersbezet (5).
Xiddelerwi
jlhad de Stadhouder van Rolland de steden Ixhaelstezn,Oudetrater,
kFoerden en W eesp van bezetting voorzien, en was met den Xarkgraafvan Antwer-

r en andere kri
jgsbevelhebbers nevensvier- ofvi
jfdlzizend mau
pen , PETIT swrzsAAh'
în het ontruimde N aarden getrolkken. Gloei
jentle van wraak en vlammende op roof,
plundertlen en verwoestten zi
jne benden hetplatte land totvoordepoortenvan Utreoht.
Het versterlkte E emne&, bi
jna ongenaaltbaar in den winter, werd stormenderhand
door lzem ingenomen , geplunderd en in den brand gestoken. Een geljk lottrof
Baarn en Soeet, welker inwonersmet hunne bestehavenaarJmeî-tfoortgevlugt
waren. Op hetzien der vlammen van het dorp W eethroek, snelden de Utrechtschen ,
26 v. doch ongeregeld en zonder krt
jgstuclat,den inwoners te hulp. Er vieleen bloedig geW in- vechtvoor, in welk de Hollanders volkomen de zege behaalden. Xen meent, dat de
term .
1481

(1)Krottt
jk ran 1481- 1483,b1.423. Oude#/1/.Dir.Arpzl.Div.XXXI.c.37. sraxzw,
Utr.Jaarb.D.111. bl. 528, welke uit de Kameraarsrekeningen m ededeelt, dat de stad van deze
brandschattingcn, na aftrek van den tienden penning voor den ridmeester, 13419 pond ontvangen heelk.

(2)Kront
j'
k ran 1481-1483, bl.423-4259 vergeli
jk bovenalsrRxwx, Ctr.Jaarb.D.111b1. 530.

(3)Kront
jk van 1481- 1483,b1.425. oude Holl.Dz
'r,Kron.Div.XXXI-c,38(4)uzow,p.296.
(5)Iironl
jz-mczl1481-1483,b1,427.

B E S V A D E R LA N B S.
overwinnaars de stad Utrecht, waar de uiterste verslagenheid heerschte, zouden be-1433-m

agtigd hebben ,indien zj,in stede van de gevangenen te plunderen,de vlugtenden 1482
onmiddelli
jk gevolgd en methen de poorten ingedrongen waren. Het getalder dooden, gewonden en gevangenen is onzeker, maar moet zeer aanmerkelt
jk geweest
zi
jn (1). Twee Burgemeesters en verscheidene regeringsleden waren in hetgevecht
gesneuveld ; het grootste gedeelte hunner manschappen echter was al s'lugtende in de
halfbevrozene moerassen en veengronden omgekomen. De gevangenen voerde men
naar H msterdam , en hetveroverde Ulrechtsche vaandel werd in de Oude Kerk altlaar te pronk gehangen. De Utrechtschen begroeven de dooden , welke men niet

herkennen lkonde, in Jfeetbroek en voerden de overige naarde stad,waarzi
j op de
N eude naast elkander werden gelegd ))even als visschen op een banqk.'' Uit hen

zochtelk zi
jne betrekkingen en besteldedie teraarde (2).
Den dag vöör dezen noodlottigen slag, wasExoElzBaEcuT,broeder van den He
'rtog

zAx van Klee
f ,in Utreeâtgekomen. DeBurggraafvan Montfoort, een grootgedeelte der Stichtsche Bidderschap nevens de steden Utrecht en Jmersfoort, vreezende dat zi
j, zonder buitenlandsche hulp, nietlang tegen de vereenigde magtdes
Bisschops en Aartshertogsbestand zouden zt
jn, hadden zich terverkri
jgingdaarvan bj
hetKleefsche Hof vervoegd, en, metbewilliging des Hertogs, den negentienjarigen
sxozx-sltzcu'
rvoorPostulaat-Bisschoperkend,onderverzekering,datookdegeesteli
jkheid
hiermedezou instemmen(3).Xetveelplegtigheidenonderhetgejuichdesvolkswerd hj
ingehaaldenop hetbisschoppell
jkpaleisnabjdeDomkerltontvangen (1).Daarhjechter
nogjongen onervarenwas,konde hi
jzelfslechtsweinigtolherstelderzaken inUtreeht
toebrengen,maarmen steundeopdenbi
jstand desHertogsvanKleef,van zt
jnebondgenootendeLuikenaars,en vanKoning xzooxwzzK XIvanFrankri
jk,denonverzoenli
jken
@

(1)Brcnxrlrsad uEozx,p.311. Eenigen begrooten ketgetalderomgekomenen op vi
jfofzeshonderd,anderen op duizend olvi
jftienhonderd. RrpotpsrsAoRxcou beweert,daterslechtstweehonderd en vtjftig zoo dooden a1sgewonden geweestzjn. NaarHEnl,p.296,werden meerdan
driehonderd Utrechtsche burgers gevangen gemaakt; de Oude # /1/.D ir.K ron.bl.386, spreekt

slechtsvan honderd,en deKront
j'
k mcs 1481- 1483,bl.431,van vi
jftiggevangenen.
(2)Kron%
j'k llcp 1481- 1483,b1.427-433. T.Bzslxrs, in 1.c.p.548. Oude #01/.Dir.
Aros.Div.XXXI.c.39,40. n.swol,Rer.Bat.Lib.XlI.p.173. HEPA,p.2K .

(3)Ziehetstaatsstuk in xzTrnzrs, Jnaleet.T.1. p.543 (1). :raxzx, Utr.Jccrâ.1).111.
b1. 534-543, 544 (1). UEPA,p.296. Verg.over de betrekking van Postwlaat, 2 /g. Gesclt.
.

#.Taderl.D.lI.St.1.bl.487. S(.II.b1.510.

(4)Kronù'
k ran 1481- 1483,b1.429. Oude #pl/.D ir.Kron.Div.XXXI.c.40.T.szslwrs,
Rist.Gallica,p.543- 518,557.
11 DEEL.lll STl7K.
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13
4382 vi
jand van hethuisvan Bottrgondin. lnzonderheid vleit
lemen zich metdehulp4an
dien Vorst, welke echter weldra een verbond met xxxlxxLlAwx sloot en den Hertog

van Kleef,de Luiltenaarsen deUtrechtschen aan hun lotoverliet(1).
Metvcrnieuwde woede werden van beide kauten de vi
jandeli
jkheden vx rtgezet. De
Utrechtscàen , voor eenen aanval op de stad beducht, versterkten zich en stalten den

L1ouwv.- Lekdi
jk door, hetgeen echtermeernadeelaan hetStçehtdan aan Ilolland veroormaand zaakte. Overstroomingen en rooftogten maakten het reetls zoo lang geteisterde gewest
1482 tot eene woesteng
g. oo Stadhouder LALAIXO verbrandde en vernielde alles wat in den

vorigen togttusschen Naarden en Jmersfoortwasgespaard gebleven. De Bisschop
verscheen metzi
jneruitersvoorUtreht,eischtedestatlop en beloofdeeengenatligHeer
te zullen zjn.Hetantwoort
lwas,datmen nienxandvoorHeer erkende, dan denJonkheer vAx KLEEF. De opgewonden burgers vlogen te Mr
apen en deden desnachtseenen

hefigen uitval, waarop de Bisschnp vôôr het dagen 4an den morgen metzi
jn volk
aftrok. Treurig ondertusschen was het in de statl gesteld. Bisschop ozkvlo had be-

werkt,datzi
j uit Ilolland en Gclre,zoo min alsuitde Stichtsche steden onderzt
jn
gebied, van ll
jftogtvoorzien werd, terwi
jlde watersteden van Noord-Kolland allen
toevoerlangsdeZug-derzee afsneden (2). De levensbeh'oeften stegen derhalve toteene
buitengewone duurie, en dagelt
jksstierven dertig ofveertig menschen doorgebrekaan
gezond voedsel(3). Daarenbeven had hetin dien.
sthouden vanzeoveelvreemtlknjgsvolk de geldmiddelen uitgeput. Om hierin te T'
oorzien , was reeds vroeger van de

rijke weduwen der aanhangers van den Bisschop en van veleburgers, welkezi
jne
zjde hielden, eene aanzienljke leening afgeperst, en ditinsgeljks, docb naarhet
schjnt met weinig vrucht, bt
j de kloosters beproefd. Ook hadden ongeveer zeshonderd burgerselk een pond groatopgebragt,ondervoorwaarde,datzi
j van krl
jgsdienst
verschoond zouden bli
jvenindien ditgeldbinnen zesweken nietteruggegeven wierd.De
voorwaardewerd niet,maar hetgeld wel gehouden en besteed , om zich vrienden aan

hetHofvan xxxlxtLlAAx te v'
erwerven (1). Thanszond men zAKos van derGraft,
een lombardhouder, naar Keulen,om lj'frentea ten hste der stad le verkoopen. Hi
j
misteechterzi
jn doel, dewi
jlmen wistdatde meesteri
jke lieden uitUtreohtgewe(1)m nslxrs,Il%&t.Gallieq,p.559. :vaxu ,lA..Joarh D.1H.bl.>J.
(2)vzurs,Ckron.v.Boorn,LL 126. BA.
AwpT,#zd:.r.Enkk.bI.44.
(3)T.wlsxxrs,Hist.Gallica,p.550. Kronj-k r.1* l- 1a ,bl.* 7-439. Dezeschrjver,
ongetwi
jleld een oogretuige,verhaalt:nvt- œn maeltyt,diemen teerdebinncn Lïtrechtsontler
wyn tedrincken,mostmen geven tweestuvers endea'
lledipc wasduerdaerna-''Een bewi
jsvap
(Ie grootewaardedesrldsin dieti
jdO.
(4)Kronl
jk rcn 1481- 1483,bl.404,405.

D E S $rA D E R L A N D S.

ken of gedood waren. Xet weinig gunstiger uitslag tracbtte nu de Raad door het14,
33-.
1482
verkoopen van eenige der geringste ambten, in de dringendste behoeften te voorzien.

Totovermaatvan ellende, ontstond tusschen dewereldli
jke magten degeesteli
jkheid
roole onmin en verdeeldheid. Destedeli
jkeregenten,wellte EXGELBRECIITvan Kleef
t0tvoogd en beschermerhadden aangenomen,trachtten deGeesteli
jltenaan lesporen,
om met hen zamen te werken tot het opstellen van eenige punten van beschuldiging 21v.
Louw-

tegen nAvzn van .
'o?zrvozltfïâ', en hem op nieuw bi
j den Aartsbisscbop van Keulen ,maand
of aan hetHofvan Rome aan te klagen. De Geesteli
jlten konden hiertoe nontlebe- 1182
sluiten ; doch de gezagvoerders met eenige ruiters stormden na den vesper in de kerk
en dwongen hen m et ))geladen bussen en armborsten'', de punten van beschuldiging

teteekenen en lebezegelen (1).-DeBisschop,hiervan ontlerrigt,zondterstondwII,LEM BUSER naar Rome, om zi
jne zaak te bepleiten en lietalom inhetStlklttde
goederen der geesleli
jkheid aanslaan. Tevens werd deLek.teJFl
j'k :f
@
j Dauretede
metpalen en ketenen afgesloten , om te verhinderen , dat de stad Utrecltt door vaar-

tuigen uitKleef van lt
jftogtvoorzien wierd. Dit bragtnatuurli
jk dc Utrechtenaarste
meer in de noodzak-eli
jkheid, om zich ttien metgeweld te verschaFen. De dorpen
N oordeloos en Benekoop werden , ondanks eene brandschatting, door hen geplun-

derd,en op eenen strooptogtte Breukelen namen zt
j den gehaten Xaarschalk rltEnzRIK.v'
rzx HAM gevangen, dien men naauweli
j
'ks in Utreeltt voor de woede des
volks konde Gschermen (2). De Bissclloppelt
jken behaalden nu en dan insgeljks
eenige voordeelen, maar konden niet beletten, datde Utrechtsche en Amersfoortsche 21,,.
r Skpr
ruiters zich van A ï
y'kerk meester maakten. Den volgenden dagkondigdeEwoEl-sazcu'
clo
mk'.@

nan Kleef, a1sbeschermheervan Utreeht, den Bisschop opcnll
t
jltden kri
jg aan,en
hi
j, de Raad en de Burggraaf van M ontfoort zwoeren elkander plegtig noch met
den Bisschop , noch met den Aartshertog , buiten onderlinge goedkeuring, vrede te

sluiten (3).
Spoedigechterwerd,doorbewerking van eenigeGeesteli
jken,teSehoonkoven eene
dagvaart gehouden en tusschen den sladhouderIzkxzalwo me1 de Hollandsche steden ,

endeafgevaardigden vanssozxasazcn'
rvan ff&d/,van Utrecht en Jmersfoorteene
vredesonderhandeling geopend , die noglans'vruchteloos eindigde. Het vernielend

vuurdesoorlogswoedde wederzi
jdseven laevig voort, en meer dan tweeduizend landlieden, van have en goed beroofd, vlugtten in Utrecht, waardoor de levensmiddelen

(1)Kronù'
k rtt'l1481- 1483,b1.439-441. T.:zslwrs,Ilist.Gallica,p.556.
(2)Kronî
j'k ran 1481-1483,b1.441-442. T.swslxrs,Ilist.Galhka,p.554. Zicoverdezcn
rREDEBIK rTEX IIA.
M,Ilruxwx,Utr.Jaal'b.D.l1.la1.477,I95,522.

(3)Kt-ontjk mczl1481 1483,bl.443,444.
16P
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1433- toteen geweldigen prijs opstegen. De Utrechtschen overrompelden door verraad van
1482

zekeren GfzsBEh'
r van Wceœf, de stad K ianen alwaar zich eenïge Stichtsche ballingen

onthielden,engeraaktenbi
jverdraginbezitvan hetri
jkeslotBateatein, Averwaarts
l1
7
'
'
'
f
l
e
bur
g
e
r
s
v
a
n
Fz
a
ne
n
i
n
d
e
r
i
j
1
hun
n
e
ko
s
t
ba
a
r
s
t
e
g
o
e
deren en kleinooden geborgen
uenteluaand hadden. llet slot werd geplundertl en de statl tloor tle ruiters, die er zich meester
1482 Van gemaakt hadden , ten koste der inwoners bezet. Eenige maanden daarna kwam
J'ianen weder aan xvAshAvsx, den oudsten zoon des overledenen Rzlxoro van Breddr/d:, welke 'daarvoor aan den ridmeester vlwcEw'
r van Zmanenburg A'ierduizend

vierhontlerd Rjnsche guldensmoestvolgoen, welke den ruitcrs, indien zi
jde statl
bemagtigden,beloofd waren (1.
).
Ondertusschen had de Raad van Utreeht ter beslrjding der oorlogskosten zoo vele
jkstusschen de negen-en tienduizentlRi
jnscheguldens
li
jfrenten verkocht,daterjaarlt
voor uitgelkeerd m oesten worden. Het gemeen morde luide over de drukkende lasten
en sloeg tot oproer over, toen m en vernam , dat de regering besloten had, den gehaten I'
REOERIK UTEX uxx voor tweeduizend Ri
jnsche guldens te ontslaan, om daar-

medp (Ie ruiters, welke Fianen verrast hadden, althansgedeelteli
jk, te bevredigen.
16v. De gilden , in wier handen UTEN uAix gesteltlwas, hierover verbitterd , sleepten hem

tlrasm.uitzi
jne gevangenis van de St.Katharina poort naarhetraadhuisen dwongen schepenen,hetdoodronnis overhem uitte spreken ,hetwelk onmitldelli
jk methetzwaard
voltrolkken werd. Nu eischte men rekening en verantwoordingvan de stedeli
jke ontvangers, welke zich tot dateintle naar de St.Katharina poortmoesten begeven. S0mmigen spraken zelfs van den Bisschop weder in te roepen , tloch EwIAELBRECHT van

Kleef stelde de misnoegden meteenige vaten bier tcvreden. Het volk zwoer hem op
nieuw hulp en trouw en ging uiteen. De ontvangers werden ontslagen , zontler evenwel rekening afgelegtl te hebben , en een en twintig goede mannen uit de gilden
aangcsteld , om de regering met hunnen raad te dienen , zonder welken niets mogt

verrigt worden (2).
De herstelling derinwendige rustverschafte den Burggraafvan M ont
foort gelegenheitl,om een aanslag tegenDordreclttte ondernemen,waarllj meteenige burgersin
t

tverstqndhouding stond. Met duizend ma= , zoo stalbroedersalsUtrechtenaars,wien ieder

vier eù elken hoofdman zesRi
jnsche guldenswaren toegezegd,mitszi
jzichvan plunderen onthielden, kwam hi
j een halfuurbeneden Seltoenholten, waar hem schepen
(1)Kronb'
k ran 1481- 1483, b1.446-455,475. T.Blslxrs, Ilist. Gallica, p.551- 554
z. A.J-xvols, de Orig. et A ei. Gest. D om .de Bred. p.735- 739. nlpA, p.2X . Oude # ://.
D ir.A rpl.Div.XXXI.c. 42.

(2)Iironb'
k ran 1481-1483,b1.455-458.

Y A D ER L A N D S.
zouden wachten , om de Lek af te zakken. Hl
j vond er echter niet meer dan vier14
13
43
82
in gereedheid. Xet drie dezer schepen stevenden w xlux-zx van Y ccAldwdpwk en

tweehonderd tachtig stalbroeders, dewi
jl de wind unstig M'as, terstond naarDordreeht. De Burggraaf zelf begaf zich rnet honderd man in het vierde schip , om hen

tevolgen,doch trad wederaan land,toen de overigen,welke op den di
jlkgeschaartl
stonden, hem toeriepen, dat hi
j hen verkocht en verraden had. Xen beslootnaa''
Utreeht terug te keeren, verbrandde eenige huizen nabt
j Schoonltoven en roofde
een groot aantalvee. De bezetting van Sehoonhoven vervolgde wel de Utrechtschen ,
doch moest na eene hevige schermutseling onverrigter zalte terugtrekken. Gelukkiger

waren de ruitersvan Ilkselstezn , welke bi
j den Nzeulmen Dam de benden van
MolTFooRT overvielen en noodzaakten met achterlating van den buit, over de F ccrf

naar Utrech,t te wi
jlten (1). W ILLEAI van W aclttendonk bragt inmiddels zi
jne
vaartuigen voorDordreeht, doch daar het geli
j verloopen was, slechtséén daarvan
aan den steiger. 0ok werd de aanslag door den portier,dien men welgerde hetschip

te laten doorzoeken ,ontdeltt. VAx wAcu'
rEwnowx stak vanwal, ontscheepte zi
jn volk
bi
j Rottèrdam en ltwam langs Gouda en Oudewater, waar hi
j metde poorlers en
huurbenden in een scherp gevecht geraakte, niet zonder verlies van volk te Utreeht.
Den schoulen van ecnige Zuid-llollandscbe dorpen , welke hem voortgeholpen , en
sommigen Dordtsche poorters, die in het verraad gedeeld hadden , werd sedert het
hoofd voor t
le voeten gelegtl(2).
Onrtlu , wrevel en misnoegen heerschten in Iltreeht. De vrouwen , wier mannen
en kinderen in het gevecht tegen de Hollantlers gesneuveld waren , noemden den

Burggraaf, zelfs in zi
jne tegenwoordigheid, een bloedzuiper, om wienswille hare
dierbaarste betrek-kingen opgeofferd waren , en eischten op beleedigenden toon . dat

hi
*
jhaarmoestte elen geven,want datzi
j van honger stierven. De Burggraafbezigde
geweldige midtlelen , om zi
jn gezag te schragen. Ht
j ontbood stalbroedersuitAlont- 19v.
foort en bezetle hetplein voor het stadhuis metkri
lgsvolk en bussen. Den Raad,Bl
eil
1o
48
:nop zi
%i
Jn bevel door den Burgemeester bi
jeengeroepen,gelastte hi
j een achttalpersonen
uitde stad te bannen, welke onder oorveede en op verbeurte van hun li
jf beloven
moesten,vi
jfmi
jlen van Utreeht te bli
jven. Ditgeschiedde. Hierop werd metlklolkkengeluiafgekondigd, datalde overige ballingen zich ondervri
jgeleidenaarFveden.

daal moesten begeven en oorveede doen , op verlieshunner goederen. Velen gehoor.

zaamden,maarmogten nietin Utrecht terugkeeren, vöör date1k, naarzi
jn vermo(1)Kront
j'k rcAl1481-1483,b1.458,459.
*
(2)Kronl
jk ran 1481- 1483, L1.459-461. Oude #0//.Dz.r.ltron. Dlv.XXx1. c.43,
.

Ilm'yixwvcK,Beschr.:?.D ordr.b1.324. szI,E>,Beschn r.Dordr.bl.7:8.
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1433- gen , aan de stad geld had voorgeschoten. Velen weigerden zich te ontlerwerpen ;
1482 hunne goederen werden echter niet verbeurd verlklaard, maar hunne jjukzeu met
krjgsvolk bezet. Tot afschrik van anderen, werd zekere JAx van Oyekzoon welke
zich metwoorden tegen vAx MoxTFooaT A'ergrepen had ,op de N eude met het zwaard

#estraft. Sinds dien ti
jtlwaagde het niemand, zich in hetopenbaar ten natlcele des
Burggraafsteuiten (1).
T0tbevestiging derinwendige ruststrekte,bovenalbi
jhetsteedssli
jgende gebrek,
cene aanzienljlke hoeveelheid rogge en ongeveertlriehonderd ponden zilver van den
Hertog van Kleef,welke metveelgevaaren moeite wertlen binnengebragt, naardien
de bisschoppelt
jke ruiters, die doorhet geheele Neder-stzeht zworven, en de Hollanders uit Naarden den toevoer belemmerden. Het wederzi
jds rooven duurde
niettemin met verhoogde woede voort en gaf aanleiding t0t vele bloedige schermut-

selingen, die niets beslisten maar de ellende van dezen woesten burgerkri
jg ten tol)
voerden. De Hollandersen Utrechtschen begonnen eindeli
jlt naarvredete wenschenJAKOB van A:zzlerwz
/mccl, doctorin de godgeleerdheid en prioor te Sehoonhoven , een
vredelievend man, trad a1s mitldelaar op. en bewerltte eene bi
jeenlkomstte ïFoerden.
Hier verscheen de Stadhouder LALAIwO metde afgevaardigden der Hollandsche stcden ,

en de gevolmagtigden van >:XIA>:LBRECIIT van Kleef., van Utreeht en Amersjoort.
Xen ltonde totgeen vergelt
jltgeraken, doch bepaalde, om tegen de hclft van llonimaand in den stzccg de onderhandel
ingen tehervatten /
y2).
e
ene
s
poe
di
ge
v
er
e
Fe
ni
ng
van zaken het mepste beOngetwjfeld had Utreclttbj
lang. De stalbroeders Speelden er dcn meester en pleegden vele ongeregeltlheden.

Gelastom metcen gedeelte dergewapende burgeri
j lt
jftogtuitJnlersfoorttegeleiden,weigerden zi
j dit,ten ware men hun eerst de soldi
j voldeed. Op toespraak van
den Burgemeester zAx DEcowlxc troklken zj evenweleuit,maardwongen, aan den
Amersfoortschen berg gekomen ,van de beide burgerhoplieden OERRIT zouoExBAxacu en
TYMAN YSBRAXTSOON,debelofte hunner soldi-jbetalingaf,onderbedreiging,zich anders

bt
jden vi
jandtezullen voegen. Zl
jvervulden toen de opgelegdetaalt,enom hen te
bevredigen,slootde Raad eeneleening van eenige duizenden Ri
jnsche gtlldensmetde
gegoedste inwoners der stad tegen meer dan twintig ten honderd in hetjaar. Hun
overmoed en roofzucht bragten niet zeltlen het gemeen in beweging. Eens geraakten

.j
zi
j bi
jdeSt.Jakollskerk ,OnA het stelen eenerkoe,methetvolk handgemeen, waarbi
drie Personen het leven inschoten. De burgers, die zich in de kerk bevonden ,sloten

OP het vervaarli
jltgeraas (le deuren,welke de stalbroeders, de vlugtentlen achtcr(1)Kronb'k van 1481-1483,bl.463,464.
t2)Kronb'
k van 1181- 1483,bI.462,464-470. xlTTlzxvsia Jnalect.T.1.p.563 (1).
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D ES Y A D ER LA N D S.
A'olgende, openliepen en in de lterk zelve een man doodschoten. Hierop begaven 14331482

zi
j zich naar het raatlhuis; er werd met hen onderbandeld en zj troklten af,
zonder dat men het waagde de schultligen te straffen. zulk eene toegevendheitl
versterkte slechts hunne stoutheid ; en toen eens de Ilsselsteiners tot veor de poorten van Utreeht zelfs het Tee wegrooftlen, konde men hen niet achtervolgen ,

dewi
jl de stalbroetlers nietwilden uittrekken vôör zi
j betaald waren. De onwildezer
lastige gasten begunstigde daarenboven de ondernemingen der Hollanders. De Stadhouder xzALxllo veroverde en verbrandde de sloten Ilarm elen en ter S'
ccr, welke
aan olzsBREcu'
r en OIRK van Zailen , groote tegenstanders des Bisschops, behoorden.
Het innemen van H oorn door de Hoeksche ballingen , noodzaakte hem echterden Terderen togt lest
aken en naarIlollandterug tekeeren (1).
Terwi
jlhetslot ter Sccr overging, werd de toren en kerk te Bqrneveld in de ll1o6oivn.aFelulre door zkx v'
kx SCAFFEIZAAK , een hopman in dienstvan oAvro van W ozzrgpel#ïl, 1482

en negenlien stalbroeders ingenomen. De Amersfxrten en Wi
jkerker: brengen er
weldra eenige bussen voor en G schieten hevig den toren, waarbi
j vier of vi
jf der
verdedigers sneuvelen. Xen wil zich bi
j verdrag overgeven; hetwordt toegestaan ,
mits men SCAFFELAAR uitde ki
jk- ofklokgaten naar benetle'
n werpt. Zi
jne lotgenooten
weigeren ditmetverontwaardiging;maarhi
j,a1seenanderecvavlvs,roeptuit:))Spitsbroeders! ik moet tx h eens sterven ; ik wi1 u in geene engelegenheid brengen ,''
klimtop den omgang destorebs, zet de handen in de zt
jden en springtmethelden-

grootheid onderde verbitterde vi
janden,diehem wreedeli
jk afmaken (2).
Op denzelfden dag werd debesprokene bjeenkgmst in den #cc# gehouden, alwaar ook de afgevaardigden van Bisschop pAvlb verschenen. De onderhandelingen
liepen uit op hetvoorstellen van eenen wapenstilstand , en om hetG slissen dergeschil-

len aan achtwederzi
jdsche scheidslieden op te dragen. overdeze punten zou menden
tienden van Oogstmaandnaderonderling in #- Hqag beraadslagen (3). De vi
jandeljkheden wertlen intusschen voortgezet. De Burggraaf van M- tfoort roefde ongehinderdin deomstrekenvan Oudewater,dewi
jldekrtjgsbenden vandaarvoorHoorn
getogen waren. De landen van Ilage&teln en Kuzlenbt'rg werden door de bezetting

van Schoonremoerd deerljk geteisterd. Uit wraak en verbolgenheid nam zAspza,
Heer van K ullenhurg , stormenderhand de kerk 4an Sehoonremoerd in beziten tle
bezetting gevangen , die ontler oorveede werd ontylagen , maar hter veel ltwaads be-

rokkende,vrienden noch vt
janden sparende. Daartegen maakten de Bisschoppeli
jlten
(1)Kron%
jk ran 1481- 1483,b1.470-474.
(2)Krontjk ran 1481- 1483,bl.475.
(3)Kronjk rczl1481-1483,b1.481,
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14
33
- zich door verraad meester van hctslot Gerestezn , staken hetin den brand en bragten
14
82

den buitmetde gevangenen in W ç
jk Jz
l-Duuretede. Even weinig diende den Utrechtschen het geluk in een bloedig gevecht metde llsselstei
nersbi
jIatfaae, waar
zt
j hetknorn, om hetwelk zj uitgetogen waren, moesten achterlaten (1). Doch ondanks deze rampspoeden , ondanks hetimmer stl
jgende gebrek, wisten ExozlzBazcxl'
r
van Kleef en de Burggraafvan Montfoort hun gezag in Utreeht te handhaven.
Deregering moest hun in alles te wille zi
jn, en nietzelden naderde hunne overredingskunst de grenzen van willekeur en geweld
Zootraden zi
j eens methunne geharnaste knechten den raadzaalbinnen en stelden den Raad voor,
eenige aanzienli
jl
ke
27 burgers en burgeressen , die hun in den weg stonden , vi
jf mi
jlen van de stad te
v. bannen; het sprak van zelf, dat een wensch
Hooi
m.
, op die wi
jze geuit,nietkonde gewei1482 gerd worden (2).
.

ln dezen staat van zaken kwam te Utreeht eene bulle van Paus sxxTcs lV .

ongemeen scherpe bewoordingen worden ExozlaBalcxlT vanKleef en de stedeli
jk-e regering daarin gelast, de reeds aangeslagen goederen van nAvln van S/urgpzldïl'terug
te gevcn en hem , als hunnen wettigen Heer en Herder,volstrekte gehoorzaamheid te

bewi
jzen, hetgeen ook allen ingezetenen wordtbevolen. Z'i
j, welke na verloop van
weinig dagen ditgebod nietopvolgden,zouden in den k-erkeli
jken ban vervallen, en
de steden Utreeltt en Jmersfoort,bj volharding in hare ongehoorzaamheid, onder
1 v.
Oogst- den groot
en kerkban (Interdiet) gebragt worden (3). De Paus verklaart, dathj

maand.))deze jlulle uit eigen beweging en zonder voorkennis van Bisschop nAvzo gegeYen heeft.'
' Anderen integendeelmelden, dat zi
j op 'sBisschopsdringend verzoek

uitgevaardigd is(4). Hoe ditzi
j, de Utrechtschen bekommerden zicl
z weinig over
ditpausll
jk bevelschrift. Eenige burgers zelfs verkondigden openlt
jk van de preekstoelen, dat deban nietste beduiden had. En toen deGeesteljlken dekerkdiensten
begonnen te staken, vlogen driehonderd gewapenden naar de plaats van het Domkapittel en dwongen hen, onder bedreiging van den dood, de di
enst onmiddelli
jk te
hervatten (5). Later echter werden de D0m en Sl. Janskerk gesloten , doch de

Kaùoniken waagden hetniet,de wezenli
jkeoorzaak daarvan op te geven, voorwen-

(1)Kronù'
k wcl 1481-1483,bl.477-481.

(2)Kronq'k ran 1481- 1483,b1.479.
(3)XEOZ,p.297-303. T.szsxxrs,Hist.Gallica,p.562.
(4)Bataria Sacra,D.Il.bl.488. wàGEslz:jD.1V.bl.218.
(5)T.Blslxrs,Sùf.Gall.p.564.
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dende, dat zii door hunne Proosten belcedizd waren en geene eerveraoedina konden 1433~
b
b
1482
erlangen (1).
"J

'Heviger dan ooit was thans in

de

regering zond

Ü

ireclit de verbittering tegen den Bisschop , en

geene afgevaardigden naar de vroeger hepaalde Lijeenkomst in

den Haag, welke alzoo vruchteloos eindigde.
die

door

tusschenkomst der

drie

Nu beproefde

Overijsselsche

steden

in

DAVID

van Bourgon-

onderhandeling met

de Utrechtschen tc treden, wier eischen echter zoo builensporig waren , dat aan
geen vergeljjk te denken was,
deed

ENGELBRECllT

Gesterkt door krijgsvolk van den Hertog "an Kleef,

onderscheidene strooptogten,

roofde tot ondcr de paarten van

N aarden en Iegde .dmeroneen , in spijt van zijn woord en zegel,
in asch.

Met

zes duizend

bezetting Utr eclit
was ,

bemagtigen,

dat zij aangenomen waren
Dagelijks

sloeg

hij

veel overlast aandced.

stormenderhand

stormen.

Inan

hadden

maar

het beleg

voor Llsselstein ,

lUen wilde de stad,
de Kleefsche

gcdeeltelijk

welke

hulpbendcn

om in Holland te stroopen,
er bloedige gevechten plaats,

welks 26 Y.

niet sterk

I~~~:l~l

ga ven voor , 1482

niet om steden te beterwijl

FRl~DERIK

van

Egmond inmiddels te Schoonhoven volk bijeen bragt om Llsselet ein te ontzetten.
Op dit herigt braken de Utrechtschen op, meer dan hunderd \ijftig dooden achter- 6 y:
Iatcnde,

Herfst-

Tijdens het beleg hadden hun de Amsterdamrrlcrs omtrent de Eem twee maand.

schepen met mond- en krijgshehoeften uit Overfjssel, tel' waarde van twee duizend
hisschoppel~ke

Rijnsche guldens ontnomen ; en de

benden verscheidene ,vagens met

lijftogt geroofd, doch alles hrooddronken verdorven : het koorn over de heide gestrooid , de boter in het zand getrapt en de vaten bier den bodern ingeslagen (2).
was tevens op begeerte des Heeren van Ravenstein, cen oom van
Klee! en vollen neef van
afgevaardigden

te

'8

DAVID

oan Hourqondie,

Hert ogenbosch.

gehouden.

ENGELBRECHT

Er
van

eene bijeenkomst van beider

Van de zijde van

ENGELBRECHT

werd geeischt, dat hem de steden Tltreclü , Amersfoort en Rhenen met de Maarschalk-ambten lvierden afgestaan, en dat de Bisschop aan deze

niets anders hehield dan

W iJoh bij

zijde des IJ8sels

Duurstede en de overige goederen, die weleer

den Heer van Gaasbeek behoord hadden.

Teregt gaf de Bisschop zijne verwendering over

dien huitensporigen eisch te kennen, welken hij, zelfs hij den hesten wil, buiten toestemming van de drie Staten des St iclüs konde noch mogt bewilligen.

De onder-

handelingen liepen derhalve weder vruchteloos af (3).

(1) v,

Aant. op Bata», Sacra , D. 11. hl. 498 (3).

RHYN,

(2) Kronijk van 1481-1483, hl. 484, 485, 486. Oude Holl. Di1', Kron. Div. XXXI. c.46.
(3) Kroniik van 1481-1483, bl. 486-488.
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331482

18 v.

De kri
jgsmagtte Scltoonltoven en indenomtrekbi
jcengevloeid,bestonduitongeveer
achtduizentl man uit de Hollandsche stetlen en dorpen , vierduizend gehuurde voetknechten cn driellonderd ruitcrs. Dit leger, nu niet noodig om llsneletein te ontzetten, trolt ontler bevel van den Stadhouder LALAING , JAN Cn PREDERIK T4n :1#-

Ilcrfst-mond,den Graafvan Solre,een bovenlander, en VETIT sAl-zzArx,naarIttt
faaeen
mn
ndslocg het beleg voor het slotK '
rooneategn , datreeds den volgenden m orgen zich over14a
82
gaf en verbrand werd. Na werd het blokhuis op de Fttc'
rz belegerd en hevig uit
slangen en kartouwen beschoten. De Bisschop van Utreeltt zond den belegeraars

twee mortieren, doch de bommen, van wclke men bi
j die gelegenheid heteerstin
onze geschiedenis gewag gemaakt vintlt, rigtten weinig schade aan. Eene bus, ze28 ventien voetlang en welke zware kogels schoot, werd van Gorznehem , waar Hertog
v.
tlerfst-KAXEXZ haar uitZutplten gevoerd had , voor het blokhuis gebragt en noodzaakte het
maznd' ldra tot de overg

we
ave. De bezetting bleefgevangen en desterkte, rjkeli
jk voorzien
van geschut,wapenen en mondbehoeften,werd metden grondgelt
jk gemaakt. Slechts
zeven man aan de zi
jtle derHollanderswaren gesncuveld. Hetheirtoog opOadewater
terugcn ging,daarhetnattewede*rdewegenonbruilkbaarmaakte,spoediguitcen(1).
.

6v. Terwi
llmen hier nog vertoeftle, daagde zAx van Egm ond den Burggraaf yan Ilont-

Wijn-fook-t totcen tweegevechtte paard uit; wie verwonnen wierd zou den overwinnaar

maand.d
uizentl kroonen of de waarde van dien tot losgeld uitkeeren; de Burggraaf echter

bleefhetantwoord schuldig (2). *
Hetgedurig waken tegen de plunderende aanvallen der bisschoppell
jkehuurbenden,
de dringende noodzakell
jkheid van zelf op rooftogten uit te gaan, en de onwil der
stalbroetlers,hadden vermoetleli
jlt de Utrechtschen verhinderd,om hetontzetvan het
blol
thuis aan de Fccrf te beproeven. Het uitzigt voor hen wertl h0e langer hoe

donkerder, en hetgebrek in destad steedsni
jpcnder. Hetmisnoegen desvolksliet
14 v. zich luide hooren , tocn eene vredesonderhandeling met den Bisschop te Jferhhoven

Avijn-doorbedri
jfvan den Utrechtschen afgevaardigde ozhalTzornzwBkrciwasafgesprongen.
))W 1
).willen vrede hebben,,, was(j; ajgemeene kreet, ))ofonsdoodvechten; hetis

maand.

beter ons dood te vechten dan van laongertesterven.'' DeRaad nam nu de geeste-

li
jkheid in den arm , om eenen zoen metden Bisschop te trefl'
en; maar ook ditliep
vruchteloosaf. Kortdaarna werd op aandrang derdrieOveri
jsselschesteden,teKalkenemaard eene bi
j
.eenkomst, doch alleen van bisschoppelt
jlte en Kleefsche raads2
Wi
9j
%n. lieden gehouden. Deze laatsten stelden vi
jfpunten als vredesbedingen voor: 1O.s>maand.

(1)Kronb'
k ran 1481-1483,b1.488-491. Oude f'lnll.Dir.Kron.Div.XXXl.c.46.
(2)Kronnk Tan 1481-1183,b1.491,

1)E S 5'A 1)E ftL A N D S,

GELBRECIIT TG1%Kleef zou hetwereltlli
jk bewint
lover Utreehten Jmeràfoort5'Oe-14
13
43
82
ren; 2o.na 'sBissclaops dood, z0u hi
j door de drie Staten en de drie steden van
Overl
jùsel op dcn Utreclalschen zctelbevestigd worden; 3O.hi
j zou aldebisschoppeli
jl
keinkomsten aan deze zi
jde desIlssela genieten,en indien deze niettoereilkend
waren om zi
jnen staatte onderhouden, bovcndien een jaargeld uit hetBoven-stieltt
en een der Stichtsche sloten , hetzi
j ter Sbrœr ef Jllcottde ontvangen; 4?.de Bisschop z0u eenealgcnzeene lkwi
jtschelding verleenen en alle miscladen tegen hem befaan , vergeven ; 5O.de ballingen zouden onder oorveede, naar gewoonte tler statl

Ucpeehs,terugkeeron.- lletVerWerpon dezerToorWaarden ko13tle Welniettwi
jfelachtig
Zi
J*n; 0n indertlaad, men ZOt1bezWaarli
jk zjne eischen stouter hebben kunnen opYoeren , zelfs wanneer de Bisschop eel)gevangen man geweest ware. Niettemin wcrden
4 v.

zij op eene volgende zamenkomstte W agenzngen ,waar zich ooltde zaakgelastigdenslagtm.
<an Utrecltt,
H mer&foorten Montfoort bevonden, hcrhaald en natuurli
j'k Weder 1482
verworpen. Xen beweerty, dateene verzoeni
ng evenweltotstandgebragtzouzi
jn,indien
deUtrechtschen van hunnen bondgenoot, den Hcrtog van Kleef,minderafhanltelj'k
geweest waren en dc aclat of negen m annen , wclke in Utreeltt llet gezag voerden ,
den Trede gewenschthadt
len. Xaar zi
j wantrouwden denBisschop,wiensheerschzucht
hetStzeltt tot ecn tooneelvan verwarring en ellende maaktc, en die eeden en beloften

sclzontl,hoeveelzegelen en brieven hi
j o0k geven mogt(1).
Hetverboncltusschen nxlxxlxzrlAwx cn den Koning van Frankri
jk te Atrecht ge- 23v
.

slcten , deetl echter weldra de Ulrechlsche gezagvoerders crnstig aan eene verzoening W internl.
met den Bisschop denlken. In dit verbond was bedongen , dat rooEwzzm Xl den

Ulrechtschen geenen bi
jstand zou bietlen;daarenboven sleldc de A'redemetFrankrg
jk
MAXIMILIAANin degelegenlaeid,grootermagttegen hen te ontwikkelen (2). Van de
oprnerige Luikenaars, door den Aartshertog kort te voren bedwongen, konden zi
j
even weinig hulp verwachten (3). Daarbi
j nam in tle slad hetgebrelten gemorvan
ti
jd totti
jd toe. Doorden kri
jg waren de weinige veldgewassen vernield, welke het
bi
jzonderonvruchtbare jaar, waarin men den zomer naauweli
jl
tsvan den winter kon
onderscheiden, laad opgeleverd (4). De strooptogtcn werden nietalti
jd metden gewenschten uitslag bekroond, en eene roofbentle uitM ontfoort werd door de burgers
van Oudematqr, welke de kerk teLg-nsehoten , waarin zi
j gevlugt was, in brand

(1)Krong'
k van 1481-1483,b1.492-496.
(2)wzGEwwau,D.lV.b1.220-223.
(3)KronI
j'
k rc'z1481 1483,b1.486.
(4)oude.
Spl/.Div.Kron.Div.XXXI.c.49.
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14
13
4382 staken, ten deele gcdood, ten deele gevangen weggevoerd (1). Daartegen maalkte
14v Exozl-snscuTvan Kleef zichbi
Jverrassing meestervanRhenen (2).DeBurggraafxan
Skper
ok-M ont
foorthaddoordendoodvandentltrechtschenSchepen-BurgemeesterzAxDEcollwcx,
lm.
.

.

.

1483 eenenwakkerenaanhangerverloren. Zi
lninvloedverminderdedageli
jlts,en EXGELBRECIIT
van A'
-J::/ zelfsonderschraagde den Raad tegen hem bi
j de benoeming eens nieuwen
Burgemeesters(3). Ditstrekte hem welligttcn spoorslag,om meternstaan denvrcde
te arbeiden en tot dat einde eene vergadering van de voornaamste bewindslieden te

beleggen. EwGExzBazcur van Kleef bevond zich op dien ti
jd elders, en de meeste
21v. stalbroeders waren om hout naar Breukelen getogen. Eenige burgers, wien de langGrasm.durige OOr10g verdrootj maakten 5'an deze gelegenkeid gebruik en sloten het lkapittel-

huis Waar de bi
jeenkomstgehouden wertl, onder hetwoestgetier: ))Vrede, vrede!
Wie Vrede hebben wil,lkome op deze plaats.'' Velen voegtlen zich bi
j hen en noodzaaltten, onder aanvoering van zAw van Wzzz
rzcxtft)'k, hettoeschietende paardevolk,
rel-zige A/lzrlerâwgenaamd, na eene kleine schermutseling te wi
jlten. Hetkapittellluis wertlechtcropcngcslagen, doch Mowr
rFoohv en de anderen, zoodra zi
j zich vertoondcn om te ontvlugten , in hechtenis genomen. De burgers, thans geheel meester,

vereenigden zich met de geesteli
jkheid en zonden bode OP botle naar den Bisschop,
Om Zgno
#@ komst in de stad te.bespoedigen. Hl
j verscheen in den avond, verzeld door
driehontlerd man te voct en vi
jfendertig te paard,waaronder twintig ofdertig ballingcn. Xen weigerde hcm echter binnen te laten , vllrdat deze laatsten oorveede ge(laan , dat is plegtig gezworen haddcn , geen wraak le nemen over hetgeen hun mis-

daan was. Hierop werd hi
j door hetvolltmetfaklkelsen toortsen ingehaald en naar
hetbisschoppelt
jk hof geleid (#). De Burggraaf van Montfoort moest tot lospri
js
beloven, zi
jne stad Rlontfoort den Bisschop in hantlen te stellen; maar dewtjl tle
llollanders die plaats belegerden en voor zich begeert
len om haar te slechten , bleef

hi
jin Utreeltt gevangen (5).
Dwvln van W/zzrg/elW ô'trok evenwel weinig Toordeel uitdeze gunstigewendingvan

zaken. De Holllnders,die allengstotvi
jfhonderd man in Utrechtwarcn vermeerllertl

(1)Kronqk wcp 1481-1483,b1.498.
(2)OudeSolJ.Dir.Aros.Div.XXXIc.49.
(3)Kronb'
k van 1481- 1483,b1.497.
(4)Kront
j'
k ran 1481-1483,b1.497-500. T.szslxrs,Hist.Gallica.p.573-575. Oude
,01/.D iv.A rovz.Div.XKII.c.53. IlEoz,p.296.

.

(5)T.Blsllrs,Ilist.Gallica,p.575.lletverlzaalia de OudeHoll.Dir.S?'/Al.Div.XXXI.
c,53,verschiltia dcbi
jomstandighedcn metdatvan den ooggetuigeBzslyrs.

Y A D E R LA N D S.
en de St.Katharinapoort bezet en versterltt hatlden , wekten z0o veel wantrouwen en 1433misnoegen
1482
,

dat de burgers den Heer vAx wIEVELT uit Amersfoort optboden en

beloofden, hem in het vermeestcren der stad behulpzaam te zi
jn (1). VAx XIEVELT
rukte weldra voor Utreeltt, zwom met zi
jn volk in den vroegen morgenstond
van Hemelvaartsdag tloor de gracht, en geraaltte over den muur in (le slecht bewaakte 8 v.
Bloeistad,waar hi
j zicb met zi
jne vrienden vereenigtle. De bisschoppeli
jken trokken on-ma
and
tler aanvoering van zArtos en ADRIAAN van Cat& hem in der i
jlte gemoet, en op de 1483
groote marktwerd men handgemeen. VAx wIEVELT, dootleli
jl
t gewond, boezemde al
stervende tlen zi
jnen moed in: welke dan eok na een llevig gevecht van twee uren

de zege behaalden. AORIAAX van Ckfz- wasm et een groot aantal volks gesneuveld ;

behalve vele Stichtschen, waren honderd vi
jf en twintig Hollanders, en onder hen
mannen van aanzien ,in handen der overwinnaars gevallen. De ScheutzAx van Wzzzd-

vongen en andere bisschopsgezinden hadden zich ti
jdig uitde slad weggemaakt. De
zegepraal werd door moord nocla plundering bezoedeld , en edelmoedig ontrukte de

Burggraafvan M ontfoort, naauweli
jlts uitzi
jne boei
jen geslaakt, den Bisschop aan
tle Avoede desvolks. ENOELBRECUT '
van Kleef werd nu in zi
jn gezag te Utreeht hersteld, maar bAvxo van W/'/rgx/z?#z-J gevangen naarJmerefoort gevoerd en aan de
zorgen des Ridders vAx Baozltxlrlzsx tnevertrouwd. De Utrechtschen trokken voorts

naarW jj'k Sï
J'Duurwtede,waarFREOERIK van Egmond hetbevelvoerde,en eischten de stad in naam des Bisschops op , doch keertlen onverrigter zake terug. M ont-

foortdaarentegen werd van hetbeleg der Hollandersontslagen /
s2).
De toevoernaar Utrecht, welke ti
jdenshetkorte werbli
jf sran den Bisschop onbelemmerd geweest was, wertl op nieuw afgesneden en de duurte der levensmiddelen

ten uiterstedrukkend (3). DeStadhouderxaAxuxlwo voorzag de sloten Jhcoude,Kredeland , Kroonenbarg en Loenersloot van sterke bezetting , om m et te meer na-

tlruk de strooptogten derUtrechtschen tebedwingen (4): AlAxzxlrxz
sAx zelfbesloot
eindeli
jlt aan den oorlog, welke voorzi
jn bloedverwantden Bisschop hoe langer hoe
gevaarli
jker werd, met geweld een einde te malten en daardoor tevens de belofte,
tlenHollantlersbi
jzi
lneinhultliging gedaan,te vervullen. Hl
j stelde zich teGorincltem 18v.
.

-

aan het hoofd eenslegers vantien oftwaalfduizendvoetltnechten en tweeduizend '
ruilers, Zom erm aand.

(1)0)tdeHoll..
Df7
k,.Kron.Div.XXXI.c.53.
(2)vzslxrg,Il1'st.Gallica.p.576-580. Oude #///.Dir.Kron. Div.XXXI.c.53.
P.296 , 297.

(3)T.BAslxre,Ilist.Gallica.p.580.
(4)Oude11011.Df'
p.Kron,Div.XXXI.c.54.
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3- en sloeg heLbeleg voor Utreel
tt. Hevig werd de stad bestormtlen bi
j de M'ittevrou1482 wenpoort eene groote bres in den muur geschoten. ExoxLsazcl
l'
r ran Kleef, zA>

ran.Jfpz?f/p/rlen deBurgemeesterOERRIT zornExBAlucu tratlen hierop,na bekomen
vrijgeleide, metMAXIMILIAAw in orlderhandeling. Xen kwam spoedig overeen; slechts
m aakte vAx Moxr
rroohT zwArigheid , zeltere punten zonder nader overleg met de

jks washi
j uitdien hooftle in tle statlwetlergelteerd?
burgeri
j t0e slaan. Naauweli
toen oolkhetltri
jgsvolk van MAXIMILIAAX er doorde bresbinnendrong,De lartshertog
gelastte hun terstond terug te treklten; men verhaalt zelfs, dat ht
j een of twee
der stoulste gasten met eigen hantl doorstak en twee anderen liet ophangen. Dit
toeval stremde evenwel de vredesonderhandeling. Xowr
rroolt'
.
r keerde niet weder naar

hetleger,en ENOELBRECETvan Kleef wcrd metoEl
tltl'
r zoroEwBALcllaldaarin hechtenis gelzouden (1).
Ondertusschen hadden de Utrechtschen de bres in den muur gestopt, de vestingwerlten versterltt en zich tot eene hardnekkige verdetliging voorbereid. Heldhaftig
29 v.

sloegen zi
j den overmagtigen vi
jantl, welke de voorstad buiten de Amsterdamsche

jlooim.poort bestormde, driemaal terug en staken haar in brand, doch moesten ten laatste
1483 zwichten. Een groot aantal Hollanders boette deze verovering met het leven. De
schiet- en stormtuigen wert
len nu nader aan de muren gebragt en deze een maand
lang geweldig beschoten. De belegerdcn waren dag en nacht in laet harnas en deden

verscheidene uitvallen waarbi
j zoos'
r van Lalaing sneuvelde. Het vuur van den
vi
jand,en bovenal gebrek aan voedsel,maakten eindelt
jk beide burgersenhulpbenden
voorhet uiterste beducht, en zi
j tlwongen den Burggraafwedermettlen Aartshertog
in onderhandeling tetreden. Doorvoorspraak en invloet
lvan den Aartsbisschopvan Grau

3 v. en den Hertog van Gul'
ik en Berg ,keizerli
jlte gezanten aan M&xzxlLxA&.
x,werd een
Herl
kt-verdraggetroffen (2). Dehoofdpuntenkwamenhieropneder.DeregeringvanUtreeht,
maand.d
e gezworene oudermans en tachtig van de voornaamste burgersmoesten den Aartshertog
in hetleger blootshoofds en op de knieën vergiffenis voor het misdreveno verzoeken ,
cn onder verbeurte hunner goederen in Holland, Zeeland en Frze&land beloven,

nimmer iets tegen dit verdrag te ondernemen; de geesteli
jkheid zou naar gewoonte
den Aartshertog inhalen,nadatalhetvreemde kri
jgsvolk uittle stad vertrokken was;
en ter laerinnering zi
jnerintrede, de stedeli
jke regering voorlaan jaarli
jlts op den ze-

/.
/01/- D ir. K ron. Div. XXXI. c. 54.
(1)T.BAslxrs,Ilist. Gallica. p.581. Oade .
l:. 297.

(2)T. Blslacs, Ilist. Gallica. p. 582-585. Oude Holl..
Dïw.Kron. Div.XXXI. c.54.
lEoA,p. 297.

1)14S V A D ER L A N D S,
vendcn van Herfslmaand veranderd worden. De stad Utreeltt en hetlantl A'an I1
'ont-1433-

Joortmocsten aan MAxxxlrlaax ter betering, twintig zuizend Ri
jnsche guldens op- 1482
.

brengen. De muur, welke in het beleg was weggestormd , mogt uiet zont
ler verlof
der Hollandsclae Graven hersteld worden ; zelfs zou men er nog cen gedeelle, naar
keuze des Aartshertogs van afbreken. Al de schulden door de stad in Ilolland

aangegaan,moeslen behoorll
jltvereFentlworden. Het verdrag in veertienhonderd negen en dertig tusschen rlLlps van sp?zréy/zltîïl en Bisschop arnox,F van D zepltolt

gesloten,moestin vollekrachtblt
jven. XAXIMILIAAXz0uvoortaana1smereldlù'kFppgd
der z'lcd Utrecht erltend worden , onverminderd de voorregten der stad. Alle bal-

lingen mogten vrj cn ongehinderd terugkeeren, uitgezonderd de Burgemeester zorbEwBALcu. Alle vi
jandschap zou volkomen verzoend en de Burggraafvan M ontfoort
nietalleen in dien zoen begrepen zi
jn,maar o0k in hetbezitzi
jnergoederenhersteld
worden (1). Dezevoorwaarden,hoevernederend en onvoordeelig ook voor Utreeht,
waren echter voor die stad en den Burggraaf nog gunstiger dan m en in de gegeven
omstandigheden ltonde verwacht hebben. Doch door het erkennen van M.
&XIMILIAA>

a1s wereldli
jk Yoogd van de bisschopsstad, werd het plan, doorHertog rzLxpsmet
betrekking tot llet wereldli
jk gebied van het Stzoht ontworpen, nadertotrjpheid
gebragt(2).
Xet groote pracht trok xAxlxxru Aw in Utreeht. Om de rust te verzelteren ver- 7

v.

wijderde hi
j de vreemde hulpbenden,die op roofen plundering vlamden. DAvzo van He
rfstB
maand
ourgondië herkreeg hctgeesteli
jk bewind in zi
jne zetelstad,over welke razozRxm 1483
nan fgzzlovkd, Heer van llseel&tezn, door den Aartshertog tot wereldli
jk gezagvoerder of stadhouder werd aangcsteld. XAXIMILIAAX begaf zich op de tjding van
den dood des Franschen Konings naar Braband , doch liet eene sterke bezetting in

Utrecât achter. Allengs keerden hier de ballingen terug, maar te Jmer&foort
werden er nog vele buitengehouden. EwGELBRECXIT Tan Kleef, die naar Gouda geToerd was, werd geslaakt en trok naar zi
jn land. De Burgemeester zornElBALcn
echter werd op hetslotte Sehoonltoven gevangen gehouden, alwaar hj binnenkort
overleed (3).
GELBERLAXB. Ondertusschen was Gelre door den dood van Rzlsorp lY uit het
Gulik-Geldersche stamhuis in dat van E gmond overgegaan. Na 'sVorsten plegtigl

(1)zic den zoenbrlefin zi
jn geheclbi
j8.tcls,Ae,cAr.m.Rotterdant,b1.330.
(2)Vgl.lliervoor,bl.85.
(3)r.sAszlrs, Ilist. Gallic-p. 583. Oude #ollJ>d#c1e Dir. Kron. Div.Xïïl.o 54VEDA,p.& T: R.sxol,Rer.Bat.Lib.XII.p.175,

A LG EX EE NE G ESCH IED E S IS
1433- begrafenis hadden de Edelen , Ridderschap en steden te N i
megen bi
jmeerderheid
-j
1482 van stemmen , den tlertienl.arigen Anaouo ran E gm ond t0t Hertog gekozen , in weerwil(ler antlere mededingers naar dcze waardigheitl, onder welke Aooxzvr Hertog valb
den Berg , en zwx van Z/d/z, Heer van Heznellerg , die beiden van w II-I-EM tlen

eersten Hertog van Gall-k afstamtlen, tle voornaamste waren (1). ARxouo was tle
zoon van zAx van E gmond en X.
&RIA ,eene dochter van JAx ran # ?*/t:J en Jouxwx,
t,

tle dochter van Hertog wzlutz>:x van GMJï/C en nxxhlx van Gelre. Hi
j sproot alzoo
regtstreeks uit (len Gelderschen Vorstenstam , ofschoon langs de vrouweli
jke linie,
hetgeen geene zwarigheid in de opvolging m aaltte, altlaans niet in Gelre, waar

w lrusEAx en RElxouo '
van Gulik hunnen oom van moeders zi
jtle waren epgevolgtl(2). Doordeze keuzevolgde men nietalleen den bepaaltlen wildesoverledenen Hertogs,maarbeoogdedaarbjongetwi
jfeld de handhaving en uitbreiding van tlie
staatsmagt tegen over den Vorst, wellke in veertienhonderd achttien en negentien uit

de vereeniging van Ridderschap en steden totéén ligchaam ontstaan was (3). De onbegrensde heersclazucbt des Hertogen van den Wdrg , en de onrustige, oorlogzuchtige

aard deslleeren van lleinaberg, gevoegd bi
j hun aanzien en magt,lieten geenszins
de bereilking van ditdoel zonder groote botsingen vermoeden, wanneer zi
j hetoppcrgezagin laanden belkwamen.Den minvermogentlen,onervarenAuxoro vanZkzzz/p#
daarentegen , wiens jaren hem bovendien n0g onbevoegd maakten op eigen gezag
te handelen, zou men gemaklkeli
jk ltunnen leitlen werwaarts men wilde; en men
bedroog zich uiet(1). NadatAnwovo uit destad Grave, waar hi
j den uitslag der
verkiezing afwachtte, onder gewapend geleide te Njjmegen gekomen en gehuldigd was (5), beltraclztigde ht
jl
aet verbond der Ridderscl
aap en sleden van veertienlaonderd acl
ztticn ea stelde zi
jn vader, z/kx van Egmond, tOt Ruwaard en
Landvoogd aan voor den tjd van derlien jaren, nevens een Raatl van zestien
mannen, vier uit elk kwartier, zonder wier medewerking hi
j zelfnoch de Ruwaartl
eenige daad van regering mogt uitoefenen. Voorts beloofde hi
j zont
lervoorkennis

(1)Cltron.Tiel.p.495. posnxcs,Hist.Gelr.Lib.IX.p.419.
(2)Vgl.Jlg.Gesclt.d.Fcdcrl.D.II.St.lI.b1.354 sqq.
(3)ZieJlg.Gesch.d.Faderl.D.ll.St.lI.b1.562-565.
(4)Zie dit alles uitvoerig ontwikkeld door wIJHOF:, in het Vierde Deel der Gedenkm.vïf de
Ge&clt. p. Gelderl. L1.z-vI
lI, lzetwelk eerdaagsin hetlichtzalverschi
jnen, doch waarvan de
hoogverdiensteli
jke Schri
jveronsdeafgedruk-tebladen hcuschell
jkten gebruike hecfttoegezonden.
sucuTEwloas:, Geld. Gesch.B.lX.b1. 210.

(5)sxETzrs,Chron.m.Ag'
Azl%xezl,bl.90.
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tiM

zijner bloerlvcrwanten , van de Riddersehap cn der hoofdsteden geene hu,velijl{sverbind- 14.~~;I-fö~

tenis aan te gaan; hij

ZOll

geenen vrede sluiten, geene landen, steden, sloten of

renten, op welke ,vijze ook, in vreemde handen brengen,
inlossen

geene holeende amhten

die op nicuw bezwaren , geene munt slaan cn geene ambtcn of bcvclheh-

CD

berschappen, cn deze maar alleen aan inboorlingen of die in Gelre ,,'oonachtig cn
geerf<l waren , hegevon buiten toesternming der Riddcrschap en slerlen , aan wie ook,

hU

in geval

kinderloos overleed, de ambten en sloten met de inkomsten moeste n

overgeleverd worden.
gingen,

De goederen zijner onderzaten , welke in den stroom l.e gründe 8

jaar en zes weken ten zoen toelaten, indien den bloedverwanten des verslagenen
niet cerst genoeg gedaan was (1)."

Zutpllen

te

cn

voorts

in

Onder dcze beloften werd hij daarcp te Arl1ltent,

al de stellen en ambten len platte lande gehuldigd;

alorn , even als te N i.jmegen, de oude voorregten cn vrijhcden des volks beves ..
tigende (2).
AR~OUD

zetel.

uan. Egniond besteeg echter niet zonder tegenkanting den herlogelijkcn

In het kwartier van Heermonde scheen men meer naar de zijde des Hcrtogs

uan den Be1rg dan naar de zijne over te hellen; en te lJriel in den Bommelertcaard
opcnbaarde zieh tegen hem een geest van rnisnoegen, die eerlang tot opstand leidde.
Eenige Geldersehe Edelen zelfs weigerden den jeugdigen Vorst te huldigen;

JA N

van

Buren onder anderen hield het slot te Oyen, gelijk de Heer van Aee,w~jn het huis
te Zioanenliurg , aan gene zijde des IJssel~" bij Gendringen , voor hern gesloten (3),
Het was niet te denken, dat onder deze omstandigheden

van den Berg' zijne

ADOIJF

aanspraken op Gelre en Zut phen zoude opgeven; te minder , daar zijne magt door
het bezit van drie vicrde gedcelte van Gult"h, hem in veerticnhonderd twintig htj een
verdeelingsverdrag met goedkeuring van
was,

Hg

had

REINOUD

IV toegewezen , aanmerkelijk vergroot

ook den titel van llertog van Gnlik en van den Berg aangeno-

DU

men, en ncvens den Heer van Heinsberg , wien het overige deel van Gul-ik was
toegevaUen, als Landsheer de hulde des volks ontvangen (4).

(1)

NIJJlOFF,

Eezorgd voor de be-

Gedenkw. uit de Gesch, e. Gelderl. D. IV. hl. VIII. Vcrg.

PONTANliS,

Hist. Gelr.

Lih. IX. p. 420.
(2)

lUJHOFF,

Gedenkw. uit de Gesch. 'L'. Gelderl. D. IV. hl. IX.

(3)

cs-:«.

Tiel.

r-

497.

PONTANUS,

I/ist. Gelr. Lib. IX. p. 419.

JiIJBOFP,

Gedenk'lv. uit de

Gesch. o, Gelder!. D. IV. hl. X.

(4) ct-;« ri«. p. 496.
D. ur. bl. CT.JVIII.
11.

DEEL.

Y.

hij zieh niet tocöigencn en geenen aan mauslag schuldige Linnen eeu H~%~3'

ZOll

3

STUK.

~IJIIOFF,

Gedenhw, uit de Gesch, e,

c-uu«.

D. IV. 131. X. Verg.
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1:i33- doelingen van dezen vel'mogenden Vorst, traclltte m en zicll door eene naauwe ver1482

bindlenis metKleef tegen hen'
lte sterkcn. Er werd xcen j)u55,rjy
g.k jarpaajtl tusschen
22v. Hertog Allxouo cn xzsTllz
kltlx&., de outlste tlochter dcs Hcrtogs van hrlee
f cn
van
.

jlotlim.MARIA ,de zustcrvan vll-lps van W pz/rypnyïl; tlnor hare grootmoeder stamde zi
J ins-

1423 ïcljksafvan AVILI-EM, den eersten llertog '
van Gulik, en gaf derlaalve haren aanslaant
len cchlgenooteenc aanspraak te meerop tlcnalatenschap vanrxElxoro IY (1).
lfet huweli
jk zou wanneer KATIIARINA den oudèrdom van twaalf jaren bereikt hatl
voltrokken worden, maar zi
j en Anwctro verbonden zich alstlan afstand te doen van
alleregten op het hertogdom Kleef. lngeval Aasovo 5,ök
lr zî
jne gemalin ovcrleed,
zou zi
j levenslang hetvruchtgebruik van hetslot, de statl en hetambtvan Gelre,
nevens ecne jaarrente van vierdtzizend goede ouc
le schiltlen genietcn. Stierf zi
j vsör
de voltrelklking des huweli
j#ks, dan zou kvtwot:b de twcede dochter desHertogs van
Kleef op dezelfde voorwaarden lltzwen. Overleed hi
jvöördathethuweli
jk voltrokken
was, dan z0u vrrx-lzsx, zi
jn broetler en opvolger in hetherlogdom Gelnve, metKATUARIXA, of wanneer dcze ook niet m eer in leven was, m et hare oudste zuster in

hethuweli
jk treden. Deze overeenkomst werd door ARNOUD Pn ZI
J'R Vatlor JAN TG%$
fgplpz
nd, door zi
jnc raden en de vierhoofdsteden Nç
jmegen, Roermond,Ztttph.
en
en Jrnhem bezegeld (2). Hertog Abox-v van Kleef sloottwee dagen later metARwouocenwederzi
jdsch vcrbondvan hulp en vcrdetliging (3). lndien hi
j aan devoprwaarden dezer overeenkomsten nietvoltleed, zou hi
j te N'ù*megen aan Axwoun hon-

derd duizend Ri
jnschegoudguldensmoeten uitkecren (1).
Zullt eene verbindteniswaste meernootlzalteli
jk , dewi
jlmen nietslechtsvan bui1424 ten,maarook inwendig vi
janden teduchten had. Drielverzetle zichweldraopenli
jk
tegen het wettig gezag. FRAS'K PIEK , ambtman van Zalt-Bom mel en Bontmelermaard , smoorde aan het hoofd eener gewapende bende dcn opstand, maar doofo

hettwistvuur niet uit dat na verloop van jaren weder ontvlalde. JAx van 'vronderwierp zich aan Ahxoro, welke hem op zekere voorwaarden in het pandbezil

s1o1
v.dcr heerll
jltheid Oyen en Dl
-eden bevestigde (5). HetslotZmanenhurg werd daarcp
ok'r
k
elm.belegerd en vAx AEswlzx genoodzaakt den Herlog voor lcenheer tc erkennen (6).
1425
(1)Cltron.T'
iel.p.497. MzHorF,Gedenkm.vz-fd'
c Gesclt.m.Goldert.D.IV.b1.1.
(2)wxzuorr,Gedenkm.ez
-lde Gesch.r.Gelderl.D.IV. Oork.5o.9 en 1p.
(3)polTzwrs,Hist.Gelr.Lib.1X.p.421.
(4)sxulrs,Cltron.t.Nt
-jmegen.bl.91.
(5)SIJUOF:,Gedenkm.1lïlde Gezci.m.Gelderl.D.1V.1
a1.Xl,XII. Oork.5*.26.
(6)Cltron.Tiel.p.502. poxrzwrs,Hht.Gel#.Llb.lX.p.424. :1znûFF, Gedenkm.x.
ï,
f&
Gc4câ.r,Gelderl.D.IV. Oork.N*.27,% .

1)E S V A D E R !,A N 1)S.
Tllans scheen de nieuwe Vorst in laet gerust beziù van den staat gevestigd. Door14331482

buitengewone gunstbewi
jzen trachtte hi
j meer en meer de onderzaten aan zich te

verbinden , en scllonk ontler anderen aan tle Plattelandbewoners van de F :Jàl'
ltl:,
die grootendeels in eenen st
aat van eigenhoorigheid verkeerden, soortgeli
jke regten

alsvroeger aan de ambten in hel kwartier van Nt
jmegen toegestaan waren. T0t
een bewi
js der wederzi
jdsche genegenlaeitltusscllen Vnrsten Tollt, wordt de aankoop
der heerli
jlkheid Dalem en hare vcreeniging met den Tielerwaard bi
jgebragt. De
Raad van Zestienen , wellte den llertog en Ruwaard in hetbestuur derstaatszaken was

toegevoegd ,bestonduitledentleredelsteGelderschegeslachten,nameljkwzklunkvzxran
évczirx, Heer van Baat.) AVILIaEM , Heer van Bronkltorat) JAx ,Heer van Kullenslzr.jx) olzssElt'
r van A'
z'/ol/t/kprz-;, Hcer van Batenhttrg en A nholt) xlssoalx , Heer
van Ilbmoet) ItoEluuax '
van J rendale, Heer van W ell) uzloltllt rczè M iddacltten )
IIIRK van z.
/z.
zl/tdz?z; bIRK en zlExoalK , Heeren van kKieeli) zxw ,HeerA'
an BroekAzzïz:x , Jyeerdenherg en J mer.
sooi; z.
&x, Hcer van kfzkrade) rtuTttEh van F-/p-

dorp,REIXIER van Zellar,PIETER van Srd:z//ydryezzen attsso vttn Wgcco, (1).
Keizcr slolsàlcxo vernietigde eclltcr het uitzigtop eene kalme en gelultkigeteekomst,
welke deze staat van zaken aanbood. ARxovo van Egm ond wasniet in gebreke

geblcven, om bi
j monde van een plegtig gezantsehap, ondcrsteund doer ri
jlte geEchenken , de beleening met de hertogdommen Gelre en Gttlik cn llet graafsclaap

Zutphen van hetOpperhoofd desRi
jlkste verzoeken, Xaar de Keizer, wiens hebzucht de gezagvoerdersin Gelre waa'rschi
jnli
jk nict genoegzaam bevrcdigden, verklaartle,na vele onderllandelingen, dat het hertogflom Gelre en hct graafschap Z?/f-

plten dner llet kintlerlocsoverli
jtlen van RElxoun IV , aan hem en lletRi
jk versrallen
waren en dathi
j Anox,p,Hertog van Gulik en van t/dzt Berg, als aElloros naaste
bloedverwant van de zwaardzi
jde tlaarmede beleende. Twee maanden later verwit-(l5rasvrn.
.
tigde hi
j de Geldersche steden van deze beleening,metbevelHertog AooLv hulde en 1425
trouw tekweren (2).
Ondertusscllen waren in hetStieht, zoo a1s gewoonli
jk, bi
j laetkiezen eens Bis-

schops hevige onlusten ontstaan. Den aanhang der Lichtenbergers, dic met de

Hoekschen in Holland eene li
jn trok, washeteindeli
jlt geluktRvnoxzp ran,.
Dï:p/!4/f'
op den Stichtsclaen zetel tc plaatsen in spi
jt der Lolkhorsten, wellte naar de zt
l'de
der Kabel
jaauwschen ovcrlaelden en swllnEh nan Acz
ï/pzzs?zz.
v tot de bisschoppeli
jke

(1)wlpuolv,GedenL-m.ktitde Gesch.r.Gelderl.D.15?.1a1.X1l,XIll.
(2)poxzzxrs,Ilist.cc/r.Lib.Yl1I.p.425,426. stlcnzEsuonsT,&e/d.Gescll.B.lï.b1.211,
212. IIJIIOFF, Gedenkgc.ll
,
k-fde Gesch.1'. Gelderl.D.lV.bl.XlV ,XV. Oork.No.21,34.
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1133- waardiaheid verheven hadden /11. De verdreven Kerkvoostl was t
lool- zt
rine moeder
1482

u'
''
. .
een volle neef van zAx van Egm ond , thans het haofd der Kabellaauwschen, bi
J

wicn de verbannen Lokhorsten toevlugten bescherming vonden (2). llertog Altlovo
en de Gelderschen konden door hunne betrekking op den Heer van Egmond, be-

zwaarli
jl
k in dit geschil onzi
jdïg bli
jven en namen dan ook daaraan,doch tothunne
schade,een werkzaam deel. Bi
j een verdragbeloofde Altxouo aan swEnEh van ft%&
t?e'
rt
*
l*slett6ttrg hlzlp tegen de stad Utrecht, tegen ltvpol.v van D zepltolt en tegen O'
#

16v. &el. Yoordicn bi
jstand verbontlzich swEoElttotuitlteeringvan achtentwintigduizend
welke hi
j in het
Toren-stzeh,tzou vermeesteren,ten behoeye van den llertog,wien hi
jtevensJmersjgsmagtte v00rfoort in handen stelde,zoowel om die stad van eene genoegzame lkri

Xo
o2
im'
14
6 ovcrlandschc Ri
g'nsclze guldens en afstand van de eerste plaats,

zien , als tot onderpand te houden voor hetgeen Gelre van hetSticltt n0g mogt te

vorderen hebben (3). Ondanksde overrompeling van Jmerafoort door de Geldersehcn en hethernemen dierstad tloordeUtrechtschen (1); ondanksde vele vi
janver
dr
a
g
met
s
wEoEh
v
an
AQ
ïjn
tlclijkheden door Hertog Altxovo, overeenk-omstig zi
26v. lenhurg en een wederzgdsch hulpverbond metHertog vxtll,svan W/lzrg/rtdïl'tegen
l
lel.
tk't- vtrccltt(5),in helStichtgepleegd, had echterltvoolzvvan .Dz
':.
pA/f/den Gelderm aand.
sckcn Vorst, nocl
z deze dien Kerkvoogd tlen oorlog verklaard. Hetschi
jntzelfs, dat
scool-v eene openbare vredebreuk wilde voorkomen. Op gematigden toon althans
verzocht hi
j vcrgoeding voarde nadeelen hem toegebragt, hetgeen door Altwol;o bits
beantwoortl'
werd en eene briefwisseling ten gevolge had, welke de gemoederen slcchts
1427

meer verbitterde. Totbi
jlegging dergeschillen werd wel eene dagvaart te Bwren gehouden , maar toen na vele beraadslagingen de Geldersche afgevaardigden verklaarden,
zontler voorkennis des Hertogs van B ourgondiè nietsltonden sluiten , begre-

tlat zi
*
'
j
pen de Utrechtscben, datmen slechtspoogde ti
jd te winnen, ten einde aan rzLlps
gelerenheid te verscha/en om het Sticht metde wapenen aan te vallen , en terstond

(1)Alg.Jcdcâ,.d.Fcder/.D.II.St.1I.b1.538-516. Verg.>lJl1()rr,Gedenklr.'lfz'fdeGesclt.

4%
*

r. '
Geldert. D. 1$/.bl.XV -XlX.

(2)'xIJfI0rF,Gedenkw.z
lff'ldeGesclt.t,.Gelderl.D.1V.bl.XYI.
(3)wIJu()l'
l',Gedenkw.14ïlde Gaclt.r.Gelderl.D.I7.b1.XIX. 0ot@.N5.42.
(4)Alg.Gcdc/z.d.Faderl. D.lI. St.lI. 1
:1.546-548. Doorccne misplaatsing derdagteckcning,isaldaardeoverrompeling van uitnersfoortin stedcvan Op den 29 van oogstmaand (ïp
crastino decollacioniadcrzcfïJbhcskzï:Bçt
ptiste, Chron.:7:/.p.506) op den 24 van ZomerInaand gesteld.

(5)5IJI0rI',Gedeltklo.vïfde Gedcl.r.(ielderl.1).lV. Ootk.5*.44.

V A D ER L A X DS.
Spoedig ontbrantlde ntl t1e he4'
ige kl'
i
jg, velke14
14
33
82
-beide Gelre en het Stieht met A'erwoesting vervultle, waaraan de vrede eerst twee 28x.

brakenzi
jdeonderhandeling af(1).

Jalen latereen eindemaaltte (2).
l1
oo:
it
m.
14 )
lletis nietonwaarschi
nli
jk,datdebelangri
jl
te aanwinstvan de heerli
jkheid Jrkel,
-j
'

-

.

welke inmiddels aan Aasoro, als outlste zoon van t
1e dochter des onlangs over-

leden zxx van Jrket wasovergegaan en in Gelre ingelijfd, gunstigen invloed op
devredesonderhandelingen gehad hebbe (3). Hee ditzi
j, voorwaxorn wasthanshet
verdragmetItvoox.v van Djepholt,wellte hem daarin a1sHertog vanGelreen Graaf
van Zutplten erkende, te gewenschter dewijl de Hertog '
van Gulik ell van deeè
Bevg , wiens zoon aosznr
r met de weduwe A'an ssllovo lV gelluwd en waardoor

zi
jne aanspraak op Gelre, althans scbi
jnbaar s'ersterltt was, l
aem oolk dat gewest
zocht te ontrultlken. Nvat er van het wezenli
jk sluiten eens vierjarigen bestantls
i
n
vee
r
t
i
enho
nde
r
d
tusschen de beide Hertogen
negen en twintig zi
jn moge, zeker
is, dat Anol,r Tan den Wdrg één jaar later aan de Geldersche Edelen, Riddcrs en
steden een afschriftzond van de lteizerli
jke brieven, bi
j welkc llem , a1snaaslen erf- 14,
30
genaam van Rzlwoun IV ,het herlogtlom Gelrewerdtoegewezen,xnetdenadrukkeli
jk'e
vermaning en onderbedreiging van 'sKeizersongenade, dat zi
j zich daaraan zotlden
onderwerpen. Xen wil, dat hi
j zelfs den Hertog van Bourgondl'è'in zi
jne belangen
overhaalde, wien echter de Ilertog van Kleef, een moedig xertledigers'an axlorps
l'egten , de trouwlooslzeid en hebzucht des Hertogs van den Wez.y onder het oog bragt.

Gelre beltommerde zich weinig over de keizerli
jkebeschikking en lietzich,geli
jk oolt
Altwoco zelf,te vergeefs driemaaldoorden KeizerterTerantwoordingoproepen. Immers

nietalleen wasvansxolsxvxoenvandeRi
jksvorsten,wellkedoorhetgouddesHerlogsran
den Wd'
z'
g waren gewonnen , een regtteverwachten ,xnaarook dedagvaardingwasnietin

(1en behoorli
jlken vorm geschied;daarbi
j 'asaaworo reedszevenjaarin hetongestoortl
llezitdeshertogdoms geweest, en uithoofde zi
jner minderjarigheid weerlooste achten
en nietverpligt voorhet l
teizel-li
erschi
jnen. STglsnlrlb spralk nu over
)k geregtte l'
.deGelderschen en hunnen Vorstden ri
jksban uit,waarbijzi
j,N'
jmegen,om wclke 1:v.
i
reden is onbekentl, alleen uitgezonderd, tloor het geheele Duitsche Ri
jk buiten (1ell1o4
o3
im.
0
llescherming der wetten gesteld en aan al den moedwilhunner vi
jantlcn pri
jsgegeven

(1)xlklltll?
r,Gedenhw.nitde Gesclt.v.Gelderl.D.lV.bl.XX1,XX.
II.
(2)Zie Alg. Gesclt.d.Fcder/.D.lI. St.l1.bl.548 550,552 554. PIJIIOFF, Gedenk,
èr.
vo'
f #c G esch. r. Gelderl.D.lV. b1.XXIII XXXVII.

(3)A.xExp,Bescltr.w.Got-inchem.bl.237,238. Verg.Jl
g.Gcdc/).#.k'adez'
l.D.Il.St.lI.
lr. y4ç'f de Gesclt.t,. Gelderl.D.lV. bl. XXXII.
bl.450. 5lJu0rF, Cetlenk
.
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1433- werden. E1k die hen in huis of hof ontving ,met hen hei
meli
jltgemeensclaap onder1482 hield of hun , zelfs in den uitersten nood , eenige lafenis toereilkte, wert
l met t1c

jandig behandeld en ten dood toe verzwaarste straffen getlreigd; zi
j moestenalom vi
volgtlworden (1).
Vruchtelooswaren alle vertogen en geldeli
jke opoflkringen s'an Axxovos zi
jde, om
de opheKng van dit banvonnis en de beleening van den Keizer te verhverven. Xeer
dan ooit was thans een aanvalYan Hertog Abol,F en welin het Oeerkloartlkr, waar
m en hem reeds vroeger niet ongenegen was en welk llet di
gtstaan Gulik grensde, te
#
verwachten. Hetgelukte Ahwovo eenige Heeren uit dat gesvestvoor zich te Avinnen ;
1'
7v. ook sloothi
j
metFlrlpsvan Wpz/r#p
zldïl,die.Braband aan zi
jne staten gehechthad,
W interln . een verdrag van veiligheid voor de wederzi
gdsche onderdanen; maar tle Heer van

1432 Bttren bleefsteeds tegenoverhem in vi
jandeli
jke houding (2). W aarschi
g'nli
l'lkaangemoedigd door tle werkeloosheid des Herlogsvalld6zzBerg,noodigde Ahxovot1e Ritltler124'. scIaap en de steden van het hertogdom Gltlik uit, om hem als hunnen wettigen Heer
Bloeim.
1433 hultle en trouhv te zweren 9 doch hierop Avercl niet geantwoord. Verbitterd over het

plegen van vi
jandeli
jkheden door eenige Guliksche Edelen, en welligt steunentle op
de hulp des Heeren van llehlsherg , tlie zich in veertienhonderd zes en twintig tot

lecndienstjegenshem had verbonden(3), vielhi
jmeteenekri
jgsbendeinGulikerland
en drong door tot Kezzeremeerd, doch hetgelulkte hem niet die sterkte te verrassen.

ili
j daagt
le nu Aoolzv totden stri
jd uit,welke tlien.hctzi
j uitonvermogen, l
aetzj uit
wantrouwen op zi
jn volk ontweek, maar de Keulenaars te hulp riep voor wier
overmagtdeGeltlersclaen terugtrolkken($. DeHeervan Bltren,welkeondertusschcn
in dienstdesHertogs van den Berg getreden was, deetl hetvolgendejaar een inval
op Geldersch grondgebied. De ambtlieden van Otler- en N eder-Betuwe en van

Tg-eler- en Bommelerwaard bragten aanstondshunne slri
jdmagt bi
jeen, om hem te
keeren en werden spoedig door een goed aantalgewapende burgersuitNç
jmegen,
Zutphen,Jrnhem en Ilarderwl
jk versterkt. Genoegzaam geli
jkti
jdig hernieuwden
de Gulilters en Keulenaars hunne strooptogten in het Over-kîrartéer) dach Aaxorn ,

(1)PolTwxrs, Hist.Gel1..Lib.lX. p 421,441- 454. stlcllTElllonsT, Geld. Gesch. B.lï.
bl.223 ,224. XIJHOFF, Gedenkw. vff de Gesch. r. Gelderl.D. IV. b1. XXXIX- XLI, en de
aldaar aangelzaalde Oorkonden.

(2)>IJI:IIFF,Gedenkw.vïfde Gesch.17 Gelderl.D.I7.b1.XLII,XLlIl, en tlcaldaaraanGehaalde Oorkonden.

(3)>IJIIII1?
V,Gedenkm.uit& Gesch.p Gelderland.D.IY.b1.XXXIX.
(4)pohTwxvs,Hist.Gelr.Lib.lX.p.458,459. stzcllTEwuoasT, Geld. Ge:c/u B.lX.b1.226.
verg.deaant.van lunol?
r,Gcdeli1r.'
HitdeGcdci.1e.Geldnrl.PjIV,b1.XLV (3).

1)E S V A D E R L A N D S.

die kortto vnren eenlge aanzienli
jlke Heeren uit den omtrelt aan zich en tegen den 14
331482
ertog van den Berg verbonden had, dreef,naarhetschi
jnt,nietalleen den vi
jand
tcrug, maarviel zelfs aan hcthoofd zi
jner ruiters in Bergaland. Yan daar weder 15''v.
cl.lL'tgekccrd, sloeg lli
jlzetbeleg voorde stad Buren, welkehi
j nietdan naongeveerzeslI1na
and
maanden tot overgavc ltonde dwingen. De i
nwoners bedongen behoud van li
jfen 1434
goedcrcn; tle stad zelve met het slot en de heerli
jkheid geraalkten in hetbezittlesL7entcoverwinnaars (1). lnsgeli
jks warcn de heerli
jkheden JFaclttendonk en Ilaepe, demaand
ce
rstedeorafstand,deanderedoorgeweld indemagtvan Aaxoun gekomen (2). 1435
H

Deze geringe voordeelen wogen verre na niet op tegen de nadeelen , welke uitdien
oorlog voor Gelre ontsproten. 's Vorsten geldmidtlelen waren door t!e aanhoudende

kri
jgstogten uitgeput, de inkomsten zi
jner domeingoederen grootendeels in vreemde
lzanden , en dc verpande ambten en bedieningen , in stede van afgeloslte worden ,
@@
geli
jk Aaxocp bi
j Z1
Jn0 ilalllzltliéjillé; beloofd had, nog rnet andere vermeerderd. De
schuld was toteene ontzettende boogte gestegen; de inkomsten uit die gedeelten des

lands,welke der roofzuchtdervi
janden ten doel strekten, bleven achter,en overde
opbrengsten der beden cn schattingen wasbeschilktvöör zi
j ontvangen, ja zelfsingewilligd waren. Xinder de kri
jgslustige Edelen en Ridders, dan de handeldrjvende
stedelingen en de njvere landlieden leden onder deze drukkende omstandigheden.
De Hertog van den Wdrr en zi
jne bondgenooten ,de bovenlandsche Vorsten, zelfsde
Hertog van Kleef, welke met Ahxorp in onmin was geraakt, belemmerden geweldig den Gclderschen handel en verwoestten op hunne strooltogten dorpen en
velden. Niet alleen de A'i
jantlell
jke benden, maar zelfs de slotvoogden van den
Hertog en hunne vrienden maakten de groote wegen en stroomen onveilig, overvielen en plundertlen de kooplieden ofnamen hen gevangen , om een groot losgeld te
bedingen. De steden , wier welvaart en bloei door het vernietigen van den handel

met eenen geheelen ontlergang bedreigd, wier regten en vri
jheden nietgehandhaafd,
wier belangen verwaarloosd werden, cn wier geldmiddelen echter den hoofdsteun van
den staat uitmaakten , verhieven het eerst hare stem tegen zulk eenen staatvan zaken

en kantten zich aan tcgen hetgezag van den Vorst, welke de voorwaarden bi
j zi
jne
inhuldiging bezworen,verkrachtte. Het ltan echtcrbezwaarli
jk ontltend worden, dat
zi
jzelvc grootendeelsdeschultlwaren van den benarden toestand deslands. Reed:
in veertienhonderd dertig hadden ztj op eene dagvaartte Rozendaal geweigerd den
(1)Chron.Tiel.p.529-532 en debelangri
jkeaant.vaa v.x'
EEcwEx. roselllls, Sïdf.Gelr.
Lib.lX. p.446,464. stlcilTsxllonsT, Getd. Gesclt. B.IX. b1.2% ,227, IIJIQFI?, Ge/ sâ- .
%4* de Gesch. m. Gelderl.D.IV. bl. XLIV- XLVI.

(2)wuuovr.Gedenkm.xifde Gedcl.m.Golderl.D.IY.bl.KLVIS

A L G E )1E E N E G E S C H lE D E N 1S
1433- zoen met Utrecltt te bekrachtigen , ten ware de Hertog tle grieven tlit (len weg
1482 ruimtle en aan hare overige , int
.l hare belerdaad stoute eischen voltleed. En tlewi
l
'
*ll allen tleele door ARNOUD waren bevredigd , welligt niet lkonden
gcerten niet 1

aem te verzetten, hem aan zi
jn
bevredigd worden,hadden zi
j begonnen ziclztegen l
lot overgelaten en hulp en medewerlking in zulke daden van regering onlzegtl,

j hem al eens bi
l
-stand verleentlen, zOo als
1ot Avellke hj die bahoeftle. lndien zi
bi
j llet beleg van Bl
trelt, lieten zi
j zieh ten duurste betalen en maakten steetls
van 'sVorsten dringend geltlgebrelt gebruik , om het herstel harer bezwaren
vcrzelkeren en tevens haren invloetl op het landsbestuuruit te breitlen. Een gering
voorschot van drietluizend Arnhemsche guldens had Ahxoro van de vier laoofdstetlen

niet kunnen verwerven dan onder beding. dat zi
j vöör de terugbelaling daarvan
geene scl
aatting of belasting zouden inwilligen. Eens was hem tloor t1e Ritltlerschap
en steden ontler voarwaarde van vcrbetering der misbruilten , eene bede toegestaan
in welke echter eenige ontlerzaten niet bewilligd en laet land met m oord , roof en
brantl bedreigd lzadtlen. ARlot:o was door Ni
-i
megen? Roermonde, Zutphen en

Arnltem hulp en bi
jstantl tegen de onwilligen belooftlen hem voorgeschreven, op
welke wi
jzc tle toegestemtle schatting zou geheven worden, doch nietvôör dat(le
gebrelken over wellke men klaagtle , afgedaan waren. De Hertog hatl hierin genoegelt

genomcn,devoorwaartlen bezegeltl en naarN'
jnlegen gezonden,welke alsdeeersle
i
stad in rang , lzet eerste na hem haar zegeler aan moesthechten , doch die ongezegeltl

j zich llat
l verwaardigd hem zelfs(le redcn daarvan op
terug Ontvangen t zpnder datzl
xi
e
t
onge
gr
ond
i
s
het
ver
moe
den
, dat hetniettoetretlen der steden tot de
te geVen.
vernieuwing van het verbond tusschen Ahxovo en den llertog van Klee
f in veertienhontlerd drie en dertig , en oI) hetwelk zi
j,1 zelve z0o ernstig hadclen aangedrongen,
eene tler oorzaken geweest is, dat de ltleefsclae Vorst zich ten nadeele van Gelre,
m0tden Hertog van den Berg had vereenigtl. Zoo was allengs delland vaneendragt,
welke Vorst en volk aaneenstrengelde, losgewoeltl, en beitle werden hoe langer hoe
meervan elkantlerxerwi
jderd. De stctlen in ell
k k-wartier hieltlen nu van ti
jd totti
jd
Zamenkomsten; oolt de afgevaardigdcn der hoofdsteden, bi
jzonder van N jimegen,,
Zatplken en Arnltem , kwamen zonder door'den Landvorstopgeroepen te zi
jn bi
jeen,
zoowelter bevordering der gemeenebelangen ,als terveri
jdeling van depogingen der
tegenparti
j (1).
Xaarde steden stonden in ditweerstreven van hetvorsteli
jk gezag nietalleen.Het
,

m erlkwaardig verbond tusschen haar en de Ridderschap in veertienhondertl achttien

(1)wIJuOrF,Gedenkw.xffde Gcdc/l.r.Getderl.D.l7.bl.XLVI LJ.

DES V A D ER LA N D S.
-gesloten (1),en vooralin de laatste jaren merkell
jk aan leden toegenomen, werd 14133
482

hernieuwd en in werlking gebragt. Tot dat einde werden OP eene der veel#uldige
groate vergatleringen tusschen de Ridderschap en de afgevaardigden der steden gehou- w iuden twce geschriflen opgesteld, waarvan het eerste eene opgave der gebrekenïn hetternA.
1435
landsbestuur en het twcede eene verklaring aan den Hertog beyatte, datRidders,

lienstweigerden, zoolaug hi
j nietalzi
jn vermogen aanknapen en steden hem alle t
t
e
her
s
t
el
l
en.
zoo
ve
el
ee
r
bi
ed
hi
eld men nog voor
Avendde, om de gebreken geheel
den Vorst in het oog , dat het tweede geschrift hem dan eerst zou wortlen overhandigd, wanneer lai
j op heteerste geen bevredigentlantwoord .gegeven had. Hierop
sloten de adel, de ridderschap en de steden zich tot dit bepaalde doeldoor een
len zich wederzi
jds
plegtig bezworen en bezegeltl verbond nader aan elkander, stelt
aansprakeli
jk voor de nadeelen , welke uit dezen maatregel voor den een of ander
mogtcn voortxloei
jen, en besloten geweld metgeweld te keeren. Xen lietdeburgers,
ten minste in de hoofdsteden ,hooftlvoor hoofd den eed op ditverbond aieggen, en
wie zulks weigerde liep gevaar van bi
j de vernieuwing des Raads nietin aanmerlting

te ltomen ofherkozen te worden (2).
Omtrent de helft van Grasmaand werd op eene groote bjeenkomslvan de Ridder-

1436

schap en steden te Nbi
jmegen den Hertog heteerste geschrift aangeboden,hetwelk
deze achtpunten bevatte: 1>.E1k zou op zjne eigene woonplaalswedervaren, wat
hcm naar leen-,land-,stad- en dt
qltregten toekwam. 2o.Aan Gelderscheonderdanen
zouden door den Landsheer,zjne ambtslieden ofdienaren geene daden van geweldgepleegd worden; integendeel zou de Hertog waken voor de veiligheid der stroomen en
wegen ,de schenders daarvan laten opsporen ,op hen de schade verhalen en hen, tot
waarschuwend voorbeeld van anderen , straffen. 3*. De Hertog zou zorgen ,dat geene

koopliedenofantlere vreedzamereizigersui
tzi
jnelanden ofsloten werden aangcvallen
#
en beroofd, en dat zulk een vergrjp , onlangsgeschied, onverwl
qld hersteld wierd.
*o. De Hertog ZOu, Overeenkomstig de belofte bi
j zi
jne inhuldiging, geene domeingoederen verpauden of verkoopen buiten raad en toestemming der Ridderschap en
.

hoofdsteden. 5o.De beloften doorden Hertog bi
jdiezelfdegelegenheid metbetrekking
tot de munt afgelegd, zouden stipteli
jk naargeltàmen worden. 6o. Hetvertlrag met
Kleej'z0u ten uitvoer worden gebragt. 7o. Alle eigene regtsverschaKng, alle regts(1)ZieAlg.Ge&ch.d.Faderl.D.II.St.lI.bl.563,
(2)llznorp, Gedenkm.vïzde GedcA.m.Gelderl.D.1Y.bl.Ll.LII. onvolledig ishetverslag van powrwwrs, H ist. Getr.lzib.1K. p. 465- 468, cn sucuTExnoasT, Geld. Ge4c#. B.lI.

bl.228-230, betrekkeli
jk dczen tweespalttusschen den Gelderscllen Vorsten zi
jnconderdanen.
Ook hieroverlleeft>IJUOFF,wien wj hiergehcelvolgen,een nieuw lichts'
erspreid.
11 IIXZL. llI STVK.
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11
44
38
32
- daaina buiten 'slands znude ophouden, maar e1k door de bevoegde regtbanken bi
j
.

-

zi
gn regt gehandhaafd worden. 8o. De ambtlieden zouden nict alleen den uertog,

maar ook den landzaten zweren,datzi
j naar landregtzoudcn vonnissen. Tevensverlangde mèn, datde Hertog ten minste eenmaal 'sjaarsin elk kwartier des landster
klaring zou zitten.'' Altwoco,die natuurli
jk nietdadeli
jk aldeze eischen inwilligde,
ontving reeds den volgenden dag hettweede,hem hoogstbeleedigende geschrift. Bleek
#
uit dit alles reeds de overmoed van hetmagtige bondgennotschap tegenover den Vorst,
niet minder straalfle deze door in de stoute tegenverklaringen op 'sIlertogs meestal

toestemmendeantwoorden van dchem voorgestelde punten,waardoorhi
jonmiskenbaar
zi
jneeigene zwakheid openlegde (1). Doch niets geefthiervan een sterker bewi
js
dan zt
jne grieven en bezwaren tegen de steden in het algcmeen en tegen de vier
hoofdsteden in het bt
jzonder. Naar luid zjner beschuldiging, hadden zi
j zich
schroomeli
jk tegen het vorsteli
jk gezag vergrepen, daden van willelteur en geweld
tegen hem en zi
jneambtenaren gepleegdyzjne bestebedoelingen tegengewerkt,hertogeljke goederen in bezitgenomen, en hem meermalen grovelt
jk doorwoorden en
daden beleedigd (2).
Verontwaardiging en besef van eigenwaarde kenmerkten het afzonderli
jk antwoord
van Ahxovo op het tweede geschrift, waarin m en hem gehoorzaamheid weigerde,

indien hi
jnietaan dewenschen vande Ridderschap en steden voldeed. ))Hetvoegde
eenenVorst,'' zegthi
jdaarin, ))zich zoodanigjegenszi
jne onderzaten teverbinden
of zich aan hen te onderwerpen ,als de steden dit van hem verlangden ; veeleer was

hj verpligt, zt
jn landsheerlt
qk gezag te handhaven en allerminst mogt hi
jditlaten
krenken door onderzaten , die door den huldigingseed aan hem verbonden waren en

hem juistvan datgeen moesten terughouden, wat zij nu van hem verlangden. Als
hi
jthans den eisch dersteden inwilligde,Azouden zi
j telkensin ltleinezaken, waar
haarditgoeddacht, zich tegen hem verzetten; terwi
jl hettoegeven aan hetgeuite
verlangen tevens aanleiding zou geven tot menigerlei twist en oneenigheid tusschen

hem en zi
jnb Ridderschap en steden. 'ulke eischen als de steden hem deden,
hadden zi
j nimmer aan zi
jne voprzaten gedaan; en uithoofde zi
jnerjeugdige jaren
washette meerbilli
jk, dat zi
jtoegevendheid jegenshem gebruikten. W anneerhi
j
aan de begeerte der steden voldeed, zoa ht
j zjne erfgenamen onredeljk bezwaren,
waarvan zt
jne nagedachtenisten eeuwigen dage den smaad zou dragen; hetwasdaarenboven volstrekt onnoodig, vermitshi
j alti
ld bereid was te doen, wat hi
J schuldig
.

@

'

was, indien slechts de steden getrouw waren in het naarkomen harer vcrbindtenissen.

(1)SIJ/O'F,Gedenkm.vïlde Gedcâ.r.Geldcrl.D.IV.bl.LIII-LV.
(2)>uuQFF,Gedenkm.v4ïlde Ge:ci.t,.Gclderl.D.IV.bl.LV-LYIII.

147

DE S V A D ER L A N DS.
.-

.---. -

- u ...-.- - - u . -

ll V)VX/

)

-

. ..
.-...

..

.

)).

.

.
7- x

q. .... ..... .

..- - -

.-

-

-.'
.'
.'=.

ZO0 de steden onverhoopt in dit antw00rd geen genoegen namen, %as hj gene-14
13
43
82
gen de punten in geschil aan den Hertog van B ourgondië en den Kerkvorsten
van Keulen en Luzk , wien van deze beiden de steden kiezen zouden , te onder-

werpen''(1).
Het schgnt dat in de onderhandelingen totbi
jlegging dergeschillen, van de zt
jde
des Hertogs daarop vnornameljk werd aangedrongen, datRidderschap en steden bePaald zouden opgeven,waarin hi
jdebeloftebi
j zi
jneinhuldiging afgelegd, geschon- 20w
den had.
rasna.
Immersdeden*zi
jditin eenuitgebreitlverloogopeenedagvaartteNùmegen,(lj
4a6
Waartegen Zich Altloup weldra in geschrifte verdedigde (2). Dochweinig baattedit
den diep gegriefden Vorst. ln alhetgevoel zi
jnersmartklaagthjaandestadE lhurg ,
en denkeli
jk oolt aan andere kleine steden, hoe hi
j na vele vergeefsche pogingenn6
jtlekvm.
.
om met zi
jne tegenstanders eene overeenkomstte treFen, genoodzaaktwasgeweest
aan vreemde Heeren zi
jne zaken open teleggen en hunne tusschenkomstin te roe.

pen,maar dat de steden het oor voor alle reden gesloten, de bemiddeling van onpar-

ti
jdigen met versmading afgewezen en hetstilzwi
jgen bewaard hadden, toen zi
j uit
naam des Hertogs van Bourgondzë, des Bisschops van M uneter en des Graven van
Rleurs uitgenondigd waren ecn voorstel tot vereFening der geschillen in te dienen.

))W i
j wilden,'' schri
jft hi
j in denzelftlen brief, ))datgi
jen allegoede burgersin al
onze stedcn en alonze onderzaten klaarli
jk wisten, hoe rusteloosde raadslieden onzer
vier steden arbeitlen om ons, onze kinderen en ons land te verderven. - En echter

j schuldig waren,en
llebben wi
j nooit aan onze onderzaten gedaan dan hetgeen wi
danken u ,datgi
j onsalti
jd trouw ebleven zi
jt; ook meenen wi
j,datwi
ju nooitte
lkort deden en wenschen steeds, dat de raadsvrienden der vier genoemde steden door
u en andere onzer goede en getrouwe onderzalen zoo onderrigt m ogten worden, dat

zi
j niet zoo onverpoosd werktcn totverderf van ons, onze kinderen en van onsland;
dat zt
j onsbi
jhetonzelieten en ensdeden,watzi
jaan onsverschuldigd zi
jn (3).#'
Alle ondcrhandelingen tusschen den Hertog en zt
jne wederstrevende onderdanen
warennu afgebroken.Dekleine steden,hoewelzi
j hetverbond tegen hem medebezegeld hadden,schi
jnen,even alssommige ambten ten platte lande, hem echtergeldell
jkeondersteuning,dochtegen verleening van nieuwe voorregten,verschaftte hebben.
Xaar deze onderstand en wathetvergunnen van vri
jstelling van dienstpligten eigenhoorigheid oplevcrden was te gering, om de uitgaven eener ongemeen kostbare hof-

(1)>1zE0z'
F,Gedenklr.'
ll61de Gesclt.r.Gelderl.D.lV.b1.LVIII,Llï.
(2)xzzsoyF, Gedenkw.vfïf deGesch.r.Gelderl.D.lV. bl.LII-LXI, deeltbcknopteltjk
den inhoud der beschuldigingen en van 7sHertogs verdediging mede.

(3)llznorr,Gedenz-w.lz
'lde Gcdcâ.tr.Gelderl.D.lV.b1.LXl.
19P
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14
13
4382 houding te bestrt
jden. en Aaxovos schuldenlast werd van jaartotjaardrukkender.
Zonder de Ridderschap en steden te kennen, die ook trouwens hare m edewerking den Hertog ontzegd hadden , en zonder medebezegeling van den Raad der
Zestienen werden de domeingoederen steeds meer en meer bezwaard en de opbrengsten van tnllen, tienden en andere eigendommen verpand. Op eigen gezag stond
25 v.
Louw- ARXOUD

aan zi
jn broeder w rrzfzx nietslechtsdeheerll
jkheden van Egmond en Y&&el-

ma
14a3nd
8 etezn af,maar ook alde hertogeli
jkeinkomsten en bezittingen in de Over- en Neder-

Betwmenevenseenigeandere voordeelen. Deopbrengstenuitdeambten vanNi
jkerk,
Wtzrndt,dîd en Sclterpenzeel werden alleen ten overstaan van regter en geregtslieden

der Felume, voor ruim veertigduizend Ri
jnsche guldensaan DzltK van Bronkhorst,

é v.
W in- Heer van Batennurg verpand, wel
ke daarvoor desHertogsschuld aan zi
jnen opperter40
m. rentmeester llad overgenomen. Xen meent, datvAx BholKsoasT, welke ongaarne de
14

toestemming van de Ritlderschap en steden totdeze belangri
jlte vervreemtling miste,
zt
jnen invloed tot laet hervatten der onderhandelingen tusschen den Hertog en de
landzaten heeft aangewend. Zeker altlaans is het, dat men kort daarna eenige meer-

1441 dere toenadering in de beide stri
jdende parti
jen ontwaarde. Aawovo trof eene
overeenkomstmetde stad Nç
jmegen terzakeharerschuldvorderingen; en namenige
bi
jeenkomst, werd door zi
jne zaakgelastigden en de afgevaardigden derkwartieren
Nz
jmegen,Zutphen en Jrnhem hettweedepuntdervoorwaarden van veertienhonBl
3o1eiv
.
de
r
ig eenigzins gewi
jzigd. Nu hechtte hi
j zi
jn zegelaan de hem voorm . d zes en dert
.
gelegde bepalingcn des genoemden jaars, en werd hierin dnorzi
jn broeder en een
*

aantal Ridders en ltnapen gevolgd. Het kwartier Roermonde,hetwelk zich met de

voorgeslagene wi
jzigingen niet dadeli
jk konde vereenigen, nam echterlater daarin
1412 Zcnoegen. Ridderschap en steden namen weder deel aan hetbestuur van zaken en
Voorzagen #door eene buitengewone heëng, in de behoeften van 's Hertogs uitgeputte

schatkist(1).
Tt
jdens de inwendige beroeringen was de staat4an buiten onaangetast gebleven.
Te Szttart was den tienden van Lentemaand veertienhonderd zes en dertig, een ten
einde loopend bestand tusschen de Herlogen van Gelre en van den Sdr; voor eenige

maanden verlengd,terwi
jlFlxzlpst,c4Bourgondzëinmiddels,na hethooren derwederzi
jdsche bezwaren,eenen vasten vredezou trachten te bewerken(2).ARwovn maakte
aanspraak op Gulik a1s naaste bloedverwant van RElworn IV ,den broeder zi
jner
grootmoeder zouAwxx, ontkende hetregt,welk Aoolzv van &zzBerg ,in stri
jd met
de gewoonte dezer gewesten, op eene verwi
jderde afstamming van de zwaardzi
jde
(1)w1zH0Fr,Gedenkm.uitde Gesclt.r.Gelderl.1).IV.b1.LXII-LXV.
(2)wlpaprr,Gedenkw.v,'fde Gesclt.n.Gelderl.D.lV. Oork.N@.155.
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grondde en beweerde, dat Anorvs vader van de opvolging in Gulik voor zich en 1433-

zi
jnenakomelingen ten eeuwigen dage had afstand gedaan; tevens vorderde hi
j aanzienli
jke sommen tot vergoeding der nadeelen hem door Anolzv berokkend. De
Hertognan den Wdrg bleef niet in gebreke zi
jnebelangen voorte dragen en wederkeerig eene rekening van schatle in te leveren; doch zi
jn dood in het midden van
veertienhonderd zeven en dertig heeft denkeli
jk vxl.lx's van #plfrg/zldïlwederhouden het pleitte beslechten. Daar zi
jn zoon RoBzh'
rvöôr hem was overleden,
werd zl
jn broeders zoon, den twintigjarigen GEIAAItO, door den Keizer niet alleen

1482

met Berg en Gulik , maar ook met Gelre en Zutplten beleend. Geldsgebrek

cchter verhinderde den jeugdigen Vorstzoowela1sHertog Ahxorn, de wapens op te
vatten. De vl
jandeljkheden bleven geschorst, zelfsnadat VREOERIK 111, de opvolger
v.
van slolsxvwn, OERARB in zi
jneri
jksleenen bevestigd, en Ahxorp ernstig, maartel-l29
ooim.
vergeefs, op den ri
jksdag te Frankfortop nieuw debeleening van Gelreen Zut- 1442
phen verzochthad (1).
Niet vôôr het volgende jaar noopten de bewegingen van GERARS van den Berg 1443
den Hertog van Gelre, om zich ten krgg toe te rusten. DeRidderschap en hoofdsteden verschaften hem eenen aanzienljken geldeli
jken onderstand; maar dewi
jl 1444
deze niet toereikende was, nam hi
j weder zi
jne toevlugt tot het opnemen van
eld, het bezwaren van domeingoederen en het verhoogen van vroegere pandver-

schri
jvingen. Door den Hertog van Kleef, zi
jn bondgenoot, wien de Aartsbisschop van Kealen en Herlog GERARD het sterke slot ten Wro:i: ontweldigd hadden , ter hulp geroepen , viel Altworp met twee duizend ruiters in Gulik en rukte
Plunderende en brandende voort tol aan Lznnieh , eene kleine plaats aan de R oer
in hetm idden des lands. Hier geraakte men handgemeen tot nadeel der Gelderschen.
Hun baniervoerder, de Heer van Kuzlenhurg , nam het eerst de vlugt, en te naau-sl
3agt
v.
m.

wernood werd de dapper stri
jdende Axwovn dnoreenige zi
jner ruitersaan 'sTi
jands
handen ontrukt. W XLLEM van E gmond ,zAw van Broekhuçzen , uzwnazm van M eer
en >wEztAsn ran K ï/p , vôôr den aanvang van hetgevecht tot Ridders verheven
tlie zich dûor onversaagdheid en moed gekenmerkt hadden , werden nevens uzxllalx
BEXTXwK , AREFD van Slïfferzoï
g'à, Goosszw spzbE, s'
rEvzx van Lynden en w zxzrzx
van Jrkel onder de gevangenen geteld, wier aantal op vier cn zestig en dat der

gesneuvelden op dertig begroot wordt. GEa>Ro van Y edrdezlidrg , w zawzh van

Zandwg
j'k en zwxoBvan Fauderik waren onderde Geldersche edelen,en wxaszx
van P allant onder de Guliksche, welke op het slagveld den dood der belden stier-

(1)xxTwsvs,Hist. Gelr.Lib.IX.p.469-471, 475,480. stlcnTEwnpasT, Gcld. Geach.
B.IK. b1.231,235. 5lziI:I'
F,GedenL-lr.vïfde Gesclt.m. Gelderl.D.IV.bl.
jLXV- LIVII.
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14
33- ven. Zoo belangri
jk werd deze overwinning geoordeeld, dat zi
j in Galik jaarli
jks
1482
Plegtig gevierd werd , en Hertog OZRARO ter dankbare herinnering niet alleen het

kloosterder Kruisbroeders te Duseeldorf stichtte, maar dewi
jl zi
j op den dagaan
sT.UUBERTUS gewi
jtl behaald was, eene riddererde Tan dien naam instelde, welke
21v.totaan de laatsteti
jden bestaan heeft(1). Ruim een jaar daarna werd door zAx,
Sl
1a4g4tm.
5 zoon desHerlogsvan Kleef,een bestand tusschen aaxocn en OERARO bewerkt. Voor
den ti
jd van tien jaren verzekerde men elkander daarbi
jhet wederzi
jds vri
je handelsverkeerengafwaarborgen tegen s'i
jandeli
jk geweld (2).
De mislukte krt
jgstogt tegen Gulzk verhaastte den val van Aaworo. De groote
oorlogsltosten hadden hem in nieuwe schulden gedompeld, welke hj weder door
het opnemen van gelden, het verkoopen van voorregten en het verpanden van goe-

deren poogde te bestrjden. De ri
jken, van welke hj zich hierdoor geheel afhankelt
jk maakte, werden steedsovermoediger, en de minvermogenden, gedrukt door
lasten en schattingen,steedsmisnoegder. Tegen de uitdruk-keljke bepaling des verbonds van veertienhonderd zesen dertig,pleegden daarenboven de hertogelt
jke ambtenaren en dienaars menigmalen straFeloos daden <an geweld en onderdrukking,
welke de beleedigden zelden ongewroken lieten en opschudtlingen v,
qrwekten, die

naauweli
jks door tusschenkomstder Ritlderschap en steden, zoo alste Roermondein
veertienhonderd drie en veertig,kondengestild worden (3). Nergenswasdegeestvan
tegenstand heviger dan te Driel in denBom melerwaard. Deingezetenenleefdensinds

jaren in twistmetrRAwK PIEK ,'sHertogs amblman in dielantlstreek,enweigertlenten
laatste alle diensten en opbrengsten. Over het willekeurig doorsteken van eenen bin-

nendi
jk, helgeen de akkers hunner buren te Brueâem en Kerkmù'k onderwater
zette, door de regtbanken te Z'
ailicltem , te Zalt-B om mel, Bomm eler- en Tzeler-

ollrd in het ongeli
jk gesteld, weigerden zi
jhardnekkig de schuldigen, totverlies
15v.van li
jfen goed veroordeeid,uitte leveren;en destad Nç
jmegen,welke zi
jinlzun
Zomer-)
maand )ejang gewonnen hadden, bedreigde den ambtman methare wraak, indien hi
jhet
1447 vonnis ten uitvoer legde. FaAxm PIEK , hicrdoorverschrikte
, riep de hulp in van den
Hertog, maar trachtte inmiddels door kracht van overreding de Drielenaars t0t onder-

werping te bewegen. Doch daar alzi
jne vermaningen in den wind geslagen wertlen,
(1)Chron.Tiel. p.543-545. pexnwrs,Ilist.Gelr. Lib.lX.p.485-488. stlcllTElloRsl',
Geld.Gesch.B.lX. bl.238. slzllorv, Gedenkm.vïfde Gedcâ.r.Gelderl. D.lV. bl.LXVII
en de aldaar aangehaalde oorkonden.

(2)wIJHIFF,Gedenkw.'
llïlde Gesch.r.Gelderl.D.IV.bl.LXYllI.
(3)poaTàwrs,Rist.Gelr.Lib.lX.p.486. stxcrElnoRsr,Geld.Gesch.B.lX.b1.238,239.
llzunrr,Gedenkm.uitde Gesch.r'
.Geldevl.D.I7.bl.LXYIII- LXX.
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bcgaf zich Ahxoro metzestig of zevcntig ruiters naar D rzel,..liet eenige ingezetenen 14331482
gevangen nemen en hunne goederen verbeurd verklaren , en verplaatste den watertol

op de Jfctz.
v van DrzelnaarIledel. De burgersvan Nç
jmegen hadden zich insgeljks gewapend en zetten den Hertog, doch vruchteloosachterna. Nu klaagden zi
j
luide over schending van het verbond en dat de onschuldigen met tle schuldigen ge-

straftwaren,terwi
jlzi
jdebondgenooten opriepen, om hen# naar de letter van het
verdrag, tegen zulk eene hantlelwi
jze te ondersteunen. ARxorp verklaarde van zi
jn
kant,dathj slechtshetregtdeslands en zi
jn wettig gezag gehandhaafd had; datal
de Drielenaars schuldig waren , de een door zich te verzetten, de andere door zulks

niette verhinderen;en eindeli
jk, dat ht
j genoodzaaktwas geweest geweld te gebruiken, dewi
jlNï
jmegen de bevolkingin haren wederstand versterkten tegen hem had
opgezet. Evenwelstelde hi
jop eenebt
jeenkomstteJrnltetn den Nl
jmegersvoor,de
zaak aan de beslissing der gezamenll
jke Ridderschap en van alde steden, of aan de
uitspraak des Bisschops van Utrecht of des Hertogs van Bourgondiè te onderwerpen.

Nl
jmegen echter eischte, dat alleen die Ridderschap en steden, welkein hetverbonc
l gcnoemd Werdenj den tîvist Zollden beslechten. De zwakke Vorstbewilligde

hierin; maar toen zi
jne gemalin KATHARINA TGn KleefteNL
jmegenWaSgekomen 1448*
met volmagt, om door tusschenspraak van devergaderde leden des verbonds aan het
geschil een einde te maken, trokken de burgers den volgenden dag gewapend naar
de tolplaats te Lobede en maakten er zich nevens het slot meester van. Hunne stout-

heid ging zoo ver,datzi
j den Hertog en degenen die hem naar Drzelgevolgd waren,ondertoezegging van vri
jgeleidevoorzich ter verantwoording riepen (1).
))W anneer gi
j uit vreestoegeeft,'' zegtXACIIIAVELLI, ))meent gi
j u daardoor van
denkri
jg te.ontslaan; maar menigmaal gebeurt het tegendeel; wantlai
j, wien gi
j
toegegeven en alzgo uwe zwakheid ontdekt hebt, zalhet daarbi
j niet laten, maar
andere zaken van u eischen; en hoe minderhi
j u zalachten, hoe meerhi
j zich tegen u zalverzetten; en van den anderen kant, zultgi
jdegqnen,die u konden beschermen,veelkoelervinden,dewi
jlzi
jgelooven, datgi
jzwak oflafhartig zjt(2).''
Ditondervond Hertog Ahwoun. Zl
jne aanzienli
jkste en vermogendsteleenmannen , de
#

Heeren van Kwilenhurg ,van Gltemen , van Batenhurg , van Jnltolt, van Bronk-

Fzprz.z, van Borkulo, van den Berg en van W ocln, zelfszi
jn broeder wxrrxx Tan
Egmond en diens zwagervlxcEw'
r,Graafvan M eurs, zi
jn bi
jzondere vi
jand, sloten
(1)cltron.Tiel.p 546-519. polTzwrs, #ï4f. Gelr.Lib.lX. p.495-497. stlcnTzwloRsr,
Geld. Gesch. B. IX. b1. 240- 242. wlzHorF, Gedonkm. vïl dc Ge&ch. fl. Gelderl. D. lV.
b1. LXX , LXXI.

(2)Discorsi#owrc T.tlvlojLibrogecondo,c.14,
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1433- zich aan de zamenverbondene Ridderschap en sletlen. De stad Tiel, gereed om hem
1482 t
egen de Drielenaars te ondersteunen , was door w ILLE;I van Egm ond en BIRK van

B'
ronhltoretaan zi
jne zi
jde onttrokken; en wz
kyuRAvzx van Haaften, dien hi
j tot
Drost van Buren aanstelde, werd tloor de ingezetenen buitengesloten en weldra

door deNi
jmegersgedwongen hetslotteBuren, waarin hi
jzich verschansthad, op
voorwaarde van vri
jen aftogtover te geven. Alde anderesloten in den Tg'elerwaard,
wier bezitlers, even als vAx XIAAETSX, het vonnis over de Drielenaars hadden uitge-

sproken, werden bemagtigd, geplunderd en omvergehaald. Spoedig was bi
jna llet
geheele gewest tegen den Hertog in de wapenen en Gravede eenige stad,waar hi
j
zich veilig konde achten. Alzi
jne eigendommen waren vervreemd of bovenmate bezwaard; zi
jn gnud en zilverwerk, zi
jne edelgesteenten, zelfs zi
jnekerksieraden verkocht of verpand; en zi
jne inkomsten, die zich genoegzaam alleen totde geringe
opbrengsten uithetland van Kug'k bepaaldcn, waren naauweli
jks toereikend om in
de dageli
jkschebehoeften van zi
jn gezin tevoorzien (1).
ln dien benarden staat van zaken, wendde Anwovo zich totFzrlps vanBourgondiè'

die alsHertog van Brahand zi
jn leenheerwasvoordatgewest,waardetegenwoordige
twistwasontsproten. Fllalps,even genegen om dengeestvanopstandtegenhetvorsteli
jk
gezag te breidelen, welke ligteli
jk totzi
jne aangrenzendeslaten konde overslaan, als
vaardig , om zich in de burgergeschillen der naburige volken te mengen, wellke hem

uitzigt gaven op aanwinst van heerschappi
j en waardoor hi
j reedsmeestervan een
aanzienlj
ik deel derNederlanden wasgeworden , troltzich dadeli
jk de belangen des
Hertogs van Gelreaan. Vruchteloosechterhield hi
j de wederspannige Gelderschen,
hunne goederen en koopwaren in Brahand aan, dewi
jl de Ridderschap.en steden in
Ni
jmegen vergaderd, geweigerd hadden eenige harerleden naar Bruee4 tezenden,
om tegenoverde afgevaardigden van Ansot:n,floor hem en zi
jn Raadalsscheidsmannen
ehoord te worden. De vier hoofdsteden trachtlen , wel is waar door middelvan
w AxzltAvzw van M eurs, wien de Tegcnpaus rErlx V alsBisschopvan Utrechtbevestigtl

had,afzonderli
jk met haren Vorstin ontlerhandeling te treden,maa'
rmen konde niet
overeenkomen, naardien Ahxoro slechts in een verdrag wilde treden, voor zoover

ditzi
jne eer en die desHertogs van Bourgondzëgedoogden (2). Erwerd evenwel
een bestand voor eenige maanden tusschen de parti
jen, die in de Drielsche zaak betrokken waren,gesloten (3).
(1)cltron.Tïel.p.549-552 en de Aant.van v.tzEtwEw. Fowrwwrs, Ilist.Gelr. Lib.IX
p.476- 478,483,493,497,498. stlcnTExpoltsT, Geld. Gesclt. B.lX. bl.242. >Izn0Fl', Gedesâzt?.uit de Gesch.'
r. Gelderl.D.IV.b1.LXXI- LXXIII.
(2)yoxnsrs,Bist.Gelr.Lib.lX.p.498,,(99. sslcllTlslzonsr,Geld.Gedc/l. B.lX.bl.242.

(3)xzzunrr,Gedenhu'.'
lfffde Gesch.1,.Gelderl.D.IV.bl.LXXIY.
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xizdelerwi
jl beproefde Bisschop auoox-F ran p ow/zof, de eensgezindheid tusschcu 14
33
14s
,a
ertog aasovp en hetvolk te herstellen. ongetwi
jfeld beoogde hi
j daardoar den in-

vloed over Gelre van rILIPs van W/?
zr,jy/n#zrl en w ALRA;rEX van Jl:vr.v,

zi
jn mededinger naar het wereldli
jk, de ander naar het geesteli
jlt gezag van het
Stieltt, te voorkomen ; een invloed, welke slechts hunne oogmerken tegen hem konde

bevorderen (1). Deheerschzuchtigebedoelingen van rlslpsmetbetrekkingt0tGel'
t-e
waren niet te miskennen ; en wALRAVEN van Jfdyr' was reeds in een beschermend
en verwerend verbond met de Heeren van B ronkltorn't, van D orenweerd en de Ve-

luwsche stetlen Ilardermi
jk, W cvdxïzzg6x, Ilattem en Elhurg terafwering vatl
vi
jandeli
jk geweld getreden (2). De Hertog van Kleef,wien hetbehoudzi
jnsschoonzoons en de onafhanlkeli
jkheid van Gelrenietonverschillig kondcn zi
jn, vereenigde
zich met Rvoox.v, en beide traden als middelaars op in eene zam enlkomstvan Altxovns 8 v.
afgevaardigden metdiederRidderschap en vierhoofdsteden te Ng
j.megen. Ten over- ma
:vi
jnd
na

staan van de raadsleden desHertogs van Bourgondzè',ontwierpen zi
j een nieuw plan 1448
van bestuur, hetwelk welniet werd aangenomen, maar nogtans, naarhetschi
jnt,
tot grondslag van deeindeljke vereflbning dergeschillen gcstrektheeft(3). Eenige
Edelen overreedden Altworp, onder verzekering datde Ni
jmegersLohedeen Buren
zouden ontruimen, de beslissing van den twistaan den Ridder zAx van .shr/6i/lzdg
-zezz,
erl ofmeesler en zA> van W ikrade, erfkamerling van Gelre, nevens w xrrEx van

F todorp , erfvoogd van Roerm onde,en de steden Roerm onde, Zzlzp/z:zlen Arnltem

over te laten (1). Na veelvuldige bi
jeenkomsten derwederzi
jdsche afgevaardîgden,
werd ten laatste een verdrag gesloten, waarbi
jdeHerlog verklaardeniemand om laet 4 v.
oim
gebeurde te D riel en het innemen van Lohede en kuren te zullen benadcelen. Hi
J. Ho
144
$,.
verpligtte zich voorts, alle geweld en onregt, binnen twee maanden nadathem daar.

van kenniswasgegeven,te l
zerstellen,onder verbeurte zi
jner goederen en inkomsten
in het kwartier waarhetfeitgepleegd was; beschouwde hi
j de klagta1songegrond
of ollbilli
jk, dan zou de hoofdstad van hetkwartier, 'twelk in de zaak betrokken
was,deRidderschap en kleine steden te zamenroepen om uitspraak te doen. Hj beloofde, alleen Gelderschen met ambten te begiftigen , en zonder voorkennis van Ridderschap en hoofdsteden ,geene goederen of inkomsten te bezwaren ,geene veede aau
te vangen of munt te laten slaan ; de verrekening der landsgelden ten overstaan van

(1)5IJ1I01.
F,Gedeltkw.zlffde Gesch.r.Getdeî'l.D.lV.b1.LXXIV.
(2àstlcuTEwuoasr,Tooneel#c:Land.
gwczlGetder,b1.113.
(3)wIJlIoI?
r,Gedenkw.wïfde Gesch.r.Gelderl.D.1V.bl.LXXV,LXXVI. Oork.5o.247.
(4)posrllrs,Ilist.Gelr.Lil).lX.p.499)500. stzcuTEsroqsT, Geld.Gcdcl.B.Iï.1,1.24,
:.
!l
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1433- zil
-nen Raad bil
- te wonen: de manleengelden o0k aan buitenlantlers te voldoen ; de
1482 @
*
'
*/
.
groote wegen en stroomcn veilig te houden; ten minste eenmaal 'slaars te regtzitten,

en onparti
jdige regtspraak, zoomin in zaken diehem zelvcn alsanderen betrofl'
en,
door bedreigingen ofop eenige antlere wi
jze te verhintlercn. Hl
j zou hetverdragmet
Kleef vernieuwen, en allen die nog buiten hetvcrbond waren de gclegenheid geVCD,Om daaraan binnen ééne maantlhun zegelte hechtcn. Twce deraanzienll
jltsten
en gegoedslen uit de Ridderschap en twee leden van den raad uit ellke hoofdstad ,

Zouden hem in hetlandsbestuurterzi
jdestaan en bi
jzondergemagtigd zi
jn, om alle
tWist en Yerschil tusschen hem en de landzaten voor te komen of te verefl
knen. De
inkomsten van Lohede en van den t0l aldaar zoutlen , na aftrek der manlcengelden en

renten daarop aangewezen, ter bekostiging zi
jnerhofhoutling verstrckkcn. Eindeli
jk
zou hijden tolvan Iledel naarDrielterugbrengen en aan Dî-g-el eenejaarmarktgeven (1). Te vergeefs had dellerlogin KATnARIXA,welkezicl
zmetdrievan 'sHertogs Raden te NI
j-megen bevond, alle pogingcn in hetwerk gesteld,om gunsliger
voorwaarden ten behoeve haars gemaals tc bedingcn. Door nood gedrengcn , had
ARwovp zich aan de voorgeschreven bqpalingen onderworpen , die mcn hem slechts
had voorgelezen en van welke hcm zelfs, na de bezegcling,ccn afsehrift geweigerd

werd. Hi
j ycrvalde van lieverlede cenige der afgedwongen beloften; Drlelontving
eene jaar- en weelkmarkt, de Hertog van fflee
f werd in hctpantlbezitvan Dtl
f el
bevestigd, tegen de versloorders van de openbare rust cn veiligheid wcrtlcn scherpe

bevelen uitgevaardigd, en de tollen en belastingcn geregeld. De Ni
jmcgcrs ontruimden Lobede en B uren) ook de Graaf van u'leura vcrzoende zich m ct den

Hertog (2).
Het schi
jnt, dat de geletlene bekommeringen en de stceds drukkende zorgen Altwovo in eene somber-godsdienstige stemming gcbragthcbbcn. Dilkwi
jls althans ontvlood hi
j in dien ti
jd de groote wereltlin de cenzaaml
aeitlvan hctKarllluizcrklooster
te Ilonnlkhttizen, en na lacthuweli
jk zi
jner dochtcr M&RIA metzAxoB 11,Koning
van SehotJckkd,maakte Li
j zich toteene bedcvaartnaarhctlI.Grafgcrcetl,waartoe
denlkeli
jk de Ridtlcrschap cn stcden hem ,tcn minste grootentlecls,tlebcnootligtlegel1450 den verschaften. llet bewind droeg hi
j op aan dcn Raatlvan Zcsticnenj bi
j wcllten
de vier hooftlsteden, ondank'szi
jnen wil, twee lcden uitde Ridtlerschap van elk der
vierkwartieren gevoegd hadden;plaatste zi
jne gemalin Ittruzkalxz
k aan hethoofd,en

(1)wzzlfnrzz,Gedenkm.lzf#e Gesch.r.Gelderl.D.llr.b1.LXXVI. Oork.5o.255.

(2)posTkscs,Ilist.Gelr.Lib.lX.p.500,501. stlcsTEwllousT,Geld.Gcdcl.B.lX.bl,243,
244. wlzlfore, Gedenk-w.vïldo Ge&câ.n. Gelderl.D.IV.141.LXXVII,LïXVIII.
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vertrok tegen het cinde van veertienhonderd vt
qftig, vergezeld doorden Heervan11
44
38
32
-Batenharg en andere Edelen naarItalg-è'(1).
De togt ging over Rome dewi
jlerhetjubeljaargevierd werd, op hetwelk de H.
Vader met milde hand geesteli
jke gaven aan de geloovigen uitdeelt. Versterktdoor
den pauseli
jken aflaat en voorzien met een vri
jgeleide van den Doge van Feltetië,
zette Altwoup(1creisnaarJeruzalem voort,storttezi
jne gebeden uitop hetII.Graf, 1451
en begaf zich ovcrzee naarNapels, waarhi
j door den Koning minzaam werd ontvangen. Een geli
jk onthaaltoefdehem teRomevan denPaus,bi
jwienhi
jtwecmaal
in plegtig gehoor was toegelaten. Over K enetzë in Gelre teruggekeerd, trok hem

een deftig gezantschap te Grave te gemoet; alom werd hi
j onderhetgejuich des 14v.
ok,en zt
jne behouden wederkomst door de steden metfeestcn en maal-Sp
kcrlm

volks ontvangen

.

ti
jden gevierd (2).
1452
Z00 vele bli
jken van vreugdeen van belangstellingin denYorstschenen eenetoekomst van rust en vrede te voorspellen ; maar rust en vrede waren geensins hetdeel

van Axtsovn. Spoedig na zi
jne terugltomst geraakte hi
j, schi
jnthet, in onmin met
zi
jne gemalin; zi
j leefde althans van hem afgescheiden en hield zich meestti
jdste
Lohede op (3). Hierwerd echterhethuweli
jk zjnertweededochter,MAZtOAZtETU:,
metI'REIIERIK Tan Bel
jeren,Hertog van Slmmeren, voltrokken en haareen uitzet 1454
van tweeen twintigduizendRl
jnschegoupguldenstoegelegd (4). Deaanzienli
jke uitgaven door deze echtviering veroorzaakt; de belangri
jke sommen welke de Hcrtog
onder borgtogt dcr steden Nç
jmegen, Zutplten en Jrnhem , ter bestri
jding der
reiskosten naar het Oo&ten , waartoe de buitengewone bede nietgenoegzaam geweest
was, had opgenomen ; de schadevergoeding aan de Ridders in den Tieler- en Bom -

melerwaard, wier sloten bj deDrielsche onlusten doorAhwovnstegenpartjvcrnield
waren; en de vereffening van m enige rekening met de Herlogin KATHARIwA ,voerden
'sHertogs schulden t0t eene verbazende hoogte op. De domeingoederen en ambten
waren zoodanig bezwaard ofbeleend, dat schier geene vaste inkomslen meer in 's'Vor-

sten schatkistvloeiden, welkederwi
jze wasuitgeput, datmen tweehonderd Rjnsche

(1)Chron. Tiel.p.553,554. l'
osTlwrs,Ilist.Gelr.Lib.IX.p.501,502. stzcnrExHousT,
Geld. Gesclt. B. lX. b1. 244. sIJlloI?
F, Gedenkw. wz
-f de Je:c/z. v. Gelderl. D. l7. b1.
LXXVIII- LXXX.

(2)Cltron.Tiel.p.553. l>oxTwxrs, Ilist.Gelr.Lib.lK.p.502,503. stlcnTExppasr, Geld.
JexcA.B.IK.bl.244. wIJHo>'
l', Gedenkw.uitde Gcdci.m. Gelderl.D.I7.b1.LXXX.

(3)wIJIIoI
?:,Gedenkw.vv-fde Gesclt.r.Gelderl.D.IV.b1.LXXXI.

(4)poyTzwrs,#7'
df.Gelr.Lib.IX.p.504. Vgl.wlznor:)t.a.p.b1.LXXXI.
20 +
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1433- guldens van den Heer van 'F.
/ci- moest opnemen , om een te E m merik verpand
1482

edelgesteentein te lossen (1).
ln weerwil van dezen noodlottigen staat der geldmiddelen , mengde zich Altxorp

noodeloos in de Xunstersche geschillen en sèhaarde zich aan de zi
jde van KOENRAAD
Door
ve
rscheidene Edelen
ran Diepltolt, een neef desBisschopsvan Utreeht(2).
uitzi
jn gebied langsde Munstersche grenzen met geld en 5Vaponen ondersteund ,trok
hi
*
j en zi
jn zoon AooLv uit Groenloo meteene aanzienli
jke krijgsmagtin Munnter1455 land en sloeg het beleg voor Kreede, hetwelk hi
j echterweldra moestopbreken.
KOZNRAAD van D zepltolt werd kort daarna tot den bisschopszetel van Osnahruek ge1456 roepen , en zAx van f:?
rcrdz
./
l,debroedervan Aaxovnss'choonzoon rREOERIK,Hertog
van Szmm eren, in plaats van vrArahAvy:x van Jf:z:ry, welke te A rnltem was over-

leden,doorden PaustotBisschop van Muneter benoemd en bevestigd (3).
Het deelnemen in dezen buitenlandschen twist vermeerderde natuurli
jk weder den
schuldenlast, en de Hertog verlteerde thans in zulk een geldgebrek , dat de Ezelen

en Ridders, die voor hem borg gebleven waren, steedsin gi
jzeling moesten terug
gaan,naartlien lli
jbuiten slaatwashen telossen (1). Xaarheilloozerin degevolgen
waren voor hem zi
jne bemoei
jingen bi
j de bisschopskeuze te Utreehtna den dood

van Rvoolzp nan Dïep/zoff (5). FlLlpsvan S/l
zrgtlzltffpkonde en wildenietvergeten, datde Hertog van Gelredaarbi
j zi
jnen invloed nietten behoeve van oAvxp ran
#olzrgpzldïl gebezigd had. Dit gaf hem althans een voorwendsel van misnoegen op

Altxouo,van wiens magteloosheid en misslagen hi
j zich trachtte te bedienen,om zi
jne
heerschzuchtige oogmerken m0t hetverdeclde Gelre te bereiken. Onder den schijn
van opregte belangstelling in de wclvaart van het volk, van de Hertogin KATHARIXA ,

zijne nicht, en haren zoon Abol,F, maakte hi
j in hetgeheim de vier hoofdsteden
op de gebreken in het landsbestier opmerkzaam en dat Aalovo, ongeschikt om te

regeren, den staat in het vcrderfstortte (6). Hoon bi
j minachting voegende,ver(1)wIJ/OF:,Gedenkw.uitde Gesclt.r.Gelderl.D.IV.LI.LXXXIendeaangehaaldcoorkonden.
(2)Ziehiervoor,b1.81,82.
(3)x. o:lBEVERGERXE, Chron.llonast.p.108-113. poxnxrs, Hist. Gelr.Lib. IX.p.504.
sl,lcnxEauollsT, Geld.Gesclt.B.IX.bl.244. IIJIIIII?F, Gedenkw.vïf de Gesch.n.Gelderl.D.lV.
1a1.LXXXII.

(4)wunor:,Gedenkm.vïfde Gcdci.r.Geldcrl.D.IV.b1.LXXXIII(2).
(5)Ziehierveor,bl.84-91.
(6)'oxnwcs, Ilist. Gelr. Lib. lX. p. 511. stxcsTExuoasz, Geld. Gedc/l. B. 1X. bl.248.
>1Juor#, Gedenkw. lff de Gescâ. m. Gelderl. D. IV. bl. LXXXIV en (le Oork.aldaar aanehaald.

wittigde hi
j kort daarna in vlugtige woorden den llertog, dathi
jbesloten hatldoor11
44
38
32
Gelre te trekken om het Boven-stl-eltt te bedwingen , waar men weigerde oz
tvlo

van s/?zrg/zz#z
!l als Bisschog van Utreelttte erlkennen; terwi
jlhi
j tevensvan hem
toevoer van mondbehoeften en een aantalvaartuigen eischte,om de lkri
jgsbentlen over
den II&&el te voeren. Te zwak om den wil van den magtigen Bourgondiër tc weer-

streven, en echter onvermogend dien te bevredigen , beloofde Al
tpIot:o wathi
j nict
konde vervullen; en rxrlpsvond li
jftogtnochvaartuigen,toen lli
jteSpankeren bij
den lleael was gekomen. Door deze teleurslelling verbitterd, rooftlen en plunderden

de vreemde kri
jgsknechten in de Felume, waaroverAltwovo zich bi
jrlrlps,en ook
bi
j de Ridderschap en steden, welke ditwerkeloos aanzagen,vruchteloosbel
tlaagde.
Pit onmagt moesthi
j gedogen datDeventer belegerd werd, welks overgave het ge-H1'
7v.
h
erfsteele Stq
kltt aan nAvxp van s/?zrtjxozld,
?
7f'onderwierp; en zi
jn onvoorzigtig verbondmaand
methetBoven-stzeltt,evenalszi
jnevermetelepogingen,om de Friezentegen rlrlps 1456
in beweging te brengen ,strekten slechts, nm de wraak van den zegevierenden Vorst

hevigertegen hem te ontsteken (1).
De wenken des Hertogs van B ourgondzè'aan de Ridderschap en steden van Gelre,

waren nie te vergeefsgeweeshl. ln Nù'megen hadden zi
jhetmisnoegenop Aaworo,
hetwelk ondankszi
jneverlklaring in veertienhonderd negen enveertig,aldaarhatlvoortgeduurd, grooteli
jks aangekweekt, en de minachting voor hem , dien men spottend
den zzl/xzlfk noemde, was er ten top gevoerd. Men veroorloofde zich de scherpste

verwi
jtingcn over zi
jn gedrag, klaagde dat l11
j de oude grieven nietnaarbelofte
had uit den weg geruimd, en legde hem eene menigte ondaden en misslagen te last,

maar begreep niet, of wilde nietbegri
jpen, datde meeste zl
jnerfeilen cn te kortkomingen uit den neteligen toestand waren voortgevloeid, in welken men zelfden
Vorst, wiens gezag en vermogen binnen zulke enge grenzen omschreven waren , ge-

plaatsthad (2). De Hertogin KATUARIXA,in onmin metharen gemaal,ondersteunde
i
jverig het verlangen van Nç
-l-megen, bovenal sindstlie aanzienli
jke envermoge'
nde
stad, den ongeveertwintigjarigen Anorv, haar zoon,aan hethoofd des bcwinds begeerde. ;i
j had reeds in het leger voor Deventer geli
jk later te Jntwerpen met
vzLxps, de spil waarop alles draaide, over den toestand deslands onderhandeld, en
Anorv was onder haar geleitle in de Bourgondische legerplaats gekomen , om den

(1)MONSTRELET, V. 111. p. 67. poxTzwrs,Hist. Gelr. Lib.IX.p.506-508,511. IIJ/OFF,
Gedenkw. zfz'f de Gesch. :,. Gelderl. D. I7. b1. LXXXIV- LXXXYI. Ygl. Licrvoor, bl.
91- 94.

(2)l>osTAwcs, Hist. Gelr. Lib. IX.. p.510,511,512. sl-lcnrExllolsr, Geld.Gesch.B.lX.
1)1.248,249. wIJHeFF,Gedenkw.lp
'f de Gesclt.r. Gelderl.D.IV.b1.LXXXVI.
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1433- overwinnaar te begroctcn , hcm den slaat van zaken open te leggen , het gelaeim
1482 betrekkeli
l'k de ondcrhandelingen mct de Friezen te openbaren , en met hem midde-

1en te beramen, om Altsovo van hct llcstuurteverwi
jderen (1). Opaandrang van
Ni
jmegen, beloofde rlLlps dcn Geldcrschen zi
jnen bi
jstand en verklaarzeuitdrukkell
jk, h0e zcer het steeds zi
jne begecrte was, datAoox,vtotRegcnt ofRuwaard van
26 v. G elre bcnoemd wiertl. Hieraan M'eïgerden echter de overige hoofdsteden , ofschoon
Grasm. k ontevrede

1458 oo
n overde regering van ARwovp,gehoor te leenen,waarin zi
jdoorwzxzxzsx van Egmond , 'sHertogsbroeder, wien men insgeli
jl
tste vergeefsgetrachthad
voor Aoosp te winnen, ondcrschraagtl werden. Zi
j poogden veeleerNv--pz:g:zlt0t
andere gedachten te brengen en Anol,v en de Hertogin totrust en vrede te vermanen.
Er stonden alzoo weder twce aanhangen in Gelre tegcnover elkander; de een, de

parti
j derbeweging, met Nù-megen aan hethoofd en doorvreemdehulp gesteund,
hakende naareene geheele omwenteling in hetstaatsbestuur;de ander,de parti
jvan
het behoud, aan wier zi
jde de hoofd- en kleine steden der overige kwartieren zich
schaarden , afkeerig van geweldige maatregelen en den Landsvorst gelrouw ; de eene
den heerschzuchtigen zoon met zich slepende, de andere, trachtentle den zwakken

vaderop den waggelenden zeteltehandhaven (2).
ln deze spanning, welkeecnen nieuwen burgerkri
jg voorspelde,wikkelde Altworp
zich onbedachtin twistmetGraafvlwcEx'
rvan M eura,op wien de heerli
jkheidBorne
nevens Sittart en Saeteren , aan zi
jn vader rR>:O>:RIK van M eure door azxworb IV
Terpand, 5Yar0n Ofergegaan. Aztworb, in weerwil van den bekrompen staatzi
jner
geldmiddelen,had zl
jn voornemen tekennen gegeven,ditpandschap in telossen.Den
Graaf, welke hiertoe weinig genegenheid toonde, daagde hi
j binnen achtdagen voor
zich ter verantwoording wegens onderdrukking der ingezetenen vanBorvteen Szttarten
mishandeling der burgers van Erkenlente, onderdanen van Gelre, welke hem wcrden

te lastgelegd,onderbedreiging,dathi
janderszichzelvengenoegdoeningzouverschaFen.
VxwczxT ontkende op bitscn toon de waarheid dezerbeschuldigingen,betuigde datht
j
steeds den Gelderschcn goedgezind geweest was, en dit, doch alleen ter wille van

AooLF,wienszi
jde hj gekozenhad,bljven zoude. Deverbolgen Aawocoverontrustte
nu door strnoptogten en brandschattingcn het land van Ah ure hetwelk'aan het Overkmartzer grensde; en nietdan na de dringende vertogen van velezoo geesteli
jke als

wereldlj
ike Heerenj liethi
j zich bewegen metvlwcEw'
r, diedehulp van Nç
jmegen

(1)xoxs'
rl
tzl-u ,V.111.p.67. 'owTzays,Hist.Gelr.Iuib.Iï.p.508. slzllol'r,Cedenkl
r.Nv'
f
de Ge&cA.r. Gelderl.D. lV.b1.LXXXYII.

(2)XIJSQI?F,Gedenkm.virde Gedcâ.m.Gelderl.D.IV.bl.LXXXVIII,lX.
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ingeroepen en zi
jn gebied ender bescherming van eenige naburige Versten gesteld 1433had eenen wapenstilstandvoorkorlcn tl
jtltesluiten (1).
1482
lnsgelijks beproefde men debinnenlantlschegescl
aillen doortusschenkomstderRidderschap en hoofdsteden van de drie kwartieren Roerm onde, Ztttphen cn A rnhem ,
en der Heeren van Ilel-n8herg , van H oorlten van E gm ond te vereffenen. De stad

N'
i
jntegen bragt bl'cleze scheidslieden de oude grieven en bezwaren tegen aztworo
schrifteli
jlk in,ontveinstle noch haren briefwisselmetrlLlpsvan Sptzrgpztdïl',noch de
opdragtvan het hoog bcwind aan AooLv, die zich dit hatl laten welgevallen , waaruit

de meeren mcersti
jgendeonlustcn ttlsschcn vadercnzoon ontsproten waren, enbeschuldigde den Hertog, dat lzj getracht had haar door 4'erraad te overrompelen en
vreemd krl
jgsvolk had aangenomen, om zi
jne onderdanen te verdrukken en den met
AOOLF bevrienden zAx scuExlk., Hecrvan kfalbeek,tcbeoorlogcn; datLi
jveerzin
in hetregeren beloond, de regtsbedeeling verwaarloosd en het vri
je hantlelsverkeer
in stede van beschermtl, op menigerlei wi
jze belcmmerd had. Anwoup verdedigde
zi
jn gedrag in ecn uitvoerig verwcerschrifttegen dcze beschulzigingcn, cn verweet
ten slotte de Ni
jmegers, h0e trouwloos en snood zi
j zich tegen hcm vergrepen,die
bi
j het aanvaarden des bewinds, hun mecr gunstcn had s'crleend dan eenige zi
jner
voorzaten; hoe zi
j nietalleen naar zi
jn leven,blocd en hooghcid stondcn,maar zelfs
zi
jne gemalin, zi
jn brneder en eenigen zoon, cven als wclccr zi
jncn groolvadcr zAx
van Jrkel, tegen hem opgezet hadden. Bi
j zulk ecne stcmming dcr gemoederen
was geene nlinnelî
jke geschilsvereffening te wachlen; ook lkwamendewetlerzi
jdsche
zaakgelastigden herhaaltle malen te vergeefsbi
jeen, en de pogingen :an den Aartsbisschop van Kealen , den Hertog van Simm eren cn dcn Ilecr van Ileineherg tot be-

vrediging bleven vruchtelnos(2).
List cn geweltl zouden hetnoodlottigpleitbcslechten. Nl
jmegen schroomdeniet
onwettige midtlelen tebezigen, om Roermondevan (lezi
jtletlcsllertogsaftetrekken, en toen ditmislukte, F enlo tegen dîe stad in bcwcging te brcngen. ARworn

vermaande wel Fenlo tot rusten vrede,maarAoot,p,doortlemisnoegtlen in FfJ- 14D
megen gesteund,wierp er zich meteenig lkri
jgss-olk in,vcrwoestlc hctland om Roeretmkde, en gordtle alzoo het eerst het zwaard aan in dc rampzalige vorsteling met

zi
jnen Heerenvader, niettegenstaandcvlLlpsnan Wplzrl/ndïlden Ni
jmegersernstig

(1)I
'ONTANrS,Ilist.Gelr.Lila.IX.p.509,510. stlcuTEwgoasr, Geld.Gesch.B.lX.bl.247.
lIJII()I?
F, Gedenkw.uit de Gesclt.m. Gelderl.D.IV. bl. LXXXIX.

(2)rowTAxrs, Ilist. Gelr. Lib. lX.p. 510, 515. stlcnrExllozsr, Geld. Jedcl. #.IX.bl.
248-250. lunorr, Gedenkgv.uitde Gcsclt.1,.Gell rl.D.I7.b1.XC.
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-aewaarscl
auwd had, zich van gewelddadigheden te onthouden (1). HertogAhworo
.

l'iep tladeli
tjk W '
z-zl/z:z/z, Zutphen en de kleine steden in die kwartieren te hulp ,welke

lal
j naar zi
jn bekrompen vermogen metvoorregten begiftigde; 4erpandde zi
jne weinig
overgpblevenekleinooden, en legde zi
jnen eigenlzoorigen buitengewone belastingen en
tlen schouten van de F :/Z;Z/J: eene verhooging van den pandpenning hunner bedie-

yzingcn op. Hi
j nam vrecmd ltri
jgsvollk in dienst, verwierf onderstand van eenige
lluitenlandsclle leenmannen en voorzag W agen,
ingen ,doorde vi
janden bedreigd,van
genoegzame bezetting (2). lçu sloeg hi
j het beleg voorFenlo waar onderscheiden
Geldersclle ridders zich bi
j hem vocgden, en noodzaakte spoedig ADOLP de tusschenkomst xan w lLLEx '
van Egm ond in te roepen , om eene verzoening te bewerken.
Niet dan na veelvuldige onderhandeiingen en door medewerking der Hertogin van

llleef,der Heeren van Ileinaherg en van Iloorn metde afgevaardigden der bannerheeren, ridders en hoofdsteden van de vier ltwartieren des lands, gelukte het vA>
13 v. Eqxoxo te Bate
nhurg

een verdrag tusschen vaderen zoon tesluiten (3). De hoofd-

Wi
n-Punten waren: 1o. aztsovo en aoos,-zouden voortaan in eendragt leven en elkander
ma
aj
nd
1459 behandelen als vader
enri
aamde.
en het
jkzoovnanbet
iyl
j
megenv2O
er.krAnor
i
jgenv, zou de opperheerschappi
jvan
het slot, de stad
benevensdeD uf bl, wellteuit
eene schatting en bededoordelandzatenbewilli
gd,tezi
jnen behoevezouingelostworden.
3o. F enlo zou zich van vi
jandeli
jkheden onthouden en in de nadereuitspraak des
iieeren van Egm ond berusten. 4o.Elke stad en elk persoon , welk aan de eene of

andere parti
j eenigen bjstand geboden had, zou in den zoen begrepen zi
jn. Tevens
werd een vool-loopig vergeli
jk tusschen den Hertog en zi
jne gemalin aangegaan, bi
j
welk de laatste Lohede zou behouden , zoo lang de Hertog die plaats niet van haar
voor zekere som , door scheidsregters te bepalen , had ingelost. Het slot R ozendaal

zou haar daarop ter woning toegewezen en de inkomsten, welke zi
j vroeger bezat,
totonderheud s'erzelkerd worden. lndien de Hertog hetbegeerde, mogtzi
j nietweigeren methem zamen te wonen;beider inkomsten moesten dan bi
j elk-ander gevoegd
worden, maar bi
j scheiding iederde zi
jne behouden, zonder evenweldaarvan ietste
mogen verpanden of vcrkoopen. Beitle overeenkomsten werden door w ILLEM van

Egntond en de afgevaardigtlen derRidderschap en steden bezegeld; terwi
jlAhwouo
en Anos,, tlie zich te Batenhurg bi
jde onderhandelingen bevonden, wederk-eerig

(1)poxTwxlls,11ist.Gelr.Lib.IX.p.515. szlcnrEsnoasr,Geld. Gesch.1).IX.1)1.250.
(2)XIJUOFF,Gedettkir.vsz-fde Gesclt.w.Gelderl.D.IV.bl.XC1I.

(3)Oude f.
////. Diriaie Kron. Div. XXIX.c. 37. vosTzsrs, H ist. Gelr.LJl).IX.p.516.
sl
-lcuTEwuollsT,Geld.Gesclt. B.IX.L1.2J0.
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hun zcgel aan tle zoenbrieven hechtten, welk-0uitdozeuitsprakenvoortVloeiden (1).14
313
482
ADOLF belooftle bovendien, zich zoo lang zjn vaderleefde, nietmeergezagin he'
t
jmet
bestuur des lands aan te matigen, dan hem bi
j hetverdrag wastoegestaan,tenzi
bewilliging van den Hertog zelven, tegen wiens goetleren en regten hi
j nimmeriets
zou ondernemen ofdaartoebehulpzaam zi
jn (2). Tevehs schonkhi
jvolltomen vergiffenis dengenen,welkein de onlusten zi
jne zi
jtlenietgehouden lladden (3). Degebannen en uitgeweken burgers van K enlo keerden veilig terug cn werden in launne
goederen en bedieningen hersteld (#).
Het zaad der tweedragt wasechter te diep geworteld, dan dat het nietweder spoedig opschieten en voor Gelre heillooze vruchten dragen ZOU. Reeds in het begin des

volgenden jaars zag zich Aztworp genoodzaakt eene dagvaart te Ktgzk tebeschrtjven, 1460
om ecnige verschillen te vereffenen , welke na het verdrag van Batenhurg M'aren 0Pg'
ekomen. R oerm onde was ontevreden , dat het in dit verdrag te weinig bevoordeeld

Nç
jmdéYz'heulde wedermetAoox,
r,en welligtmoethierin deoorzaak gezocht
d
i
e
s
t
a
d
do
o
r
de
n
Ke
i
z
e
r
in denri
jksban verklaard werd (5). NICIIMve
worden , dat
opbrengsten ter bevrediging van hetvreemde kri
jgsvolk, hetwelk Altwovn in dienst
W aS.

genomen , m aar niet of niet geheel had afbetaald en dat zich derhalve door roofen

brandschatting poogde schadelooste stellen,wekten dadell
jk misnoegen en werden 1461
met moeite ingevorderd. Aawovb zelf door geldgebrek vervolgd, kon te naauwernood in de noodzakeli
jke behoeften zi
jner hofhouding voorziep; hi
j leefde steeds in

t
mmin metzi
jne gemalin,wiermoeder, deIlertogin vanKleef, vruchtelooshetontW6rP tot eene verzoening der echtgenooten had aangeboden. Vader en zoon sloegen

met wantrouwende bczorgdheid elkander gade, en bj gemisvan stoFeli
jke middelen
trachtte de een door betlrog en misleiding debedoelingen desanderentevergt
lelen(6).
len nieuwe geschillen,en terwl
qldeHertog
Tusschen ARloro en de stad Kenlo ontstont
ter vereFening daarvan eene dagvaartte Goelt beschreef, traden KATUARI>A enAoox,F, 1162
die onlangs van eene bedevaart naar bet Heilige Land was teruggekeerd, tegen

hem in geheime onderhandeling metNiimegen. Fztlpsvan W/vrg/zldzl'stooltte het
twistvuur aan en hield verstandhouding metde steden wierbedoelingen hi
j blqkbaar
(1)wIJIIOFF,Gedenkw.vïfde Gcdc/l.#7.Gelderl.D.IV.b1.XCIH,XCIV.
(2)Poxrwxts,#ï4f.Geln Lib.IX.p.516.
(3)wlzllt
llp
l',Gedenkm.vïfde Gesclt.m.Gelderl.D.IV. Oork.N*.351.
(4)lyoxTz.
wrs,Ilist.Gelr.Lib.IX.p.516.
(5)l>oxTzwrs,Hist.Gelr.Lib.lX.p.517. stlcHTzsuoRsT, Geld.Gesclt.B.IX.1,1.2J
'0.
(6)FIJHOIT,Gfdenkm.vïlde Gesch.m.Geldcl.D.lV.b1.X6l7,X6ç.
1. DEzs. 3 STrlc.
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jën teverzekeren, strekte waarschi
jnli
jk
14
33- ondersteunde. 0m zich tegen zjne kuiperi
1V 2
F àry
het verbond van ARxouo metKoning KARBLvan ran -jk, en metzi
jnedochter,
toenKoningin-weduwe van Soltotland (1). De Graafvan M eura wasin weerwilvan
den steeds vernieuwden wapenstilstand m et den Hertog, de zaak van Apox,v genegen
en heulde met de misnoegde steden. Zoo zag Ahxovn zich alom doorbedekte en

openbare vt
janden omgeven, de gemoederen zt
jneronderdanen steedsmeeren meer
tegen hem in gisting gebragt, de wegen door rondzwervende benden onveilig gemaakt

en zi
jn gezag metvoeten getreden. De stad A'
rnltem ontzeide hem alle gehobrzaamheid zoo lang hj een gevangene, door hem aan hetregtsgebied harerschellenen
onttrokken,nietwederhad uitgeleverd;en eensweigerdezi
jonbeschroomdvooreene

1463

kleine somme gelds borg voorhem tebli
jven (2). Tweezi
jner hovelingen,wER>-Ew
en Ahzxp PaAxozR, als boden onder zi
jn vri
jgeleideuitGrave naar Jrnhem gezonden,en welke,om Nç
jmegen temi
jden,doorhetland van Kleef waren getrokken,
werden door Aoox,F overvallen,metgeweld uitde lterk te Zellem ,waarin zi
j gevlugt
waren,weggesleepten geboeid naarNç
jmegen gevoerd. Aaxovo drong onmiddelli
jk
op de slalting zi
jnerboden aan; maar Aoox,z,well
te den inhoud desbriefsbevroedde,
liet dien ongeopend tot zt
j, reeds den dag na hunne gevangenneming,'ontllalstl
waren (3).
Ondertusschen wasdeopenbaretegenstand,die zich hoofdzakeli
jk bi
jNL
jmegen en
den om trek bepaald had, door de zwakheden en misslagen van Aawol;b ook over de

kwartieren van Jrnhem en Ztttplten uitgebreid. Beideslotennu metNt
jmegen een
verdrag van onderlinge zamenwerking tot bevordering der algemeene belangen, en van

hulp en bescherming tegen alle geweld en aanranding (4). Ten hoogste verbolgen
overden moord aan zt
jne boden gepleegd,daagde ARxornzl
jnen zoonopeenenlanddag
van de Ridtlerschap en steden te Zutplten , om zich tekomen verdedigen ; maarAnox.
p

in stede van daaraan te voldoen, ging zich nevenszt
jne moederop deC:J?Z'
Y:mtt
de jagt verlustigen, overtredende daardoor tevens de grenzen van hethem afgestane
gebied. Op 'sHertogs verwjtingen en vermaningen antwoordde hi
j slechts, dathi
j
zich ter behoorlt
jke plaats welzou verontschuldigen. Ahwovo moestuitgebrek aan
magt zich hiermede tevreden stellen, en konde alleen zt
jne klagten over dekwade
trouw en den overmoed zi
jnernaaste betrekkingen hernieuwen,daar ook zi
jne boden,
(1)I'oxTlxrs,Ilist.Gelr.Lib.lX.p.517,519,520.
(2)wIJHPFF,Gedenkm.vïfdeGesclt.m.Geldert.D.lV.bl.X6V1l,XCVIII.
(3)Oude.
/.
1///.Dir.Kron.Div.XXIX.c.37. powTlwvs, Hist.Gelr.Lib.IX.p.5211 stlcaTszllollsT, Geld.Gesch.B.IX.b1.253.

(4)wIJn0FF,Gedenkm.nitde Gedc/l.r.Gelderl.D.IV.b1.X(1VlII.
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onlangs aan de Hertogin KATHARIFA afgevaardigd , opgehouden en schimpend langs1433-1482

zj'n hofgebouw te Gra'
vegevoerd waren (1).
Buiten twi
jfel hatl rxxzlps van,Bourgondiè'in ditalles gewerkt. Aooz,p ten minste
begafzich kortdaarop naar B ruesel9 en ondernam vandaar meteen gevolg van Ede*
len eene tweede- bedevaart naar Jer'
uzalem. Hi
j lteerde a1s Ridder derorde van

sT.zAw aan hetBourgondische Hofterug,waarhi
j metde meeste onderscheiding ontvangen werd. De Hertog vcreerde hem met het ridderteeken van het Gulden Vlies,

verloofde hem aan zi
jnenichtKATHARIwA van W/lzrl/zz, zuster derGravin van Charolois, en de Hertogin KATHARXXA , die zich te B ruseel bevond , begiftigde hem m et

de inkomsten van den to1te Lohede, die haar echtgenootaan haar had afgestaan (2).
Nietongegrond is het vermoeden ,dat toen door Hertog rzLlps,deHertoginKATXIXRIwA

en Aoox, van Gelre, ellt om zi
jne bi
jzondere oogmerken te bereiken,die verfoei
jeljke aanslag tegen Ahxoco gesmeed werd, welke hunne nagedachtenisvoor altt
jd geschandvlektheeft (3).
jk te verwerven, keerde ADOI,Pin
Bljkbaar om Ahxorns toestemming totdithuweli
Gelre terug, ten eindezich metzi
jnen vader te verzoenen. Op sterken aandrang van
zi
jn oom AVII-I-EAIvan f,
jzzzt/vzd,wien hi
jin den arm had genomen,werd hem detoegang tot Aaloro vergund. Met uiterli
jlte teekenen van opregtberouw vielhi
j den
beleedigden Yorstte voçt,bekende zi
jnen misslag en smeekte, onderpleglige belofl
,e
zich voortaan als een waardig zoon te gedragen , om vergiFenis. Altxovo diep be-

jken van toegenegenheid en
Wogen schonk hem die van harte, gafbem op nieuw bli
liefde, en vaardigde t
lie stukken uit, wellte totvoltrekking zi
jnshuweli
jksvereischt
De
He
r
t
ogi
n
werden.
xwr
rntalxA verzoende zich insgeli
jks met haren gemaal, en 1464
werd met hem te Arnhem feestelt
jk onthaald. Aoox.r hield zich meestti
jds aan het
jze. De
Hof zi
jns vaders te Grave OP en verkeerde snethenaop de minzaamste wi
zoo lang gewenschte eensgezindheid scheen in hethertogeli
jk gezin geheelhersteld
en lenigde aanmerkelt
jk de smart,well
ke hetoverli
jden derKoningin van Sehotland
in hçt begin des jaars verwekthad. Aaworo en Anol,v,w zrrEx van Egmond met
Zi
J-n ouds
ten zoon zxx, de Hertogvan Kleef en deGraafvanMeurswaren te Kuilennurg tegenwoordig bi
j het sluiten van hethuweli
jk tusschen l'aEnzztzm van Egmond, den jongeren zoon van wxxzLzx , en ALEIDA,de oudste dochter desHeeren

(1)powTlwrs,Hist.Gelr.Lib.lX.p.521. stxcr swuonsr, Geld. Gesch. B.IX.bl.253,254.
(2)Oude#p/l.Dir.Arpw,
.Div.XXIX.c.37. xxzzwrs, Ilint. Gelr. Lib. IX.p. 522. sucuTgwutlRs:, Geld. Gesclt.B. IX.bl.254.

(3)wlrflorr,Gedenhw.wïfde Gesclt.,
r.Gelderl.D.IY.b1.6.
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82 van Kttzlenhurg, en bezegeldep gezamenljk de voorwaarden dier echtverbindtenis(1).
Xaar tleze kalm te isslechts de voorbode van den naderenden storm ,welke over den

argeloozen ARxoro zallosbarsten. Deontaarde Aoox,v en zi
jne snoodemoederhebben
maatregelen genomen, om hetschandeljkst verraad tegen den Tader,den echtgenoot
en den Vorst te plegen. KATHARINA begee? zich naar Grave onder voorwendselvan
met haren gemaal het Kersfeest te vieren , en wordtdoor hem met ongehuichelde

minzaamheid ontvangen. Veertien dagen gaan in ongestoord genoegen voorbi
j,hetwelk (loor de aankomst van Aoox.v met een klein gevolg n0g verhoogd wordt. De
felle wintervorst heeft de grachten toegevrozen en eenen weg naar het slot gebaand.

Aaloro beveelt uit gepaste voorzorg, het i
js te breken, doch laat op verzoek van
Aool,v,een gedeelteongeschonden,om hem en zi
jnegezellennietvan hetijsvermaak
te berooven. Alen verm oedt, men denkt aan geen verraad, en de dag totuitvoering
van het schelmstuk bepaald, wordt opgeruimd en in volle vreugde doorgebragt. Al

t
le leden van hethertogeli
jk gezin zt
jn aan den vroli
jken disch bt
jeen geweest,en t0l
laat in den avontl duurt het feest voort. Xaar te midden der onbezorgde vreugde

wordtAnosv, terwi
jlhi
j en zi
jn neef1?aEoEItIK van Egmond zich methetschaakspel
t)v. vermaken, in het geheim berigt, dat de burgers van Nl
jmegen met ol''
ro

1uOt
àWB i'lant, w xzxwwp van JrxA:zz,, oxzsBEam van Acxdz
rk
J
r'k en
lnaand en IlyrwnalK van .7
.

1465 cohwEluxs van JJ:Z'ZnJ': gekomen zi
jn en de dansmuzi
jk alsteeken van aanvalafwachten. Om zl
jneprooionvermi
jdeli
jk te treffen,vermaantAoolzvzi
jnen vader,zîch
aan het gcwoel der luidruchtige gasten te ontrekken en geleidt zelf hem naar het

slaapvertrek. Xaarnaauweli
jksisde Hertog ingesluimerd,ofeen geweldig geraasaan
de tleur wekt hem op. Nog aan spelen schertsdenkende roepthi
j uit: ))Kinderen!ik ben te eutlom langer hetfeestbi
j te woneni'laatmt
j metvrede.'' Nu dringen de gewapenden metontbloote zwaarden binnen , gelasten hem op te staan en hen

te volgen. ))Wat is er van mi
jn zoon geworden?'' vraagt de bezorgdegri
jsaard,
meenende dathetslotdoor vi
janden overrompeld is. Op ditoogenblik treedt de verraderzelfbinnen. ))Xi
jn vader!''zegthi
j, ))geef u over;hetmoetnuzoowezen.''
))o Mi
jn zonn! watdoetgi
jmi
j?'' roeptde oude man weenend uit,terwi
jlmen hem
van zl
jne legerstede sleept. Alseene gunstsmeekten verwerfthi
j van zt
jnetrouwlooze
gatle en snooden zoon, tlat men hem nietin handen derNi
jmegers,zt
jne bitterste
vl
janden,overlevert. Halfgekleed wordt hi
j op een paard gezeten in hetholste van
(1)xI:Il0rF, Gedenkm. lfz'
f de Gesch. p. Geldert. D. 1V. b1. 6. Verg. Oude Ilolt. Dit?.
A r/pl. Div.XXlX. m 37. PosTzsrs, Ibst. Gell..Lil:. lX. p.522. sl-lcuTEAnonsr , Geld. Gc,c/î.
B. IX.. 1)1. 251.
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den guren winternachtmeedogenloos bi
jnavieruren vernaarhetversterkletolhuiste1433Lobede gevoerd. Xet hem waren I'REDERIK van Egm ond nevens eenige andere Rid- 1182

ders en leden van zi
jn hofgezin gevangen genomen. Den volgenden nachtwerd hij,
tlenkeli
jk uit Trees voor den Hertog van Kleef, naarhetslotte Buren overgebragt
en aan de zorg van oTrro van Wï
J'lcx;toevertrouwd (1).
Zoadra den Kleefschen VorstAztxoro gevangenneming bekend werd,vermaande hi
j
KATSARIXA en Aoorp,hem op vri
jevoeten te stellen en boodzi
jnetusschenkomst
t0tvereFeningdergeschillen aan, hetgeen door de Hertogin ontwi
jkendbeantwnord
werd (22. De Hertog <an Bourgondzè zweeg en gafdaardoor voedselaan hetvermoeden, dat tlit feit niet zonder zk
jne voorkennis, zoo niet goedkeuring gepleegtl
was. Behalve ïn vxrlps vènd Abox,v eenen bontlgennot in den Graaf van M eurw, met

wien hi
j het vroeger gesloten bestand A'oor tien jaren verlengde. Doch zi
jn hoofdsteun bestond in de landzaten zelve, die Aaxovp door zi
jne ongelukken, gebrelken
en zwakheden , over het geheel van zich afkeerig gemaakt had. Vandaar dat het
gewetenloos bestaan van Aooxzr niet de algemeene verontwaardiging des volks opwekte;
vandaar dat de diepgehoonde Vorst aan de mishandelingen eens xerraders werd overgelaten ,die de heilige pligten van zoon en onderdaan roekeloos had geschonden en

wicn men evenwelvoorHeererkende (3).
Omtrent veertien dagen na de evangeneming van Aaxoro, riep aoox,pdevierhoofd-

steden te N'
i
@imegen bi
jeen en verontschuldigdezi
jn gedrmg tegen zi
jn vader uithet
beginsel s'
an dringende noodzakelt
jkheid, doch meende dehoofdbeweegreden tlaartoe
uitkieschheid te moeten verbergen,ofschoon zj hem ,geli
jk hi
jbeweerde,Toldoende
in het o0g der werelt
lz0u regtvaardigen. Hi
j beloofde vervolgens de handhaving en
bescherming vanelksregten en vri
jheden,en dathi
j eengoedHeerzouwezen,indien
men goede onderdanen zt
ja wilde. Terstondwerdhi
j doorNz
jmegen,spoedigdaarna
door Zutplten en zlrnltem als wettig landsheer erkend, en vervolgens in tle steden

gehuldigd, welke hl
j wederkeerig in hare voorregten bevestigde en de handhaving
tlaarvan bezwoer. Roerm onde alleen en de steden van datkwartier, F enlo uitge-

zonderd, weigerden hem te huldigen, niettegenstaande den Roermondersbepaaldeli
jk
vergilrenis was toegezegd voor hetgeen zij tegen hem misdreven hadden (4). zelfs
(1)Oude 11011.Dir.Kt'
olt.Div.XXIX.c.37. IvoxTwxrs, Ilist.Gelr.Lib.IX.p.524,525.
sucazsanoasT, Geld. Gesch.B.lX.bl.256. IIJIIOI?
F, Gedenhle.uit de Jcdc/l.t?.Geldet'
l.D.IV.
1)1.CI,C11. KEXP,Beschr.r.Gorinchem.bl.318.

(2)poyrzsvs)Ilist.Gelr.Lib.1X.p.525. stlcn'
rEllons',Geld.Jt
y,
sc/z.B.IX.b1.2J(:.
k
'3)Vergel.llliltlrr,Gedenkm.x,fdeGesch.r.Getderl.D.lV.1)1.6111.
(4)zuunrr,GedenL-w.,4ffdc Gesch.r.Gelderl.l).IY.bl.ClV.
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1433- Altaouns afstand van het gebied, bragt hen voorloopig tot geene andere gedachten.
1482 H

etzt
j de bedreigingen van Anolzr, oft1e vermaningen der sluwe KATIIARIwA in over-

eenstemming met den wensclz haars zoons en dien van het grootste gedeelte des volks
den Vorst, door rampen en wederwaardigheden ontmoedigd, tot dien stap bewogen

hebben, zeker is datbeide Aaxoro en KATHARIXA verklaarden, datzi
j een ontwerp
volvoerden reedslang bi
j hen tot welvaart en heilvan den Staatgekoesterd, door
19v. volkomen afstand te doen van de hertogdommen Gelre en Gulik en van het graafSlaagnd
t- schap Zutplten ten behoeve van hunnen beminden eenigen zoon Aoosv en zg
k.ne
ma
1465 erven. ln af
zonderli
jke brieven werd dit aan dehoofd- en kleinesteden, aan de

ambtlietlen, drosten en burgvoogden medegedeeld, elk in hetbi
jzondervan zi
jnen
eetl ontslagen en op het ernstigste vermaand , Aooxzv als e'
rfheer te huldigen. Deze
brieven waren niet alleen naar gebruik met het zegel, maar tot meerder waarborg,

ook doordeeigenhandigenaamteel
tening desouden llertogsbekrachtigd (1).
W xsluzx vanEgmond bleefechter halsstarrig weigerenzi
jnenneefAoox.vteerkennen
en sterkte de Roermonders in hunnen tegenstand. Zi
jne goederen in Gelre werden
tleswege aangeslagen, en schadevergoeding werd van hem geëischtvoor de nadeelen ,

welke hi
j in hetgevecht bi
j Kenlo aan Abox-, had toegebragt. De Graafvan M eurs
trachtte beide op eene zamenkomstteJrnhem teverzoenen. Declaaoox,vkeerdezi
jnen
oom tlen rug toe zonder hem te woord te staan , en vorderde van hem op hoogen toon

bt
j montlevan denGraaf,twintigduizendRjnsche guldensboete,ofafstand van de inkomsten der tollen te Ixh seloord. ))ls dit hetloon ,''riep vAx Eoxoxo verbitterd uit,

))dat ik zoo dikwerf zi
jne voorspraak bi
j zi
jnen vader geweestben? lshetnietgenoeg, dat hi
j mi
jvan eenen beminden broeder en geliefden zoon beroofd heeft! W il
hj'mi
j nu oolt nog mi
jne bezittingen ontrooven?'' Daarop snelde hi
j te paard naar
zi
jn slotte Baar, zond aan verschillende steden en aan den Hertog van Kleef
brieven uit, in welke hi
j in het breede de trouwelooze handelwi
jze van Apolzp
tegen Aaworp ontvouwde, de ellende schetste in welke het toenemend onregt en geweld het land zouden storten , en aller raatl en hulp inriep , om den mishandelden

Yorst uit de banden zi
jns eervergeten zoonsteverlossen. Ditbleefnietzonderuilwerking. De Hertog van Kleef met wien de onderhandelingen over lletbezitder
landen van W aclttendonk en van de .
D zz#/l, op welke Anox, aanspraak maakte.
.

vruchteloos waren afgeloopen, en OERARD van ffyïl:zllzêrv , de schoonvader van den
gevangen razozhzl
c nan E gm ond,verbonden zich metw lsrEx van Egm ond en diens

(1)wIJUOF:, Gedenkm.vïf & Gesch.m. Gelderl.D.l7.b1.C7 en de aldaaraangehaalde
oorkonden. Verg. l'elTAwrs, Rist. Gelr. Lib. lX.p. 526. SI,IC/TEXUOAST , Geld. Gesch. :.lï.
b1.256.
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oudsten zoon zA>, om binnen veertien dagen, zoodra één van hen ditverlangde,Anox,. 1433den oorlog te verklaren ; ellt zou voor eigen rekening met al de magtover welke 1482

16 v.

hj beschikken konde,tegen hem optrekken en geen zoen treFen vöördatAaxorn enWinVItEBEZ'IK geslaakt waren. Yervolgens trachtten zj door brieven de Gelderschen van 11
4*l
n
65.
de regtvaardigheid hunnerzaak to overtuigen en hentotmedewerkingoptewekken (1).
De bondgenooten bj wie rrLlpsvan K cz'
e/zlccr en een greotaantalKleefsche Ridderszich voegden,ontzeiden weldra Aboxzv, die bi
jden adel, deridderschap en de
steden van Gelre steun vond. Nietalleen werd hem eene algemeene schatting toegestaan, maar Nk
jmegen en de kleine steden met de Ridderschap derFeluwe voorza-

gen hem daarenboven van gewapende manschappen,kri
jgsbehoeften en geld. JAx van
Ardzldlcf, Heer van W ell, HEXDRIK van Wï-jlczl;,Burggraafvan N'
jmegen, oxzsi
BERT van Wrozli/zorœ,, Heer van Batenht
grg, BARE>B van R ïzc# . w zlwAwb van
A rnltem en nxam ran der S/r'z bchoorden onder die Edelen en Ridders, welke uit
alle oorden des landsmet hunne mannen te zp
''nen behoeve opkwamen.JonAx Moxxz,
Landdrost van Zutplten , ontving van hem bevel, den burgers van D oewhurg door
*
.
minzaamheid voor zicN te winnen, uit zi
ln huiste Keil voor de veiligheid der om-

streken te zorgen en den vi
jand zooveel mogeli
jk afbreuk te doen. Toen Moxxz,
overeenkomstig dien last, eens in de Zf
g-- dre stroopte, maakte w zLrzx van Egmond ,

door verstandhouding met de burgers, zich bi
j verrassing meester van Arnhem en 27v.
noodzaakte de regering, Hertog Ahxoro trouw te zweren. Te vergeefs trachtte lai. Sprok,l k
-ejm .

W agenzngen te bemagtigen en Karderwù'k en Eliz
urg aan Aoex,
p te ontrukken, 1466
Tlvlke hen ten ernstigste waarschuwde op hunne hoedetezi
jn (2). Ondertusschen
verwoestte de Hertog van Kleef te vuur en te zwaard deboorden van den Ili
jn
en den IJ&&el, roofde eene menigte vee weg en veerde bi
j een uitval der Ni
jmegers, vierhonderd burgers gevangen met zich. AooL/ viel nu in hetgebied van

Kleef,stak tmderscv idene dorpen in brand,en keerde metveelroofen gevangenen
terug(3).Zi
jn aanslag op Kuilenhurg daarentegen mislukte. Naeen scherp gevecht
metde burgers, moesthi
j zich doorde vlugtredden en leed een gevoelig verliesaan
gesneuvelden en gevangenen (4). Een gedeelte zi
jnerbenden, onderaanloeringvan
o'
rvo, Heer van Furen , overrompelde en verwoestte Il*eelqtezn , de eigendom van

(1)Oude#olf.Dir.Kron.Div.XXIX.c.48. ppxTzxcs,H ist.Gelr. Lib.lX.p.527,528.
stlcuTlxuoBsr, Geld. Jedc/
.z.1).lX. b1.257. lzzgol'r, Gedenkm. vlïl de Ge4ci.m.Gelderl. D.IV
b1. CY- CVII.
(2)wuuorr,Gedenkm.vïfdeGeaclt.r.Gelderl.D.IV.bl.CVIII.
(3)stlcnTExuoasT,Geld.Gexe/l.B.IX.b1.257.
(4)porzwrs,Kist.Gelr.Lib.IX.p.529.

œ

1433- EKEDERIK van Egmond. die onlangsuit zi
jne gevangenis ontsnaptwas. De overwin1482 naarstrokken vermetelmet den buit naar GorI.nehem , maar werden a1s gewel(jenaars

en schendersvan hetHallandsch grondgebied, voorwiermoedwildegewi
jde plaatspn
zelfs niet veilig geweest waren , op last van Hertog rlxzlps gevangen naar den Sccg

gevoerd en vtjfen veertig van hen,naarvonnisvan hetHof,onthoofd (1). Deomstandigheid,dat rlluxvs voor den hoon hem aangedaan van Aoolzv zelven geene voldoc-

lling eischte, getuigtdathem , hoezeer hi
j den schi
jn van onzi
jdigheid bewaarde,de
staatsverandering in Gelrenietongevallig was(2). Deinwendigetwisten dernaburen
aan zi
jne bedoelipgen dienstbaar te mak-en, washethoofdstreven van dien heerschzuchtigen Vorst.
Het stroopen en verwoesten werd wederzi
jdsnog maanden achtereen, meesttcn
vo
or
t
gez
et
;
me
ns
chen
en vee werden geroofd, de oogsten verlkoste der landbewoners
nield. de boom gewassen

omgehak't, de woningen verbrand en de bloei
jendstc oortlen
van Gelrein woesteni
jëq herschapen. In een dezerrooftogten werd z&.wvan fézzzloz'd
gevangen,en kortdaarop bestormden-de Ni
jmegershetslotFrienenatein in de Oret-Wefuw:, een eigendom van wzLLlx van Egmond (3). Aoox,vversterkte eenge28v. deelte der oevers van M aae en lJ&&el en verlengde hetverdrag metG ulik voor den

Z
ome
r-tjd van tienjaren. Hi
j werd ook in hetlkwartier van Roermonde alsLandsheer gema
and
.

.

1466 huldigd , en nog vöör het einde desJaars van den pauseli
lken ban ontheven ,in wel-

lten hi
j, hetzi
j om de gevangeneming zi
jnsvaders, hetzi
j om eenige kerltschenderi
j
geraakt was. Nu lrok hi
j ten tweedenmale in hetgebiedvan Kleef, plunderdeen
verbrandde eenige dorpen en gehuchten en sloeg het bcleg voor Kranenhurg. Hz>1467 oalK nan Jpelteren en àndere Edelen verloren voor deze welversterkte en welverde-

digde vestipg hetleven,waarnaanox.pmetden eldersbehaalden buitnaarN'
jmegen
L
terugk-eerde (4). De vi
jandeli
jkheden werden evenwelspoedig doorhetonderhandelen
over'het slaken van Hertog Aawovn, voor eenigen ti
jd geschorst. Metveelmoeite
kwam men eindeli
jk betrekkeli
jk ditpunttot een tweeledig voorstel. Anox.
, zou zi
jnen vader ontslaan en hem het slot te Buren, te Lohedeofeldersten verbli
jfen
tevens een onderhoud naarrang en stand aa wi
jzen; bj dag en wanneer geenerui(1)Oude 11011. Dir.Kron. Div.XXIX.m 48. polTàwl;
s, Eint. Gclr. Lib.lX. p.5O.
stlcllrzxlloksT, Geld. Gedc/l. B. lX. bl. 257 en llznorF, Gedenkm.vz
-z#e Gesch.m.Gelderl.
l).lV.bl.CV111. voET v.orrHErsoEx,B eschr.w. culemborg.bl.109.

(2)MJHOZT,Gedenkm.uit& Geach.p.Gelderl.D.1V.bl.C1X.
(3)wllllol
'r,Gedenkw.uitde Gesch.r.Gelderl.D.lV.b1.ClX.
(4)IvoxTzwrs,A ist.Gelr.Lib.IX.p.529. stlcllrEwlloRsT, Geld.Gesch.B.lX.b1.258,1597:
lJfI0rF, Gedenkw.vl'fde Ge&ch.t,.Gelderl.D.IV.hl.6X.
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DES V ADE H. L A N D S,

.
ters in het veld waren

ZOll

t

hij vrij en ongehinderd mogen in- cn nitgaan, en onder 14:33-

behoorlijk toezigt '. zieh met rijden, wandelcn , jagen en visschen verlustigen ; of ,
ARNOUD

148~

zou uit zijne gevangcnis geslaakt maar zoo bewaakt worden , dat hij tegen

het bestnur zijns zoons niets konde ondernemen.

Beide voorstcllen , in welke van

herslelling in het bewind geen woord gercpt wordt , werden aan het oordecl

ARNOUDS

des Gra ven
doen (1).

van Charoloi« onderworpen , die binnen eene maand

ADOLF

was

DU

door Gulik, Klee] en Kuilenburg

VOOf

en Graaf van Zutphen erkend, en verdroeg zieh als zoodanig met

uitspraak

ZOll

Hertog van Gelre

van Egmond en andere te gen hern verbonden Edelen betrekkelijk hunne eisehen en aanspraken , welke hij even als die met Klee! en K uilenburg regelde. Insgelijks verzoende hij zieh ten laatste met de stad Arnheln wier regten en vrijheden hersteld,
'VILLE1U

wier ontnomen goederen teruggesehonken en wier ingezetenen in genade aangenomen
zouden worden, Doch
A RNOUD

ADOLF

WILLEM

van Egmond, up de onvoorwaardelijke slaking van Hertog

aandringende, bewerende dat deze bij de overeenkomst was uitgemaakt , terwijl

daarentegen haar van de uitspraak des

G~aven

van Charolois afhankelijk stelde ,

r eluuie.

Te vergeefs traden de

Hertog van Klee! en de Graaf van .Hleltrs als middellaars op.

Er werden weder vij-

hield .drnhem bezet en stroopte van daaruit in de
andelijkheden gepleegd;

EGl\lOND'S

volk stak Wageningen in brand, en

ADOLF

maakte

zieh meester van het hlokhuis aan de Praast tegen over Arnheln, welke stad hij ook
van de andere zijde traehtte aan tc tasten en tot dat einde eenige bolwerken liet op29 Y.
werpen. Hij sloot tevens een verbend van onderlinge verdediging met den Aartsbisschop Herfstvan

Eeulen , die uit hoofde van zijn sIecht hestuur , met de voornaamsle inwoners zyner mt46;'

zetelstad in onmin geraakt was (2).
De Hertog van K leef, met wien zieh de misnoegde Keulenaars hadden vereenigd ,
de Heer van Egmond, zijne beide zonen JAN en FREDERIK en de stad .drnhem , hij '~iJ~.
wie zieh Ialer de Heer van Kuilenburg voegde, verbonden zieh nu op nieuw tegen maand.
ADOLF,

welke van alle kanten gedrongen, het beleg van Arnhe1n slaakte en zieh naar

het Overkwartier wendde , om de Kleefsehen gade te slaan, welke Wachtendonk bezet
hielden en het ambt Kr iekenbeek bedreigden.

Doesburg viel op nieuwjaarsnacht door

verraad in hunne handen, werd uitgeplunderd, gedeelLelijk verbrund en een aantal
burgers met den buit naar K leefsland ge\Toerd.

(1)

NIJßOFF,

Oorkonden.
hl. 259.
(2)

Gedenlno.

Verti.

NIJHOFF,

1I DEEL. 3

U1°t

PO~TANUS,

Gedenkio,
STUK.

U1°t

de Gesch.

tu».

17.

Onder de gevangenen was de wak- 1468

Gelderl. D. IV. bl, CXI en de aldaar aangehaalde

Gelr. Lib. IX.

r-

530.

SLICHTENHORST,

Geld. Gesch, B. IX.

de Gesch, v. Gelderl, D. 1V. bI. eXIl, eXlII.
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14382 kere drost JAx Moxxs,

die in spi
jtvan alle beloften,bedreigingen en mishandelingen,
standvastig sveigertle zi
jn slotKelloverte geven,hetwelk dan o0k de bezetting l'Oor
Aool,p,wien zi
j trouw gezworen had, bewaarde (1).Aoolzv,om zich te meervan de
trouw der zutphenschen te verzekeren,verklaarde ziclzuittlrukkeli
jk tothunnenllooftlheer in den kri
jg tegen Kleef,die met vernieuwd gewelclwerd voortgezet, en stelde
zichborg voordenadeelen,welke zi
jli
jden mogten (2).Delanden van KuilzenKe&.

J.:J werden door de Kleefschen , en de Z'
J
g-zzldr' door de Geltlerschen een tooneelvan

verwoesting. CoRxEsxs ran Jfdrztltl-/c, drostvan Kul-k, sneuveldein een hevig geA'echttegen den Hertog van Kleef,en zi
jn volk werd op de vlugtgejaagd(3).RoemAn
o
s
p
n
a
b
i
j
Stralen gewroken. Ongeveeranderhalfuur
rt
jk werd dezenetlerlaag door
van daar lag hetwelbezette W acâtendonk, en hctwas den Hertog van Klee
f zelven
gelukt deze belangri
jke plaats, door welkehi
j de omstrelken in bedwang hield, van
het noodige te voorzien. Om hem den terugtogtafte sni
jden of slag te leverenybezette Aool-v den volgenden morgen vroegti
jdig metzesduizend voetknechten en acht
honderd ruiters, onder welke zich twee honderd Keulschen bevonden , de engte langs
23 v.
ke de Kleefschen trekken moesten. De vi
jand daagde weldra op metvjfduizentl
Zomer- wel
maand voetknechten en twee duizend vier honderd ruiters, of naar anderen, doch zeker
1468 geheel overdreven , met negen duizentl man te voet en twee duizend te paard.

Toen de twee legers ten strijd geschaartl, wederzi
jds eenige bevelhebbers door de
beide aanvoertlers tot Ridders geslagen , en de banieren ontrold waren, besteeg Anox,v

zi
jn rosen spralk zi
jne stri
jtlgenooten aan :((Laatu nietverschrikken doorhettrompetgeschalen hetvervaarli
jk kri
jgsgeschreeuw dervi
janden; houdt moedig stand en doet
watu bevolen wordt;met hulp van God en van deHeilige Xaagd,onderwierleuswl
j
stri
jden, zalons tlezen dag eer en goed ten deelworden.'' Xen vindt o0k verhaald,
dat ht
j vöör hetaangaan van hetgevechteene plegtige gelofte deed, zi
jnen vaderin
vri
jheid te slellen,indien hi
j de overwinning behaalde. Driemaalvallen deKleefschen
aan,tlriemaalworden zi
j metverlies teruggeslagen, waarbi
j echterook menig dapper
Gelderschman sneuvelt, en xoolzv zelf op twee plaatsen gewond wordt. Eindeli
jkmoeten de Kleefschen hetslagveld verlaten dat methunne legerteekensen verslagenen,
onder welke de Graven van N ieumenaar en van Ronekel, bedekt is. De Aarts-

bisschop van Kealen is middelerwi
jl zelf aangerukt en vervolgt de vlugtenden valt

(l)l
xosrlyl;s, Rist. Gelt-. Lib.IX. p. 531,532. stlcnTssllt
llls'
r, Geld. Gesch..B. IX. bl.
259,260.IIJIIO'I', Gedenhlr.vïf.de Gesclt.r. Gelderl.D.1V.bl.CXl1l,CXIV.

(2)wllHorr,Gedenkv'.'
uffde Gesclt.r.Gelderl.D.IY.b1.CXIV.
(3)pasTlsvs,Sïdf.Gclr.Lib.lX.p.532. stlcaTssueltsT,qqld.Gesch. l).lï.b!.26).

1)E S V A D E R L 1 N D S.

55'Plke s'ele aanzienli
jken in zî
jne handen srallen, en waaraan de Ilertog A'an Kleef t014
33-1482
naauwernood ontsnapt(1).
De slag bi
j Stralen had zoowelde ltrachten der overwinnaars a1sdie tlcr overwonnenen uitgeput. Xen begon derhalve aan een bestand of vrede te denlken , waartoe
Herlog XAREL van Wpz/rg/zl#ïâ reeds vôôr den bewusten veldslag, den Hertog van

Klee
f en den HeervanEgmond vermaandhad. Eindeli
jk-bragtde GraafvanI1eu1.&
eene verzoening tusschen Aoox,r aan de eene en yrGxloso met de stad Jrnltem aan tl0

anderezi
jde totstanz. Xrnhem z0u ADOLFOPnieusv a1sHeerhuldigen en hi
jdeIri
j- 9

v.

hetlen en voorregten der burgers over het geheelbevestigen ; de uitgewekenen zouden Svî;yonder zelkere bepalingen terugkeeren en in hunne goederen en waardigheden hersteld ternlj4t)y

worden, terwi
jl tle Heer van Egmond van alzi
jne verbindtenissen metdie stad z0u
afzien,Vierdagenlaterwerden depunten dezerovereenkomstten uitvoergelegd (2)
Kort daarop sloot Anorv, door tusschenkomstdes Hertogs van Bourgondiën te Gent

een bestand met den Hertog van Kleef waarbi
jhem W achtendonk teruggegeven en
hetregtverleeùd werd,die goederen in te lossen,wellke Kleef nog vanGelreinpantl 1469
had;daartegen zou hi
j den Heer van Egmond in diens bezittingen,welke binnen de
grenzen deshertogdomsgelegen waren , herstellen. Hoe weinig Anox,
r de vrede ernst

was,bleelktoen hi
j straksna zi
jne terugkomstuit Gentecn verbond sloot met olzsSERT van Bronkhorat, Heer van Borkulo, hetwelk te Zutplten door de stedeà tles

Graafschaps, den landtlrost en vele uitdeRidderschap medebezegeld werd, waalbi
j
men beloofde, elkander in den oorlog te ondersteunen. Eoxowos wantrouwen op

Anox.r was alzoo nietongegrond; en uit vrees, dat op nieuw zi
jne goederen mogten aangeslagen worden, dewi
jl bi
j geweigerd had op een aangewezen slet le
xcrsclai
jnen, verwierf hi
j op zi
jn verzoek veilige hoede van Hertog XAREL van
fpvrgorltfzrl, wiens herauten voor zi
jne bezittingen de wapens van hunncn meester
aansloegen in spi
jt der ingezetenen, welke deze tcekenen van vrcemd gezag in
hun midden ongaarne duldden (3). Hier uit bleek, datKAREIZden aanhang van
soxoxo alsden verongeli
jkten beschouwde, welken bi
j, ovcreenkomstig de magt
laem bi
j hetGentsche vcrdrag toegekcnd, in zi
jne bescherming nam. Ongetwi
jfeld za1
dit de reden geweestzi
jn, datin dien ti
jd de Gelderschen doorbrieven aan devoor-

(1)I'
osrz
txrs, Ilist. Gelr. Lib.lX.p. 532,533. stlcnTxlllonsT, Geld.Gesclt. B.lX.bl,
261,262. llzuoFr,Gedenkw.vz
-fde Gesch.w.Gelderl.D.IV.b1.C&IV ,CXV.

(2)wIZIOFF,Ge#czlâvJ.l'itde Gesch.m.Gelderl.D.17.b1.Cï5q.
(3)poxrzwrs,llI'
st.Gelr.Lib.1X.p.533,534.stlcllrEwuoxsr, Geld. &e,c/l-B.11 ,bl.262.
SIJpnFF,Gedenkw.xê
-fde Gcyc/l.r.Gelderl.D.I7.b1.6ïVII.
22 +
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1î3,
'
3- naamste steden van Ilolland en hetStieltt, wederkeeris (le Egmondschen van schen1482 di
- .
ng des onlangs gesloten bestands beschuldigden. Hoe ditzi
J, het getlrag van KAREIZ

11A-. verwektewantrouwen,en de
Graafvan slel4rswaarschuwdeAooxzv,zjneRidderschap
.
luouw- en de tlrie hooftlsteden Nl
jmegen, Zatphen en Jrnhem ten ernstigste, op hunne
''1
R4
aa
7n0tlIaoede te zi
jn. '
W ant ofschoon in de helft des vorigen jaars KAREL alsHertog van
Wrcslzkd, zi
jn schoonbroeder Aool.r met de goederen, welke deze dat gewest
bezat beleencl had, omhelstle hi
j evenwel de zaak van Axxouo. Hi
jbesclzouwde dien
Vorst als het slagtoffer van den overmoed der steden en gemeenten , wier opkomst

hem even geweldig hinderde, als rzl-lps die begunstigd laad om zicllbi
j de burgeri
jen aangenaam te maken, hetgeen zi
jne trotschkeid versmaadde; hi
j en y'llalps
streefden naar hetzelftle doel, de heerschappi
j over Gelre, maar betraden cenen
verschillenden weg, om hette bereiken (1)..
Het zi
j op aansporing des Hertogsvan Bourgondlè', hctzj uiteigen beweging,
bragt Paus Pxrx-vs 11 aan AooI,F in eenen briefzî
jn verfoei
jeli
jlk gedrag tegen zi
jn
vadcr nadrukkeli
t onder het o0g, wees hem op het gevaar waaraan het volharden in
%j
#l

zî
jne boosl
aeid hem onvermjdell
jk blootstelde en vermaande laem dringend, den beJaardcn Vorstte ontslaan , wiens dood hi
j uit begeerte naar heerschappi
j niet mogt
verhaasten (2). Aoolzvriep nu,51'eloflkwali
jkgemeend,zi
jneRidderschapenstedente
Nl
jmegen bi
jeen,dochkondeharetoestemmingtottleslakîngzi
jnsvatlersnietverwerven;
zolfs zoo ver ging de afkeer voorArvxouo, inzonderheitlbi
j de Ni
jmegers, dat men
openll
jk verlklaarde,liever den halsaan den bi
jldesbeuls overle willen geven, dan
onclcr zi
jne heersclaappi
j ofdwingelandi
*jterug telteeren (3). De Hertog van Bourgondl
'ë, wiens tusschenkomst ter bevri
jding van AR5ot7n door den Paus en den
'

Keizer was ingeroepen, ontbood kort daarop Aool-v naar Ileadin in P ieardg-ë, waar
zich toen het Bourgondiscl
ae Hof bevond ,om zich tel/ens tegen de klagten desHertogx

van Kleej en des Heeren van Egmond te verantwoorden, Xeteen gevolg van zestig
Nvt
10iv
.p
rden vertrok Anol-v uit Grave en werd door LooEwlzK ,Hertog van Savoi
je, en
nAaa
.

.

DR33nd. andere Grooten plegtig ingehaald en bi
J XAUEL luisterrlk ontvangen. Na vele en
%
.
.
vruchtelooze onderhantlelingen , dewi
ll hi
J steeds op de ongenegenheid des volks met

bctrekking t0tzi
jn vader zich beriep,gelukte hetden Hertog van Bourgondiè-eindeli
jl
t aan een maalti
jd onderscherts en ernst,van hem eenbevelschrifttel'erwerven.
waarbi
j de slotvoogd vanBaren gelastwerd,AltxoroaandellecrenuEwDRIK vanTdrlc:i-œ
(1)wIJIIOI'F,Gedenkm.Tf?
'fde Jce
scâ.r.Galderl.1).15:.la1.CNVII CNIX.
JIIOFF, Gedenhw. wr''
f #e Gesch,
. t. Gelderl.1).
(2)llowl'
wxrs,Hist. Jp/r.Lib.IX,p.535. FI.
1V. Oork. N. 495.

(3)l'nwrzlïs,llist.Jn/r.Lib.1X.p.5,
36. stlcuTzxpoasr,Gold.G'
e?cl
,.1).I&.1)1
..262:263,
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en FILIPsvan Ffoq
vq
vdnccr,deoverbrengersvan hetgeschrift,uitteleveren (1). Zoo14133482
r
verlietdandeoudeHertognazesjaren(1enkerker,inwelken hi
j welnaauw bewaaktwas 24
v.
geworden , maar waar hetlaem aan niets wat tot onderhoud en verkwilklkingdesle#ens Nyju-

slrekle onlbroken en men zoo veelmogeli
jk getrachtllad,hem zi
jnen toestand aange- t1e4
r7
m.
0
naam te maken (2). Van daar dat hl
j, Op de vraag wat hem in de gevangenis
het ondrageljkst gevallen
antwoordde ))het schelmstuk A'an ml
jn eigen zoon.
Alle ander leed en smaad ontving ilk steeds a1s uit de hand der Vooyzienigheid en
met een onverschrokken eest, overtuigd,dat de grootste Vorsten aan de grootsleA5'e-

derwaardigheden onderworpen zi
jn (3).'' Over Thielwerd hi
jnaare'Ilertogenhoseh
geYoerd en onder hetgejuich desvolksingehaald.Bovenalbetuigde de Geesteli
jkheid
hare vreugde overde verlossing van eenen Vorst,tlie llaar z0o vcle bli
jlken zi
jnergenegenheid en milddadigheitlgegeven had (4). HertogKXREIZontvinghem teDoulene,
kortvôôrdeKoning van Frankrk
jk zich van destedenaandeSommemeestermaakte.
Ernstig trachtte hi
j tusschen vader en zoon eene verzoening te bewerken en lloorde
dilkwerf in zi
jnen grooten Raad den een tegen over den ander,maarwas steeds getuige van den bitteren afkeer en haat, waardoor zi
j elkander metverwi
jtingen en
beleedigingen overlaadden en de oude Herlog zelfs eens zi
jnen zoon toteen tweegevecht uitdaagde. Eindeli
jlk stelde hi
j hun bi
j monde van den Heer DE coxlwEsvpor,
dat Aool,v a1s Ruwaard ofVoogd het bestuur over geheel Gelre voeren, en ARworb
de stad Grave, nevens een inkomen van zes duizend goudgultlens en den titel :an

Hertog behoutlen zou. ))lk wil liever mi
jn vader voorover in een putwerpen en
hem naspringen , dan zullt een voorslag aannemen ,'' was het ontaarde antwoord van

Aoox-p. ))Mi
jn vader,''voegde hi
j erbi
j,))is vierenveertig jaar Hertog geweest, het
isnu ti
jd,datik heteok eens worde. Drie duizend goudguldenswilik hemjaarli
jks
toestaan,mitsbi
j nimmerweder een voetop Gelderschen bodem zette.''KARELbesloot
nu , om uit de Riddersclaap en steden van Gelre, op wier s'erklaarden weerzin
tegen Ahxovp zich steeds Aooxzp beroepen had , eenige afgevaardigden te ontbie-

(1)Oude 11011.Oïp.h'l'
on.Div.XXX.C.35. 'ohTzsrs,Hist.Gel1..Lib.IX.p.536,537.
stlcu'
rz
rpilrolls'
r, Gc1J. Gesc'
b.11.IX.1a1. 263. luuorl?, Gedenkw. vïf de Gesclt.r. Gelderl.1).IV .
131. CXIX.

(2)wllllcr:,Gedenkw.vïldeGesclt.r.Gelderl.D.l7.b1.CXX,(2).Dezegetuigenis,welkc
op cchtelaesclleiden bcrust,bewi
jst,datPEcoxzxEszi
jn tafereeltesterkkleurt,wanneerhi
j s'erllaalt, dat Aaxoro in een kerkeraan kluister geklonkcn 1ag, waar buiten een l
tlein dakvenster,geen
licht kon doorstralen. M emoires. Liv. 1V.c.1.

(3)IlElxclslrs,Sophiol.Lib.1.C.3.aangchaald indenTegenm.Staatr.Gelderl.b1.102.(15).
(4
')oude//t?(
'/,Div.Ar/zl. 1'Q,rA5:s,en stlcllTi
rsnol'sT in dc Loven aangclzaaldeplaats.
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1433- den , om zelflaun cevoelen te vernemen. Doch Aoox.
r,kwaad vermoeden opvattentlp,
1482

-

-

.

A'erliet in het gewaad eens FrancisltanerXonniksen alleen doorzi
jn geheimschrh
iyver

1471 IlzaK rczl Brakelvergezeld de stad Jrrae,waar de Hertog van B ourgondiè' na laet

innemen van zkmz-en& tloor de Franschen,zich begcven had. Hi
j wilde naar Gelre
ontsnappen; doch werd te Nam en herlkend en gevat, van hiernaarFilvoorden , toen

naarKortri
jk gevoerd en altlaargevangen gezet(1).
Ondertusschen hadden de Geldersche steden , welke de bedoelingen s'an Hertog
KAhss wantrouwden , uit vrees voar een onverhoedschen aanval op het berigt 4'an

athxovosvrglating gewapende landlieden in dienstgenomen, niettegenstaantle reedsop
heteinde desvoorleden jaars de Bourgondische Vorsthaaren de Ridderschap betreltkeli
jk dit punt gerust gesteld en zelfsaangespoord had, in haretrouwjegensAbol.v
te volharden (2). Xaar toen nu AboLv te Namen in hechteniswasgenomen, wierp
S16 v.XASELhetmaskerafen drong nadrukkeli
jk bi
j de Gelderschen aan,om zonclertegenPPOk.
bi'
kelm. spraak aawovo,wien ht
) hulp en Jstandzouverleenen,te'z.Hertogenhoeeltalshunnen
wettigen Hcer te ontvangen. Doclz de steden verltlaarden zich op nieuw en eenparig
voor Anolzv, besloten het land voor hem te bewaren en maakten zich tot eene

krachtige tegenweer gereed (3). De vierhoofdsteden verdedigden daarenboven in een
uitgebreid vertoog aan den Hertog van Bourgondiè.haar gedrag mct betrekking tot
ahwovo, haalden de dude veeten tegen hem weder op, verhicven de hoedanig-

heden van Abol,v en bragten XAREL vri
jmoedig onder het oog, hoe hj zelfhaar
vermaand had , Aawovo niet weder a1s Heer te ontvangen , maar aan Anox,v, tlie

nu tegen woord en belofte aan gevangen werd gehouden, getrouw te bli
jven. Ten
slotte verzochten zi
j den Hertog dringend haar niet,zo0 alsonlangs Luik, aan de
vernieling prijs te geven, maar Anol,v te ontslaan en deintreklting der pausseli
jlte
bevelen tegen Gelreuitgevaartligd,tebcvordcren (1).
De oorlog met Frankriik verhinderde KARELden Stoute, tle Geltlerschen door
geweld van wapenen aan zi
jnen wil teonderwerpen. Hi
jgafhun een verslagvan
zi
jne vruchtelooze pogingen om vader en zoon metelkanderte verzoenen, beriep
(1)XIJIIOrF,Gedenkw. lïfà
sdc Ge&tlt.1,.Geldet.l.D.lV.b1.CXXI.CXXII.CXXIX. Oork.
N*.503,505.Ygl.DE coMlsEs,Mem.Liw IV.Ch.1. OndeH oll.biv.Aros.Div.XXX.,C.24.
I,nxTwxvs,H ist. Gelr. Lib. IX , p. 539. DE Bzl
tzwTE, # k'
4f. #. D ?/c:. de Bourg. T.$7111,
1). 92 ,93.

(2)wIJIIOrF,Gedettk.
w.vïfde Gesch.z?.Gelderl.D.lV.L1.CX.X.II.Oork.55.502. poyTzxl
;s,
H ist.Gelr.Lib.IX.p.537. stlcllT:wHonsT,Geld. Gesclt.B.lX.,bl.263.

(3)>1JIIûl'
r,Gedenkw.vlïfde Gesch.v?.Golderl.D.IV.b1.CXXIII.Oovk.5O.503.
(4)payTzyrs,Iiist.Gelr.Lib-IX.p.537..539. sucnrssnoxsr,Geld.fJ
.eseh.1).1X.b1.264.
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zlch op de pausseli
jke brieven aan welke hi
j had moeten beantwoorden en verklaarde,1433-

dat hi
J' Aoofzr, welke uit eigen beweging in persoon voor laem verschenen was, in 1482

llechtenis hatlgenomen,dewi
jldie Vorstin overleg metden Koningvan Frankrù'k
ontvlugt was, wien hj beloofd had, tegen Bourgondiê het zwaard op te vatten
zootlra hi
j in Gelre teruggekeerd zou zi
jn; een vermoeden voorwelksgegrondheid
volstrektgeen bli
jlt geyonden wordt. Hi
j vermaande hen, zich voorloopig metARxovo,
zi
jn leenman, te verstaan en verzekerde, dathi
j na afloop van den Franschen kri
jg,
de belangen van Aoorav,zoo hi
j hoopte,totgenoegen tlerEdelen, Ridders en steden
van Gelre z0u belzartigen (1). Hoe bli
jlkbaar weinig indruk deze redenen, welke
meer van onvernaogen dan van opregtheitl in KAREL getuigden , op de Gelderschen
maakten en hen ter gunste van den ouden Herlog stemtlen , verloor evenwel ARyot'o

de hoop niet. Openli
jk herriep hi
j zi
jnen afstand van het bewind,welke hern,geli
jk
hi
jbetuigde,((doorzi
jnen ondeugenden en trouwloozen zoon''metgeweld wasafgedwongen, en bood allen, die hem dadeli
jk alsHeer erkenden, vergiffenisaan (2).
llaarop eenen landdag te Nê
jmegen werd tusschen de afgevaardigden uitdeRidtler- 22 v.
schap der kwartieren Nùme
' gen, Jrnltennen Zutphen en de driehoofdsteden een rZiza
ome
r
an q.
nieuw verbond gesloten, waarbi
j zj elkander tegen alle inbreukmaking op hunne 1471
regten en vrt
jheden hulp belonfden, de handhaving der binnenlandsche rustdoor gePaste maatregelen verzekerden en verklaarden, in gevalde Hertog aan de pakd- en
rentebrieven te hunnen behoeve gegeven te kortdeed , hem alle schatting , tlienst of

bede te zullen weigeren (3). Ondertusschen wasARNOUD, verzeld doorden Heer
ran .
#:r,
?4l:ï.
v en eenige Bourgondische benden, daar een wapenstilstand mctFrank-

rj'à gesloten was,in Gelregekomen en te Graremetvreugde ontvangen. Doch de
#
x

bezetting van het slotdoor gewapenden uit J rnltem en N v-'m egen versterltt, bood

onder den lotvoogd KLAAS van Haaften en den Ridder JAx van Donk, een vruchtelozen tegenstand. Stormenderhand wertl de voorburg veroverd en hetslot zelfkort 28 Ar.
Zomertlaarna onder betling van li
jfsbehoud voor de bezetting, overgegeven. Roermond enma
and.
GelderA'ieleninsgeli
jkswltxogo toe,maar de overige stedcn, bovenalop aandrang van
Njtnegen,volhardden in haren tegenstand (1). Zi
j steltlen zich nietalleeninslaattot
eene hardnelkkige verdediging, maar laslten zelfsin weerwilder Bourgondische vri
je

(1)SIJII(
)I?1?,Gedenkw.,
140*1de Gedc/l.n.Geldel'
l.D.1V.b1.CXXIV.Oork.N*.505.
(2)wIJIIOFF,Gedenkr
w.t/''f#cGesclt.r.Gelderl.D.1V.b1.CXXV.
(3)lIJIl0i.
'
r,Getfcvli-Ct
'.uitde Gesclt.r.Gelderl.D.lV$002.&-.N>.509.Vgl.b1.CXXYII.
(4)Oude Roll..
p?'r?'
,
:z'e Kron. Div. XXX. c.35. pozT15l'
,s, Ilist. Gel1. Lib.IX.p.J40.
sI
.lf1
IITl;x;tèRsT, Gc/#. G :4c/l. B. lX.b1. 265:
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1433- hoede, de bezittingen van w xtyuEx ran Ezm ond aan. De bur
acrs van Zatplten en
-1482

-

-

.

Hrnltem sloagen hetbeleg voorhetslotBaar;en dievanhrl
jmegett,insgeli
l.ksdoor
de Arnhemmers ondersteund, rukten voor K rienenetein , wierpen het Bourgondischc
wapensclaild neder, en ondanks de vermaningen van Hertog KXREL om af te treklken ,

veroverden zi
j het slotna eene belegering van meerdan vier welken (1). Xidtlelerll7
v
.
A
v
i
j
l
s
t
r
o
p
p
t
e
AVILLEM ran Egmond,deJongere,mettwee honderd ruitersin tle omerfstma
14a
7n1dstreken van Goclt) zxx van Egmond verwoestte tle heerli
jkheitl van den Wdrp , en
de Heer van Kttilenhurg vervolgde alom metwoede de aanhangers van Aoolur (2).
Te vergeefshad Hertog Altxouo sedert hetbemagtigen van G'
rave,door brieven lli
j
de steden zi
jne herroeping herhaald en nu eensdoorbeloften dan doot
-betlreigingen

aangespoord,hem voor wettigen Landsvorst te erkennen (3). Immers hatlhetNl
jmeegsche verbontl van de Ridderschap en hoofdsteden der drie benedenkwartieren ,

zi
jner tegenparti
j meer vastheid en lkracht gegeven en alzoo beter in staatgesteld,
llem de wederverlkri
jging des lzertogeli
jl
ken zetelste betwisten. lletbaatto hem weinig, dat hi
j zi
jnen broederwIIZLEX doornieuwe schenkingen aan ziclzverbontl; dat
de Heervan Gltemen zich totkri
jgsdienstte zi
jnen behoeve verpligtte, en de burgers
van Deventer,onder waarborg desHeeren van Kuilenhurg ,hem metduizend Ri
jnsche guldensondersteunden,ofdeHertogvanKleefeentninvalindeFTJMtP:tlreigde(1).
Ht
j zag zich eindelj'k genoodzaaltt,den Herlog van Boargondiè'hetbestuuroverGelre
levenslang a1s Voogd en beschermer op te tlragen. Deze opdragtwerd doorKAREL te
St* Om er aangenomen, doch Ahxovobleefevenwelsteetlsdatlen vanregering uitoefenen.
PausslxTus 17 zond brieven aan de drie hooftlsteden, waarin l
ai
j haar van deneedaan
v. Aoosv ontsloeg, tottrouw jegens aaxouo ernst
L25
ig vermaande en tegeli
jk den Hertog
entemaa,ldvan Bourgondiè.dringend aanspoorde dien Vorst, welken lai
j uitden kerlker A'erlost
1472 had, verder geheel in zil-n gebied te herstellen (5). XaarKz
tasx-,welkeuitderlandzaten s'erklaarden afkeer van Altwovo,ziclzweinig heilter bereil
king van zi
jnheerschzuchtig doelmetGelre voorspelde z0o lang hi
j hem ondersteunde, gaf aan 'sPauzen
yerzoek geengehoor. Veeleertrachttehi
jde gunstder bevollting te verwerven. Reeds

(1)wlzsol?
x,Gedenklr. uit de Gesclt. r. Gelderl. D.l7.bl.CXXYI.
(2)XIJHûFF,Gedenkm.uitde Gescltied.r.Gelderl.D.lV.b1.CXX.
Y1ll.
(3)l'tl
xTwyrs,Il'
ist.Gelr.Lib.IX.p.540,541. sslclTEsuoasr, 6eld.Gesclt.B.1X.b1.266.
(4)stlcllTzxllollsT,Geld. Gesch.B. IX. b1.266,267. FIJIIOFF, Gedenkw.1/z'
ldeGesclt.
Gelderl.D.lY'.b1.CXXVII. en de aldaar aangehaalde oorkondcn.

(5)posTwlrs,Ilist.Gelr.Lib.IX.p.511,542. x1zH0:'
F,Gedeni'
lr.vfz-fdeGesclt.r.Geldet'l,
1). IV. Oork. N*. 517 , 518.
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Y660Z01*S01fS 1111(111i
j d01*13al5re, g011ee1 in stri
j(1met zi
jn w()csten aard, t0 lkennen 1482
g0/0V0C $ 112t 11i
j* l10t V01'ni010n Pn b1OP(15'ergieten in G clre nietlanger lk0n(1e dul-

den;en onder heti
jdclvoorwentlsel, dat (1e vrienden van Anolul?zi
jne lusscllenkomst
lloldon ingoroppenjWellke lai
j alzoo eershalve nietlkondeweigeren,ARxot:nvermaand,
d0n tloltlerscl1en de toegebragte schatle tc 3-ergoeden en zich s-an allel'i
jandeli
jkheden
0n dadon 3rnn g0W0l(lteonthouden (1).
P0 drio Zamonslol
*bon(1onelkwartieren lieten zich niet door KAREIZS Sclli
jnbaregenegenheid vcrlkloelken. De opt
lragt der voogclj over Gelre aan den Bourgondiër
ltonde slechts hunne waaltzaamheid opweklten en den haat tegen Anxoro heviger ont-

steken;zi
jhandhaafden,zoo veel de omstandigheden gcdoogden ,rustcntuclatinhun
gebietl, en hadden nael de Hecren van Egmond en van h'
-uzlellhwrg een bestand,
en met het kwarlicr Roerm onde eenc wapenschorsing gesloten. Xaar laun ontbralt
een belkwaam opperhoeftl, daar Aoorlpnog slectls in verzckerde bewaringwerdgehou-

den. Zi
jne gemalin,t1e bcminnenswaardïge X&TIIAXI>A van Bourhon',wassindstlrie
J
lapren overleden en zi
jn zoon xwaElz, in veerticnhonderd zevcn en zestig geboren,
natuurli
jk tejong, om lletbestuur over hets'erdeelde land te aanvaarden (2). Xen
wierp hetoog op vlxcEar
r, Graaf van l'
Veur&, een man van groct aanzien en vermogen , gesproten uit een geslacht dat sinds lang met Gelre in betrekking hadgestaan ,
de vriend van Anolzv en wiens bekwaamheden reeds meermalen in het vereFenen van
gesclzillen waren gebleken. llcm werd door de Edelen , Ridtlerschap en steden der
vier kwartieren ,immers Roermonde laad zich bi
j dcoverigegevoegd,hethoogbewind

ti
jdensdegevangenschap van Aoox,r,ofgedurendexwnEras minderjarighcid opgedragen.
Hi
jverbond zich,lactland tegen elken aanvalte beschermen,de regten en vri
jheden
desvolkste cerbiedigen ,vooronparti
jdigeregtspraaktezorgen,de rusten veiligheid te
handhaven , en in de regering door eenen Raad van afgevaardigden uitde Edelen ,

Ridderschap en steden ondersteund te worden , zonder wiens ovcrleg hi
j geene amb- 16 v.
tenaren afzetlen of aanstellen, noch eene veete mogt aannemen. Daartegen zou hi
jmaand
a1s de Hertog zelf gehoorzaamd worden, elke stad en slotvoor hem geopend zi
l.n, en 147:

nevenseen jaarli
jksch inkomen vanvierduizendRi
jnsche guldens,eenige andere geldeli
jke voordeelen genieten. De nadcelen, die hem in den kri
jg wierden toegebragt,
zouden door laet land vergoed worden ; ook zou men laem met alle kracht te hulp

komen,indien zi
jn persoon ofgraafschap werrlaangerand (3).
(1)FIJIICI'
F,Gedenkm.zfz'lt/c Gesclt.v.Getderl.D.1V.bl.CXXVIII.
(2)wlzlorr,GedenL-m.vïfde Gesch.r.Gelderl.D.IV.b1.CXXIX.
(3)sslcll'
rEwlonsr, Gc/#. Gesch. B.lX, 265. llzllorr, Gc#ewl-,
lt:.'fïf #e Gench. rc>
(ielderl. D.1V. Oork. 5*. 530.
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Hertog ARwoun zag zich door dezen beslissenden stap zi
jner onderdanen geheel
van hetgezag beroofd , en hetontbrak hem ten eenenmaleaan magt,om zich daarvan
weder meester te maken ; bovendien waren hem door KAREL den Stoute, die zi
jn
doel nooit uit het OOg V0F1OOry t10 handen gebonden Om naar eigen Wil te handelen.
.

Hi
jwasthansbi
jnavanelk verlatenen zelfsschieronvermogend,zich vanhetnoodige
totzi
jn onderhoud te voorzien. In dezenaanwanhoop grenzenden toestand verpandde
hi
j ten overstaan van den Hertog van Kleef, zi
jn broederwzxzxzzx van Egmond en
andere aanzienljke Edelen, hethertogdom Gelre en graafschap Zutphen met alle
regten en toebehooren aan den Hertog van Boargondiè'voor driemaal honderd dui-

zendRi
jnscheguldens.voorwelkesom zi
jneerven,metuitsluiting evenwelvan Aool,v
5
7viv
.
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tjde mogten inlossen. Het verdrag van St.
nt1e4rm.
Omer.waarbjKARELde voogdi
j bad aanvaard,bleefhierbi
j inkracht(1).Vandepand72
penningen bi
j deze overeenkomst bepaald, waren Ahwoub reeds vroegerter bevordering zi
jner zaken, tweemaal honderd en achtduizend Rt
qnsche guldensverstrekt.
'
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nterm.de overigetweeen negentig duizendRi
jnscheguldens binnen de vt
jf naastvolgende
jaren te voldoen (2). Onderscheidene andere verbindtenissen wertlen op tlenzelftlen
tjd door hem bezegeld,waarbj hj zich onder anderenverpiigtte,om Altwocnzoospoetlig mogeljk in zjn gebied te herstellen,hem hetlevenslange vruchtgebruik van het
hertogdom en graafschap, doch tegen onderpand van een burg ofbevestigde, stad in

elk kwartier, afte staan benevens de helft eener tienjarige bede,welke hi
j na de
onderwerping deslands,jaarli
jksvan vi
jftig duizendRijnsche gultlenszou heFen,hem
te vergunnen zi
jne gemalin KATHARINA naar goeddunken met verbeurdverklaring
van goederen te slraflbn, en hem vrt
jgeleide te schenken door al de staten der
Bourgondische heerschappi
j (3).
23v.

zcer gelegen voor Hertog KAREL overleed Ahxouo weldra aan eene beroerte in de

sprok-

kelm.statl Grare, waar hem nog eene schaduw van gezag wasovergebleven (4). ln de
1473 kerk aldaarheeft een aanzienll
jk gedenkteeken meteen meer pralcnd dan waarjeitl
kenmerkend grafschrift, op hoog gezag in het begin tlezer eeuw het vervallen ge-

steente vervangen, onder welk zt
jn stoffeli
jk overschot gelegd was (5). Hj had
(1)>IJHOVF,Gedenkw.vïlde Gedci.r.Gelderl.Oork.5O.533.Vgl.bl.CXXXI
.I.
(2)>IJIIOFF,Gedenkm.uïfde Gcdcâ.r.Gelderl.D.lV.Oork.No.534.
(3)wIJRO>'
F, Gedenkm.vï/de Gesch.v.Gelderl.D.lV.bl.CKXXIIendeaangehaaldcoork.
Vgl.voxrwwrs,Ilist.Gelr. Lib.lX.p.542- 549.

(4) Oude#011.Dir.Arogz.Div.XXX. c.44. yoyrwxrs,Hist.Getr. Lib.Iï.p.5*.
(,
5)>IJIIOF:,Gedcnkw.uitde Gedci.m.Geldert.D.IV.b1.EXXXST.
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tlrie en zestig jaren geleefd en bi
jna vi
jftig daarvan alsHertog eenen hardnekkigen14331482
stri
jd met zi
jne onderdanen gevoerd, welke al zi
jne goederen en bezittingen had
verslonden. lmmers bi
j zt
jn uitersten wil, kortvoorzi
jn dood opgemaakt, beschikte
hj slechtsover de nog onvoldane pandpenningen desHertogsvan Bourgondlè'en tle
verbeurdverltlaarde goetleren zi
jner gemalin, nevensdie van eenige zi
jnervoormalige
onderdanen , Etlelen en Ridders, welke zi
jne banier plagten te volgen. Twintig duizend Ri
jnsche guldensmoesten daaruitaan elke zi
jnerbeide dochters uitgekeerd en
het overige,zooveelmogeli
jk, totvereffening zi
jner schulden en totbelooning dergenen , wel
ltehem in den nood ondersteund hadden,besteed worden* (1). Zwakheidvan
karalkter was het hoofdgebrek van dezen als echtgenool,als vader en als regent ramp-

spoedigen Vorst, De speelbal eener trotsche gemalin, eensonberaden zoons en van

nai
jverige ontlerdanen,eindigde hj met hetland dathem eensalserfheer had ehultligd,aan dewillekeureensbuitenlandschen heerschersovertelaten (2).
Hoe onwettig, onbilljk en krachteloos de verpanding van Gelre aan Hertog KAREL
o0k geweest moge zi
jn, Ahxovo evenwelhatldaardoor de heerschappi
j van hethuis
van Bourgond'
ig over dat gewestvoorbereid (3). Eene vergadering der Riddersvanjj
3
jocvi.
m.
'tGuldenvlies te F aleneyn had ook xl.
ltEl,s regten op Gelre en Zutphen erkend en 1473

ADOLF, wegens het vergrjp tegen zi
jn vader gepleegd, totlevenslange gevangenschap veroordeeld. KAREL vermaande dan terstond, doch vruchteloos, de Geldersche
Edelen en steden ziclz aan hem als hun wettigen Heer te onderwcrpen metde bedrei-

ging, hen bi
j weigering daartoe door de wapenen te dwingen. Ht
j bragtderhalve te
M aa&trlkht een leger bi
jeen. De Hertog van Kleef, wzLrxx van Egmond met
zi
jne drie zonen, ozRal'
r van Asïf:xs?zrg en andere Edelen voegden zich met
hunne mannen van wapenen bi
j hem. DeGraafvan Aleure vlugtte bi
j zi
jne nadering
naar Keulen. Roerm onde was de eerste stad, welke zich aan hem onderwierp. De

landenvan Kuik ,van Kea&elen hetgraafschapM eure m etSittart,Sueteren en F ucltt

volgden.OoklzetslotMontfoortkwam naeenigentegenstandenbt
jverdraginzi
jnemagt.
Nusloeg hj hetbelegvoorhetsterkeFenlo.Hevigwerddestadbestormd,maarmoedig
verdedigd,tot eindeljk debezetting,onder
'voorwaardevanbehoudvan ljfen goed,deZo
2me
4vr.poorten voor hem opende. Slechts twee der verdedigers, welke hem gehoond hadden,maand

werden op zj
in bevelonthoofd;en deBourgondiërs,die zich onderhenbevonden,als

(1)MJHOFF,Gedenkm.vfz'
fde Gesclt.r.Gelderl.D.IV.Oork.N*.544.
(2)xlzlorr,Gedenkw.é4ïfde Gesch.r.Gelderl.D.IV.bl.CXXXYI.
(3)IIJIIOFFontwikkeltdituitvoerig in fle Gedenkm. vïf de Gesch. r. Gelderl. D. IV.bl.
CXXXIII, CXXXIV. Verg.IIIIIIEIIDIJK, D. lY.bl.364.
23 +
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133482 verradcrs in dc llaaa xcrtlronken. Gocltgeraalkteinsgeli
jlksbi
jA-erdragin zjnehanden.
Gelder, Stralen , E rhelens, Grave,JFaehtendonk , Tiel,Bom mel,Buren en andere plaalsen gingen uit nootl of schrik aan hem over, zoo t
latI
ai
jnutloorhetgeheele

kwartier van Roei-moltde en een aanzicnli
jk gedeelte der Betttwe als Heer erkend en
gehuldigd werd. llertog GERARO van Gttll'k cn Berg , niet in staat den Hertog van

Bourgolld'
iè'te wederstaan, verkocht hem ti
jdens het beleg van Kenlo,voortachtig
duizend Ri
jnscheguldenszi
jne regtcn op Gelre en Ztttphen, welke zelfs door den
Keizererkend geworden waren (1).
Nu zou hetNjj-megen geltlen hetwelltzich toteenehardnelkkige verdediging had
s'oorbereid. De stad was door eenen hoogen sterlten muur met torens en wi
jkplaatsen voorzien , en eene breede diepe gracht omgeven. De kloosters buiten de
poorten waren afgebrol
ken ) de voorsteden versterltt, alle weerbare manschappen opge-

roepen, en om betertegenstant
l te kunnen bieden,de vrouwen, kinderen,bejaarde
lieden en ziekenveroorloofd,zich methunne lkostbaarstegoederenteverwi
jderen,waarvan vele gebruilk m aalkten. De Ridder KEIXIER van W'
r/c/t/ltzz-zczz was de bevelheb-

ber dcr ltl-i
jgsbezetting,die uitvierhonderd man bestond.KAREIZen rzrlppz,dejeugdigekinderen van Apolzv,waren onder zi
jne hoedeenbescherming. K.
&REIz,deoudste,
t
e
pa
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d
e
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pe
nr
us
t
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ng
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ee
n
kl
einen boog in de
tlienaauweli
jlts achtjaren telde,
hand , werd door de stad en langs de muren geleid, om de burgers en de bezetting

totmoed en volhartling op teweklten. Hettalri
jk heir desHertogs van Bourgondië
omsloot t1e geheele vesting; de Hertog van Klee
j metwIIZLEM ran Egmond hadden in het dorp Lent, aan de overzi
jde van deAFtzcf, postgevat. Ofschoon het
vreesseli
jl
t geschutdervi
janden weldradepoorten,torensen murengroolendeel
1shad
vernieltl en omvergeworpen , vcrweerden zich evenwel de belegerden metonverschrok-

ken dapperheid. Bi
j een der veelvuldige aanvallen sneuvelden vi
jfofzeshondertlEngelsche boogschutters, wier banieren door de Ni
jmegers als zegeteeken op den muur
geplant werden. Het strenge beleg had nu omtrent drie weken geduurtl, alle uitzigt

op eenig ontzetwasvervlogen,en eene nieuwebestormingmoestonvermi
jdeli
jkdeverwoeslingderstadnazichslepen.Xen slootdusdoortusschenkomstdesHertogsvanKleef,
ecn verdrag van overgave onder behoud van ljfen goed. Zegepralentltrok Herlog
195e. xARzs in de slad. De burgers smeekten blootshoofds en barrevoets hem om gcnade,
.
14:3 de kri
lgsltnechten legden in ootmoedige houding hunne wapenen voor hem af, het

Hooim .

vreemd lkrjgsYolk moest znnder geweer vertreklten,en de stad totboete debetaling
(1)Oude #01/. Div. A-rp?l. lliv. XKX. c.45, 46, 47. roaTrsHErTERUS,Rer.Burgund.
Lila. V. c. VlI. p. 134, 135. x't
lxTwxcs, Ilht. Gelr. Lib. Iï. p.552. sslclTEyloRsr, Geld.
Jnt
çc/l,B.IX.bl.269,270. Hicrvoerb1.149.
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der tachtigduizend gultlen aan dcn Hertog van Gulik op zich nemen. Om de 143,
3Gelderschen te beler in teugel te houden j zontl lli.jde beide kinderen vau zkoot.v 1482
.

ter opvoeding cn bewaring naar Gelkt.

DevalvanNt
jmegen werdonmitldelli
jkdoordeonderwerpingvan hetgeheelegewest
gevolgd. Zutplten, J rnltem , alde overige steden van de F :J?z!t)c m et Grol,D euzzc/ld/zz cn D oeshurg llullligden achtereenvolgend den llertog van B ollrgondié. Te
Zutphen wachtten hem de afgevaardigden vanD eventer ,Kampen cn Z'
trol,di0 metde 3 v.
Oog
,stGelderschen zamengespannen hadden, en verwiervcn vergiffenis.Osw Al-o van#cx Berg,m aantl

wiensheerli
jkheïd tusschen Zatplten en E mmerg'
câ was gclegen, deed hcm op den- 147.$
zelfden tl
jd den eed alsleenman. De Hertog van Kleef werd voor zi
jne diensten met
hetdrostambt E lten en hetkerspelJ ngerloo begiftigf
l, en Gpc/l aan hem afgestaan.
KARZL legde in alle steden en sloten bezetting onder vertrouwtle bevelhebbers,stelde
w zlzlasx van E gm ond totstadhouder aan overGeln-e en rigtte te A rnhem eenen Raad

op, welke in zi
jnen naàm elk regt zou verschaffen. Ecne grootejaarli
.
jksche schatting werd den ingezetenen opgelegp. KAREL, in Ni
jmegen teruggekeerd, regeldeO1og
5svt.er nog eenige punten van bestuur, en werd vervoigens te Trzer met veel plegtig-maand.
heid door Keizer I
'ItEIIITRIK 1llmetGelreen Zutplten alsRjksleenen verleid (1).
Reeds terstond gevoelden de Gelt
lerschen hetdrukkende der vreemde lleerschappi
j.
De hun opgelegdc scl
aatting werd met de uiterstegcstrengheidingevortlerd en de regering van Rragenzngen, welke, naar hetschi
jnt, daarmedc toefde, drcigend gelast

haaraandeel onmiddelli
jk te voldoen,daar ditde& Ilertogs '
/ZCïJwas) woorden,welke
nimmer te voren eenig Vorst in Gelre gewaagd had tebezigen. Dealtk
jddurcndeoorlogen van den nieuwen Xeester verslonden de dapperste en kloeltste van Gelre'e
zonen. 0p de klagten der ingezetenen over inbreukmaking op hunne voorregten en

vri
jheden,wcrd geen achtgegeven;en een vreemdeling,vzrxpsvanCroy,Graafvan
Câlmay , t0t algemeen Landvoogd over de beide gewesten aangesleld. De xrees voor

den ontzaggeli
jkenVorsthield allesin rust,en onderzi
jn bestuurviel in Gelreniets
merkwaardigs voor. Slechls werd den Bisschop van Iluneter, krachtens keizerll
jke
brieven, vergund de slad Zutplten en haar blokhuis in naam des Ri
jks te bezetten 14
17
44
77
en tebewaren,onvermintlerd de vri
jheden'en voorregtcn derburgers(2),
De tlood van KAREIZden Stoute ontwaakle in tle Gelderschen hetenderdruktverlan-

(1)I)EcoxlxEs,Liv.lV.Ch.1. otlvlzRI)z tw MwncuE,Liv.1I.C11.V.p.587. OudeIloli.Dir.
Aro?l.Div.XXX.c.48 52. MEvEars,A nnal. Flandr. Lib.XVII. p.357.Verso. poyzrs IJEuTears, Iler. é'
p4rgç:.
?ld. Lil).7. p. 135, 136. l'osTA.wrs, Iiist. Gelr. Lib. 1X. p. 552 , 553.

gtlcnTEwlloasT,Geld.Gesclt.B,lX.1,1.270,271. Chron.t.Ag'
zzlcgezl,b1.105.
(2)l'ozrzzns,Sk'
4f.Gel1.Lib.IX- p,553,554. sl
-lcnTtylloRsT,Geld.Gesch.B.IX.
!bl.271,
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14
33- gen naar onafhanlteli
jkheid. Op. eene dagvaart te Nk
jtnegen werd besloten, nie1482 m
alltl dan Anoxzv en na hem zi
ln wettigen crfgenaam voor Heer te erkennen. Xen
verklaarde, de verbindtenissen met den Bisschop van M uneter te zullen on1

derhouden, maaralde brieven en bevelen van Altxouo, na zi
jne slaking gegeven,
van Hertog KAXEL en van zi
jne dochter MARIA van Wplêrgpzldïl als nietig en van
onwaarde te beschouwen. Op verlangen van Aoorv, welke inmiddels uit den kerker ontslagen was, werd het bewind des lands aan KATHARX>A, zi
J'ne zuster, Op-

gedragen,dewi
jlht
j thansdeVlamingen tegen deFranschen aanvoerde (1). Hi
jriep
zjne Geldersclle vrienden tot deelneming in dien kri
jg op, en velen , onder wellte
tleRidderuzxpltxm van der Iloret,Drost op de F :!?z'lm:, gaven daaraan gehoor (2).
Doch hi
jsneuvelde kortdaarna en zi
jn li
jk werd zonderpraalin degrootekerk s'an
Doornzk bi
jgezet(3). Eenige verhalen,dat bj den beeldenstorm in hetbeginvanden
opstand tegen Spanje,zi
jn grafopengebroken en hetgebalsemd lt
jl
tdnorhetwoedende
#
gemeen geschonden werd, dewi
jl))hi
jde aarde niet waard was,welke dengenen
mishandeld had , door wien ht
j op de aarde en aan hetgenotdes levens geltomen
was($.'' Aoox,
v had veertigjaren,en de helftdaarvan in rampzaligen twistmetzi
jn
vader geleefd. Hetontbrak hem nietaan dapperheid, maar lai
j wasvermetel, stout
en heerscbzuchtig; evenwelmoethi
j hoedanigheden bezeten hebben,welke de Ge1tlerschen met zoo veeli
jveraan hem konden verbinden, ondanltsde snoode handel5Yi
J'ze omtrent zi
J
-nen vader en Heer,wellte zi
jnen naam zwaar bezoedeld tot de na.

komelingschap heeft overgebragt.
29
v.
Zo
me
r-

Het berigt van AnoLvsontt
jdigen dood baarde algemeene versjagenjjejtj ju aotvo.
ma
14a
7n
7dzi
jn zoon en opvolger,de tienjarige KAltxL,wasin Gent) men wantrouwde wlLxzzx
van fg-/zld en vreesde den invloed derBourgondiërs, die de aanzienli
jkste ambten
bekleedden. Derhalve werd KAI'UARIXA Tan Gelre,voornameli
jk doorbeleidvanFï
g'
m egen en Zatplten , in het opgedragen bewind bevestigd en tot Voogdes van den

onmondigen KAMEL aangesteld,in wiensnaam zt
j het gezag uitoefende.Terstonddeed
zi
j, hoewel eene vrucl
atelooze poging bi
j XARIA '
ean #o?:z.
#'
/w#ïâ', om de kinderen
haarsbroeders in vri
jheid te stellen,en vaardigde toen een gezantschap afaan xaooswxzK xt, die beloofde, zoo welhen als haartegen MAxxxlLlAAw, wiensoogmerken
met Getre hem bekend waren, te ondersteunen. Om den Koning vanFrankrç
jk

(1)l'
owTzlrs, Hist.Gelr.Lb.IM p.556. strcnrEwnoltsT,Geld. Ge#câ.B.lX.bl.273,274.
(2)Kron.r.Arnltem ,b1.52,53.
(3)Ziehiervoorbl.66,67.Oude#/11.Din.Kron.Div.XXXI,c.10.
(4)stxcuTxsloltsT,Geld.Gedc/l.B.lX.bl.274.

1)E S V A 1)E R L A N 1)S.
naauwer aan zich te verbinden , sloot men een beschermend en verweerend verbond14331482

met zjn bloedverwant I-onEwlzK van Z'/ztri/zl, Bisschop van Luik en moederlj- jyx
ken onm van den jongen KAREI,. De bezorgde KATIIARI>A trachtte zich ook dnorver-ma
Ooagnd
st.

bindtenissenmetdenKoning vanSchotland en 2en Hertog van Bourhon testerlten ,en 1477

wlrrEx van Egmond,zi
jne zonen en den HeervanKuzlenhurgtegunstevanAnorvs
kinderen te stemmen. Zi
j hield nu bi
j xAxxxlLzAAw,welke ondertusschen metxAxxA
van Wplzrv/wdïô' gehuwd was, en bi
j de voornaamste 'uid-Netlerlandsche sleden
op de slaking van KAREL van Gelre en zi
jne zuster VILIPPE ernstig aan; doch vond 10v.
bi
J den Hertog van Oo&tenrùk geen gehoor. Xiddelerwi
gltrachtte wxLlzEM van f#-msl
agt-,
anntl.
mond zi
jne bi
jzondere bedoelingen te bereiken. Hi
j verklaarde welop den landdag
h
i
j
n
o
c
h
z
jn
e
z
o
n
e
n
e
e
n
i
g
be
wi
nd over Gelrebegeerden, rnaar
te Nv
jmegen, dat
'

.

.
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slechts verlangden aldaar ongemoeid en op hunne eigene kosten temogen leven ; doch
toen KATHARINA ,in O'ereenstemming m et deaf
gevaardigden derdriehooftlsteden N%
j'sqenen , Zutphen en zlrnhem . op eene zamenkomst teA rnhem ,hun ditveroorloofde 1478

mits zi
j hun woord getrouw bleven,zich voorKAItEL van Gelre verklaarden en niet
met XAXIMILIAA> tegen hem zamenspanden, weigerden zi
j deze voorwaarden aan te
nemen, waarop hun Gelre ontzegd werd. Dit verwekte eene hevige opschudding

ontler de vrienden en medestanders der Eoxowpzx. KATHARIXA verliet in allergl
Arnhem , hetwelk onmiddelli
jk door wlxaxazx van Egmond bezet werd. Hare i
jverigsteaanhangerswerden verdreven en onderhen oovzav en ltc'
rozltnanAczldvpfjk,
van welke de eerste zich onmiddelli
jk in W agenzngen wierp en de stad methetslot

in bezitnam (1).
Op aanzoek van w xxaxaxx van Egm ond verschenen echter weldra de afgevaardigden

van KATUARI>A en van de steden Nç
jmegen en Zutphen teJrnltem. Devroeger
bepaalde voorwaarden der Vorstin werden nu schier alle door hem aangenomen, en

men kwam wederzi
jds overeen, dat e1k zi
jne goederen ongestoord zoutle bezitten.
Boch zoxoxn en zi
jn aanhang maakten zich spoedig aan vl
jandeli
jkheden schuldig.
Ht
j wertlderhalvedoordeVoogdesterverantwoording naarNi
jmegengeroepen,maar
xerscheen niet. Door de Ridderschap en steden op eenebjeenkomstteAlalhurgen
nabj Jrnltem ontboden,verk-laarde hj den afgevaardigden ronduit,dathi
jde Voogtl
van Anorrs kinderen was cn Troeg hen tevens, ofzi
jhem in die hoedanigheid wilden erkennen? Xenverwonderde zich teregt,waarnm hi
j dit,indienhetop dewaarheid
gegrond was, zoo lang verzwegen had. Dc Bisschop van Lulk gaf hem en der Rid-

derschap en steden tlaarover zi
jne bevreemding te lkennen,te meer dewi
jl de EGMow(1)OudeHoll..
1ir.Aro'z.Div.XXXI,6.17.'oxrrsnirTEl
trs,Rer.Wldfrïcc.Lib.1.p.52.
l'osTzlrs, Ili&t. Gelr.Lib. X ,p. 561- 564. jslcllrEluolsr, Geld. Gedc/l.B.X.1,1.277,278.
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1433- nEx zoo onlangs nog llegt?ertl lladden , zich buitcn eenige gezagvoering in Gelre op te
1482 h
.

ouden. Hi
j l'oegtle er lni
j,dathem zelven veeleer dc voogdi
joverzi
jn mindenarigen

neef en nicl
at zou topkomen dan aan EGMoxo9 wiensgewelt
leuari
jen hi
j nietverzuilnpn zaude naarY0Ff110g01'
1 t0 1)0t0tlg010l3. EGMOND niottemin 13andelde a1s Voogtl t0
A rnhem cn in de omslreken. Hi
j gelastte IIEXDRIK van Wppriz?'i hetslot Gruins-

J'
brt nabi
k
j Ileneltem ,hetwelk deze van hethertogdom inhield, te Ontruimen;en het
ïeruclztverspreidtle ziclz,(lathi
j spoedig ook de overige steden zouontlerworpen hebbcn. Zzi
jn plan eclzler>om lFageningen en Gravedoorvcrraacltebemeesteren,misltzlkte; en zi
jne beitlc zonen,rREDEIIIK Tan ;Jz*z.:JJ'l:fz?en wltrEsl van Egmondj
22v. vielen den burgers van Nl
j-megen,welkezi
j veel overlastaandeden,in handen en
Grasm.werden in den grootcn toren tegenover hetKalkltof driejaren opgesloten. Onder1478 tusschen zette Eoxoxn zelfzi
jne vernielendestrooptogten uitJrnhem voort, en eerbiedigde zelfs niet lzet Utrechtschc grondgebied. 0m hem te beteugelen , riepen de

Geltlerschen deu Hertog >'REOERIK van Wr/
àzzlz-ztlt)-k totbesclaermheer,Avien zi
jhetbestuur van zaken , onder het gezag tlerVoogdes KATIAAIIIXA ,opdreegcn. '
J rnhem bood

nu denHertog van Kleef aan,zich onder zi
jne magt en beschermingtestellen. Inmiddelssloeg de Hertog van Brunevl
j'k met de Ni
jmegers hetbeleg voordie stad,
hetwclk (loortusschenkomstdesHertogsvan Klee
f spoetlig werd opgebroken. De jonge
Vorstvan Klee
f kwam l
aierop in Jrnhem ,en werd er in stede zi
jnsvadersgehuldigd (1).
In dien ti
jd bevond zieh tc Zutphen de Bisschop van Ilttnster, IIEXORIK van
çc/zlzlcrzz:zdldry , wien llet geheele graafschap voor zestig duizend Ri
jnsche gultlens verpand was, onder beding, dathi
j hettegen s'oldoening dier som wederaan
ilen wettigen erfgenaam m oest inruim en. Ti
jdens tleze verbindteniszou dc Bisschop,
t1e Ridderschap en de steden elkander naar krachten verdedigen ; en de eerste zonder
toestemming der laatste, geen gedeelte van hetgewest mogen verpanden of vervreemv
tlen. De Voogdes KATHARIw.
& toonde zich over tlitverdrag gcbelgtl en beschouwde

u

de schatting,welke men daarbi
j den Bisschop van Alullster had ingewilligd,alseene
de
v
an
KAREL
van Gelre. Zi
inbreul
t OP regten
j lietscherpe bevelen uilgaan aan al
de steden , zoosvel van lzet graafschap alsvan hethcrtogdom , dat men alleen regt zou

spreken in naam van den jeugdigen Hertog, tlen wettigen Heer van Gelre, Glzlï:
en Ztttphen) en gelastte, datzi
j, welke zich methetinnen van 's lands gelden op
een anderen naam bezig hielden , in den kerker geworpen wicrden. Daarenboven nam
ZJ
)*tothandhaving van haargezag, oud en ervaren l
tri
jgsvolltin dienst, tlewi
jlde afv

(1)Oude11011.Dir.Aros.Div.XXXI.c.17. rowrwsrs, Ilht.Gelr.Lib.X.p.564,565.
stvcuTEluoltsr,Geld. Gedc/l.B.X.bl.279. Kron.t,.Jrnhem ,b1.5j.
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glvaardigden van eenia
e steden niet slechtsmet den Herto-avan Kleef, Os'ereen1143
3482
ubbelhuwelg
ik tusschen t!e jonge Prinsen van Kleef en Gelre onderhandclden,maar

d

.

ook dien Vorst in hare plaatshet bestuur van zaken wenschten op te dragen ; hetgeen

echterdoorNl
jmegen tegengewerk-ten veri
jdeldwerd. DeBisschop van Lu'
ik hield
ondertusschen bj hetBourgondische Hofop hetvri
jstellen van AnoLl?s ltinderen aan,
waardoor naar zl
jn oordeel,de rustin Gelrez0u hersteld worden.XaarMxxlxlxultAw,
zelf vlammende op lzetbezit van dat gewest, slooteen verbond metden Hertog van

Kleef en verhiefte Brugge wxxzyuElxvan Egmond tntRidder van hetGulden Vlies;
doorden invloed dierrnannen meende hi
jspoedigerzi
jn doelte bereiken,en op zi
jne
ltosten werd door den Hertog van Klee
f oorlogsvollt geworven (1).
De Gelderschen maalttcn zich terstond tot tegenweer gereed en versterltten hunne

kri
jgsmagt, over welke hetbevel aan llertog >'aEnzRxK van Wrvzlœvlj'i opgedragen
werd. Bi
j hem voegtlen zich de benden derBisschoppen s'
an Lliïà en van M unster,
van Hertog zAx van sdz
J:r:zIen desGraven vzwcEw'
rvan Meure. Hi
jriep Zutphen
en antlere steden ter heirvaart op , naardien de burgers van '&S :rr/gzewlipwc/zreeds
in dewapenen waren en den Bomm elermaard bedreigden. Ondertusschen verspreid-

tlen zi
jne manschappen, uit zucht naar buit, zich ginds en herwaartsop vreemd
grondgebied. De Brabanders maakten zich dit ten nutte en rukten roovende en
brandende voor de stad Grave, welke, van allen toevoer afgesneden , zoowel uit

gebrek aan krt
qgs- en levensbehoeften a1sdoor inwendige verdeeldheid zich op billjke
voorwaarden overgaf. Uit weerwraak werden Brahand en Kleef doorde Gelderschen
vreesseli
jk verwoest,welke metri
jken buiten een overgrootaantalgevangenen terugkeerden, zonder dat de vi
jand het gewaagd had, hun op dien togthethoofd te
bieden. ln W i
jnmaand echtervertoonden zich Bourgondische en Kleefsche benden in
hetRi
jk rczz Ni
jmegen. Debezetting derstadtrok haartegemoetdoch werd geslagen. den aanvoerder vzwczl'
r van Zmanenhurg met eenige manschappen gevangen
achterlatende.

Hetwasom dien ti
jd,dateen huweli
jk tusschen Hertog rREOERIK t'cx krunsmk
-jk 1479
en de VoogdesKATHARIXA ontworpen werd; hi
j zou zeventig duizend goudgulden tot
huweli
jksgiftontvangen,tienjaren achtereen Gelre in naam van wnoLl?s kinderen bestieren, en van alle steden en sloten den eed nemen. KATHARIXA zou den tol en

het huis te Lohede met alle inkomsten op geli
jke wi
jze bezitten alslaare moeder,
welke, naar men gist, voorruim twee jaren overleden was,die bezeten had. Kort
daarop verklaardeEREOERIK van WrlzzleYfjà den Hertog van Kleef,dathi
jzi
jnvi
jand
zou bli
jven, zoo lang hi
j voortging de landen en onderdanen van XAREL van Gelre
(1)roxnxrsjIlist.Gelr.Lil).X.p.565,566.stlcnrxyHol'sr,&el#.Gesclt.B.X.b1.279,280.
11 I)sgL. 3 STVK.
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1473-- te vuur en te zwaartl te verdelgen. Evea vergeefs alstlezebetlreiging ,waren depogin1482
gen des Konings van D eltem arken , om nlz
txlxllalz
kax te bewegen ,de landen van Gelre
en Zatplten aan den wettigen erfgenaarn ongestoord over ttllaten. Veeleer vermaande

MxxxM.
lLlAax de Arnl
aemmersen tle antlereBourgondischgezindentotstandvastigheid.lli
j
zelfwerd te Roermonde alsLandslzeergellultligcl;en ecn zi
jner vermogentlsteaanhnngers, uExoalt
q uan G/z:zn:zz, Drost van Gelre, verklaarde openli
jlk A'i
jandschap aan
Nç
@imegen. Da sloten Batenhttrg en Zeeumen ,werden door de Bourgondiër:Teroverd, maar driehondertl hunner mannen in eenc schernautseling door de Geltlerschen

gedood, welke zich van alhe:geschu:en den kri
jgsvoorraatlmeestermaakten. De
VoogdesKArIIAalxx zelve wertlin de statl Gelder belegerd,doch voornameli
jk doortle
Ni
jmegers ontzet, waarbi
j de vi
jantlalzi
jn grofgeschutmoestachterlaten. De Ge1derschen verbrantltlen de vlekken Keoelaar en Je
y erden in hetambtvan Goelt)
1('
1v. daartegen maalkte de Hertog van ffleef zich meester van het slotte Lohede en het
l'lt
'oinà.kufs to uoemen
1479
, waarna een wapenstilstantlvan zesweken gesloten wertl(1). 0ok
de Hollanders waren als onderdanen van rjlxxlxlI,
lxax en nl&ltlt,in den kri
jg tegen
-

Gelre gewikkelt
l geworden. Leerdam was hun door de lafhartigheid van den bevelhebber zAx van Cats onlnomen. Vanfl:llr uit stroopten de Geltlerschen ontler hun

hoofdman llKoLkAs van Stztzfzcrz in JV
'olland, en verri
jkten zich door rooven en
brandschattingen. Op de Zwiderzee inzontlerheid had men elkander veel nadeeltoe-

gebragt en wederzi
jdsden handel cn sclleepvaartgeweltlig belemmerd. Eindeli
jk slo(4v. ten Ifaarlem , J zzzvrcz
rdttzzz, de steden benoorden.het IJ, nevens N aarden , ireerp
.

lvijn-en -uau en metIlardermt
j'k,Ilattenï en E lnurg een bestand te Naarden,dat tol
lnaand.
den vi
jf en twinligsten van Slagtmaantl dureu zou (2). Tegen heteinde desjaars
kwam KXTII.
&RINA metMAXIMILIAAX,tloortusschenkomstvan zi
jn XaarschalkAooxzvran
Fcâ'J.c?
zoyereen,datzi
jin stedevan den tolte Lohede, destad,hetsloten tleinkomsten van Gelder gedurende haar leven ongèstoord zou bezitten ,en daarin door

>AxIxxLIAAx tegen ellke aanranding gehandhaafd worden (3).
Ondertusschen was Hertog I'IAEOERIK vavtWrvzzà-où'k vöörde voltreklting zjnshuweli
jks metKxTnAltxxA, krankzinnig geworden en naar zi
jne staten teruggevoerd. be
wakkere UE>DRIK ran kj'
c/zlrlrfzézlserg werd nu voorden ti
jd van zesjaren in zi
jn*
plaats tot beschermheer van Gelre aangennmen. Terstond zette hi
j de aangevangen
(1)Oude Holl.Div.ArO .Div.XXXI.c.17. powrAxl;s, Hist.Gelr. Lib.X.p.566-570.
stlf
.
l
HTEsHoRsT,Geld.Gesch.B.X.b1.280-282. CltronB-'k ran Afl'plegcl,b1.107.
(2)Oude 11011.pz-r.Kron. Div.XXXI.e. 19. lmwrz.
srs, Ilist. Gelr. Lib.X , p. 570.
stlcuTEllloRsT, Geld.JedcA.B.X.bl.282. wlcEwzxa,Bescltr.r.vbnsterdam .St.1.b1.180,181

(3)l>alnwrs,Rl-st.Gelr.Lib!X.p.579. stlcurzlilnnsr,Geld.Gcdc/,.B.X.1,1.282.
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cntlerhandelingen metden Koning van Frankrl
jk,over laetsluiten van een Arerbnnd11
43
3-182
tegen MXXIMILIAAX meternstvoort(1). Te allotz kwamt!n dcgezantenvanLonEwlllcXrl 15v
.

.

met de afgevaardigden van XATHARIXA, den D'isscllep van Alltnster cn dc Gelderscllc LouM=

lnaallfl

steden bi
jeen. Van de Fransche zi
jde M'erd gefFischt,dathetllertogdona Gelrc en llet 148(.
)
graafschap Zlttphen zich voor altijd zouden verbinclen, den Koning cn zi
jn ri
jlttegelt
nllen te helpen en te dienen,bppaaldeli
jlktegen SJAXIMILI&AN, MAIIIA zi
jne gemalin en
launne ki
ndercn,alsook tegen den llertog vanKleef en zi
jneafstammplingen. DeKoning drong crop aan,datmen den gezanten schrifteli
jk beleoftlc,terstond den oorlog
op leven en dood aan zi
jne bovengenoemde vi
janden te verklaren. Van de Geldersclle
zi
jtle vorderde men, dat de ltoning zich verpligten zou geen vrede ofverdrag le
sluitcn, zoolang de jonge Hertog van Gelre niet in vri
jhcid en in hctbezitzi
jner
heerschappi
j llersteld e)1aan zi
jne ondcrdanen teruggegeven zou zi
jn. DeKoning nanl.
volgaarne genoegen in deze voorwaarden cn verzekerde,dathi
j inclk vredesverdragof
bestand,waartoe lai
j zeer ligtoverging,zi
jneGelderschebontlgenootenbegri
jpcnzou (2).
De Gelderschen door dit verbond aangemoe
digd, zetten den kri
jg tegcn nTaxlMl*
rrAxx door. Zi
J behaalden nieuwe voordeelen cn drcven zi
jn volk.met verlies tot
.

.

/

'z'Ifertogenho.
çclt terug, doch werclen in hunnen loop gesl
wuit door de llulpbenden,

welkede Hertog van Kleef aanvoerde (3). HetvereenigtleBrabandsch-Kleefscheleger
lydreigde de stad Grave, die men den Bourgondiërs wctler ontwrongen llad; doch de

taeleg werd: waarschi
jnli
jk- doorde spoedige terhulplkoming der Njmegersyveri
jdeld.
I)e voogdes KA.vu&.
alsl, vertrouwende op den Kening van Frankri
jk, Ilaezemdc
steeds de Edelen , Ridderschap en eteden moed in, hen vermanende, veelcer llet
uiterste en alles te wagen , dan ziclz aan Mxxlnllrulxxw te onderwerpen. Xaar de be-

dreigingen van dien Vorstbewerkten,datIlardek.wL
j'kbllatJ:,??,,E Jlz:rv enNj,
jkerk
door tusschenkomst van den Utrechtschen Bisschop nAvlo ran Sptzrgpndzl', zich met

hem vcrzoendcn en aan Aoos, van A/TZ'J'/'M, zi
jn gemagtigde, den ecd van hulde
en trouw aiegden (4).
Om zich naar den ltant van Holland te sterlten , sloten de bescllermheer ulllnlvzx

.

Ta'
tt tb
.kltmartzenherg en de regering van Nç
.jmegen eeneovereenkomstmetwAI,RAvss vlzx,waarbi
j deze de blnkhuizen en ambten vanBeeadeen RenoyenindeNederA :fulre, in naam der ltinderen van Anol-v van Gelre zou bezilten en verdecligen,

Ditwasthanste noodzakeli
jlter, naardien MAXIMILIAAX zelfzich in Ilolland bcvond,
fsl)poxTzwrs,.
ll1
'st.fie/r.Lib.X.p.567

569. sl.lcuTExHonsr, Geld. Gesclt.11.X.b1.% 1.

(2)ozIIACAITE,Ilist.d.fll
fcddeWovrg.T.X.p.55.
(3)DEl):.ILâ.
w'
rE,Ilist.d.DucsdeAo?/rg.T.X.p.55.
(4)vnwTzwlls,Hist.Gelr.Li1).X.p.570,571. stlcnrEslonsT,Geld.&escll.I),X.1)1.282.
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1433- Ileukelom bezet en Jsperen , op de grenzen van Ilolland en Gelre gelegen ,waar
1482
twee slotvoogden , olzsBEh'
r VIEK een Gelderschman , en w Esszs van Boeteelaar '
een

Hollander,hetbevelvoerden,met geweltl bemagtigd had, terwt
l
jlzAx ran Apzzl/W
uit Gorinelïem een waakzaam oog hield op de Gelderschen. GlzsBEa'
rPIEK verwoestte
uit weerwraak Langerak , hetwelk aan de moeder van w zsszlztoebehoorde; en de

svageningers belemmerden den Hollandschen handelop den R'
jn. JAx van Klee
f
en zAx van Egmond trokken derhalve meteeneaanzienli
jkestri
jdmagtbi
jW'
jk te
D auratede over dien vloed en vermeesterden het sterke slot Ravenamaaz. Na llet

plunderen en verbranden deromliggende dorpen, sloegen zt
j zich neder voor W age27v. ninzen ,hetwelk hevig beschoten en bestormd werd. 0m de Kleefschen van hetbeleg
Dloeim. 1480 af te lokken, vielen de Doesburgers m et tweehonderd man rooven(je en jlraudentje

in het gebied van Kleef, terwjl een gelt
jk getal van hunne burgersmidden door
het vi
jandeljk leger heen, in de belegerde stad geraakten. Daarentegen oerden de
Ni
jmegers, die tot ontzet aanrukten, bi
j Heueden door den vi
jand aangevallen en
vierhontlerd van hen nevens twee burgemeesters gedood. De burgers van Zutphen

en Ilarderwl
j'k, welke aan de Grenhe tothunne hulp waren overgestoken,werden
insgeli
jksgeslagen. Ditverliesontnam der bezetting van kFageningen den moed niet.
Dapper weerde zt
j menigen aanval af toteindeli
jk, beronfd van alle hoop op ontzet
en door gebrek aan levensmiddelen gedrongen, zi
j onder voorwaarde van li
jfsbehoud
en goederen zich overgaf(1).
w einig baatte het, dat de burgers van Zutplten kort daarna in den nacht E lburg

10v.verrasten, en de Gelderschen later Gorincltem in brand schoten (2). Jrnltem en

Wi
ind
n-. aoermondetocllhielden de zi
jde van xAxxxxulz
tax; Ilarderwç
jk, W ageningen en
y
naa
-

N'
jkerk gehoorzaamden hem ; Leerdam waswederin zi
i
jn bezitgeraakt, endewapenstilstand metFrankrê
jk boezemdevreesin,dathi
jnualzi
jnestrijdkrachtcn tegen
Gelre zou rigten. De afgevaardigden der VoogdesKATIIARIwA , van den Besehermheer
uswoazlt van Sc/zvmtzrrzcxidrg en der Ridderschap en steden , sloegen derhalve op

eene bi
jeenkomstteEmmerzcltden afgezanten van xAxlMILIAAx voor,om hetgeschil
over hetregtop de landen van Gelre en Zutplten aan de uitspraak van den Paus te

onderwerpen. Hiervan gebeurdeechter nietsen dewederzi
jdsche strooperi
jen werden
voortgezet. Doch drie maanden daarna kwam te N unspeet op de F elume eene wa-

(1)OudeHoll..
pf'
r.lLron.Div.XX
.Xl.c.24-26. posrr: IltrTlrlvs,Rer.Austriac. Lib.1.
p.63. PowTAxrs, f/ù f. Gelr. Lib.X.p.571. szzlcuTsxHolts'
r, Geld.Gedc/l.B.X.bl.282,% 3.
xzxp,Beschr.m. Gorinchem , bl. 394. Chron. r. Af
zzlegerl.L1.107.
-j

(2)KEllp,Besclt..
?
c.Gol'
incltem.b1.395. I'
tpwnl
xvs,Ilist.Gelr.Lilà.X.p.572-
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penschorsing totstand (1). XAXIMILIAAX maakte zich dien tusschentjd ten nutte,om 11
44
38
32
tle onlusten in Kolland te stillen (2). Zoodra hel bestand ten einde wasgeloopen, bragthi
j een deelzi
jnerbenden uitGorineltem en '.
vIlertogenhoeeltbi
jeen,
om metltracht tle Gelderschen te beoorlogen. Een onverwachte aanval op Bomm el

mislukte; maar de Bontmelertraal'd M'erd door zjne benden verwoest. De Gelderschen door den Koning van Frankrç
jk verlaten, oordeelden hetraadzaam , den
dreigenden storm te ontwi
jken en zich aan den Vorstte onderwerpen, welke thans
zt
jne geheele kri
jgsmagt tegen hen konde en begon te ontwikkelen. Hunne afgevaardigden beloofden derhalve te '.
vBertogenhoeclt, dat zi
j hem voor Landsheer
15 v.
zouden erkennen. XAxlxlLlAAx en XARIA begaven zich nu meteen tallijken stoetZo
mel'
van Riddersen gewapenden naar Njimegen, waar zi
j als Hertog en Hertogin vanmaaykd
Gelre gehuldigd werden. De overige steden volgden ; F enlo alleen bood tegen- 1481
stand, maar moest na een streng beleg van eenige dagen zwichten. ln Zutphen
werd xAxIxILIAAw , door Anoxzv van F cywc?z vertegenwoordigd , voor Graaf er-

kend, nadat xlzxxlaxm ran Schmartzenherg op aandrang des Hertogs van ffleef,
de zutphenschen van de gehoorzaamheid aan hem ontslagen had. XAxxxzLxaxx
stelde Anoxzv van A cewcv aan tot stadlaouder over Gelre en begaf zich naar

Bruesel (3).
Faxzsrawn. GRowxwoEx. Niet minder dan Gelre was Frzeeland ditgeheeleti
jdperk
door,aan al de ellende van den burgerkrl
jg pri
jsgegeven.Nadat Focco vxxww vanhet
tooneelder zaken was afgetreden , waren er op nieuw onlusten tusschen Groningen en

de Ommelanden gerezen (4). De Groningers hadden even alsDordrecltt, Middelsvrg en andere Hanzesteden, aanspraak op hetregtTan stapelgemaakt(5). Focco
rKEXA had door nieuwe bepalingen in de Omm elanden hen daarin gestoord en door

zi
jne overmagt hen gedwongen, dit geduldig aan te zien. Xaarthanseischten zi
j
openljk, dat alles op den voet van de overeenkomsten , vroeger met de Ommeltzzzdezlgesloten,zou hersteld worden(6). Eenige Edelen deslandsvereenigden zich

(1)sucnrxwlloRsT,Geld.Gesch.B.X.bl.284.
(2)Ziehiervoor,b1.75.
(3)Oude#01/.D'
ir.Arox.Div.XXXI.c.33. posTrsuEtTEArs,Aer.Austriac.Lib.1.)).63.
powTwwrs, H ist. Gelr. Lib.X.p.573. sLlcIIrEsHo1tsT, Geld.Jewcâ.l1.X.b1.285. chron.v.
Ai
p
r-znegczà, bl. 108. Kron.m. Arnhem ,L1. 57 ,58.

(4),
zieAl
g.Gesch.d.F'
f
zdcwl.D.lI.St.ll.b1.599.

@)wxs:swnoRp,Jaarh.r.Gron.D.II.b1.450.
(6)Verg.Zl
g.Ge.
sclt.d.k'aderl.D.I1.St.lI.1
)1.595,5
.W.

19t)
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1433 lzierll
aede,terwi
jlItIpI.EaD.
&., llouw xso:, ooctilxoA en anderen , hoewelte vergeefs;
1482

zich er n4et natlruk tegen verzetten. lmmers, ofschoon in lzet eerst ernstige geschillen ontstonden , toen de stad Gl-oningen zich m et de daad de betwiste t0l- en

stapel-regten weder aanmatigde, namen echter Ilunelngo en Fivelg-ngo gedeelteli
jlt
t
al
a gelaccl Jppiltgadam hctverbond, door dc antlere landschappen van hetJFenït
?r/cltlcrfïf?r in veertienhonderd acht en twintig m et Gronzngen geslolen , mede aan.
Ondertusschen dreef men aan den Eemsk-ant en den D oitart, zo0 als te Fermn'
um

en te Tet'mltnten,dageli
jks ruiling en handelmetde Hanlburgers,die toen meesters
A'an Em hden waren, zontler zich om de eischen van Groningen tebek-ommeren. Deze

stad wilde hare zaak doordrl
jven cn zontlden outlerman van hetgildregt, wILIZBM
wzcllEltlxo,naardehecrli
jkheitlvan IAIIAI'ERI)A te Ferntnttm. Doch zi
jnepogingen en
bedreigingen verwekten eenen opstand,in wellken hi
j doodgeslagen werd. DeGroningers eisclzten voldoening ; RII>PERDA weigerde tlie, maar tegen cenen gewapenden

aanval niet bestand, was hi
j weldra genoodzaakt zich op harde Aoorwaarden met
à;v.hen te verzoenen. Hi
.
j moest hetGr
oningsche stapelregterkennen,zi
jn burg alti
y'l
11O0im
#
1434.cn in alle gevallen voor de stad openstellen,en den gepleegden manslag metvi
jfhonderd Arentlsguldensboeten (1). Door ditvoorbeeld geleerd,namen allzco en BlGo
Ilouw Eltozt op hunnen burg te Ternlunten Hamburger bezetting in. De spanning
ttlsschen Gl-oningen en Hamhurg , welke reeds lang bestaan laad, werd hierdoor

grooter en zou ongetwi
jfeld in oorlog ontaard zi
jn, indien niet door scheidslieden
uog ti
jtlig te Emhden een twecjarig bestand gesloten ware. De Groningers moesten zich in dien tusschenti
jd van den handel in en op Overeemsche plaatsen onthouden , waartegen de Ham burgers zouden zorgen , dat niemand hen of launbc
goederen van dien kant aanrandde. De handel zou , zoo te lantl als te water,
vri
j en onbelemmerd zi
jn. De oproermakers en belhamels zolz men trachten te
bedwingen , en de twistenden door regt te scheiden. Daarna tratlen tle kerspelen
8 v. Fermnum , W eiwerd , Hovesche en Oterdum insgel
i
jks in een A'erbond met
Bloeim.Groningon. Ilolwierde en M ar&um Ar
o
l
g
d
e
n
s
po
e
d
i
g
,
waarbi
j ook W 4neehoten,
1435
tloch ontler eenige bepalingen , zich voegde. Tcn laatste gingen o0k andere lkerspclen in het Oldambt t0t dit verbond over, zoo als Ilitmolde! Ooetmold ,

Fïzzwerzn/fd , Keenhul-zen , Sc/z::pztf:, E ekete, de Jfrddd?z, Aluntendam , Zuzdlproek,N oordbroek en V aaenhorgen. Behalve Term untezt,W oldendorp en Borg&uldez', warcn nu al '
de Omtnelanden , het W old-oldam bt en Gronz
'ngen door
x

pénen band ontlcrling vereenigd, waarj-an de heilzame vruchten zich weldra in ver-

sclleidene minneli
jlke schikkingen ten nutte des lands openbaarden. De hooftlpuntcn
(1)Ziedesclleeleovcrccllkomstbi
jv.Ioslyoz,Staatsregt.D.l1.bl.354,355. Ygl.wEsxx))4)Itl.,Jaal'
b.m. Gron.D.lI.b1.4C5,466.
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van dit verbond kwamen hierop neder: twaalf jaren achtereen z0u men onderling1433-

.
den v'
rede bewaren , de vri
gheid verdedigen en de veiligheid van personen en goe- 1482

deren handhaven; niemand z0u in zi
jne bezittingen en regten verkort, ofuithet
lantl en de stad , zonder gewigtige en wettigo redenen , gebannen worden ; niet door
geweld , maar naai.regten z0u men de Aerschillen besleçhten , en met vereenigde

krachtenblnnen- en buitenlandschen vi
janden welrstand bie'
den. Niemandmo*gtsterkten bouwen,lzetting inùemen ofvrcemd krj'gsrolk totnadeel4an anderen invoeren.
Zondergemeen overleg mogtgeen krtjg ondernomen,nochaandelandschappeneenige
sG atting oggelegd worden, ten ware zi
j vri
jwillig daaHn toeetemden of, wanneer de
nood liet vèrderde, op raad der voornaamstm personen daartoe gewillig bt
qdroegen.
De overigepunten betroFen' hetregtswezen en hetstrGen van mipzadlgep (1). llet
iszeertwi
jfelachtig,ofin somm'
igedeze,
rvtrG den,geli
jk eenigen beweren,,
deOmmelanders ook hetGroningsche'
stapelregterk'emd en bevettigdkèbben ('
:). RxypElnw
en zi
jn zo* sozsxmmen piet alleen r-eln in het verdmg '
dooe de vier.dorm.n
F,
c meum . Y efmw , eeree<âe en Oterd-m , over welke .
zt'fegtsmb,ied haddep,

1etGroxingen aangegaan,maarvernieuw,
den en bevestigdenook ,
h% verbond in ket
j daartfgen handeldén,zi
j
veigep
-argesloten. H'
ierbi
jwtrd nog gevoegd, datzoo zi
al hunne bezittingen ter bestuming r
aan de stad zouden afétaan (3).
Hèttweejadg bestand tusschen de Groninger: en de Hamburgerste EmhdenO elde
dertusschen ten einde. Om haar afspraak de zwevende geKhillen te vereFenen

en eenen vasten vrede tebewerken y èerd OP hetslotdeHolm te ttrm.
untena on- 14&

dee voorzitterscbap de: W j'bisscltop:van Afuniler eene bi
jeenkomst#an afgevaardigden & hludeù. Xen b:paalde hier eene nadex Rrgademlng te E- bden,die echter

wel verre van den vrede te bevorderen, +, verwi
jdedng slœhts graeter maakt'
e.
'

.

.
k

'
.

Hocw xhmw van Tdr- yliex, steunende op êe g- gM
beid der'J
qamburgers, en d.
e
.
vermogende oocKxwoA te Zuidbroek , bei4e gchoonloeders van (1,
en Gagtigen vozu m
. *

vah Grzetzç
jl,welkp door den doode
van occo ten Broek in hetbezitvan Bvoekiaerlcnd jeraakt was, Avaren tot geen vergeljk te bewegen. Zl
jbeletten zelfsden
Groàinger bandehars het knopen en verkoopen in :un gebied eu verdreven de-

(1)rBBo zyxxrs, Rer.Féf,.#ï:f. Lib. XXII.p.à33-336. sclcTzlr:, Fr. Sïdf.B.VlIl.

.

u.287,288., '
szpzxns, Fr.Jaarb.D.V.bl.153- 160. Tegenm. Staat mc> Stad en ZI.A.
Dk1.M
''.,
.152= 15G wxsaiogae,Jwarb.m. Gr- .D- l1.bl.e ,473- 76.
'

.

(2)wzsTzpnoRp, Jaarb. m. Gron. D.l1.bl.4* ' . Vers n.uôzAn:,Fr.Jcàrz.D.m
R 158- 1œ .
.

'

-

(3)kno xxxxrs, Rtr. Frù.Rgst. Lib.XXl1.'
p.31 . scdq#zavs) Fi.zziyf.:.1x.k.w .
Ttgenm.#- f-o'ml> 3tad ee L- de.D.1..N.1J4.
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- genen, wellke hetmet de stad hielden. W ederzjdswerden vele vi
jantleli
jkheden en
geweldenari
l.en gepleegd , welke inzonderheid de E :?zly onveilig m aakten. Het K0rzfx-gdll
zz:
œ, eene

sterkte nabi
j Grong-ngen aan de Oude W , werd omvergehaald. De

Groningers daarentegen bemagtigden den burg van kbklwerd , namen de manschappen

gevangen,en legden hun allen in ltoelen bloede hethoofd voor.de voeten (1).
Friealand bewesten de Zcl:ltl:rz. genoot sinds eenigen ti
jd rusten vrede, maar
was vreesseli
jk geteisterd door cenen hevigen stormwind, voor welken op den vi
jfentwintigsten van Grasmaand vecrtienhonderd vier en dertig, vele zeedi
jl
ken bezweken
waren. De meeste veldvruchten bedierven , hetgeen eene tluurte en hongersnootl

veroorzaakte op welke eene zware pestziekte volgde (2). Ondertusschen nam Leeuwarden , grootendeels door Vetkoopers bewoond , steeds in aanzien toe en werd met

tIebeidc buurten Oldehoof en deHoek tot ééne stadvereenigd (3). DeVetkoopers
schonlten erverscheidene voorregten aan,geljk de Schieringersvroeger aan Sneek en
andere steden in W estergo verleend hadden (1). Tot handhaving en bevordering
der algemeene veiligheid sloten de hooftlen dezer bcide aanhangen te Sneek een

driejarig verbond van vrede en vriendschap, waartoe zi
j oolt allen die den naam
s'an Friezen voerden uilnoodigden (5). Dit echter was den Friezen aan gene zi
jtle
derEemenietmogeli
jk,waarde oneenigheden voortduurden. DeHamburgerssloopten de burgen te Nesse en W ileum en bezigden hetpuin voor de vestingwerken

van Emhden. Het dorp kfileum is sedertgeheel, en Neese gedeelteli
jk doorden

1437 Dollartverslonden (6).
Xiddelerwt
jlarbeidde EbzAhT van Grzetzç
jlaan eenebevrediging tusschenGroningen en Ilamhurg. Te Termunten werd doorde gevolmagtigden van beide zi
jden een
verdrag aangegaan en daarbi
j het stapelregtin de Ommelanden aan de Groningers,
en de vrje vaartop de Eem.
.aan de Hamburgerstoegekend. De geschillen metde
Hovwzltoa'swerden alle bjgelegd,en de ballingen uithetOtdamht eneltlers,onder
(1) J.ozIEMXEU ,Cltron.Grozu p.82,83. s.zwaxcus, Corte Coozz.b1.448.rBaoExmxrs)
ller. Fris. Sïdf. Lib. XX.
II.p. 340 , 341. wssrsaooar,Jaarb. #J. Gron. D.1I.b1. 483- 485.

(2)occoscwatzxszs,bl.184.v.Tilzsoa,Ilist.r.Frfcdf.bl.12.wxyslxxrs,cltron.r.Friesl.
B.YlII.bl.253. scHou wrs,Fr.ffù f.B.IX.bl.292.

(3)Charterb.fJ.Friesl.D.1.bl.510. De briefisvan den 21 van Louwmaand 1435.
(4)wxxsxxrrs, Cltron. m. Friesl. B. VIII.b1. 253. scnarzwvs, Fr.Hiat. B.IX.b1.%2.
k.szozaos, Fr.Jaarb. D. V , bl.172- 176.

(5)Cltarterb. r. Triesl.D.1.bl.512. De briefisvan den 25 v.Avi
jnmaand 1435. Verg.
bovellalr.szoElœs,Fr.Jaarb.D.V.b1. 177= 179.

(6jB:s1wGA,Ri&t. r.Ooslp'iesl.bl.275. r.sloEllps,Fr.Jaarb.D.V.bl.180.
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S0i01X0 VCCFWZZF00R W0(10V i11 1Rtlrlrl0 gO0t1eren herStel(
1. G ocltIwox ve1
.ST'ierf e0n tM'ee- 1113ll61
*

JQriï l70Stlln(1, bint1elàW0lken ti
j(1men traehten Z0u tle Zaken tuSschen hem en G1*0nlngen te vereffenen (1). Kortte vorenwastliestad door Keizerslolsxvloin den
jtvanwAtltwvExvanM eura,
ri
jltsban verk-laard, tless,
'
i
jlzi
*
l
#ItrnolaFvan Dq-epholt,înspi
als Bisschop van Utreeltt erkende. Doch de spoetlige dood des Keizers voorltwam t1e
gevreesde uitwerking van tlezen ban; o0k had Paus Evozwlcs zicla voor Bisschop

aliool,vverklaard (2).
De eeuwige Trede in het verdrag met Ilam hurg bepaald , werd nog hetzelfde

jaar tloor een enkelvoorvalverbreken. De ouderman van Gronzngen had cen Embder schip, hetwelk in de Om melanden m et granen ten uitvoer geladen was, naar

tle stad opgebragt, dewi
jl men niet aan hetstapelregtvoldaan had. De Hamburger
bevelhebber in E m bden , uzkto voxx , nam de weigering der Groningsche regering

om scllip en lading te ontslaau zoo euvelop, dathl
jeerlang openli
jke vi
jandell
jkheden pleegde. Sw Ezh SAwK , een Hamburger, overrompelde heteiland Rottum en

roofde erde goederen der Groninger kooplieden. lnsgeljlts bragt uovwsRox te Ter1438
munten met zi
jne llamburgerbezetting den handelder Groningevsveel nadeel toe.
Om hieraan een einde te maken,verrasten de Groningers des nachts zi
jn slot, namen' de manschappen gevangen en stelden LooEw lzK IIOREwKEN t0t bevelhebber aan.
Helzelfde 1ottrof den burg van Eppo qocltlxo,
k; ook werd eenige dagen later desterke

toren te Bellzngwolde bemagtigd en metden grond gell
qk gemaaltt. llorwEso.
xwas
in dezen neteligen toestantlwelgenoodzaakt zich met Groningen te verzoenen onder

voorwaartle,datbi
j zi
jn burg mettweehonderd grazen land aan de stad tenonderpand
zûu afstaan,totzoo lang de onderlinge geschillen (
loorwederzi
jdschescheitlsliedenv01komen vereffend waren; zi
jne overige goederen zou hi
jbehoutlen en van de Groningers eene somme geltls tot schadevergoetling ontvangen , maar daarentegen zich aan
het Groninger regt onderwcrpen en beloven , voortaan m et de stad en hare bondge-

nooten invrede te leven (3). Naareen anderberigt,moestuorwExtoAhetGroningsche stapelregten verderregtsgebied erkennen (1).
De oorlog der Hollanders met de ltoopsteden aan de Ooetzee had EOZARTvan Griet.

(1)rBno EMMIIJS,Aer.Fris.#ïdl.Lib.XXll,p.341,342.
(2)rBBoEMMIrS,Rer.Fris.Sïdf.Lib.XXII.p.341.

(3)v:vo Exxlrs, Acr.Fris. Hizt. Lib. XXII, p.343. wzs&Espoqp,Jaavb.w. Gt'on.D.Il.
1:1.492.

(4)Tegenw.ffccfr,Stad c:lLande.D.1.bl.157,waarmenzichopdeStadsArchieveuberocpt.
lI.DxEt.3 STUK.
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j'len deHamburgersverhinderd,hunnen vrienden in de Om melanden hulp tebieden (1). DeGroningershadden zich indienkrjgaandezi
jdederHollandersgeschaard,
en men vermoedt, dat zi
jnietzonder voorkennisvan Flslpsnan #/l
zrgpzlWl'de slotenvan uouwzhoA en oocmxxox veroverd hebben (2). W aarschi
jnli
jk ondersteunden
zi
j deHollandsche bezetting inLarreltnabi
jEmhden,welke echter door de benden van EozAa'
r gedwongenwerd,diesterkte wederte verlaten. Zi
j geraaktenalthans
in een hevig geschil met de Embders, welke bj die gelegenheid een stuk geschut
veroverden , hetwelk twee Groninger ingezetenen toebehoortle. Hieruit ontsproten

twisten en hateli
jkheden,die ongetwi
jfeld toteen openbaren kri
jgzouden geleidhebben, indien nietde vrees voor de aanwassende magt en den toenemenden invloed der

Hollanders beide partt
jen genoopthad, de geschillen bi
j te leggen. Totdateinde
28 v. kwamen afgevaart
ligden te Emhden bjeen en bepaalden een wapenstilstand van zes
Louw- maanden onder beding, dat de Kam burger bezetting, die op Term unten gevangen
m aand
1439 genomen was, zonder losgeld en met al hare goederen ontslagen wierd ; hetgeen

terstond geschiedde. Ondertusschen zou men aan de voorwaarden van ee'
nen be-

slendigen vrede arbeiden; de handel moest inmiddelsvan beide kantenvri
jzi
jn en
naar ietlers gewoonte en wet gedreven worden , maar de Groningers waren verpligt

(
le granen, welke zt
j in het Over-Eemeehe opk-ochten, vöör zi
j die vervoerden , in E mhden te koop aan te bieden. De beslechting der geschillen van de

stad Groningen met EPPO GOCKIFGA Werd mede tot eene nadere bi
jeenkomst uitgesteld (3).
Niettegenstaandeer insgeli
jkstusschen de Hollandersen Hamburgerseen bestantlwas
etroffen , eischte evenwel de Raad van Holland , in naam van Hertog Fzrlps, op
dreigenden toon de slaking der voor Larrelt gevangen gemaakte Oosl-Friesche bal-

lingen. DeHamburgers hiertoeongenegen en echterbezorgd voor de moet
jeli
jkheden,
welke uiteene weigering voor hen zouden ontspruiten, besloten Oo&t-Friewland voor
eenigen ti
jdteverlaten. Zi
jstonden Ez45#:. tegen eene aanzienlt
jke som geldsaan

sozzta'
raf,onderheimelt
jkbeding,dathj die stadterugzougevena1szi
jditbegeerden.
Hierop antwoordden zt
j bescheiden aan den Raad van Ilolland, dathun de zaak der
bewuste gevangenen nietmeer aanging, maar datzj toch gaarne,daartoe uitgenoo-

(1)Zieoverdezen kri
jg,hiervoorbl.10-13.
(2)wEsrEypoap,Jaarb.m.Gron.D.lI.bl.493.

(3)vsnoxxxrrs, Iler. Fr1'
>. Hint.Lib.XXII.p.344,345. AclloTur:,Fr.Aïaf.B.11 ,bl.
292- 294. Tegenw. fflcf <. Stad en Lande. D.1.bl.1W . wssrgx nR:, Jaarb. r. O on.
D.I.b1,494.
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digd, de belangen derballingen bi
j EbzAa'
rwilden bevorderen (1). Hetvertrekder1113
482

H

amburgers vergrootte het gezag en den invloed van dien bewindsman , wien daaren-

boven door hetoverljden der weduwe van voE rocKzs,hetgebied overNorden was
ten deel gevallen. Ilverig trachtte hi
jzi
jn echoonbroederoocKlxox metdeGroningers
teverzoenen,dochnietdan naveelmoeiteen onderhandelingenwerdmen heteindeli
jk
in W intermaand te E m bden over de vredesvoorwaarden eens. GocKlwoA zou in de
hem ontroofde goederen hersteld worden en levenslang het bezit methetvruchtgebruik

zl
jnerheerli
jkhetlen bli
jven genieten,welkenazi
jn overli
jdenaan destad Groningen
vervielen. Elke aangedane beleediging zou vergeven zi
jn, en ZDZART voor de goede
trouw van oocKlxoA en dienserfgenamen borg bli
jven. Sindsdien ti
jd heeftoocKxwoA
zt
jne goederen gerustbezeten (2).
In Friesland tusschen de Laumer. en de Zu.
iderzee was inmiddels hetoude vuur
der tweedragt weder ontstoken. De hoofden der Vetkoopers in de omstreken van
D okkum , msxx. zxxzsxw, swsxsa nosxx en x-lsvw. vvpzso.
k, en de hoofden der
schieringers, svvzs slxxxxx en ,.,,1,s zsvpsxw , hieldcn gewapende bezetting op

hunne stinsen metwelke zj elkander kwelden. Vöör d>tde xlam tothetgemeen
oversloeg, gelukte het den bewindslieden hen te bewegen , de geschillen aan de
beslissing van scheitlslietlen te onderwerpen. BoxKz ZAESLA , BE>>Eso uAlzzxoA ,
51Ewss ltlzwlts van Gaa&t en szEhK MELLEMA wertlen hiertoe geltozen met bevelom ,

na behoorli
jltvonderzoek van zaken, binnen acht maanden uitspraak te doen. Intusschen moesten parti
jen ondereede zich verbinden, geene vi
jandeli
jkheden te plegen
de kri
jgsknechten af te danken , op elke stins slechtsvierruiters ofli
jfwachten te
houden en deze,wanneerzi
j de rustverstoorden,aan de regters over televerenofzelf
daarvoorteverant:voorden. Deboetevoor den overtrederwaszeshonderd kroonen tenbehoeveder scheidslieden en van'de stad D okkum ,nevenshetverliesvan regt in hetgeheelepleilgeding. Totwaarborg van hetnakomen dezervoorwaarden,moesten van elke

zjdetwee gt
jzelaarsin handen derscheidslieden worden gesteld (3). Na veleonderhandelingen werd te Leeuwarden door de Regters en Raden der landen en steden
van Ooatergo en W e&tergo een algemeene vrede ofbestand over geheel Friewland,

doch slechts voor twee jaren gesloten dewi
jlmen oordeelde,dateen korte vrede,
tlien men naderhand alti
jd konde verlengen,beter dan een flie voorvelejaren aange- 28v.

Wi
jngaan werd, zou onderhouden worden. In deze overeenkomst, welke de steden ma
and
1439

(1)E.sEwlpcw,#ï4f.w.Oost-Friesl.b1.278,279. lazoxulrs,.
R-.Frù.Ilint.Lib.XXlI.
p.346. scuoTzlrs, Fr.S ï,I.B.IX ,bl.294, D 5. F.szoElns, Fr.Jaarb. l). V.b1.206- 210.

(2)rBgo Exxrr,,Rer.Frïd.#ï4f.Li
@b.XXII.p.3 1 .
(3)rBno zxxlrs,Rer.Fris Sf4f.Lib.XXIl.p.342.
25 +
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1433- Leeuwal'den , D okkum , .
f//z.lctzrd en JForkum bezeeeltlen, werden llif- en geld1482

'>

-

straFen bepaald op hetschenden der openbare rust en het invoeren van vreemd kri
l
.gsvolk ; z0o er enltzsten in Oostergo ofJFestergo mogten ontstaan , zou heteene ge-

westhetanderemetalzi
jne magtle hulp komen (1).
Deze ti
jd van vretle wertlwaargenomen, om z0o mogeli
jk de ltloosterste hervormen , die opgevuld met werltelooze en ongebonden monniken , sedertlang de broeinesten van tweedragt en oproer geweest waren , welke eene zee van rampen over

landenvolkverspreid hadden. Hetltloosterte Ludlngakerk in hetbjzonder,was zoo
diep bedorven,dat zelfs de Pastoors uitde omstrelken , verontwaardigd over de onge-

regeldheclen welke er heerschten, de naastbl
jgelegene Edelen aanspoorden, ditverbli
jfderongeregtigheid te zuiveren. SlKx.o szAAhosxx,nouwz AxzLvA,Epo '
I'E KxE,
oouw E xloxxlxox ,nocw s osozlxox te Kimawerd, RIEXK ozpKEs te Birdingaterp ,

uAxs in Oytngahuizen en rzAxao TzAEIto.
tondernamen en bragten deze moeijeli
jke
taak,metbehulp van eenige Geesteli
jken,naarwensch ten eintle (2). Inhetklooster
te Lzdlum was het niet beter gesteld. Veel had dit gesticht in de binnenlandsche

beroerten geleden,en eenkroot gedeelte der monniken was deelsdoordepest,deels
in de wapenen gesneuveld. De okergeblevenen gaven zich aan de grofste buitenspo-

righeden over en maakten zich tweemaalopenli
jk aan manslag schuldig, hetgecn met
cene zware geldboete aan de wereltlli
jlke magtmoest'verzoend worden. Te vergeefs
beproeftle de Abt rotxtEar
r de verwaarloosde tucht te herstellen. De teugellooze mon-

nil
ten braken den kerkeropen,welken hj totschrik der kwaadwilligen in hetklooster had opgerigt, slaakten de gevangenen en stalken het gebouw in brand. De wel-

meenende Abt, aan alle verbetering wanhopende, legde zjne bediening neder en
vertrok naar heteiland Tereehelllng (3). Ondertusschen noopten hetbemoei
jen der
Edelen en andere wereltllë
jlke personon in Friesland met de zaken derGeesteli
jk-en,
de veelvuldige mishandelingen aan welke Kerkeljken en kloosterlingen waren blootgesteld, en het vertrappen der voorregten door Pausen en Keizers der geestelt
jkheid
verleend ,den Utrechtschen Bisschop Rvooxzv van D J/ /Z/J; tothetnemen van eenige

(1)Cltarterb.r.Triesl.D-1.bl.518.wlwsExlcs, Cltron.r.kkiesl.B.5T1II.b1.251,alwaar
vcrkccrdeli
jk ditwrdrag tieltjaren vroegergesteld wordt. Verg.rsnoExxxrs,Iler.Frze.11ïdf.
Lib.XX.
III.p.358. sclorzxrs,Fr.S ïdf.B.X.b1.308.

(2)wllszxlrs,Chron.r.k'
%'t
-esl.B.5'111.1,1.253. scgaTàxrs,Fr.#fdf.B.X.b1.308.
(3)Oudlt.en Gesticht.m.Triest.D.ll.bl.184. Verg.wzssExlcs,Chron.r.Kriest.B.l&.
)).255. scuoTzlt;
s,Fr.Ilh t.B.X.bl.308,wclke ditvoorvalplaatsen endcrEEI,IERefIkm nslvs,
tlcn opvolgcr van FCLKERT.
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besluiten tcllvoordeele derKerk-eli
jlken (1). Erwerd oolktusschen tle Friesclle lkerk-11
44
38
32
voogden en de Regters en Ratlen der landen van Ooetergo en W eetet-go een verdrag

t0t bescherming van ellks voorregten gesloten (2). Dit schi
jnt den Bissclzop wederSl
dro-nk.kell
met de Friezen verzoend te hebben. Althansdoorzi
jne bemidt
leling werden de ge- 144p
schillen tusschen de ingezetenen van JFeetergoen de grieteni
j Doniamerntalmetde
stad Kampen , over het wegnemen van een Kamper koornschip ontstaan , kort daarop

in tlerzninnevereffend (3).
Om dien ti
jd overleedAlsco IlorwzabA van I'
erntunten. Op voorspraak derHamburgers ontvingen zi
jne weduwe en kintleren, overeenltomstig eene scl
aikking met
Gk-oningen , al hunnc geregte goederen en landen tusschen de E em& en de Lauver.

terug, van welke zi
j zoolang het vruchtgebruik zouden genieten tet cenige dier 24A'.
. r
lkinderen of allen meerdena
ig geworden waren; alsdan zou over de in geschilAvi
jll-

maand.

gebleven punten door onparti
jdige scheidslietlen ofregtersnader beslistworden. Dc
burg de N /lpz oI) Groot Term unten en het daaraan onderhoorige reglsgebied bleef

aan de stad Groningen, welke van de tweehonderd grazep ofjukken lands,die er

toebehoorden,llonderd aan de weduweafstond (1). Den Groningersmoestdezeovereenkomst te welkomer zi
jn, daar zi
j op dat pas met de W ork'
ummere en Hzndelppcrœ, die eenige Groninger schepen gerooftl en een daarvan verbrand hadden ,in

oorlog waren. Nvcderzi
jds werd zoo wel te lande alste water gekaapt, meestten
nadeele der beide Friesche steden , die te zwak om langer den last dcs oorlogs te
torschen ,den vrede wenschten , wellkc door tusschenkomstder regering van D okkum 1 x.
gesloten en waarbi
j bepaaldwerd, dat men elkander den gemaak-ten buit zou terug- Oogstmaand

geven (5).Eene geli
jkeoorzaak baarde kortdaarop ook eeneverwi
jdering tusschen de 1441
Groningers en t
1e Friezen aan ene zi
jde tlerE eme. Koppzx HATTEXA, een aanzienli
jk ingezeten te Kollen in Overledingerland, Yerbolgen dat men hem de nalatenschap zjnsbroeders, die in Gronzngen wasoverleden,onthield, wreelkte zich OP
de kooplieden dier stad en roofde hunne goederen. De Groningers beklaagden zich

daarover bi
j rLltlcl, welke zi
jn broeder EbzAaT was opgevolgd, en ontvingen van
hem ten antwoord,dat het buiten zi
jnevoorkennisgeschied wasen hi
j ernietste(1)occoscwlsEwsls,bl.184. sclonwcs,Fr.Wist.B.X.b1.308.
(2)Cltarterb.w.Triesl.D.1.bl.519. k.szoEqns,Fr.Jaarb.D.V.bl.223.
(3)occo sclatzxsls, b1. 184. wzwsExlcs, Cltron. m. Triesl. B.IX.bl.256,welke deze verzoeningtweejaren laterstclt. scuorwwvs, Fr. Ilist.B.lX.1)1. 297.
(4)rgsoExxlcs,ller.Frz-d.Ilist.Lib.KXIl.p.349. scxoTwlcs,Fr.S f'zf.B.IX.bl.296.
(5)rssoExxlrs, Aer-!Fris.Sïwf.Lib. XXII.p.350. wlxssxlrs, Chron.1..T6esl.B.lï.
b1.255. Tegenm.â'flcft,.Btad en Zclde.D.1.b1.158.

A L G E X E E N E G E S C 11IE D E N 1S
10 3- gen had, wanneer zj-zich zel&
-en regtverschaften.De regeringvan Gronl'ngen verzocht
1482 echter vooraf van de Overledingerlanders schadevergoeding voor de geleden nadeelen ,
en het strafl'
en van UATTEXA. Ondertusschen viel de bezetting &an Term unten , door
een deel Embder en Hamburger overloopers versterkt, ontler voorgeven van deroovers
tuchtigen , in Ooerledingerland , plunderde het dorp Drieveer aan de E ezn' en
voerde zelfs verscheidene inwoners gevangen metzich. Op vralcus ltlagten over dit

betlrt
jf, verklaarde de regering van Groningen, dat hetbuiten haren lastgeschied
was, doch beloofde voor de slaking der gevangenen en de teruggave der geroofde goederen to zorgen, indien rralcu , die zich nu de Overledingerlanders aantrok ,uxTTzxA's moedwil beteugelde.Hieraan werd voldaan ; de aanhang van HXTTE>A

18kv. werd verdreven en zjn slotte Follen metden grond geli
jk gemaakt. De gevangenen

Gr
as
m.van prêeoeer weraen nu terstond ontslagen hun de aanwezige geroofde goederen
14
42
,

terug beloofd en voordeoverige werd schadeloosstelling toegezegd (1).
De belofte werd niet door de daad gevolgd , hetgeen vxzhlcu bewoog te gereeder hetoor te leenen aan de klagten &an oocKxxox en de weduwe nouw Ehnz
t over

het onregt, welk zi
j van de Groningers leden. Doch te voorzigtig, om zelf zich
met deze zaak te moeijen, droeg hi
j die den magtiger Hamburgers op, welke
zich om het misnoegen der Groningers weinig bekommerden. Zi
j eischten crnstig
'
van de regering der stad , dat de erfgenamen van nocwEapx in de goederen,
welke hun tegen woortl en belofte aan onthouden werden , geheelhersteltlzouden

worden,en tevens datzppo oocKxxoA geen overlastmeerli
jden,maarovercenkomstig
het verdrag, zi
jne bezittingen in rust en vrede genieten zou. Doch de Groningers
wilden hiervan nietshooren; zi
jnamen veeleer eene bende overloopersen zeeschuimers in dienst, welke de E em. bezette, de afkomende Embder schepen kaallte en
den handel der Hamburgers op dien stroom geweldig belemmerde. Scl
zerpe verwi
jtingen van beide zi
jden vermeerderden steeds de spanning, welke in eene volslavr
e
de
br
euk
dr
e
i
gde
te ontaarden toen REMMERT PZBEXA, de aanvoerder der Grogen
ninger vri
jbuiters, een aanzienli
jk Embder burger gevangen had weggevoerd. llaar
de Groningers, beduchtvoor de magt der Hamburgers, welke met gunstigen uitslag
tegen de Hollanders oorloogden en weder in Oost-Friealand het hoog gezag voerden,
ontsloegen den gevangen Embder burger, vernietigden de voornaamste rooversnesten
en toanden zich tot het bewaren van.vredeen vriendschapgenegen (2).

Middelerwt
jl was de algemeene landvrede, in veertienhonderd negen en dertig
(1)vgm)xxxlrs,Rer. Frz-'.Ili&t. Lib. XXIlI, p.352,353. scnoTlwrs, Fr. Rint.B.x.
1)1.304, 305.

(2)vngoExslvsjRer.Frï..Rint.Lib.XXIII.p.353-355. scuorzlrs,Fr.Rist.B.X.b1.306.
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3voorden ti
jd van tweejaren in het W est-tauwersche Frie&land gesloten , ten einde 143
1482

gespoed , en terstond had zich de vaan der tweedragtweder in W egtergoen Oowtergo
ontrold. RoxxEav owBBxloA of GABBEMA en zi
jn zoon sxTzz met eenige andere

Schieringers belegerden de stins van aogz te Sondelin Gaa&terland ,toen onderW ew- tl 5r.
111tergo gerekend, en veroverden die na een hevig gevecht. waarin Aoox zoo zwaar lerm .

gewondwerd, datdevi
janden bj hunnen aftogt hem voordood lieten liggen. Eene 1442
vrouw voerde den zieltogende in haar huis, zoog ztjne wonden uit en bragthem
zoo ver totzich zelven, dat hi
jbiechtte en hetsakrament ontving. Xenkoesterde
zelfs alle hoop op eene geheele herstelling, toen de oABslloA's eenen booswichthuur-

den,welke Aooz op zi
jn bed vermoordde. Deze wandaad vervulde alle weldenkenden
met verontwaardiging tegen de Schieringers en wekte de wraak der Vetkoopers op.

ALBZKT boznEs van Stavoren rukte meteene bende vreemd kri
jgsvolk in Gaaster- 1443
land, belegerde met hulp van GALE GALEMA van K oudum en andere Vetkoopers, de
verschansing de x
izf
g'àdr te Ilem el.
um en stak het dorp in brand. Doch de Schieringer aanvoerders, BOKKE HAhx>xMA van Sneek, de beide cABBIxoA's en Epo TzEr
rzs

usTvxxoA bragten onmiddelli
jk alhunne magtbi
jeen en ontzetten deschans, waarbi
j
tweehonderd m an in hunne handen vielen en pIaofs, de bevellhebber der vreemde
huurbent
le, met meer dan zestig knechten sneuvelde. ALBERT Dozbzs werd uittle

kerk ge'
haald, in welke hi
j gevlugtwas,en vermoord. Nu trokken de overwinnaars
verwoestende door N oordmolde, verbrandden de stinsen van oAxzz GALEMA en verover-

den stormenderhand hethuisvan nzsszLzcwxwoAop denIlemdç
jk,hetwelktengronde
toe geslechtwerd (1). Om den loop dezergeweldenari
jëntestuilen,slotendesteden
Sneek, Hindelopen,W orkum en Bolemard, nevens eenige grieteni
jën en Edelen,
bi
jwelke zich laternog Ilarlingen en Gaaeterland voegden, voor 1én jaar een gemeenschappelj
tlt verbond tothandhaving derrust en veiligheid. E1k die zich daaraan tl ;r
vergreep zou ,naar gelang zi
jner overtreding, aan het leven ofin zi
jne goederen ge-Zomer.

gtraû worden. Het verdrag werd door Gaaeterland en de steden bezegeld, maarmen maand.

vindter eene zegelsvan Edelen aan (2).
Ooatergo was niet minder een tooneelvan moord, roof en brandstichting. De geglachten RIPPERBA en UEEMSTRA inzonderheid , voerden met elkander eenen openbaren

oorlog. Destinsen Keemntra nabj Dohkum ,en Dç
jk&tra ofDugtkwtrateIluizum
(1)occgscAatElsls,bl.185. vA> Tllznt)a, Iliat. t,, Friesl. D.1. bl. 12, 13. r:soExxlts,
A er. Fris. ffù l.Lib. XXlll.p.358. wlssExlrs, (Aron. r.nriesl.B.lX.bl.256. scporwnrs,
Fr.H ist.B.X ,b1.308.
(2)Charterb.m.El-iesl.D.1.1)1.522. Verg.occosczRtsxsls,b1.185. wz,sEzlvs, Chron.:c.
Trie&l.B.lX.b1.257. scuorzArs,Fr.# 2-4f.B.X.bl.3* .
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1633- in Leeutrat.deradeel welx
den in de asch gelegd,
een algemeene burgerkrijg
1482 d
reigde weltlra hetganselle gewestinvuuren vlam tezetten (1). ln dezen verwarden en hagchcli
jken stand van zalken verbonden de inwonersvan Ooathroeksterland,
van Kollttmerztraag , Oldlrolde en W eatergeent, drie dorpen in Kollum erland,zich

jl
metGront.
ngen,geli
jk vroegermeergeschied was en nu te noodiger scheen,dewi
di
t
ve
r
de Brcstergoërs zicll afzonderli
jlk onderellkandervereenigd hadden (2). Bij
Jvi
jn- drag, wellk de twintig naastvolgende jaren van ltrachtz0u zi
jn, wert
l aan de statl
ma
and
141
3 Gronkngen eene uitgeslrelkte magttoegekend, om de regters, welke hun ambl niet

behoorli
jk waarnamen, t0thunnen pligtte brengen, de boosdoeners te achtervolgen
en deeuveldaden teweren (3).
9.

v.
.

In de andere deelen van Ooetergo vereenigden zich verscheidene vredesgezinde
m annen , zoo Schieringers a1s Vetkoopers, om al launne verschillen binnen de laatste

àVl
)jn-vecrtien jaren
ontstaan, op de geschiktste wi
jze vôôr den eersten van Slagtma
antl
maand.
.
j
aanstaantle bi
J te leggen, en z0o dit niet gelukte , het onderzoek en tle ;esjjs.
sing daarvan aan t
len Raatl van Gronzngen over le laten. Ditverdrag vond bi
jna
o
edke
ur
i
ng
;
ve
l
e
Ede
l
en
va
n
bei
de
aa
nhange
n
onder
t
ee
ke
nden
het
,
algem eene

en totwaarborg voor tle naltoming daarvan, werden gi
jzelaars naar Groningen gezonden. Het beantwoordde evenwel geenszins aan de hooggespannen verwachting.

sveinig geschillen wertlen bi
jgelegd en nog mindervoorden Raadvan Groningen
gebragt door den tegenstand van hen, welke ofuiteigenbelang, ofuiti
jverzucht
tegen Gronlngen , daarloe niet wilden besluilen. Te vergeefs lielde regering dier
stad door mannen als SIRKE KAMMINGHA , >'EIKE uxlA en ItlE5K KAMSTRA , de ongezinden tot hunnen pligt vermanen. Eenigen der hardnekkigsten , ter verantwoording

ingedaagd,weigerden trotscheli
jk te verscki
jnen ofzich aan den Raadteonderwerpen;
anderen antwoordden in het geheelnieî, dreven den spotmethetverdrag , of trachtten
door allerlei nietige uitvlugten de zaak slepende te houden. De Groningergezinden
spoorden daarop den Raad aan , om de ongehoorzamen met de Waponen te dwingen;

jen, bewogen de gedoch de rampen, welke hieruitonvermi
jdelt
jltzouden voortvloei
moederen aan de stem van bezadigder mannen gehoor te leenen. Er werd derhalve

teLeeuwarden een verbondvoorden ti
jd van vierjarentusschen Oostevgo en destad
25v. Gronzngen geslotcn , opdat daarin diegenen, welke het vorig verdrag als niet verGr
a4
sm'
14
4 kndend genoeg beschouwtlen en ontdoken , begrepen zouden worden (4). De inhoutl

(1)vs:oExMlrs,ller.Frz'
#.Ili&t.Lib.XXllI.p.359.
(2)occosczqsvssls,h1.186.
(3)Charterb.1'.krrieal.D.1.b1.526,527. Verg.r.szpzRns,Fr.Jaarb.D.V.bl.248.
(4)rBzo Exxlrs,Rer.Fris..
S:'.
:f.Lib.XX1l1.p.359,360. scnoTzwns,Fr.Ilist.B.X.1)1.310.
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crezanaenlt
jlk
beropplngen van de ultspralken tler acxlttlell
t?n j.
lflannen, die zelve in 0oö-tergo een L'eroeping
,slzof van de vonnissen der gewone regvormden ,
andere llangende zaken benevens tle geschillen tusschen he:lantt
en de steden van O oetergo naar regt af te doen. K ont
le m en het in eenige punten niet eens worden , dan zou de Raad van Gronlngen beslissen, Xen zou de open.

-

.

.

bare rllsl en veiligheitl metnadrulk laandhaven, de geweltlenari
jcn gestreng te keer
gaan,hetinvoeren van vrcemd ltri
'
)
jgsvolk aan li
jfen goed straffen,door zware boetelt
i1e vredebrelters

mistlatligers trachten te beteugelen cn alles aanwenflen , om cok'

JFeatergo tot het bontlgeneotschap over te halen (1). Ditverbontlwerd nat
lerhanti
insgeljksaangenomen tloorSmallingerland, Ooatermeer,Zuzdermeer, Garl
e
jp en
lneeranderelkerspelen (2). Erbli
jl
ttovertuigend uit,in welkenstaat'
van verwarring
en onrust Ooatergo verkeerde, daar de meeste Edelen ,.steden en gemeenten zicl)
getlrongen zagen , om tot onderschraging der inwendige rust,aan de stad Gronzngen
zulk eene breede magt toe te staan. De uitkomst toonde weldra, dat dit middei
niet toereikend was, om de weerbarstige gemoederen , in twisten opgegroeid en aan

wrevelgewend,te vereenigen (3).
lnmiddels had de dootl van Erpo GocKlxoz
k de stad Gronzngen in hetbezitzjner
oederen gesteld, en van dien oogenblik af m atigde zj zich hetgebied over heL
%xeheele Oldamht aan. Niet alle Oltambter kerspelen waren hiermede tevreden;
eenige altl
aans weigerden gehoor te lcenen aan het verzoek of bevel des Raads, om

de di
jken ter wering van vertlere doorbraak te herstellen. Xisschien spoarde dit
gedrag (1e Groninger regering aan , om den s'riendschapsband met rl-nlcu en cle OostFriezen enger te strengelen. Tot dat einde begaven zich de Burgemeesters cyuzkx'
r el1

l'Ex olttvE naar E mhden, waar men onderling overeenkwam ,om bi
j twist ofmisda
n
ee
r
s
t
de
noegen
wapenen op te vatten, wanneer vruchteloos eene minneli
jke
schikking beproefd was; oolt beloofde men elkander niet te beleedigen of te benadeelen, den handel te beschermen en geenen zeeroovers schuilplaats te verleenen.
Overeenkornstig dit punt, verhindertlen de Groningers zekeren BhoxozR , een Oost-

Op gezag van Exxlrsmeentmen,dat dits'
erbond reedsin Slagtmaand desvorigen jaars geslfntwas, maar in Grasmaand daaraallvolgcnde geteekend en gezegeld werd. Tegenlt
'
:. f'
fccf r. k
sft
'
/d

c?zLande.D.1.bl.161(t).
Cllarterb.

Fries1. D. I. la1.524 )
526.

(2)Tegenm.A'
fccfran zsfc:en Zq
?#e.D.1.1)1.161 (t)
j'
i
v.
(3)F.szoEBns,Fr.Jaat-h.D.V.1)1.258*

1.! IIEEt. 3 Sr
rlrxe

A LG EX EE NE G ESCH IED E N IS
.
j433- Frieschen balling , die zich te Ferm eum had gevestigd , in den D am een schip uit
1482 te rusten ,om langs de E em e te kapen. Xet even gelukkig gevolg jleteugelden zi
j

op verzoelt van vrRlclx, de vi
jandeli
jkheden deroverige ballingen , die zich in (le
Ommelanden ophieltlen en in Eooz AoolwoA van W eatel'molde, den bitteren vi
jantt
derHamburgers,een magtigen beschermervonden (1).
1415) Ondanks dit alles bleef de goede verstandhouding zeer wanltelentle. ULRICU trol
k

zich dc zaak der inwonersvan Drqf
'veer, welkenog gecneschatlevergoeding van
tle Groningers ontvangen hadden,ten sterlksle aan. Tevensbeltlaagtle hj zich bi
j t1e
regering van Gronzngen, datzi
jBoKKo HAalwxxA, het opperhoofd derSchieringers
te Sneek, welke met eenige aanzienli
jke Oost-Friezen vereenigcl, de scheepvaartep
de Eem. tcn uiterste onveilig maakte, oogluiltende begaan liet. Daarentegen schonlk
hi
j zl
jne goedkeuring aan de daad van POPKE REINB van Stikltltkzen , die na s'ergeef-

sche pogingen totinning eener schuld ten laste van een Oldamhter, bi
j zekere gelegenheid zes Oldambters gevangen genomen en verzekerd had , hen niet tc zullen

slaken vöôrhi
j behoorli
jk voldaan zoude zi
jn. Eeneopenbarevredebreukscheenonvermi
jdeli
jk, toen de Groningers, bi
j wi
jze van wedervergelding, eenige Over-Eemsche
kooplieden op de markt in hechtenis genomen hadden. Door tusschenkomstvan goede
mannen , werden eclzter eerlang de zwevende geschillen gelultltig uit den weg ge-

ruimfl (2).
ln Frg-e&land bewesten tle Lauwers was de rust nog'ver te zoeken. W estergo
en een groo'gedeelte der Zevenmolden konden niet tothet verbond met de Groninersgebragtworden, tegen wie zi
j een ingekanlterden haat k-oesterden. In Oostergo
zelf strekte dit verbond den wrevelzuchtigen totvoorwendscl van nieuw misnoegen ,

bovenal dewi
jl naar veler oordeel, Leeltlrarden daarin ten nadeele van Leeukvarderadeetbevoorregt werd. lletwasdan ooltnaauweli
jks gesloten toen hierovertusschen
(le stad en de grieteni
j twistontstond. Leeuwarden beriep zich op den -eerstkomentlen regtsdag ofwarfte Gronzngen,en de grieteni
j werd derwaartsgedaagd metlast,
zich indientusschenti
jtlvan alle geweltlenari
jen en verongeli
jkingen teonthouden.Vele
Edelen uitLeeuwarderadeel namen deze dagvaarding euvelop en zondep, met goedlteuring der ewone regters, SIKKO MARTENA en FEIKE UFIA naar Groytiytgen, Welkc

den Raad aantoonden, datzj niemand verongeli
jkten, maar datde stad Leeumardm
Y geli
g'k-aandeed door zich gewelddadig regten aan te matigen, welke haar niettnekwamen. En naardien deze zaak voor geene regtbank gebragt, veel min vonnis er

(1)vBgoExàllts,Rer.Fris.Sïdf.Lib.XXIlI.p.356,357.scllonsrs,Fr.Hist.B.X.bl.307.
(2)rnxoExmrs,Iler.Fris.Sïdf.Lb.XXIII.p.357,>8,361. scHoTzhvs, FI..fff,
s/.B.X.
h1,307.
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over geveld, ofeenig beroep op de achttien regters geschied was, zoo a1shet verbond 14331482
medebragt, gaven zi
j hunne groote verwondering te kennen, datmen hen naar Gro-

pïxgen ontboden had. Zi
jvermaanden ernstig den Raad èmzigtig te zi
jn en liever
van (le zaak af te'zien dan aanleiding te geven , dat de eendragt gekrenk't en het

verbond vernietigd wierd. 0p dit lklemmend vertoog wees deRaad beideparti
jen
naar haren eigen regterterug, en het geschilwerd kortdaarna, op welkc wi
jze is
onzeker, verellknd. Xaar op den volgenden landdag werden >'OKKB ItlppzRpa , welke
den landvrede geschonden en het lluis van '
rAco KAMSTRA in brand gestolten had ; en
sAsxEh ooxzx
t, om het vermoortlen van ozltxz zuwxxoA op een heiligen dag, in
zware geldboeten verwezen. Beide weigerende zich hieraan te onderwerpen, werd
besloten , hen door geweld van wapenen daartoe te dwingen waaraan , naar het

schi
jnt,terstond gevolg gegeven is (19.
Ondertusschen wasin W en'tergo,bovenalna heteindigen van heteenjarigbestand,
vrede weder gestoord. Hetklooster B loem kamp of Oldekloonter had voor eigen

kosten tle llakkttmerzi
j'l gelegd en eene vaartdaarheen laten graven,doch wasover
het regt daartoe in hevigentwistmethetlkloosterLudingakerk geraakt. Reeds vreesde

men een openbaren oorlog,te meer dewi
jler eene oude veetetusschendebeidekloosters beslond, toen het den Abtvan Bloemkamp , rluBz TlzxsTI<z
:, een verstandig en

vredeminnendGcesteli
jke,gelukte door middels'an eenige bezadigde mannen,de geschillen uitden weg te ruimcn (2). Ernstigerin degevolgen wasde op nieuw ontvonkte tweedragt tusschen de Schieringers en Vetkoopers. Eenige Edelen van den
eerstgenoemden aanhang SIKKO en DOUWE SJAARDEMA , DOEKE en ABBE DOTTINGA ,
ROMMERT GAMIFGA , KEIMPO UFIA , LIEUW E OEDSMA , W ORP JUKKEMA , RIEIK KAMSTRA ,

slxx.o MARTEwA, avvhb aooaoA en ozhsol,'
r uEhEx.
&, trokkcn met hunne vrienden
en bondgenooten naar E ngelum , veroverden stormenderhand de slins van szozRn

oaovssTlws,de sterkste in Frze&land, en voerden den eigenaar metzi
jn zoon gevangen naar szAAanzxA's lzuisin Franeker. De Vetkoopers, hierdoor gelergd , versterk-

ten den toren van W orkum ,uitwelken zi
j de Schieringersbeoorloogden, die verre
de magtigsten in dit oord , hen weldra onder aanvoering van xvrxp Roohox,
#
xslxpo vsxA , ltoxxzav oAslwoA en uAalwo nowxA belegerden. De vetkoopersgezinde Xindprbroeders van Stavoren rukten hierop met een deel bezoldigd

vreemd kri
jgsvolk, onder den hopman x>:l'zxzuozo, tot ontzet des torens aan. I)e
(1)vsBo ExMlrs,Rer. Fris.Hist.Lib. XX1ll.p.360, 361. sclloTzwrs, Fr. #z.
$'
f.B. X.
bl.311,312. F.szoEuns,Fr.Jaarb.D.V.b1.266 268.

(2)rBBo Exhllrs, Rer. Fris.Sïdf.Lib.XXllI.p.361. wlwsExlrs, chron.w.rrienl.B.IX.
bl.259. scllorwwls,F1.H ist.B.X.b1.312.

26 +

ALGEMEENE GESCHIEDENIS
J-1.'33- Schieringers trokken hen te gerooet cn hleven na een hevig gevecht overwinnaars.
1482 r
•
••
KETELHOED met vele Vetkoopers waren gesneuveld, en cenlge krijgsgevangen gemaakL
20~. Terslond werd nu de toren overweldigd , waarbii

Ilooim.

RUURD UOORDA

eene wende in de

tJ

1445 knie ontving aan welke hij kort daarna overleed.

Hij was een van de voornaamste

hoofden der Schieringers en beroemd wcgens zijne ,vijsheid,

welsprckendheid

en

ligchaamssterkte (1).
BOKKO HARINXMA,

de magtigste der Schieringers , zetle middelerwijl in hunnen naam

zijne zecrooverijen tegen de Hamburgers cn Embders voort , waartoe hij vele kapers
te Sneek, Stoten, Woudsend en elders onderhield.

IIij benadeelde hierdoor ge·

weldig den handel van dit gewest, want de " . . estergoörs nu alom voor zeeroovers
of als hunne bondgenooten aangezien, werden door de Hamburgers en Oost-Friezen
overal aangehouden en met verlies van goed

cn leven gestraft.

Tot overmaat van

eIlende was Westergo destijds in hooggaande geschillen met de Zevenwolden gewikkeld ; wederzjjds maakte men zich aan rooverijen, brandstichtingen, moorden en
de verrcgaandste ongeregeldheden schuldig, en vervulde de gemoederen der landzaten met angst en onrust.
() v .

Om aan zoo vele wantladen perken te stellen en een open-

baren krijg te voorkomen t werd eindelijk door heide partijen te Sloten een zesjarige

Win- vrcde
t crm.

gesloten (2).

Men

ZOll

elkander tegen alle huiten- en hinnenlandsehe vrede-

1446 hrekers ondersteunen en deze Iaalsten met eene geldboete straffen;' de gevangenen
en gijzelaars zouden geslaakt worden ; het onderling verkeer
en de Zeoentoolden

ZOll

vrij en veilig zijn, en wie den anderen benadeeide moest

dit met eene zware geldboete beteren.
schillen,

ZOll

tusschen Westergo

Tel' minzame slissing van opkomende ge-

men tweemaal 's jaars een landdag te Slot en houden, voor welken 1.evens

de regtszaken in hooger heroep gebragt wierden (3).

Er blijkt hieruit , hoe ongene-

gen de Westergoers en Zevenwolders waren , om met de Oostergoärs zich aan de
Groningers

of aan

eenige andere vreemde magt in

hetgeen toen in Frieeland zeer

gebruikelijk was.

regtszaken te onderwerpen ,
Vele Geestelijken en Edelen

jmmers hadden de gewoonte , den Iandgenoot met wien zij verschil hadden,

tot

nadeel van 's volks regten en vrijheden, voor den Bisschop van Utrecht of andere
nahurige Vorsten, die op het hezit van Friesland vlamden en aldaar invloed bezaten ,
in re gten te betrekken (4).

(1) occo

(2)

SCARLENSIS,

UEBO EMMIUS,

Om dit voortaan te beletten, werd op eenen algemeenen

hl. 187. v.

THABOR,

tu« o, Fr'l·esl. D. I. hI. 13.

Rer. Fris. llist. Lib. XXIII. p. :~61.

SCHOTANUS ,

Fr.

tu«

ß. X. bl. 312~

(3) Charterb. o, p:riesle D. 1. hl. 528.

(4) occo

SCARLENSIS,

hl. 189.

tJBBO E)IMIUS,

Rer. Bist. Frie. Llb, XXIII, P: 361..

V ztD E R L 1 N
' D S.
landdagbesloten :))Dat,naarinhoudvan hetFrieschpregt,niemantleenigebezwaarbrieven 1433van den Utrechtschen Bisschop of s'an eenig ander uitheemschen Vorst, in het land 14
1447
82
z0u mogen brengen, veel minder daarvan gebruik malten. Indien een Priester zich
daaraan vergreep , zou hi
j zi
jne bediening (leen) en goederen verliezen en nimmer

in Friealand weder eenig ambt mogen bekleeden; een wereldli
jlk persoon zou in
dit geval, goed en leven verbeuren. Dezelfde straf werd ook op hem toegepast,
well
te vöôr dit besluit znodanige brieven in het land gebragt had en , uit ltracht
daarvan, anderen leed ofnadeelberoltkende. Alle geschillen en zaken , over wellte
de Bisschop van Utreeltt, ui
thoofde zi
jner heerli
jkheid en geesteli
jke gestichten , in
Frieeland mogt te besehikken hebben , moesten in het gewest zelf door eenen van
hem aangestelden Regter beslist worden, opdat niemand of eenige zaak buiten het

land beregtwierde(t).''
0m dgnzelfden ti
jd hernieuwden de ingezetenen van Jeht Kerepelen het verbond
van onderlinge veiligheid en bescherming in veertien honderd zes entwintig metIlun-

é'zrzw /, Fg:rellngo, Langewold , F redewold, Humeterland en de stad Gronl'ngen,

gesloten (2). Behalvedebepalingen omtrentlletstraFen van rooversen dieven, bet
helen en koopen van gestolen goederen , naar luid van het genoemde verdrag ,
z0u m en elkander met genoogzame magt Ondorsteunen j Wanneer ee# Vormogend

man, die wegensdiefstal moest achtervolgd worden, weerstand bood (3). Tot dit 2
verbond traden vervolgens de kerspelen Ooeterm eer , Sum eer , Garyp , Slghere-Zomer-

molde,Bergum ,Nol-dermeer,Eeetram en onderscheiden andere (1). Tevensslootrnaalztl
de stad Groningen een alti
jddurend verdrag metW eeteratolde terhandhavingdervri
jheid en onafhankeli
jk-heid. Hetwas geschoeid op de leestvan deovereenkolnstmethet
Oldambtin veertienhonderd vi
jfen dertig (5),doch in cenigepuntenderegtspleging
betreFende, week het daarvan af, zoo als onder anderen , datde W estezwolders van
de vonnisen ,door de twaalf regters van het landschap geslagen , zich binnen tien dagen
op denRaad van Groningen mogten beroepen ,welke de regters voor zich konde dagvaarden en van de zaalt kennis nemen. Ook bevestigde het zooE AnnlxoA in zelkere

voorouderli
jl
te en aangeërfde regten (6). Tegen dien Hnofdling werden in hetvol(1)Cltarterb.r.Kriesl.D.l,bl.529.
(2)ZieJlgem.Gesclt.des Fc#crl.D.11.St.1l.b1.593.
(3)Charterb.1,.k'riesl.D.1.1:1.530.
(4)CItarterb..
r.k'riesl.l).1.bl.531,532.
(5)Zielzicrvoor,L1.190.
(6)rnnoEMxlrs,Aer.+ris.Ilist.Lib.XXIII.p.3(J2,
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jhedcn bi
j den
11
44
38
32
- gentle jaar tloor de Mresterwolders klagten over krenking hunner vri
Raatl van Gronzngen ingebragt. Tot dezen vervoegden zich insgeli
g.ks de regters van
1418 Reçderland , om de slaking van een hunner ingezetenen te verzoeken , welken Ab-

DIwOA in zi
jn slntte W edde bad opgesloten uit wraak, dat deze een pleitgeding tegen hem gewonnen had. De Raad nam de zaak ter harte, doch liet die varen toen
tle Bisschop van Alwnater , tot wien Aooxxox als leenman zich gewend had , bewees
en '
zich er op beriep ,datW entermolde sedertjaren een Xunstersch leen geweestwas?

en zi
jne voorgangers er steedsvelerleiregten bezeten hadden;hi
j verlangde derhalve,
dat de Raad de uitgevaardige bevelbrieven intrekken en zich van gezag over anderen
Onthoutlen zou. De Hamburgers te E znidezl, onder wier bescherming de gevangen
Reitlerlander stond, besloten toen met vlzalch , om ADBI>GA met de wapenen te over-

vallen en zi
jn slotte vermeesteren;doch de Raad van Gronzngen ,welke dezenburg

ongaarne in Hamburgerhanden zag, bragthenvan ditvoornemen terug(1). W aarschi
jnli
jk zalmen den gevangen Oost-Friesvoldoening gegeven en daardoorverderegevolgen voorkomen hebben (2).
Hoezeer het der stad Gronzngen weinig beviel,datE mhden door rluRlcn wederaan
de Hamburgerswas afgestaan , drongen echtez-de omstandigheden en bovenal de vrees
voorden steeds magtiger wordenden l'lxzll.s ran W o?
zrgpzl#ïl, haar meer dan voorheen

tottoegeefli
jl
theitl. Op eene bi
jeenkomstte Jppzngadam werden derhalve alde verschillen tusschen haar en Ilamhurg vereFend, en wederzi
jds vri
je handelen scheepvaartgewaarborgtl(3). In ditjaarwerd ook hetbelangri
jkeRegtenFerdragtusschen
Groningen en de Omm elanden ontworpen , hetwelk als de eerste grondslag van het
Ommelander lantlregt van zestienhonderd een aangemerkt wordt. DitRegt be4rqt een
aantal bepalingen op moord , verwonding, brandstiehting, diefstal en andere misdaden.

Xoord en doodslag worden metgeldboeten gestraft,terwjlhj, die boven de waarde
van een outl schild gestolen heeft, opgehangen moetworden (1). ln eenbjgevoegtl
Punt werd bepaald, dateen zelfmoordenaarverbrand en zjn goed verbeurd verklaartl
zalworden(5).Driejaren lalerlietderegeringvanGroningenafkondigen,datopzoo-

(1)rsBoxxxlrs, Aer. Fris. Afsf.Lib.XXIII. p.364,365. scaanwr,,Fn fpàf.B.X.b1.
315 ,316.

(2)Tegenm.Btaat.r.Stad ex Lande.D.1.bl.164.
(3)rBzoExxlrs, Rer. Fris. #ùl.Lib. XXIIl.p.364. scsoTzwvs,Fr.zzfwfzK X.bl.315.
wzsTzwponp,Jaarb.m. Gron.D.II.bl.524.

(4)wxsrExlloRp,Jaarb.r.Gron.D.1I.bl.525-528.
(5)wEsTzsopltp,Jaarb.m.Gron.D.lI.bl.529.
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danige doodslagen , welke tot nu toe met geld waren geboet, voortaan de doodstraf14331482

gesteld vvas(1).
lletzesjarig vredeverbond van veertienhonderd zesen veertig konde aan Frzesland
bewesten deLauweraderust niet teruggeven. W aagde men het niet openli
jk de
Wapenen tegen elkander op te vatten, dan trachtte men door listen misleiding zi
jn
doeltebereiken. 0p die wi
jze'geraakten deRooltnA'saan eenigelanderi
jen van het
kloosterteLzdlam ,welkezi
jeerti
jdsaanvditgestichtmetgeweldzhadden afgenomen,
maarvan wierbezit zi
j zich thans dooreen bewi
jsvan eigendom trachtten teverzekeren. Er werden twee brieven opgesteld ; in den eenen verklaarden de RooltnA s,

tlat zi
j zich met den Abt'
rzzBBo wilden verzoenen en alle geschillen uit den weg
ruimen; in den anderen echter erkende de Abt, dat hj van het regt op de betwiste landeri
jen te hllnnen behoeve afstand deed. Hierop noodigden tle RooRnA's den
Abt ten avonddisch en gaven hem den eersten brief te lezen , doch namen dien terug
ondervoorgeven,dathi
j btjzt
jn vertrek wel konde teekenen. Xaar toen het veelvul-

dig rondgaan van den beker den Abtbedwelmd had,legden zi
jhem metgewenschten
uitslag den tweeden brief ter onderteekening voor, en bereikten alzoodoordezeschur-

ltenstreek hetbeoogdedoel(2). W eldrabarstteook de smeulendevonk deroneenigheid in volle vlam weder uit. Te Ilidaard in R ennaarderadeelhad Dorw z HIDDEAIA 1450
eencn der knechten van BROER I'ZEBBI>GA gedood. 0m zich te wreken , verrasten
TzEsslxoA met de Schieringer Edelen Dorwz SZAAROEMA , Epo AYLVA en TIETE 1)E'r'
rxsoA de onbewaakte stins van HIDDEMA op Nzeuwland bi
j Bolsward, welke

zj plundcrden en vi
jf bedienden van den afwezigen eigenaar doodsloegen (3). Van
daar terug gekeerd, bouwtlen szaaaplxA en xpo wvrvzk een blokhuis te J llingawier in W oneeradeel aan .het Xakkumer m eer, om zich tegen z-&xx,E r>roo>:s,
eenen voornamen Vetkooper, te verdedigen. Doch vöör deze sterkte nog geheel

voltooid was, werd zi
:
i in het volgende jaar door lpzolhxs, zAlcKs norwExA en
andere Vetkoopers veroverd en geslecht (4). De burgerhaat ontgloeidesteeds he- 1451
Niger, en Frg-eeland levert in dit ti
jdperk een rampzalig tooneel op van moord
,#

en verwoesting. HERo ztlxxzzt'
rsxA doodde w xzBz HElty:s OERKEMA , maarwerd deswege,

ondanks de verzoening tusschen de beide geslachten, terwi
jlhi
j in zi
g'ne stins te Slo-

(1)wEsTExooap,Jaarh.r.Gron.D.II.bl.532.
(2)wlxsExlrs,Cltron.r.F'
rïcd/.B.IX.b1.261. scuoTzwvs,Fr.Hist.B.X.bl.316.
(3)wlwsExlrs,Chron.r.Triesl.B.IX.bl.261. scsoràwcs,Fr.S z-.çf.B.X.bl.323.
/>z.
ç.
(4)occo scwaszxsls,b1.189. v.THABOR,Ilist.v.Frz-ed/.D.1.la1.13. rnBoxxxxrs,Iler..
Hl
-nt.Lib. XXV.p. 380. wzwsExlrs en scuorAyrs, ia dc boven aangehaalde pltlatsen.

1133-- ten aan tafel zat, door Aogo boslx vermoord. Op den lantldag te B olnward wertl
1482
9 v. oouw z oEltBnAxo.
x , naar m en wil 0P aantlrang 5TanJARICH HOTTINGA j doorJANROORDA

He
rfst-met wien hi
j lang in twisten vijandschap geleefd had,doodgestoken. Pitweerwraal
t
lnaand
1453 vermoordden BoxxE roxxxlox en zlhlct.
l van W ottdaend in de kerk te Ilarlingen
5 v.

SCHELTE ROORDA van Tjummarttm , den neef van zAx. Geljk lottrofsvr
rzE,den

jnd
n-zoon van Roxusa'r owslxox,jn aaastortand tpt
aor t!e vetkoopers. Daarna belegerden
zWi
tzaa

oosïzlK zoxgExA , de Bolswarders en anderq Schieringers de stins van JAKLE EEODES te
A llzngamier, namen die na eenige dagen stormellderhand in , vernielden het gebouw

Z2om5v
. en sloegen I'yrllll>:smetvi
jftien manvan (
1e bezetling (lood.Derentenendegoederendes
er1AAaand vermoorden troltzowoExA aan zich,waardoorhi
lnietweinig inopspraak kwam (1).
.

1454

In de landen tusschen de Lauwera en den D ollart heerschte ondertusschen eene
gewenschte rust. Uxuhlcu , die het groot gezag der Hamburgers in E m bden moede
begon te worden en zich aan het hoofd der misnoegden tegen hen gesteld had,

trachtte vergeefs de Groningers en Ommelanders in tlezen slri
jd te wikkelen. Zi
j
poogden integendeel doorvriendschappeli
jke tusschenlkomst, de geschillen te verefl'
enen en, hoewel vruchteloos, het uitbarsten der vi
jandeli
jkbeden te voorkomen (2).
Eerder dan zich met vreemde belangen te moei
jen, wi
jdden zi
j hunne krachten aan
de verbetering van den inwendigen toestRnd deslands. Om den vernielenden voortgallg
xan den D ollart te beteugelen , wert
l op lastvan den Raad van Gronzngen en ten

koste van Stad ezzLande,van hetOld-lmbt en de geestell
jkheid,onderhetopzigt
van den Drost cxozszx van'Dulek, een di
jlt van Fznserwoldetotaau hetklooster
PalmarinhetKleln-oldamhtopgetrokken(3). Ditwasde eersteent0tvi
jftienhontlerdnegenen twintig deeenigedi
jk,berekendom krachtdadigdeverwoestingendesDollartatestuiten. Bi
j eene doorbraak daarvan in vi
jftienhonderdachttienwerdhetgewest
tendeeleoverstroomd(1).'
W elligtwashettcrbestri
jdingvan tle onkosten dezerbedi
jking, dat de Groninger Raad , zoo men wi1, besloot zekere lieden aan te stellen ,die
de goederen en waren , welke van buiten ingebragtwerden , zouden inkoopen en voorts
ten voordeele der stad weder verkoopen. Dit vreemd besluitvond hevigen tegenstand

bj den Raadsheer wAIA>ER SMIT,welke verbolgen hetraadhuisverlietzwerende,dat
(1)occoscAatEssls,bl. 189, 190. v.TH&BOR,Rint.r.Eriesl.D.1.bl.13,14.rsBoExxlus,
Iler. Fris.Ilist.Lib. XXV.p.380. wIxsExlrs, Chron. w. Triesl.B.IX. b1.261, 262. scntfTwacs, Fr.Ilist. B.X.bl. 323.

(2)vBBozxxxvs,Rer.Fris.#z'
df.Lib.XXIV.p.366. scllaTwxcs,Fr.H ist.11.X.bI.317.
(3)rsBoEMxll;s,Iler.Fris.#v'
df.Lib.XXIV.p.375. Tegengc. é'lclf van Stad cs Lando.
p.1.b1.166.

(4)wEsTzlpoqlv,Jaarb.4l.Gron.D.lI.b1.537.
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jn gri
jzen ltop lkosten. Hi
j14
33hi
j er de uitvoering van zou beletten al m oesthet ook zi
1482
en
5
'
e
r
ze
ke
r
de
zi
ch
v
an
hunne
hul
p
t
ege
n
de
r
e
ger
i
ng
,
vond weerklanltbi
jde gilden,
wellke hem als oproermak-er den dood dreigde. Na indagîng s'erscheen hi
j op het
stadlauis, en niet ontsteld bi
j het zien van den scherpregter in de voorzaal,
vroeg hi
j den Raad op ernstigen toon af: ))ofhetgenomen besluitmet bloetlmoest
bezegeld worden ?'T Onderlusschen verwekte het geraas van het zamengescholene,
gewapende volk op de markt zulk eene vreesen schrik in devergat
lering, datzi
j
ni
mm
er
i
e
t
s
t
e
onder
llet besluit introk en tevens plegtig beloofde, in hetvervolg
nemen in stri
jd metdebelangen s
dergemeente, metdestedeli
jlte instellingen en de
voorregten der gilden. Hiervan werd terstond een geschrift opgemaalkt en bezegeld.
W ARXER SMIT gaf er kennis van aan de opgewondene menigte, wel
ke hi
j vermaande

zich van alle gewelddadigheden te onthouden; hi
j zelfgeleidde de bevende raadsletlen naar heL Jakobt
jnenklooster, Om daar te vertoeven tot de M'oetle desvolks
geheelbedaard zou zi
jn (1).
Inmiddels trachtte Ipllallys van Wol
zrg/ndïâ'doorzi
jne gezanten de AV'est-luauwersche
Friezentebewegen,hem opbilli
jke voorwaartlen a1s Heer te lluldigen,metbedreiging,
llen bi
j weigering, met de wapenen daartoe dwingen. Hierover hield m en te
Bolö.mard eep landdag en zond voorts eenige zaakgelastigden naar Ilaarlem met 1z v.
mel'
volmagt, om met den llertog in onderhantleling te treden. Docl
z zi
J'lkeerden spoe-ZO
m aallt,
t.

dig onverrigter zake terug: dewi
jl geene voorwaarden tot waarborg hunner aloude
vri
jheden te bedingen waren (2). Het komt ons niet onwaarschi
jnli
jk voor, dat
de bedoelingen van rlLïps op Frieeland, tot een nieuw tienjarig verbond van
Groningen m et de Om melanden aanleiding gegeven hebben. Daarin tocla lneent
men, dat behalve eenige bepalingen betrelfende tlen hantlel, de handhaving van
het regt en der veiligheid van personen en goederen , ook het keeren van alle

geweld, de onafhankeli
jkheid van vreemde Heeren cn onderlinge bl
jstand en llulp
op deeerste aanmaning, allesbi
jbepaaldeboeten ofbreuken,verzekerd werd (3).

(1)rBao EMMII
JS, Aer. Fris. Ilist. Lib. XlV. p.374, 375. sclloTwxrs,Fr.zzfdf. I).X.
b1.321,322. Exxlrs wil ditvoorvalnoch ontkennen, noch aannelnen. DcSchri
jvcrvan (Ien
Tegenw. Staat w. Stad en Lande,D.1.bl.165, twi
jfelt eraan en wil, zoo ietsvan dien
aard geschied zi
j,ditt0thctjaar1457 verschoven hcbben.
(2)occo scàsrExsxs, b1. 190. rBBo EMxlcs, Iler.Frïd.Iiist. Lib.XXV.p.380. scloràxrs,
Fr. Ilist. B.X. bl.324. wzxsExzrs, Cltron.'
?
J.k'riesl. .
B.lX. b1.262. Cltartel'
b.r.yriest.

D.1.bl.589,in hetwelk dezegebeurtenis,mindcrwaarschi
jnli
jk,op 1456 gebragtwordt.
(3)wEsTExooup,Jaarb.r.Gron.D.II.b1.541.
11 DEEL. 3 STUK.
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13
43
82- Hetbi
jeenbrengen van een talri
jk legerdoor rlLlps,om zi
jn natutlrli
jken zoonDAvlp
.

'
van W/llrgpzltfïl op den Utrechtschen zetelte plaatsen (1), bragtdeOostergoërsen

W estergoërs, wellke vermoedden, dat deze kri
jgsmagt tegen hen bestemd was, in
beweging. Zi
jhielden onderscheidenelanddagen,om te overleggen, wathunin t
lat
hagcheli
jk oogenblik te doen stond en trachtten oolkrlzhxcu en de Groningerstebewegen ,om zonder uitstel met
hen een verdedigend verbond te sluiten en de veruitziende
*

plannen van den magtigen Hertog van Bourgondiètegen tewerlten, terwi
jlzi
jhun
den geheelen ondergang met welken de Friesche vri
jheid s'an de Zuiderzee totaan
de W ezer bedreigd werd, nadrukkeli
jk voor oogen stelden. En toen de Groningers
en Oost-Friezeù hieraan gecn gehoorgaven , sloten zi
j,getlachtig aan hunne voorouders, die wel tegen eene grootere magt der Hollanders dan tlie was over welke tle

Hertog thansbeschikken konde, de vri
jheid verdedigd hadden ,een onderling verbond
15 v. van zoen en vret
le(2). Dehoofdpunt
en waren, datmen elkandertegen alle binnenOo
l1
3:gas
nt(
j en buitenlandsch geweld hulp en bi
l.stand verleenen , wien dit weigerde te bezweren

1456 voor algemeenen vi
jand des vaderlands verklaren,en hem ,die metvreemdeHeeren
zamenspande, aan lt
jfen goed straffen zoude. Dit verdrag, dat t0tden eersten van
tle aanstaantle Slagtrnaand van krachtzou zjn , werd bezegeld door Oostergo, K e4tergo en doorde Zevenmolden,onderwelke toen Seltoterland,Sfdllïelézz
ttper/,Opsterland , D pnïtdlzl:rl.fcl, Smallingerland , stdà'àdrltzz/d , J engmirden , OpJ'lzO gerland,nu een gedeelte van Lematerland , Jclficrzzel:zz, Ooethroekaterland en

Kollumerland gerekend werden (3).
Hoewel de Groningers aan ditverbond ter verdediging van der Friezen vri
jheid en
onafhankeli
jkheid geen deelnamen, trokken zi
jechteréêne lijn metdeOveri
jsselsche
steden tegen de verheëng van oxvlo van W/urg/z/tfïô.op den stoelvan Utreoht. Zi
j
zonden naarDeventer,doorHertog rlLlpsbelegerd,nevenseenige kri
jgsbenden eene
aanzienlj
:ke hoeveelheid mond- en oorlogsbehoeften (19. Doch toen oAvxo eindeli
jl
k
beide door het Botlen- en Neder-stieltt alsBisschop erkentlwertl, volgden zi
jdit
voorbeeld en werden doorhcm in aldieoude&'ri
jhedenen gewoontenbevestigd,welke
hun tloor zi
jne voorzalen waren toegestaan (5). Ter bedwinging derOost-Friesche
1457 kapers, welke de Graaf van Oldenhurg ondersteunde, vernieuwden zi
j kortdaarna

(1)Ziellicrvoor,b1.90.
(2)rnno ExMIl)s,Iler.Fr?
-:.Ilist.Lilà.XX.
V.p.381. scllcz-xxrs,Fr.1l1-,%t.B.X-bl.324,
(3)Cltat-terb.r.Friesl.D.1.b1.590.
(4)Ziehlervoorjb1.93. wESTESDORP,Jaarb.r.Gro.
n.D.1I.b1.545.
(*
5)losulz
t,ffccfdr.d.Acder/t
'D,II.b1.37(1,377. Verg.llierseoor,J$1.94u
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het verbond van onderlingen vret!e en handel met Bremen (1). Doortusschenkomst113
43
82
van rxzltlcrf, nu Graaf van Ooat-Friesland9 verzoende zich insgeli
jlksde stad G1'oFlïzléy'
dzl melJonker slBo of SIBET van D ornum en E iJ':z?œ, tlie Oterdum , wellk tlen

Groningers behoorde, ingenomen en geplunderd had, uitwraak datzi
j zî
jne moeder, de weduwe van zppo oocKlslA , met geweld uit den burg te Zuidbroek

verdreven, laare overige goederen zich toegeëigend en harer billi
jke lklagten geh'
oor
geweigerd hadden (2). Usltlcu sloot zclfseen nieuw vcrllond metStad en Zczkde,
wier schepen daarbi
j vergund werd de E :zzl' vri
j op te varen en de markten in
W entfalen te bezoeken, onder beding, dat zi
j op verbeurte van goed en schip,
hunne ladingen aan geeno Hollanders vcrkochten. Xen zou evenmin gedogen , dat er

granen ui
t kFestfalen naar Ilolland ofW eet-Frze&land overland door Gronlngen
+
.

en de Omm elanden vcrvoerd werden. Bi
J nadere overeenkomsten verleenden ryuazcll

en Jonlker slBo allen ingezetenen van Stad en Landevri
jen handeldoorgeheelOoetFrzeeland , zonder aan eenige schatting of ongelden onderworpen te zi
jn; welke
voorregten wederkeerig hunnen onderdanen door de regering van Grong-ngen in haar

regtsgebied vergund werden (3). Dit verdrag, in lletwelbegrepen belang van den
Eandel'
gesloten, mishaagde den gilden te Gronlngen , dewi
jlhethun stapelregtden
bodem insloeg. Ten uiterste gebelgd,begaven zi
j zich naarhetkerkhofvansT.MAARr
zzx, waar de Raad dikwi
jlsgewoon wasondereen grootcn lindeboom te vergaderen,
overlaadden de aanwezige Regenten met beschuldigingen en drongen hen , de geslotep

overeenkomst te vernieligen. Hiertoe noodzaakten zi
j drie dagen later den geheelen
Raad, toen zi
j gewapend voor hetsladhuisverschcnen en dood en verderfdreigden
wanneer men hun wensch niet bevredigde (:). Bovendien moesten Burgemeesteren
en de Raad beloven nimmer eenige verandering in den stapelofacci
jnste brengen , noch andere nieuwigheden in te voeren , zonder toestemming van de overlieden

der gilden en van de gezworene gemeente, wellte laatsle hettevenszoude vri
jstaan,
om bi
j eene vergadering met den Raad, zich afte zonderen ten einde onderling te
raadplcgen. De uitvoer van binnenlands gewassene granen werd verboden , hetgeen

laterin menig verbond metde Ommelanden voorkomt, waarbi
jmçn meer,naarhet
(1)wEsrzxpoap,Jaarh.r.Gron.D.l1.b1.551.
(2)E.BEXISGA, Ilist. r. Oost-Friesl. b1. 311. rBBo Exxlvs, Rer.Frg.Ilist.Lib.XXIV.
p.376. Tegenlr. Staatw. Stad en Lande,D.1.b1. 168. wEsrsxlloRp,Jaarb.r.Gron.D.ll.
bl.546, 552.

(3)E.:ICSIXGA,Ilist.ç:
'.Oont-lh-iesl.bl.311 en dcaant.van HARXE>ILIITH aldaar,b1.311- 314.
(4)rsl)o Exxlrs,Rer.F4'
?,
'
:.Hhl.Lib.XXIV.p.376,377. Tegekllv.Staatr.StadenZcp?t'
/e
D.1.b1.169.
27 *
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chi
jnt,debelangen derbehoeftige ingezetenen, dan dievan landbouw
1482

en handelin
hetoog gehad heeft(1). Ondanksdezen maatregelte gtlnste derschamele gemeente,
moelhetin Gronzngen steeds zeeronrustig en onveilig gewcestzi
jn, dewt
qle1k ver-

boden werd , na het luiden der klok des avonds te tien ure tot des m orgens te drie
ure, als de wachter op , op geblazen had,op straatte verschi
jnen (2).
Ondertusschen herleefden weder in Friesland beoosten de Zuiderzee,bi
j heteinde
ver
bo
nd
,
de
oude
ve
et
e
n.
Gos
Ll
loA
t
e
I
lat
tum g0van hetonderling beschermend
raakte met den Abt van M arçëngaard over eenige landeri
jen in gesclailen verzette
zich gewapenderhand tegen de kloosterlingen , welke de vruchten daarvan lkwamen in-

halen; doch in het gevecht werd hem de arm verbri
jzeld, aan welke wonde lli
j kort
daarna overleed. Hoewelhet geschilnog vöörzjn'dood wert
l vereffend, nam echter
Zi
J
-n neefGosLr
K GOSLINGA bloedwraak op eenige kloosterbroetlers,waaruitongetwi
jfeltl
i
ndi
e
n
ni
et
de
za
a
k
door
de
Abt
en
va
n
Bl
oe
mnieuwe oneenigheid zou ontstaan zi
jn,
kamp en Klaarkamp in derminnewasbi
jgelegd (39. ln dien ti
jd van spanning en
onrust kwam '
rlloxAs ovRsrAoT uit naam des Keizers rREDERIK llI in Frie&land , ter

inning der vcrschuldigde schatting ofschot,die sedertjaren nietwasopgebragt. Xen
was niet ongenegen de schatting op te brengen en het achterstallige aan te zuiveren ,
onderbetling, dat de Keizer den Hertog van Bourgondiëonderzwarebetlreigingen z0u
verbietlen, iets tegen Frzeeland te ondernemen,of zich eenig regtofheerscàappi
jover

tlat ewest aan te matigen; dathi
j de Friezcn zou gelasten gecnen antleren Heerof
Regentte erkennen dan den Keizer; dathij alle voorregten, door KAREL den Groote
gegeven en door slolsxvwb bevestigd, bekrachtigen , maar alle overeenkomsten , tlonr

geweld van wapenen methetlauisvan Bet
jere'
n aangegaan, vernietigen zoude;tlat
hl
l' alle scheiding en scheuring van Ooatergo en Jfeö'tergo, en in hetbi
jzondertoetreding tothetverbond metGroningen z0u verbieden; en eindeli
jk, dat geen Fries
buiten de grenzen des lands voor eene geesteli
jke of wereldljke regtbank, zelfs
nietin gevalvan beroeping (appel),zou mogen gedaagtlworden. Xen verzochtorR10 v. STAOT den Keizer tot het aannemen dezer bedingen te bewegen ; en Weldra keerde

t
,
dt
nt
Ts
t- laij met drie brieven van den geldbehoevenden YorstnaarFrzeeland terug. In den
ma
a
nd
.

1457 eersten worden de Friezen in al hunne oude regten en vri
lheden bevestigd , en in den
tweeden gelast zich tegcn e1k te verzetten , die hen overàeeren , bezwaren of van t1e
getrouwheid aan den Keizer cn aan hetRi
jltaftreltken wilde. De derde brief ver-

(1)Tegenw.f/ccf r. Stad en Lande,D.1.b1.169. wEs'rEwoonp, Jaarb. r. Gron. D. l1b1.554,555.

j2)wssTzlof
lRp,Jqarb.r.Gron.D.I1.bl.546.
(3)wlsssxlrs,Chron.r.PrI'
ezl.B.lX.b1.263. scHoTAlvs,Ft.#z'
4f.B.X.b1.325.
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Nedt den Hertog van Bourgondiè, op verbeurte der keizerli
jke genade,de Friezen 11
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48
32
verder lastig te vallen, ofinbreuk te malken op de regten , welke zi
j alsonderdanen
(1es Ri
jlts genoten; maar vergunthem , zoo hi
j eenige aanspraak op Frq-eeland vermeent te l
aebben, die venr bet keizerll
jke geregtshof te brengen (1). Zoodra de
beide eerste brieven door orasrAn'
r op den landtlag waren overgeleverd en de laatste
s'oorgelezen was, werd de schatting opgebragt en den afgezant, onder dankbetuiging,
een geschenlt aangebotlen , waarna hi
jvertrok (2).

De Friezen,thansbevri
jd van de vreesvooreen buitenlandschcn aanval,zetten nu9
zooalsgewoonli
jk,mette meerhevigheid hunne oude burgergeschillenvoort,wroetten zinneloos in eigen ingewanden om en vernielden door moorden , rnoven ,brandstichten en verwoesten de welvaart des lands.
Te Oosterend in Hennaarderadeel had voorheen TJERK OfSIERK HARINXMAgeWoond ,

vermoedeli
jlteen zoon van uARlxo uAltxwxxA,die in dertienhonderd zeven en negentig metszozno wx
alto:totPotestaatvan Frzealand wasverheven(3),en broedervan
AooE uAltxsxxA, Ileer van Sneek door zi
jn huweli
jk metde dochtervan RIE>K BoKxsxx (i)jVan HOTZE OfHOTTHYAHARINXMA,EPO HARINXMAteTletenDOUWEHARI>XMA
te Ileeg. Ili
j liet zeven zonen na,AGGE,IIARI>G,HOTZE,BEFEDIKT,KExpo, TJERK
endejongstc,welkedengeesteli
jkenstandomhelsde,dochwiensnaam onbeltendis,nevens
twee dochters van welke de eene aan BOTTE xEscuzs en de andere aan zelteren MERK
ebuwd was. Zi
J
C allen noemden zich Do>IA of noxwollA , welken naam hun l'ader,
de
s
t
i
ns
van D ong'
a te Oonterend in bezit kreeg , voor dien van uxRxsxxx,
toen lli
%l

jn verbljfteSlootelt
welken zi
jne broedersbehielden,had aangenomen. Aooz had zi
op eene slins van zi
jne echtgenoote; HARISO bezatRiddema-sténeop Nzeulrland,
rslsoIltT woonde te Reeg , Hol'zz te E dene, Kzxpo te Hem elum en TJEXIC op de
hooftlstins van het geslacht te Oosterend. Tusschen deze nowxA's en hunne bloedver-

55r
anten t1e HARI>xMA's, ontstond ceù hevige kri
jg, totwelken aooE oowxz
kheteersl
aanleiding gaf. Heerschzuchtig van aard,konde hi
j nietduldcn ,datzi
jn neefwwl-sx
uxslsxxx in Slooten meer gezag uitoefende dan hi
j. Om zich van hem tc ontslaan,
xerliet hi
j t1e zljde der Schieringers, tot welke zi
jn gehecle stam behcorde, en
xereenigde zich met de Vetkoopers, om door hunne hulp zi
jnen gehaten mededinger te verdri
jven. Hi
j ontbood tle woudlieden, aangevoerd doorden dapperen Vet(1)occoscàutEwsls,bl.193 -198. wzxsExlrs,Chl'on.r.Friesl.B.1X. b1.265 267. E'harterb. r. Kriesl.D.1.bl. 592.

(2)vnBoExxlvs,Aer.Fris.Sïdf.Lib.XXV.p.383. scuoTwsrs,Fr./A-d1.11.X.Ia1.326.
(3)ZieAl
g.Gcdc/l.#.Faderl.D.lI.St.1I.b1.410.
(4)Jl
g.Gedc/l.#.Faderl.D.Il.St.lI.bl.423.
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Nedt den Hertog van Bourgondiè, op verbeurte der keizerli
jke genade,tle Friezen14
13
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verder lastig te vallen, ofinbreuk te malten op de regten, welke zi
j als onderdanen
des Ri
jks genoten; maar vergunthem , zoo hi
j eenige aanspraak op Frg-eeland vermeent te laebben, die voor het keizerli
jke geregtshof te brengen (1). Zoodratle
beide eerste brieven door orRsrAn'
r op den landtlag waren overgeleverd en de laatste
s'oorgelezen was, werd de schatting opgebragt en den afgezant, onder tlankbetuiging,
een geschenk aangeboden,waarna hi
j vertrok (2).

DeFriezen,thansbevri
jdvan devreesvooreen buitenlandschen aanval,zetten nu9
zoo alsgewoonli
jk,mette meerhevigheid hunne oude burgergeschillen voort,wroetlen zinneloos in eigen ingewanden om en vernielden door moorden ,rooven ,brandstichten en verwoesten de welvaart des lands.
Te Oosterend in Hennaarderadeel had voorheen TJERK OfSIERK IIARINXMA geWoond ,

vermoedeli
jlt een zoon van uAalxo uxltxwxxA,die in dertienhonderd zeven en negentij; mets
zozso wzAltot totPotestaatvan Frze&land wasverheven(3),en broedervan
AooE uAhlxxxA, Heer van Sneek door zi
jn buweli
jk metde dochter van RIEXK BoKKExx (1)jvan HOTZE OfHOTTHYAHARINXMA,EPO HARINXMAteTl8tenDOUWEHARI>XMA
te Ileeg. lli
j lietzeven zonen na,AGGE,HARIFG,HOTZE,BEFEDIKT,KExpo , TJERK
en dejongstc,welkedengeesteli
jkenstandomhelsde,dnchwiensnaam onbelkendis,nevens
twee dochters van welke de eene aan BOTTE Ezscuzs en de andere aan zelteren MERIi
ehuwd was. Zi
J
C allen noemden zich nowxA of nofwouA , wclken naam hun l'ader,
de
s
t
i
ns
van D onia te Oonterend in bezit kreeg , voor dien van ukaxsxxA ,
toen llil
-

jn verbli
jfteSlooten
welken zi
jne broeders behielden,had aangenomen. Aooz had zi
ec
ht
ge
noo
t
e
;
I
I
ARI
SO
bez
a
t
Ri
dde
m
a6
'
t
ï
z
l
e
op
N zeumland,
op eene slins van zi
jne
IIE>EDIKT woonde te Reeg , Hol'zE te E dene, KExpo te Hem elum en TJERK op de
hooftlstins van het geslacht te Oosterend. Tusschen deze noxxA's en hunne bloedver-

5$zanten de HwRllxxA's, ontstond ceù hevige kri
jg, totwelken aooE oowlz
thet eersl
aanleiding gaf. Heerschzuchtig van aard,konde hi
j nietduldcn,datzi
jn neefM'
A'
rsx
zlxslyxxx in Slooten meer gezag uitoefende dan hi
j. Om zick van hem te ontslaan,
xerliet hi
j t1e zljde der Schieringers, tot welke zi
jn geheele stam behoorde, en
xereenigde zich met de Vetkoopers, om door hunne hulp zi
jnen gehaten mededinger te verdrijven. Hi
j ontbood tle woudlieden, aangevoerd doorden dapperen Vet/r(1)occosczutExsls,bl.193 198. wlxsExlrs,Chl'on.r.Fz'z-cd?. B.lX. bl.265 267. fz'/lt'
terb. fJ. rriesl.D. 1.bl. 592.

(2)vnBoEMMIUS,Aer.Fris.Sïdf.Lib.XXV.p.383. scuoTzsrs,Fr./Adf.1,.X.Ll.326.
(3)ZieAlg.Gesclt.d.raderl.D.lI.St.lI.b1.410.
(4)Alg.Gedc/l.#.Eaderl.D.I1.St.ll.b1.423.
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K redewold en Ilt6msterland gesloten (1). De kri
jg 'werd niettemin hesrig voorlge-11
44
38
32
--

zet. Aooz noxzA veroverde met zi
jn bondgenoot zAwxz novw xx de stins van zovxz
GALAMA teHkmarl
j'
p in Utingeradeel,terwi
jlzi
jn broederuxalxo bolxkzich mees- 1459
ter maaltte van uEpKA's huis te Smallohrug in Jfî
jmhriteeradeel. Van hier uit,
gesterkt door eene bentle uitheemsche k'nechten mel bussen gewapend , roofden en

blaakten zi
j door geheelhetgewest. LlErwE en RIZ>K novl'Es ABBiMA,tegen losgeltloo
29gv
.
stontslagen,tastten uEssEcEozszowoExA van W/zlzzzznabi
j de buurtvan Raumerd aan en maantl.
Do
ch
ZOFGEMA
,
onde
r
s
l
e
und
door TJEBBE OE>ZIGA en eenige
joegen hem op de vlugt.
anderen , overviel hen te Irnswtn en dreef hen t0t aan Sikkem a-etina te J kkrutu

terug. Hier echtcr ontvingen zi
j bi
jstand en vervolgden nu op hunne beurtde aan- o30v.
gst5'allers tot Irneumerzl
@
jl, waar zoloExA door LlEuwz lotl'EsABBEMA gedood werd.jxoaa
nd.
Dienzelfden dag vernielde oovwz SJAARDEMA op eenen strooptogt uit Franeker , waar

hi
j eene aanzienli
jke magtbi
jeen had, de stinsvan szxEolKT oolrA te Ileeg,die van
llAhlxo DowlA te W oudeend,en devoorouderli
jke stipsvan datgeslachtteOoeterend ,
waar TzEhK noxzA, naar hetschi
jnt, gevangen genomen werd,dien men later,om
weder in het bezit van de stins te Smallehrug te geralken,van zi
jne banden ontsloeg (2). Inmiddels maakte KExpo zoloExA te Rauwert zicl
z meestervan RIEwK 21v.
bov'
rEs ABBEMA uilwraak overden dood zi
l'nsbroedersin hetgevechtbi
j lrneumer- ma
LOVaWnd
zf
J'l. Naweinig maanden werd RIENK bi
j Yerdrag ontslagen,maarzi
jnestinsSl'lgkema 1460
te J kkrum door de Vetkoopers uit de Zevenwolden vermeestertl en tot den grond

geslecht. Kortdaarop vielhi
jmetzi
jn broederLlzuwz in handen van zorltEOALASIA, 16v.
die beide gevangen naar de Zevenmolden voerde.
merFoKxz zzscuzs trok dadeli
jk metZo
Dia
anda
.

cene groote bende in het dorp Irnaum , maar de inwoners dreven hem met zooveel

ïeweld terug, dat eenige.zi
jner manschappen onder het vlugten bi
j Jalzztm vertlronken en de overigen tenaauwernood hetgevaarontsnapten (3).
T0tbeteugeling dezer vi
jandeli
jkhetlen en p'andaden, traden de steden,Deekens,
Regters, Hoofdlingen eû gemeenten van JF eatergo in een onderling verbond van hulp
en bescherming tegen alle binnen- en buitenlandsche verstoorders van rust en vrede, 30v.
en verpligtten zich , onder zware gcldboete, hen eendragtig en met geweld te kee-l'
lerfstmaand.

1'en (1). Laterslooto0k Oostergoeen geli
jksoortig verdrag met W en'
tergoA'oorden
tjd van drie jaren, waarbt
j tevensbepaald werd, datalle vreemde hulpbenden, op ske
pr
oklm .
1461

(1)wEszElool
tp,Ja'
arb.1?.Grow.D.1I.b1.558.
t2)occoscz
tRcExsls,b1.200. 4'.TIIIBOR,Ilist...k'kiesl.D.1.bl.17 cn dcjïaltt.1)1,46)47,54.
(3)occo sczaz-Essls,bl.201.
(4)Charlerb.r.kkiesl.D,1,b1.599.
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1433- verbeurte van het leven, tegen aanstaanden Paschen het land moesten ruimen (1).
1482 De noxzA,s zetten evenwel de geweldenarl
;.en voort. novvs ssscuss, aan hen verzwa-

Q1
8v. gerd,veroverde de stinsvan wArzsxsxxEsteIrneum ,welkehi
jversterkteenerzich
rasln.
1461 op vestigde. Aoou en uxalxo noylx hielden door hunne strooptogten uit heL slotte

Akmarç
jp ,den geheelen omtreltin schril
t en vrees.Om hieraaneeneindetemaken,
besloot men overeenkomstig hetonlangs gesloten verbond, hen te belegeren , en hetslot
12 v. werd door meer dan vierduizend man ingesloten. De onderneming mislukle, hetgeen
Zomer-voornamel)
J.k aan de vreemde busschieters der bezetting wordt toegeschreven , tegen
znaand.
welke de Friezen , die nog geene vuurwapenen bezigden ,niet bestand wpren. RIE>K
KAAISTRA, SJOERD AYLYA , tWee neFen Yan DOUW E SJAARDEMA en eenige anderen tler

belegeraarswaren door ditongewoon schietgeweerdoodeli
jkgewond,hetgeenverbazing
en ontsteltenis onder de overigen verspreidde ,welke na drie dagen het beleg opbra-

ken zonderiets van belang verrigt te hebben, Dit deed natuurli
jlk den moed der
ooxlx'smeerdan ooitzwellen. Ongestraft roofden zi
j nu voort op l
aunne naburen,
lzaalden het vee van voor Boleulard , Sneek , Slooten en Boœt6m weg, mishandelden
Avreedaardig de huisliellen en stelden hen op zware brandschatting. Hunne huurlknechten , oier teugellooze m oedwil alom angst en sclzrilt verwekte, werden uittlien

hoofdeDt-oezen (duivels)genoemd (2).
De Groningers en Ommelanders handhaafden ondcrtusschen in hun gewest den

vrede,dien zi
jtotvet-betering van den inwendigen toestands deslandsaanwendden (3).
De stad Groningen en vshlcu van E zzzsd:zz sloten in veertienhontlerd negen en

vi
jftig weder eennieuw verbond metelkander,strekkende zoo welom dellwederzi
jdschen handelte bevorderen, als de onderlinge vriendschap teverzekeren(1). Te
meer moestusaxcu aan de goede verstandhouding met Groningen gelegen zi
jn,dewi
jlergeschillen tusschen hem en Eooo van V esterwolt
ie, overde nalatenschap van
tliens oom IMEL ABDENA gerezen waren. HI
J' had een groot gedeelte daarvan door

scllandeli
jk betlrog van Eooo's bloedverwanten, aan zich gebragt en bevestigde zich
in hetonregtvaardig verkregen bezit. De verbitterde hoofdling zocht hulp en verdediging biJ
'den Bisschop van M anster , wien de W esterwoldersnu op nieuw a1sleenheer
huldigden en den eed van getrouwheid aiegden , naar de gewoonte hunner voorvaderen , die zich reeds in dertienhonderd zestien leenroerig van het stift M unster ver-

(1)Cltarterb.:7.Trienl.D.1.bl.600.
(2)occosclatExsls,bl.201. v.TU&BOR,Hist.r.k'riesl.D.1.bl.17,18 endeAant.bl.46,55.
(3)wEsrExooRp,Jaarb.w.Gron.D.I1.b1.558-561,568. Tegenw.ffccft'.Ntaden Lande,
D.1.bl. 170 , 171.

(4)rnno Egxlrs,Aer.Fris.Sïdl.Lib.XXV.p.384.
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klaard hadden. De Kerkvoogd nam hen daarop in bescherming onder verzekering 1433-

vanhet behoud lzunner regten, gewoonten envri
jheden (1). Bisschop bAvxp van

1482

W o?zrg/zlW f'daarentegen stond in veertienhonderd zestig het geregt van Selmerd op
Goo en W old aan Groningen af, hetgeen a1s cene der voornaamste oorzaken van de

aanwassende magtdier stad beschouwd wordt. Hi
j ontving voor tlien afstand in eens
zestienhonderd Ri
jnschegoudguldensen zou erjaarli
jksbovendien nog honderd genieten. lndien zi
jn opvolger weigerde dit geregtop nieuw aan de Groningers overte
dragen,dan moesthunde hoofdsom teruggegeven wortlen (2).
De Opsterlanders, die ri
jkelt
jk in al de rampzaligheden der parti
jwoede deelden ,
trachtten tot herstel der openbare veiligheid en van het regt, zich weder met Groezïxg6zz te verbinden. De voorwaarden des verdrags waren : vrede en verzoening tus-

scben alle Opsterlanders; hetgezamentli
jk weren van hen die Opsterland aanvielen;
en het weigeren van onderstand of bescherming aan misdadigers. De hoofdm annen

in Gronçngen zouden jaarli
jks ten overstaan van drie ofvier goede mannen uit Opeterland, den Grietmau des landschaps nevens twee mederegters in de groote lker-

spels en eenen in de kleinere uit de eigenërfden der grieteni
j aanstellen, van wicr
vonnissen men zich op de hoofdmannen te Gronzngen mogt beroepen. Dit verbond,
op den vierden dag na Pinkster bezegeld , herstelde de rust in Opsterland en wekte 1461

de overige grieteni
jën van Ooatergo en W e&tergo ter navolging op, die 1ot dat
einde eene bi
jeenkomst te Bergkloo&ter bepaalden, van welke echter, naar het
schi
jnt,nietsgekomenis(3). lmmersdetweedragten burgerhaatvlamden daarmet
alti
jd heviger woede voort. Xen verhaaltzelfs, dat de stad Ilarlzngen doortoedoen
van haren eigenen Grietman en zi
jne mederegters vcrbrand werd. Scuzsro zAvxA 1462
vermoordde te M arrum TzAxuLzxo s'
vosxx ofsv'
rzExA, die hem eene wonde aan de

knie had toegebragt, waaraan hi
j kort daarna overleed. SvosMx was een der dapperste en stoutste Friesche Edelen van zi
jnen ti
jd en had in Fermerderadeel en in
den omtrelk tegen de Vetkoopers, tot welke hi
j vroeger behoorde, veeloorlog gevoerd (1). Zi
jne beide zonen svns en FEIKE noemden zich BorxxA, vermoedelt
jk
naar de stins van dien naam te M arrum , welke eerti
jdsdoor onz BoT>IA bewoond
(1)rsna sxxlrs, Rer. Frù. Hist.Lib. XXV. p. 385. xnslwfu , Ntaatar. d. Nederl. D. lI.
b1.379- 382.

(2)rsBo Exxlrs, Rer.Frïd. Rist. Lib.XXV.p.384. Tegenm.ffccfm.Stades Lande
D.1.b1.170. wEsrxxnoRp,Jaarh.v. Gron.D.II.bl.565- 567.

(3)rsBoExxlrs,Rer.Fris.#ï4f.Lib.XXV.p.392,393. scllorAwcs,Fr.Rist.B.X.bl.331.
Av:sTzwnoR:,Jaarb.r.Gron.D.II.b1.368,369.

(4)occo scux-Ewsls,p.201,202. v.TSABOR,#ï4f.w. Friesl.D.1.b1.18.
.
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13
48
32e
-eweestwas (1). IIARIXO bollx maakte zich wedermeestervan Kiddema-etlnete
N zeuwland, welke hi
l.metgrachten en wallen versterkte. Kort tlaarop verzoende hiJ.
zich m et Epo KEE, oouw E szAu oEsxx en de stad Bolsmard ,waaraan evenwel oosLlx

zoxoExA en TJERK oowlx geen deelnamen. Hetschi
jntechter, dat rzcaK een weinig later, even als zi
jne overige broeders, zich wederbi
jde Schieringersgevëegtl
heeft. Immers werd hj doorOXLE OALAMA van Koudum , welke thans den VetkooSl6v. pers krachtigen bt
jstand verleende, overvallen en gevangen genomen. KtMpo oollA
l
tm.vatte nu de wapenen tegen oxuAxa op; menig gevechtwerd geleverd , menige scher1:t
4f
62

mutseling gevoerd en eindeli
jk Ktxpo te Ilemelum door1GE o-kLxxz
t, GALE'szoon,
6 v. gedood, welke met grooten buitnaar Eottdum terugkeerde. JANKE oocw xx ,than:

l*''W-d bondgenoot en medehelper der oxlzAxA's, moest het eerstde wraak der beleedigde
maand e
.
1463 poxrx's ondervinden. Hxhlxo poxz
x-k begafzich naart
1e stinsvan zi
jnen zwager Bo'
r'
rx

zEscllss te lrneum , rooftle van daar uitop de mei
jersvan oovwMA, wiens groûte
stins hi
j met behulp zi
jnsbroeders uorsM verovcrde, in deasch legdeen zAxKzzelf
noodzaakte met verlies '
van veel vol'
k geheel ltnsum te ontruimen. Nu brandde,

roofde en moordde hi
j teJkkrum ,Oldeboorn ,enteW ommeleinHennaarderadeel,
en de ooxxA's werden meer dan ooitdoorhetplegen van geweldenari
jen de schrik
van Ooetergo,W estergo en Zevenmolde'
n (2).
Evenwelnamen de zalten weldra eene audere wending. JAwKZ oouw xA , verbitterd

:2v. over het verlies zi
jner stins en de geleden nederlaag, sloeg metOALZ oALAx.
k,tl:
llooim.zevenwolders en eene bende '
huurknechten het beleg voor de sterke stins te J km a-

rpy. Hier bevond zich Aooz posxA, die echterheimeli
jk in den nachtontsnapte.
Na veertien dagen gaf de bezetting, door den honger gedrongen , zick over bebou-

dens lj
tfen goed. Terstond werd de stinsmet den grond gelt
jk gemaakt. Hetzelfd:
lot trofhetnieuw opgebouwde huis van KIEwK povl'Es ABBEMX te J kkrum , een bond-

genootder noxlx's. lli
j zelf,een der aunzienli
jkste Schieringers en eerstonlangsdoor
zorKx OALAXA ontslagen , werd met zelteren zsLso uAlzss gevangen genomen en naat
Dottwma-.
çtlns te Lanameer in D onzameretal gevoertl. Ondertusschen stak het volk
van novw xA hethuis van hlzwKs vader te Irnsum in brande ; vervolgens werd de stin,
van den vermoorden KEMPO DowlA teIlem elum veroverd, omvergeworpen en debezetting ,
uittien ofelfvreemdeknechten bestaande, overde l
tling gejaagd. TZAARO xzcKvx,vaù
Wien men overigensniets vindt opgeteekend, werdgeslagen en hethuisvanaoxx.sowz:
omvergehaald. Door dezen voorspoed aangemoedigtl, kwam nu zAxmz novw xA t.
7v. Irnaum vonrdestinsen van zoTvz zsscuEsen novl'
zsAussxA, welke de zi
jneweder

B?i
jn-

maand.

--

-

(1)Gench.p.#.Onlnsten f-ec#e. deScltiy ngern ex Fetkoopt, ,b1.159.
(2) Qcce sczAtxsslb,b1.202)> 3. g.Tg:N:R,#f
',f.e.Friedl.D.1.bl,
.18,19.
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eenigzins llersteltl l1a(1. De noxlw's rukten weldra tot ontzet aan, doch nouw slA dreef1433h
j48z
.

.

cn naar Rautrerd terug en verschanste zich met zi
gnp mansclaappen in hetklooster
Jaleum,, een laalfuur van Irneum , op hetberigt dat alde Schieringers tegen hem

hetzwaard aangordtlen. En in de daad,reedsden volgenden dag vervoegden zich bi
j
de boxrw's te Raumerd uzsszs OEKAMA van W irdum , w oap TJAARDA van R zneuma#::â';, DOUNVE ABBINGA van Stien&, TJEBBE rIIAj OENE OENEMA van W irdttm y DOEKE
Pols van Jormerd, p10 HANNIA9 rlErw z JBLLIXGA, JELGEX EEYTSMA en stl'
sE MARTBNA

met zooveelwelgewapende Schieringers, datzi
jdeVetkoopersmeerdan dehelftin
aantalen magtovertroffen. Aanstonds rukten zi
j ()p naar lrneum en trokken te Nù
*U 11v.

dam over (1e zy''len naar J alsum . Doch JASKE porw xA trad hen onverschroltlken te ma
4ri
jl
la
nd
gem oet en nict verre van het ltlooster geraakte men op een open veld handgemeen. 1463
,
Na een langen en l
aevigen strl
jd verklaardezich de nverwinning voordeVetkoopers,
velke (lit bovenal aan de dapperheid van zoz GALAX: verschpldigd waren. HAhxlo

powlA,demoedigste van zi
jn geslacht,wasmetnxsszx,DEKAMA,ozlzozwzxA eneenige
zj'ner dapperen gesneuveld. DoExx roxswerd gevangen genomen. AooEboxlA,woll:
vzzwasw, '
rzxsss rxlw, nlo IIAXwIA en zzx-oElt rEvTsxA metmeeranderen hadden zich,
toen alle hoop verloren was, door de vlugt geretl. Vele paartlen , wapenen en kleederen waren de buit der overwinnaars geworden. De ti
jding dezer nederlaag verzpreidde schrilt en ontsteltenis onder de aanhangers der no>IA's. Reeds den volgenden
dag viel Ilzddema-wthls te Arzeumland, door de bezetling Terlaten, in handen van
çosLlK zoxozxA van Bolemard. JAXKZ pouw slA maakte zich meester van de stinsen
rEs ABBEMA en BOTTE EESCHES,slechtte de eerste en vestigde zich metdef woon
Tan bovr
op de tweede, welke hi
j met grachten en bolwerken versterltte , en bragtin ltorten

ti
jd gehcellrneum onder zi
jn betlwang. RoxxA DOwZA,wiensstinsinsgeli
jlksverwoest
werd, kwam om op den lterktoren te Haltum ,wellten x-lEvw z ZELLIXIA in brand had 11v.
de welke zich minder had onder- Slagt-

gestoken (1). Hiermedenam deDoniakri
jg een ein ,

maazwj
,

scheiden door het groot aantal gesneuvelden , dat ruim twee honderd beliep, dan door

moorden,rooven,brandstichten en hetplegen van woestebaldadigheden (2).
Rust en veiligheid waren ondertusschen uit Frzewlqnd, en met haar handel el.
welvaart verdwenen. Steeds klaagden vele welmeenenpen nver den unodlottigen
toestand des lands, maar e1k van hen bei
jverde zich niettemin, een ander te
rerongeli
jken en zelf elke verongeli
jking onverzoenlI'J-k te wreken. Te vergeefs
trachtten steden en gemeentcn ter bevordering des Tredes, duurzame verdragen te

(1)ncco scARtzssls,bl.203-205. v.Tqzno:,11'fbf.r.ï'riesl.D.1.b1.19-21.
(2)Verg.over den Doniakri
jg,rsl,oxxxlrs, Iler.F'-:-:;#:-,t. Lil).XXV.p.392,393. MTIN.
sxglrs, Cltz'on.r.l/rl
'e&l.B.lX.b1.267- 272. scuoTAyrs,Fr.S ùf.B,X.l
a1.329- 332.
28 +
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1433- sluiten; zi
j lkwamcn slechts t0t korte wapenstilstanden, z0o als de steden Leeuwarden
1482 en D okllum met elkander in dien
ti
jd aangingen en telkensverlengden (1). Trouwensdergeli
jke ltorte bestanden werden ook beterin achtgenomen dan vaste vredesverbonden, die meest terstond verbroken werden, dewi
jl zi
j niet zooalsgenehet
vooruilzigt opleverden, spoedig weder van zjn woord ontslagen te zi
jn, om op
nieuw geweldenari
jen te kunnen plegen (2). ln Gaanterland, waarde burgerltjke
verdeeldheid op het hevigst woedde, werden de verbitterde gemoederen door den

minderbroeder zAx Bhvosxàx, een vermaard prediker, totbedaren gebragt(3). Om
het volk tot vrede, eendragt en bovenal tot vergevensgezindheid aan te sporen ,steltle
i'ner toehoorders een kind ,weinig maanden oud, wiens vader
hi
j eensin het midden zJ
jne broeders!'' sprak hi
j, ))ve.
rzoent u
door parti
j om het leven wa: gebragt. ))Xi
toch m et elkander. Hoe aangenaam de vergiFenisvan misdaden en verongeli
jkingen

bi
j Gode is, bewi
jst u dit onschuldig wichtje, hetwelk uit de natuur ofdoor eene
bi
jzondere bestiering Gods een teeken weette geven, dathet genegen iss nooittlen
manslag aan zt
jnen vader gepleegd te zullen wreken-'' En zich hierop tothetkind
wendende, zeide hi
j; ))Xi
jn kindlbegeertgi
jvrede enverzoening en zultgij,volden
do
od
uws
v
ade
r
s
ni
e
t
wr
eke
n, zoo steek ten teeken daarvan uwe
wassen zi
jnde,
regterhand op.'' Terstond gehoorzaamde het kind tot verbazing der vergaderde menigte, op wie dit vroom bedrog den gewenschten indrult maakte, zoodat weldra een

vastezoentotstand gebragtwerd (é).
Elders in Frieeland bewesten de Zclzzpdrœ duurden de verdeeldheden voort. Bi
j
Franeker voerden ooorztxzo, een Schieringer edelman , en de Yetltooper w zzvx

Esxasxa
k openbaren kri
jg tegen elkander in welken beide omkwamen, hetgeen derust
in die streken herstelde. Ondertusschen deed oosxulK zoxozxA uit Hiddnma-atzn. op
N ieukoland den omliggenden landlieden en den burgers van B olsmard veel overlast

datzi
jne stins, terwi
jlhi
j met de bezetting was uitgetrokken, doorverstand3 v. aan,tot
llooiln.
1464

-- -.
'
-

(1)Cltartch.r.Trienl.D.1.b1.605,607.
(2)scHouxrs,Fr.Ill
-st.B.X.bl.332.
(3)v.TIAZOR, Ilht.w.Friesl. D.1.bl.21- Hetjaartal1456aldaar, zalongetwi
jlLld 1r
moeten zi
jn. Zie de Aant.bl. 48. over Blroxwx handeltrBBoExxlrs,Rer.Frïd.Ilist.Libk
r, Getd.Gesch. bl.254. BRA>OT,
XXY. P. 374. Polrxxrs, Ilist. Gelr. P.523- srlcllTEsHolts'
Ilot. d.Re
form.D.1.bl.43-19. rEtowo,Reform.r.Z msterd.b1.35'6- 373. Lerensbeachr.
m. beroemde en geleerde M annen, D. 111. b1. 215- 262. W AGE>ZAI, Bencltr.r.A mst. St.1.
b1. 21, 153 , 155. wEsTEhooRp, Jaarb. r. Gron.D. ll. L1. 573.

(4)v. THA:CR,Ilist.r. Friesl. D.1.Iàl.21. wxpszxlvs,C'
/irea.p:kriesl. B..lI.bl.r3.
scpoTAscs, Fr.# ïdl. B.X.b1.332.
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houding met de vrouwen , die er zich op bevonden, in handen van MERK , den zwager1433der bowlA's
1482

, overging (1). JO>OEMA verzoendezich Tervolgens metde Bolswarders,
waardoor in dien hoek wedervoor eenigen ti
jd vredeheerschte(2). Diten debuitœgewone vruchtbaarheid der velden, die sinds eenige jaren weldadig op den pri
js

der levensmiddelen had gewerkt, voedden de hoop op eene betere toelkomst. Die 25 v.
l
Slagt-

loop wankelde, toen bl
j een hevigen storm hetzeewaterdoordezi
jlteOgingamiermaand
nabj Sneek werd gejaagd en hetgeheele gewestmetden ondergang bedreigde;maar 1461
gelukkig dreef een grootstuk land , elders afgescheurd , met eenig vee er op ,in het

gaten stoplehet(3).
Ondcrtusschen was Jonker rLztxcu van E m hden door Keizer rltyrbxltxx.lIl tot Graaf

van Oost-Fr4ealand verheven , en hierdoor aan den langdurigen stri
jd tusschen de

voorstanders van een volksbewind (democratie) en de verdedigersvan eene regering
(l
'ervoornaamsten (aristocratie)een einde gemaakt($. DitbragtoovwzszAahbrxA,
de aanzienli
jkste der Schieringers, die toen in de hoogere deelen van W estergo
meester waren,op hetdenkbeeld,om zich insgelt
jkseen erfeli
jken eertitelendemagt
daaraan verbonden te verwerven. Door boden en brieven wendde hi
j groote diensten
voer,welkehi
j den Keizer,zooweldoor hetinwilligen der schatting aan hetRi
jkverschuldigd, a1s door het erkennen vau raEll>rltxK llI voor opperheer van Frie&land be-

wezcn had. Hi
j verzochtalzoo meteenige landeri
jen, goederen en geregtigheden begiftigd teworden,diehi
jen zi
jne vooroudersweleerbezeten hadden,ofop welke zi
j
aanspraak konden m aken. De Keizer, die even als de beheerschers van K olland en
Utrecltt, steedsnaar vermeerdering van magten invloedin Friealandstreefde,verleende

md overleg der Ri
jksgrooten,aan szAAaozAxA in eene bulle den titelvanBaanderlteer
van hetslotSjaal'
dema,van de stad Franeker metde butlrten een mi
jlin den omtrek ,van de stad Ilarlingen en al de nieuw aangewassene landen van het WfJ#z. In
ladzelfde staatsstuk wordt den nieuwen Baanderheer, een rang vroeger in Frieeland
onG kend , vollen lastgegeven , om in de Zevenmolden ,waar wegens de slappehandhaving van hetregt, de grootste baldadigheden en gruwelen ongestraft gepleegd wer-

den, naar zj
tn goedvinden twaalfregters aan te stellen9 die in zi
jne handen den eed
meelten aieggen van overeenkomstig de wetten, in burgerlt
jke en li
jfstraFeli
jke zaken
(1)occp sczRtEwsls,L1.205. v.DABOR,Sïdf.t.Trienl.D.1.b1.22.
(2)DeverzoeningsbriefmetBolsward isvan den 24v.Slagtmaand 1464. Zie deBrievenen
flx fzzzlczlfeAl dienende fpf de Fr.Ilist. van sçllorAwrs, b1.82, overgenomcn in het Charterb.t,.
lvri- l.1).1.bl.609.

.

(3)eccoscluxExsls,1
:1.205,206. gcllorzsrs,Fr.Hist.B.X.b1.332.
(i)cccp scwqslzsls,b1.2
'05. anonmp'
s,Rer.Frfd,S'f4'l.Lib.XXV:p.388-3* .

222

A LGE M E EN E G ES CH IED E N IS

114
4382
3- uit zi
jnen naam vonnis te vellen. Zi
j die ditov.ertraden ofer zich tegen verzetten,
zouden in ongenade des Keizersvervallen en vi
lftig marlk goutls l'erbeuren ; de een.

helftten behoeve van den keizerli
jken ProcureurFiscaalen deandere helftten vonrdeele van szwAltoExw,die evenwelnooitin lletbezitdiergiften geraaktis(1).
DeFriezen hadden nimmerheviger en rusteloozer vi
janden dan zich zelven. De
nowlA's ,

hoezeer vernederd ,waren niet ontmoedigd geworden. Daar in kFeetergohun

invloed vernietigd was, trachtten zi
j door verbindtenissen in Ooetergo zich wedev
te verheffen en de aanslagen hunner vi
janden te veri
jdelen. Elke ontmoeting der
beide parti
jen lkenmerlkte zich door wraak en bloeddorst. Eens toen &GGE nowlk
Bl
1o3eiv
. met zi
jne vrienden van Bols.ward naar Le
euwarden reisde, werd hem onder weg
ln.
.
1465 berigt, dat xo= OALAXA , zi
gn bitterste vi
land, hem gewapenderhand zou aantasten.

Terstond bragthi
j een aantalSchieringersbi
jeen en reed nabi
j Bozum in Baarderadeel met drie dienaars zi
jne bende vopruiten woedend op OAIZAMA aan,doch werd
afgeslagen en op de vlugt gedreven. Nu viel de walkkere G&IZAMA , door den heldhaftigen bouwxA ondersteund ,. niet ver van daar de bentle Schieringers aan en

noodzaakte haar insgeli
jkshetveld te ruinaen. Doch AGGE stelde zich weder aan haar
hoofd en hield een wakend O0g OP GALAMA , welke door Raumel't en Irneum naar de

Zevenmolden wasgetrokken , W aar hi
j ecn geleidc ontving, welk hem veilig naar
Koudum voerde. Kort daarna vermeesterde Aoos oowlà de Jzznga-stins teSyhran-

daharen ,vestigdc erzich en hield van daar uitde omstreken in onrusten vrces(2).
@

Een der talrp
''ke slagtoFersvan de sleeds voortwoedenclebinnenlani
dsche tweedra# ,

wertl wopKz BAvKy:szvwsxA te Rineumageeet. Zi
jne slins stond zoo nabi
j die van
dat
men
ui
t
de
e
ene
me
t
e
ene
haa
k
de
ander
e beznn
''en doodvi
jand woRp '
IVAARnA,
schieten, en gemakkeli
jlt de gangen der bewoners bespieden konde. Op lasts'
an
r
zzAkanx verschool zich Llzvwz zxlzxalwoA met eenig volk in t
le schuurder padtori
j,
welke ook in de nabi
jheid was,en overvielzvw sxx alsdeze,op wienhi
jloerde,zich
1466 een weinig van zi
jn huis verwt
jdertl had. JrwsxA nam de vlugtoverhetkerkhof
naar de valbrug van '
rzwAltoA'sstins, waarhi
j te vergeefshoopte thanseene schnilplaats te vinden. Door zzx.lzlwoA op den voetgevolgd, spreng hi
jin degracht en
klemde zich aan eene der brugpalen vast, maar werd door de Pi
jlen en spiesen zi
jn.
er
i
n
we
l
ke
n
het
r
egt
va
n
vervolgers van ltantgemaakt(3). Zuqlteen staatvan zaken,
tlen sterkcre alleen geëerbiedigd werd, moesteindell
jk den eheelcn ontlergang der
(1)wzxsExlrs,Cltron.r.Pkie&l.B.lX.b1.274. scsoTzsrs,Fr.#;'af.B.X.b1.333.
(2)occoscAazaxsls,bl.206, 207. wlxsExles, chron.w.rriesl.B.IX.b1.275. ,caoTzirs#
Fr.S ïdf.B. X.bl.333.

(3)occosczAtxlsls,bl.207,2œ. Verg.wllsExltsen sclerzwvs,t.a.p.
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m'
aatschappi
j na zich slepen. W i
lsseli
l
'lt begrepen derhalve de stri
jdendeparti
jen in14
331* 2
e&te,
rgo, zich met elk-ander te verzoenen. De hooge Geesteli
jken,de Grietmans,

W

Hoofdlingen , Regters en Regenten der deelen en stedcn van dat gewest, sloten alzno 8v.
W in-

een beschermend verbond van drie jaren tegen alle zoo binnen- a1sbuitenlandsche term.
aanrandersen rustverstoorders (1). Doch ook dit was van weinig vrucht. Immers 1466
werd kort daarna PopKz, een zoon van den vermoorden w opK: zcw sxA, door het 1467

volltvan TJAAROA emgebragt(2).
Ellendiger nog dan W entergo was Oontergo de prooider inwendige tweedragt en

#an tlen euvelmoetlderEtlelen,bovenaltoen hetsinds twintigjaren steedshernieuwde
vierjarig verbontl van veertienhonderd vier en veertig met Gronlngen geheelgeëindigtlwas(3). Deingezetenen vonden thansnergens regtofbescherming entrachtten
op nieuw door verbindtenissen met de naburen, zich tegen de geweldenaars en vredebrekers te sterken. Koltum .erlandn Koltumernuren , Oudwoude en W e&tergeeet,
neigden weder tot een verbond met Groningen , doch eenige Edelen als PXBE xEKKEXA y PYBE BANNEMA y BINNEKT EISEMA y BINNEKT SAPPEMA y, N KKQ JELSEMA j SYBE AOU'
-

w zxA en anderen verzetten er zich tegen. Daar niet eeoparig alle ingezetenen
een verdrag met Gronçnaen begeerden , wees de Raad en de geheele gemeente

dier stad het verzoek van de hand, iewi
jl zl
j niet zondet hûûp op een goeden
uitslag zich in gevaarwilden stellen en in eenàanderszaken mengen; zi
jtoch hadden dikwerf ondervonden, dat dergelt
jke verbindtenissen meer lastdau lustaanbragten vooralmetlieden zoo sti
jfkoppig a1shicr, die zonderharde middelen niette beteugelen waren. Xen zond ten tweedenmale afgevaardigden naar Gronçngen. ))Onze
zaken ,'' dus spraken zi
j den Raad aan, ))zt
jn in zulk een diep vervalgeraakt, dat

wi
j zontler uwen bi
jstand nietkunnen geretlworden. Bloedigeenonverzoenli
jke parti
jschappen hebben alle maatschappeli
jke tuchtverbroken; de wetten worden vertreden; geweld heerscht in plaats van regt; moord, roof,diefstal en andere ongeregeld-

hedea bljven ongestraft; het leven en de goederen vRn wien oûk , staan bloôtvoor
den moedwil der geweldenaars; sluizen, dt
jken, dammen en wegen worden verwaarloosd; de groote wegen zt
jn onveilig en de naburen worden even weinig alsde
lanëzaten verschoond. W tjsmeeken U derhalve in naam van God,van hetrampzalig

'

'Qlk en zelfs in naam uwer eigene belangen,treed metons, die nergens uitkomst 6êv.

weten, in verbindtenis (1).'' Hierop sloot eindeli
jk Gronçngen methen een ver-Se
rlbtmaaxd.
(1)scucTwwvs,Fr.Ilist.B.X.bl.334. Chartetb.*.rrçesl.D.I,
.b1.617.
(2).
ncco scAlttxxszs,bl.208.
(3)Ziehiervobt,bl.200.
(4)t5D '
xxxlns,Rer.Fr/.RhtqLib.XXV.p.391. tqupTzàns,#r.#f
'&t.B.X.b1.335.
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43
48
32
- bontl voarden ti
jtlvan dertig jaren waarbi
j, behalve de gewone bepalingen terhandhaving van
egt en veiligheid, van binnenlantlschen vrede en van goede tucht, tevens
. r
vastgesteld werd, dat de Raad van Gronzngen eenen landvoogcl voor de zes eerste

jaren derwaarts zou zenden, om de verdrukten tebeschermen en geweltlmetgeweltl

tekeeren; naverloop van dien ti
jd zou men gezamenli
jltbeoordeelen, ofhi
jernog
langer nootlig z0u zi
jn, terwi
jltotzi
jn onderhoudjaarli
jksvan de voornaamsteingesetenen een out
l schild en van de minvermogende een half gevorderd wierd (1).
Hetvoorbeeld van dit gewest werd weldra door A c/t; kerspelen , Opsterland en half
Smallzngerland gevolgd. In deze landen j welke onder Grietmansen Regtersstonden ,
konde men zich nu van hunne vonnissen , even alsin Kollt
um erland , te Groningeu

beroepen (2).
De Edelen , welke zich in het begin tegen ditverbond verklaard hadden , hetwelk

:àj als stri
jdig met 'slands voorregten en vrjhedenbeschouwden, verzetten erzich
spoedig openli
jk tegen en legden kri
jgsvolk op destinsvan BlxxEh'
rErssxAteW e&*

tergeeat. ge Groningers, die hen reeds onder bedreiging van zware straf t0t rust
yermaantl hadden , trokked met bussen en geschut voor de sterkte en namen haar in.

Voorts bouwden zi
j eene vesting te Eollum nevenseen burg voor den aangestelden
slotvoogtl, welke met tle buurreglers van het gewestde zalten des lantls z0u bereg-

ten (3). lnsgelt
jlts versterkten zt
j zich bj Oosterhroek en zonden twee slotvoogden.
HILLEBRAND BRANDT en SYBRAXB rlzFyrll'rs , der
waarts(4). 9it bragtde naburen, als
D okkum , Oo&t- ex W e&tdongeradeely Dantum eradeel en Fermeradeel in beweging. Zi
jwaagden hetevenwelnietde wapenen op te vatten, laar beklaagden zich

grooteli
jks in eenen heuschen brief aan de GroningersteKollum overdeze aanmatiging van den Raad der stad Groningen, die op hunne vri
jheid inbreuk maakte. Dit
gaf aanleiding tot eene bi
jeenkomst, op welke de onrustige gemoederen tevreden gesteltl werden (5). Eenigedagen later vereenigden echter deSchieringersvan geheel
Ooatdrgo en W eetergo zich met elkander, om de heerschzuchtige bedoelingen der

Groningerstegen tewerken en teveri
jdelen (6).
(1)s.BENINGA,Cltronickeld.Frïelc/zelanden,b1.6- 10.
(2)s.ZIZIwI
U ,Cltron.d.rr.Landen,bl.11,12.
(3)s.:EXIXGA, Cltron.d.Fn Landen,b1.11,12. # Ba zxxlts,Aer.Fris.Fïdf.Lib.XXY.
*

p.395.

(4)wEsrzxpnRe,Jaarb. m. Gron.D. lI. b1.5K . rBBo xxxxrs, Rer.Fri'.# ï4f.Lib.XXY.
p.391.

(5)rs:oExxlrs,Rer.Fris.Sïdf.Lib.XXV.p.395. scuaxllvs,Fr.Sù f.B.X.bl.336.
(6)asl,tu,Staqtnr.d.Federl.D.lI.b1.386,3W.

D ES V A D E R LA N DS.
Doch alle maatregelen , om eenen beteren slaat van zaken te bewerken waren Truch-1133-1482
teloos. Er werden krachtiger middelen dan verbonden gevorderd, Om eene geheel
tlntzedeli
*
jltte maatschappi
j te hervormen en eenen magtigen , overmoedigen adel
te fnuiken , die zich vaak de snoodste gruweldaden veroorloofde. AooE noxlA levert

hiervan cen vreesseli
jk bewi
js cp. Rcedslang had hjmetden Prioor en de monniken van het H aekerklooeter in onmin geleefd en te vergeefs getrachthcn t*e verraSSPD. Ei
ndeli
jk ontmoet hi
j dvn Prioûr meteen derkloosterbroedcrs, tast hen aan

en beveelt zi
jne knechten hun de oogen uitte steken. De bedienden weigeren dit
barbaarsch bevel te gehoorzamen; de woedende Aoos trekthieropzt
jn meseù 1'01- 1468
voert zelf het gruwelstuk. Geheel JFestergo werd om deze euveldaad aan een geAvjd persoon gepleegd, in den ban gedaan en geene kerkdienstmogtverrigt worden
dan metgesloten deuren. Het volk dwong daarom noslx , zich eerstmet de l1.Kerk
te verzoenen cn hare vergifenis te verwerven, en vervolgens hetHaekerklooeter vol-

doening te verschaflkn. Ditkostte lzem alzi
jne goederen, zoodatbi
j in armoede vere
i
gene
ki
nder
e
n
,
bl
o
edv
er
want
e
n
e
n
vr
i
cnden ,in ellendc
vielen,verlaten door zi
jne
stierf(1).
De Geesteli
jken waren zccleljk even diep gezonken alsdeAdel. Hunne weelde,
losbandigheid en overmoed ltendcn geene grenzen. De Abàen , welke de kloosterlingen tot de oude tucht trachtten terug te brengen ,werden de slagtoFersdezer edele

poging. Fox,Kzavs, sindsveertien honderd vi
jftig Abtvan het k-leoster Zg-dlttm ,laatl
door zi
jn streven naarverbetering dermisbruiken, den haatder monniken ,en door
zi
ln ri
jkdom bunne hebzucht gewekt. Om beide te bevredigen, vereenigden zi
j zich
meteenige leden van hetgeslachtaooanA,oude vganden van hetklooster, en gaven
.

'

op een bepaalden dag doorhet kleppen der klok ,het teeken toltlen beraamden aan-

val. Terstond vloog zA> ztooRpA metzijne mannen in hetklooster,brak deuren en
venstersollen,en stoofscheldende en vloekendein hetbi
jzondervertrek van denAbt,
tlien hi
jlietbinden en onderspoten smaad uit.hetkloostervoeren. Rrrh'
rsooapA,
de broeder des geweldenaars, werd tot opvolger benoemd. Na veel moeite en kosten

bevestigde hem de Vicaris desUtrechtschen Bisschops; maarzi
jneschandeli
jkeverkwisting der kloostergelden bragt hem in minachting en de Abt van P rem onetreit

ontzette hem weder van zi
jne waardigheid. Zich hierover weinig bekommerende,
de
m
o
nni
ken
e
n
l
e
ekebroeders, die hem tegen waren , weg of wierp hen in
)0eg hi
j
boei
jen. Eindeli
jk verliethi
j hetklooster en overleed te Leeuwavden in veertienhonderd een en zeventig in razerni
j. De aooaoA's, ondervoorwendselvanhetleedhunnen
-

broeder berokltend te wreken , maakten zich door listm eester van het klopster,roof-

(1)occoscwlrEpsls,b1,208,209. rssozxxlrs,Rer.Frg.Ri&t.Lib.XXV.p.395.
ll.BEEs. 3 STCK.
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1433- den de kostbaarheden en xoerden tlen nieuwen Abt, Azsoo 11, gevangen naar de
1462 stins van z,kx RoosoA, nabig' het darp Tjummarum in Barradeel. De ionniken

zochtenterstontlhulp tegen dezen vermetelenSchieringer'bi
jwvBo GRovEsTlxs,welke
op hetslotvan dien naam te Engelum zt
jn verbll
jfhield en alseen i
jve'rig Vetkooper
bekend stond. Nadat deze te vergeefs zAx Rooana totslaking van den Abt en terug-

gavevan den buitvermaand llad, trok lzt
j meteenebendekrt
jgsvolk tegen heln op,
veroverde en verbrandde zl
jne stins en keerde met den Abtcn de geroofde goederen
terug (1).
Ondertusschen was KAREL de Stoutezî
jnen vaderin hetgrafeli
jk-bewindover#:Jland opgevolgd. Door brieven nnodigde hi
jde Friezen uit tot hel zenden van gevolmagtigden naar den Sccg , om aldaar zekere zalten met hen te behandelen.

Na lange beraadslaging op eene bt
qeenlkomst te Leeumarden, werden de Abten van
Stavoren en Klaarkamp nevens de Xagisters sxAxo s'
an Franeker en w ABBo :an
16 v. W odelkt
tm naarden Hertog gezonden, om zi
jnen wil tevernemen (2). De Vorst
l1e'FSt-verklaartle hun zi
g'n m isnoegen dat de Oostergoërs en w estergoërs zich het rcgtvan
maand

,

1469 regering aanmatigden,hetwclk zi
jne voorzalen bezeten hadden en nu op hem vervallen
was. lli
j bctuigde echterzi
jne genegenheid, hun dezen misstap te vergeven,indien
2 v. zi
j hem voortaan de verschultligde gehoorzaamheid bewezen; belovende hunne voorM'tini'heden tc handhaven en hunnen handel te beschermen. Tevens dagm aand.regten cn vrg

vaardde hi
j tweehonderd mannen, zoo geesteli
jke a1s wereldli
jke, uilhun midden,
onder vri
jgeleide tegen den eersten van den aanstaant
len W intermaand naar 'œIlag.,
om hun gevoelenhieroverin tewinnen (3). Daarop zonden deFrieschebewindslieden
17v. de XagistersMAxo en wABBO met een schrifteli
jk antwoord naar den Hertog. Hieri'
n
W
i
j
n
g
a
v
e
n
z
j
t
e
l
t
e
nn
e
n
,
d
a
t
He
r
t
o
g
r
l
L
l
p
s
ni
e
t
ge
l
j
i
k
v
r
o
e
g
e
r
e
Ho
l
l
a
n
ds
c
he
Gr
a
v
e
n
,
i
n
m aand.
breuk op de voorregten gcmaakthad, hun door Keizer KAREL den Groote geschonken

en door Koning wll-x-Esxbevestigd. Onder andere vri
jheden,had de Keizer hen van
alle schattingen, diensten en gehoorzaamheitl ontheven en bepaald ,dat geen Heer over

hen rcgt of heerschappj zou hebben, maar dat zi
j zelve binnen hun land regter:
kiczen en aanstellen zouden, om henteberegtcn (4). ))Indien hetUweGenade,''
(1)s.tE(
),TitaeefRes.Gest.dlscfvAzzin Lidlum,in MATTIIZEIJ nalect.T.111.p.568- 572.
Oudh.ezl Gesticht.t'.Friesl.D.lI.b1.189- 194.

(2)occosckRtEwsls,L1.279. Charterh.r.Friesl.D.1.1)1.625.
(3)Cltarterb.r.Triesl.D.1.b1.626.

(4)Vcrgeltjk over dezc gunstbewi
jzen van xzxgtdettGroote,Zk.Gedci.#.Tadet'l.D.1b1.362,363.

DE S V A D ER LIS D S.

dus gaan zi
j Toort, ))tegen onze verwachting aan nietbehaagthetyoorbeeld van wi
j-1433len Uwen Vatler in ditopzigt te velgen, dan verzoeken wil. A'an U eene natlere ver- 1482

klaring, op welke wi
jze gi
j Heer overonswenschtte zi
jn, well
te ondertlanigheid gi
j
van ensbegeerten welke voorregten gi
jonsvergunnen wilt(1).,/ Deafgevaardigden
kcerf
len weldra met'sHertogsonverwriktbesluitterug,dathi
j alsGraafvanIlolland,
aan welk gewestFrieeland sinds honderdenjaren hadtoebehoord,deheerschappi
jover
tle Friezen en van hen eenbjaarli
jltsche schatting begeerde (2).
lnsgeli
jlts eischte hi
j van de stad Gronzngen en de Ommelanden, alst0tFrieeland behoorende, voorLandsheer erkend te worden. Gelt
jlt de Friezen,zonden de
Groningersaan hem afgevaardigden, om zi
jne voorstellen nader te hooren en daarvan
hunnenmeestersberigttegeven. En toen hi
j op zi
jnen eischbleefaandringen,besloten
deOmmelandenhunnevri
jheid en onafhankeltjl
theitlmctdewapenen te verdedigen.De
regering van Groningen echter wendtle zich om raad tot den Bisschop van Utreeltt,

totwien de stad in zulk eenenaauwe betrekking stond. De Utrechtsche geesteli
jkheill
zond daarop eenige Kanoniken naar den Hertog , met de verklaring ))dat de stad
Gronçngen nooit ontler de Graven van Ilolland , maar reeds vôôr de invallen der

Noormannen,onderde Kerk van Utreehtgestaan had,aan welke zi
j naderhand door
Keizer XIEXDRIK lII was geschonken , wiens opvolgers meermalen deze giftbekrachtigd, en de Bisschoppen van Utreeltt zich steeds in het bezit daarvan gehandhaafd
hadden ,zoo a1s inzonderheid uithet geberrde onderBisschop >-REII>:RIK van W lczl&es-

âezm gebleken was (3). Xen verzochtderhalve, datdeHertog van zi
jnen eisch op
Groningen geheel zou afzien ,of ten minste hetpleit aan dé uitspraak desKeizers of
van den Paus onderwerpep.'' KARELS antwoord op dit voorstelwas dubbelzinnig en

de zaak bleefslepende (1). Trouwens, 'sHertogsnatuurlj
tke broeder,Bisschop nAvzp
nan sp?
zrg/zl#ïl', werd om dezen ti
jd te Groningen alsLandsheer erkend en hem
hulde en trouw gezworen (5). Naar gewoonte zi
jner voorzaten, bevestigdehi
jde
Groningersin onderscheidenegeestelt
jke voorregten (6).
Middelerwijlhad men te Bol&ward eenen algemeenen landdag gehouden en aldaar
twaalf mannen uit Oontergo en een gelt
jk getaluitW estergo en de Zeventoolden
(1)Charterb.k?:Friesl.D.1.b1.628.
(2)occoscwntExsls,b1.210. scl
zo'
rArçcs,Fr.Hist.B.XI.b1.341.
(3)Vgl.Al
g.Gesch.d.Fc#erl.D.lI.St.lI.bl.415 422,426,427.
(4)rBnozxMlrs,ller.Frù.Ilist.Lib.XXV.p.397,398.
(5)s.Jwalcns,Corte 6'
/lrpzlyc/;,1)1.449. E.Bxslsoz,Ilint.1l.Oont-Friesl.b1.334.
(6)M'
wSTESDOAP,daarb.m.Gron.D.lI,bl.59.2.
29 +

A LG EX E EN E G ESCH IED EN IS
1433- gekozen, welke metelkanderzouden overwegen, ofmen 'sHertogs eischen inwilligen,
1482 d
an tegen hem de wapenen opvatten zoude. W at deze vier en twintig mannen be-

sloten,zou onvoorwaardeli
jk aangenomen en gevolgd worden. Alle staatk-undige twisten en geschillen tusschen Schieringers en Vetkoopers zoutlen ophouden ,t0t de zaken

met den Hertog van Bourgondië waren afgeloopen (1). goch de gevolmagtigden
dl7
v. hadden hunne taak nog niet voltooid, toen die Vorstden Friezen verwittigde,dat hi
j
rasrn .
1470 hunne afgevaardigtlen op eenen bepaalzen dag te E nkhuizen verwachtte, om alles te
onderzoeken vöör hi
j zijne toevlugt tot de wapenen nam. Zeventig der aanzien-

ljkste z0o geesteli
jke alswereldlt
jke mannen kwamen te Stavoren bi
jeen. Eer zi
j
(l3
0v.eenig besluit namen, begaven zi
j zich in plegtigen optogtnaarde lterk en zwoerasln .

ren bi
J. de Heiligen , dat niemand van hen in raad of daad zi
g.n bi
g.zon(jer jlejaugj

maar alleen het welzi
jn desvaderlands zou behartigen. Onderinroeping der Goddeli
jke hulp werden nu (le beraadslagingen geopend en vi
jf Geesteli
jken, BIRK, Abt
van Stavoren , w EsszL, Proost op 'z Zand , Aoos, Deken te Sneek, uzr.o , Pas-

tooropNzeumland,en ZELI,A,Pastonrte Liemert,nevensvl
jfW ereldli
jken,oosLllt
zoxoExzk van B oleîoard, Tzoxxs w IAROA van Goutum , w vBBo vwlz
t van W irdum ,
1 v. oFFo van D okkum en OAI,E OALAMA van Koudum ,naar E nkhuzzen gezontlen. Hier
Jlloeim.b
evonden zich van wege den Hertog, die elders werd bezig gehnuden, FlLlps van
'Fcl'â'dnccr , de Ileer van F oorhurg ,de slotvoogd van M edem hlik ,de ridder w ILIusM van J lkemade en Xr.zxx ALEw zzx. Er werden vele vergaderingen gehouden ,
maar men konde niet met elltander overeenkomen. De Hertog, niet gewoon voor

moei
jelj
lkhedentezwichte'n,bleefdoorzi
jnezaakgelastigdenaandringen,))dathi
jen zi
jne
erfgenamen,even als zi
jne voorzaten de Graven en Gravinnen van Ilolland, voorHeeren van yriesland erkend wierden; dat hetregtdeelsin zi
jn naam , deelsin dien
der Staten van Friesland uitgeoefent
l zou worden; dat er een Potestaat door hem
wiertl aangesteld , om vopnis in de voornaamste zaken, als oproer, vredebreuk ,

moord,brand,valsche munten dergeli
jke te vellen;dattle andere regtersinhanden
van dezen Potestaat dcn eed van getrouwheid moesten afleggen; en eindeli
jk,datvan
ellthuis een zilveren penning, welks waarde later z0u bepaald worden,jaarli
jksbetaald wierd.'' Bi
j de terugkomstderafgevaartligtlen beslootmen op eenenalgemeenen
landtlag,lieveralleste wagen dan zich aan dezehartleeiscàen te onderwerpen (2).
#'

(1)occosczntsxsls,b1.210.
(2)occo sczRtExsls, b1. 210-212. IJBSO Exxlrs,Aer.Fris.Ilist. Lib.XXVI,p.398,399.
wlxsEhllrs.
, Chron. w. Triesl. B.lX. bl. 279, 280. scsorz
kxrs, Fr.Ilist. B. X. 1)1.341 ,342.
Hctoorspronkeli
jk verslag deronderhandelingen te Enkhuizen isopgenomen in het Charterb. t,.
Eriesl.9.1.bl.631- 636.
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Grooteli
jksvermeerderde in geheel Friealand,van de Zuzderzeetotaan den D ol-14
13
43
82
lart, de bezorgdheid voor de heerschzuchtige bedoclingen des magtigen Hertogs Tan
Bourgondiè', toen in de Hollandsche en Zeeuwsche havens eene ontzagwekkende

vlootwerd uitgerust, welke , ofschoon tegen den Graaf van W armiek gerigt, men

itstrooide,dattot onderwerping derFriezen bestemd was(1). Derhalvenam men
overal daartegen voorzorgen en stelde zich in staat van tegenweer. De Groningers

versterkten hunne stad, waarin zi
j door de Ommelanden, met wie zi
j de oude
xerbonden bekrachtigden, i
jverig ondersteund werden (2). Oowthroeksterland sloot
zich enger aan Groningen , en de Raad dier stad zond er eenen slotvoogd of drost

ter handhaving der veiligheid en rust(3). De Hertog had intusschen door schoone
woorden en beloften ,oFFo van D okkum , de Friesche afgevaardigden te E nkhuizen,

slozao zAzzxw en andere Vetkoopersgezinde heerschappen uit D ongeradeel vcor zich
gewonnen , welke hiertoe ook den Raad en de gemeente van D okkum bewogen, en 8 v.

Hooim.

gezamenli
jkzwoeren zi
j tlen Hertog hulde en trouw(4). KAREL,oien men,naarhet1410
schi
jnt, de begeerte van eenige weinigep als den algemeenen wensch des volkshad

voorgesteld, verleentle als wetlig en erkend Heer der Friezen , hun die reglen, 9 v.
Hooil
n.

welke op de bi
jeenkomst te Enkltuizen waren vastgesteld (5). Den Dokkummers
beloôfde lat
j nog in het bjzonder de hantlhaving hunner regten en vrjheden, de
v
e
r
ki
ezing hunner overheidspersonen en dat de regtzitting tler grietcni
j in
Tr1
Je
hunne statl zou plaats hebben, alwaar pok zt
jn stadhouder over Frg-eeland, onder
den titelvan Potestaatuitden Frieschen adelte kiezen,zijn verbli
jfzou houden;einj,zoo lang de Hertog leefde,van alle schatting en belasting ontheven
deli
jlt zouden zi
jne medestanders wekte de algemeene verontzi
jn (6). Het gedrag van oFFo en zi
@*

waardiging der Friezen. Na het houden van eenen landdag te Statoren , trok 21v.
Oogstde hunne huizen nmver en verklaarde hunne goederen,tenmaand.
m en naar D okkum , haal

behoeve van den staat verbeurd. OrFo bevnntl zich meteenige Dokkummers, zi
jne
bi
jzondere vrienden,in Ilolland,nm van daarmeteerambten en waardighd en,naar
lai
jmeende, terug te keeren. Doch hij oxerleed als een verrader in ballingtchap,

(1)Vgl.hierveor,bl.44,45,46.
(2)rsBo Exxlrs?ller. Fris. S ïdf. Lib. XXYI. p.400. wEsTEsnoltp,Jaarb.r.Gron.D.1l.
Ll 593- 506.

(3)wEsTExnolp,Jaarb.t'.Gron.D.ll.b1.596,597.
(4)Charterb.r.#-z'&d/.1).1.b1.637. cccosczxtEssls,b1.211,212.
(5)Cltarterh.r.Friesl.D.1.bl.637 643.
(6)vBEoEMMII;S,Ae?'
.Frf
'y.Hist.Lib.XXVI,p.399. scllûTzsps,Fr.S/
-41.B.X.bl.343.

A IuG E )1E E N E G E S C 11lE D E I
N IS

1433- twee jarell later teEnkltuizen, waar de goedheid desHertogs in zi
jnebehoeften
112 voorzien jjatj(j).
De Friczen,steedsonzekerwatKAREL metzi
jnekri
-jgstoerustingen bedoelde,namen
op eene vergatlering tc Leeumarden hetbesluit,hem , z0o hi
j gewapenderhand aanviel,metgeweld tegenstand te bieden. Zi
j verzochten tevensden Raad van GroninéYzl, om eenige gemagtigden naar Bergklooeter te zenden, ten einde met hunnc
25v. zaaltgelastigtlen over het vernieuwen van het verbond te onderhandelen en middelen
OO
t-te beramen , om het drejgentl gevaar af te wenden. Mrat van dit verzoek geworden
ma;
as
nd

1470 is,wordtnietgemeld (2). Ook verminderdeallengsde vreesvoorden Hertog,sintls
men zich overluigd hield,dathi
j te veelin buitenlandsche geschillen wasgewiklteld,
om vooreerstnleternst aan Frieeland te denken (3). Zelfs de Hollandschekapers
strooptennietmeer,zooa1snog kortte voren,langsdeFrieschekusten,sedertzijop
eenen rooftogtin Gaat-terland eene gevoelige nederlaaggeleden hadden (1). Xaar
nu,geli
jlk ongelukkig alti
jd bi
j uitwendige rust,verhiefzich in Frieeland wederin12v. Wendige tweespalt. Ofschoon op eene bl
jeenkomst te Stavoren wederzt
qds bepaald
w in- 5Yer(j
d
a
t
a
l
l
e
v
t
j
a
n
d
e
l
j
l
kh
e
d
e
n
e
n
v
e
e
t
e
n
t
u
s
s
c
he
n
Oo
e
t
e
r
go
e
n
W
e
s
t
e
r
go
een jaar
term .
,
lang zoudengeschorstworden (5),gaven echterdeEdelen op nieuw denruimen teugel
aan hunnen ovev oed en moesten vaak door geweldige middelen tothunnen pligt gebragt worden. Zoo wertl op lastder bewindslieden van Oo&tergo, BIssxRT nollA op

zi
jnestinste Engmierum in Oontdongeradeelbelegerd, dewj'l hi
j zich tegen zi
jne
1473 regters wederspannig betoond had. Na drie dagen sloot men eenc overeenkomst
en de belegeraars trokken af, doch vermits hetreeds laatin den avond gcworden wa/,
bleven eenige van hen in een naburig huis liggen, om den volgentlen morgen vrneg
te vertrekken. Xaar in den nacht stak noxlA dat huisin brand en vermoordde of
nam gevangen allen, tlie er zich in bevnnden. Tot wraak * over zulk eene wreede
trouwloosheid , werd twee weken later D onla-etin& op nieuw belegerd en na eenige
t
lagen stlrmenderhand ingenomen. De bevelhebber, Boerl'z noxxA, werd zonder ge-

nade metachttien zj'ner knechten in de grachtverdronken en de-stinsten gronde toe
geslecht. Deafwezige Blxwzh'
rnowlA ontging evenmin zi
jn lot. Nog in hetzelfde jaar
werd hi
jbi
jKollum opgeligten naarDokkum voorde regtersgevoerd,maaronder(1)occoscwntusls, b1.212,213. rssoExmvs,Rer.F?.
ï:.Ilht.Lib.XXYI.p.399. wTzsgxlvs, Cltron.r. Vriesl.B.X.b1.281.

(2)vsso Exxlvs,Iler.Fris.#ï.
6
.l.Lib.XXVI.p.3S9,4œ .
(3)Vgl.llicrvoor,bl.47 enz.
(4)occo sczqtElsxs,b1.213.
(5jCkat'terb.r.Krie&l.D.1.1,
1.%613.
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jllli
j dik-wi
jls beproefde hun deorlistte ont-1431-weg doorzi
jne geleiders vermoortl, dewi
1482
gnappen (1).
In dien ti
jd zochten de Gelderschen hulp bl
j de Friezen tegen KAIAEL van
B ourgondié, welke hen met de wapenen had aangevallen (2). Er werd cenc
bi
jeenkolnst te Leeuwarden bepaald en de stad Gronznaen uilgenootligd , hare
gemagtigden derwaarts te zenden; maar dcwi
jl zi
jhet ongeraden achtte den vermogentlen Yorst aanvallend te beoorloogen en vermaande, hem liever af te wachten
dnch alsdan moedig wederstand te bieden, besloten onlt de Friezen de komst van

KARELteverbeiden (3). Ooatergo,JFeetergo, deZevenwolden en Wc/zfkerepelen
sloten evenweleen tweejarig verdrag van wederkeerige bescherming zoo tegen binnen- 10 v.

oogst-

alsbuitenlandschevl
qanden, en bevestigden dit door eenen plegtigen eed ,
(1). Om maan:
denzelftlen ti
jd hernieuwden Groningen en de Ommelanden de oude verdragen. 1473
Beiden traden ook met de Gravin THEBA van Ooet-Frzeeland in een twintigjarig verbond :an vertlediging tegen Hertog KAZIEL. Zelfs ontwierp men Cen
bondgenootschap tusschen al de Friezen van de Zuçderzee tot de W ezer) maar

terwi
jl men over de punten beraatlslaagde, trok KAREL de Stoute met zi
jn heir
uitGelre naar J ken , de vrees voor hem verminderde en van het verbond kwam
s verzuimden echter niet, zich de
niets(5). DeFriezen, Groningers en Ommelandcr
i
onmin tusschen den Keizer en denHertog van Bourgondiêten nutteiemaken (6).
Hunne zaakgelastigtlen te Keulen verzochten van den Keizer, nevens vele andere

vnorregten,inzonderhcid de bevestiging der oude vri
jheid en de bescherming desRi
jks
tegen alle geweld. Zt
j slaagden hierin zoo ver, dat rltxpxazx llI de landen van
de Zuzderzee tot de D ollart als alleen onderhoorig aan het Rjk verklaarde en
tegen elken aanrander in zl
jne bi
jzondere bescherming nam. Door deze bevestiging werd het bl
joogmerk der Groningers veri
jdeld, om door middel van dit gezantschap de vereeniging van de Om melanden met hunne stad tot één
gewest, 1474
1

waarvan Gronzngen hethoofd z0u zi
jn,tebewerken. DeGroningscheBurgemeester
zouAw azwozlts '
rzx pos'
rj een der afgevaardigden aan den Keizer, geraakte hierdoor
Rer.F,-f4.# ï4l.Lib.XXYIII. p.424,425. wzx(1)occo scwutEwsls,bl.214. rsBo xxMlrs,.
sExlrs, Chrôn. m. kkiesl. B. X. bl.283,284.

(2)Ziehiervoor,bl.50.
(3)tsnozxxlns,Aer.Fris.S:
-4l.Lib.XXYI.p,402.
(4)(Aarterb.r.Friesl.D.1.b1.653-656.
p'
df.B.X.bl.345,3i6.
(5)rnsoExxxcs,Aer.Fris.Rist.Lib.XXYI.p.4O . #cuexzxv:,Fr.f.
wEszEsooltp,Jaarb.w.Gron.D.lI.b1.605- 608.

(6)Ygl.hiervoer,bl.51.

ALGEXEEXE GEscHlEbExls
11
133482 in vele onaangenaamhetlen ; men beschuldigde hem , dathi
jmeerzi
jnbî
jzonderbelang

dandatvanGronçngenhadbehartigd,enhi
jzag zichgenoodzaaktdestad teverlaten(1).
In Frieeland ten Mresten der Lattmer. woedde intusschen het vuur der outle
tweedragtvernielend voorl. Eoo zowoExA had uit wraak te Raumert Llzvw E DOYTES

Zedood, welke zi
jnen oom uEssEruEozs zowosxw in hetgevechtbij Irneumazt
jl hatl omgebragt. Daardeze moord doorderegtersnietgestraftwerd, besloABBECIA

-

ten de Vetkoopers dien zelf op de Schieringers te wrelten. Tq
AKE xoKltExzk en anderen van hun aanhang overvielen en doodden derhalveteD okkttm :2xlz nEssExzs zoxGEàlA,
den tweeden ool
n van Eoo,eenvredelievend en onzi
jdig man,welkeopTjaarda-hul's
22v. te Rln&umageeet woonde, maar thans a1s een van de dertien Dokkumer regters in
llerfst-dje stad was gekomen

maand

, om de regtszitting bi
jte wonen. HAxs zuwsxz
t onderging

1474 hetzelfde lot; maar sxppz uzzxsraA werd m et w oBs: oEhLors gevangen genomen;
de eerste naar de stins van zz
sxuz oocw xA te Langmeer, en de laatste op het huis

van NgvasoI
tovEsTxxste llngelan%gevoerd (2). Steunende op een verbond met de
Groningers, beroemde zich xoKxzxA , dat het hem aan geene hulp z0u ontbreken ,

21v.bî
jaldien men deze geweldenari
jen wilde wreken. De bloedverwanten desverslagenen
W
i
j
n
J
o
xo
s
xx
v
e
l
.
z
o
c
h
t
e
n
b
i
j
d
e
n
Ra
a
d van Gronzngen hierover nadere opheldering, doch
maand.
ontvingen geen bevredigend,zoo aleenigantwoord (3). Gloei
jende van wraak trok
EoE zowozxx zonder lang toeven, in een vaartuig met twintig kri
jgsknechten des
nachts naar Dokkwm , waar hi
j in de woning van den gevangen woBrE cv>:Rl,ol?s
aan de Oude Brug zi
jn intrek nam. Den volgenden morgen vroeg kwam nog een
ander doorhem besteld en gewapend schip binnen de Zjl in hetbokkumerdiep.
Dit trok de aandacht van eenige burgers tot zich , en OABBE ZAERLA ,zoxcKz van
M et&lamier nevens s'
rBz SCHELTEMA, voorname Vetkoopers en alle schuldig aan den

moord in Dokkum gepleegd, begaven zich, elk doorvierofvjfknechten verzeld,
naar de Outle Brug. Zoodra loo hen uit een der venstersbemerkte, riep hi
j zi
jn
volk toe: ))Ziet daar zi
jn zi
j, om welkeik hiergekomen ben;zi
jtnu mannen van
moed en volgtmi
j.'' Terstond trekthi
j zi
jn zwaard,vliegtmetzi
jne metlgezellen het
huis uit en zet den vl
jand achterna9 die ontsteld en verbaasd langs de Hoogstraat
(1)rnBoxxxlrs,Rer.Fris.Nfdf.Lib.XXVI.p.407,408.Lib.XXVII.p.411,416,418,419.
scllaru rs, Fr. H int. B. X. b1. 347, 352. Brieven en D ocnmenten , bl.87. Charterb.r;
yriesl.D.1.bl.720. xoslwt;w, Staatnr.d.Nederl.D.lI.bl.407. Tegenm. Btaatm.Btad eAl
Lande,D.1.b1.175- 178. wEsrswooRp,Jaarb.r.Gron.D.II.bl.608- 613.

(2)occo scutExsls,bl.215. rBBOExxlrs,Aer.Fria.#ï4f.Lib.XXVIII.p.425.
(3)rsBoxxxlrs,Rer.Frïd.Ilist. Izib.XXVIII.p.425. Tegenm.Staatm.Stad en Lande,
D.1.1)1.180,181.

BE S V A D ER LA NDS.
A'lugt, om zich in de kerk te redden. Xaar Eoo had gezorgd, dat door een Schie- 1433-

ringergezind burger d: deuren gesloten waren, en tevenszi
jn volk verboden iemantl
te dooden, ten ware lai
j zich te weer stelde. Bi
j het kerkhofmaakten zich OABB.
JAERL,
t en de zjnen t0ttegenstand gereed. Nu viel op laetbevelvan ))slaat dood,

1182

slaatdood ,'' hetvolk van Eoo op hen aan ; een hunner knechten werd doodgestoken

en t
Ic Hecren gaven zich weldraover. Ebo scheepte zich onmiddelli
jk- in en voerde
zj'ne gevangenen naardesterlke stinsvan woltp SZAARDEMA teRznnumagee&t. Hun losgeld en de slaking van slppE U>ZESXSTRA en w orBE GEltxuors verzoenden tlen moord aan
EDO HESSELS JONGEMA gepleegd. Niettemin verscheen in den aanvang des volgenden

jaarsEno zowoExA,verzeld door sxrzE Borrxxo.
k,wederin Dokkum. Zi
j bemagtig- 1475
den hethuis van den in ballingschap overleden oFl?o en namen er zeventien knechten
gevangen, van welke JONGEMA , a1s regter, twee om hunne misdaden aan laet leven

straftc. Ooltwaredestinsvan wi
jlen '
TAKB MOKKEMA in hunnehandengevallen,indien
BovTlwox zicb niettegen eene billi
jke onderhandeling metde bewoners verzethad,
welke zich nu a1swanhopigen verdedigden, en zegevierden (1). Grooterramp dan
Dokkunt traf Bolsmard. Uit haat en wrok tegen eenige burgers, stak zekere vBBo 25 v.
X-ISVIIEICItZR die slld op verscl
leidene plaalsen te geli
jk in brand, Avaardoor meer dan tlrasn'.
tweehnntlerd huizen eene prooi der vlammen werden. De booswicht vlugtte naarE lzk-

ltuq-zen, doch door ecnige Bolswardersverschalkt, werd hi
j in lketenen teruggebragt
en na schultlbelkentenis,aan een paallevend verbrand (2).
Terwi
jlde Friezen,naar hetscheen,alle krachten insllanden,om elltanderte verflerven,eischte de lteizer het vierdq gedeelte hunnerstri
jtlbare mannen behoorlt
jlk
uitgerust voor den kri
jg, wellten hi
j tegen KAREL den Stoute besloten had. De
Staten van Frzeeland zonden na ri
jp beraad,wEsszLvs,Proostop 'tZand,aan hem
afmetverzoek , )hen van dezen lastte ontslaan, die rnethunne oude vrjheden en
voorregten streed , naar wellte het geenen Yorsl, den Keizer zelfs niet, geoorlooftl

was,eenen Fries buiten de grenzen'zi
jns landsten kri
jg op te roepen. Daarenboven
zouden zi
j hun gewest, hetwelk z0o na aan hetgebied desHertogsgrensde,aan
blt
jkbaargevaarblootstellen, wanneerzi
j zich van zulk een aanzienli
jlk getalverdedigersberoofden-''HetantwoorddesKeizers,dathi
j de geëischtehulpbenden tegeneenèn
bepaalden ti
jd verwachtte,bragtde Friezen in nietgeringe verlegenheid. Xenvreesde

(1)occo scàaz-Exsls,b1.215,216,217. vsso Exylrs, Iler.Fris.#'ist. Lib.XXVIII.p.426.
scnozzwrs,Fr.Ilist. B. XI.b1.349 , 350.

(2)occo sclutxwsls,bl.217. v.TIIA:OR,H ist.m. ï'riesl.D.1.b1.22. rasoExxlrs,Aer.Fria.
w

*'

Ilint.Lib.XKVIII.p.426. scloràsrs, Fr.f zdf.B.XI.bl.350. wxwsExxrs, Cltron.m. yriesl.
B.X.bl.285.
11 DEEI,. 3 STI7K.
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1,
7
43
82 hetOpperhoofd des Ri
jks te vertoornen en wasechter huiverig zi
jn bevelte gehonrzarnen;erwertlen vele vergaderingen gehouden,zondert0teenig besluitteknmen'(1).
De Groningers daarentegen beantwoordden gewillig aan 'sKeizers verlangen'en zonden
hem een aantal manschappen; doch de vrede wertl getroflkn en geheel Frie&land

daarin begrepen (2).
1476

Ernstig trachtten thans eenige welgezinde mannen de binnenlandsche rust te bewer-

ken en kwamen te Leettmarden bjeen, waarook Groningergevolmagtigden verschenen. Veelwerd erbepleitenbi
jgelegd,maartoen onderantlerepunten vangeschil,
door novwz szAAaozxt de zaak van slcco szz
tAltoExx metde Groningers opgehaald en

deswegevnldoening van Groningettgeëischtwerd (3),verklaartlen deafgevaardigden
tlier statl daartoe geenen last te bebben en verlietcn onverwachts de vergadering. De
onderhandelingen werden ,wel is waar, weder aangekno.
opt,m aar zonder vrucht. De
Friezen, welke het slot en tle Groninger bezetting in Kollam erland als nadeelig

voor hunne vri
jheid en de eendragtdeslandsbeschouwden,drongea aan op de vernietiging van hel Kollumerverbontl, hetwelk welligtin antlere grieleni
jen navolging
konde vinden; doch hiertoe waren de Groningersniette bewegen. Eindelijk sloot in
Zomermaand tlesyolgendenjaarsde stad Groningett een tienjarig verdrag mettle landen van Ooatergo en W estergo, waarbi
j de vredebriefvan veertienhontlerd twee en
twintig bevestio
e werd en de overeenkomst m et K ollamerland in waarde bleef,doclk

tle Groningersmogten in deze tien jaren geen dergeli
jlt l'erbond meteenig antler deel
van Oontergo en lFestergo aangaan. Jaarli
jks zou beurtelingste Gron,
inge'
n en te
Leeuwarden eene bi
jeenlkomst van wederzi
jtlsçhe gevolmagtigden gehouden werden ,
om de hangende geschillen te beslechten. Totuitvoering van de vonnissea dier geko-

zeneregters,zou men elkandertegen dekwaadwilligen tehulp komen (1). Ditverbond scheen een stap nader ter bereiking van het grootsche doel der stallGeonzvtgen ,

betstichten van een groot algelneen Friesch bondgenootschap,waarvan zj hethooftl
moestzi
jn, hetwelk echler, methoeveeli
jver ook gezoch,t,nnoilverwezenli
l'ktisgewortlen (5).
(1)occoscAl
tlœxsls)b1.217, 218. rsBoEslxlcs,ller.Fris.Ilist.Li
b.XXVIII.p.426..
sExltrs, Cl
tl'o1I.r. Kriesl.B.X.1)1.285 287. sclloTz
kscs,Fr. Ilist. B.XI.b1.350.

(2)rsnolAlxlrs,ller.Fris.Ilist.Lib.XXVIII.p.412. Vgl.hiervoor,b1.54.
(3)ZieJl
g.Gesclt.#cd y'
aderl.D.1I.St.II.b1.580-582,58t1,588,591.
(4)occo sclatEssls,bl.218 220. rlBoEMMIUS,ller.Fris.J.
'
f?
',
sI
.Lib.XXVIII.p.427. w1>sEls:vs,ckron.p. krviesl.B.1.bt.287. xllo'
ruvs,Fr.Ili&t.B.Xl.bl.3.
,
53,354. Cltavterb.
Frfedt.D.I.-bl.669. Tegenw.â'
fcclr..Stqd c9ILqnde,D.1.h1.181,182,

(5)wssTEsooap,Jaarb.v.Gron.D.II.bl.624.

1)E S V A 1)E R L A N D S.
Xetde binnenlandsche rustkeerden handel en welvaart allengs in Frlesland terug 14331482
en lenigden , voor een gedeelte althans, de rampen , welke de verwoestingen van jav.
eenen gess'eldigen watervloed en een daarop gevolgde drooge zomer over dat gewest Slagtmaand

verspreidden (1). Oontergo en W eetergo sloten met den Koning van Engeland 1477
een verdrag van handelsvri
jheid (2) en de stad Stavoren ontving van den Ko-G5
.v.
rasv
ll
ning van Denemarken vri
jdom van alle tollen, behalve van den ouden tolin de J478
Sont,totdateenesom van honderd en vi
jftig Ri
jnseheGuldens,welke zi
jdienVorst
had vnorgeschoten, betaald zou zi
jn (3). Leeuwarden llegon allengs magtiger te
worden en kreeg de zi
jlen in de Leppe,overwelke een langdurig geschilbestaan
had,in eigendom metalde daaraan verbondenetollen en voorregten (1). Xaargeene
stad in ditgedeelte van Nederland overtrofGroningen in vermogen en aanzien. Zj
hield,naarhctschi
jnt,ltapersindienst; ten minstede Groningervri
jbuiterybekend
onder den naam van uExwo den Groote,bragt den Amjterdamschen en anderen koop-

lieden veelschade toe, waaruitnietweinigklagten ontsproten (5). Steedstrachtte
zi
j haar gezag uit te breiden en geraakte thansaan hetbewind van fFesterwolde.
HAzo AnnlxoA,de zoon van roou welke in veertienhonderd vi
jfen zeventig bi
j eenen
oploop vermoord was, had zi
jnen vader in die heerli
jkheid opgevolgd en a1s leenman , den Bisschop van M ltneter hulde en eed afgelegd. Wog gewcldiger, wree-

der en hebzuchtiger dan zi
jn voorganger, bragt hi
j weldra hctvolk tegen zich in de
wapenen , en de invloed der Xunsterschen kon te naauwernood eenen algemeenen
opstand voorkomen. De Groningers mengden zich in deze onlusten ter gunste der
M resterwoldersen lagen ,op aanzoek derschuldeischers,beslag op de inkom slenvan IT.
&JO

te Groningen en in de Ommelanden, terwi
jlzi
j hem tevens hetregtsgebied over de
kerspels Blv-'ham en Bellingemolde betwistten. Op last van den Raad en tot vreugde

deslantlmans,werdHAzo'sburgtekycddebelcgerd enA'ermeesterd.be moci
jeljltheden,
in welke hetstiftM unster gewikkeld was,verhinderden den Kerkvoogd zi
jnen leenman hulp te bieden. Hi
j beleende zelfsvicrjaren laterde statl Gronzngew methet
geregt over de kerspelen in Rzreetermoldingerland. Hierop werd van stadswege bi
j
het riviertje de Pekel-l , niet ver van W zneeltoten, een sterk slot geslicht, de
P ekelborg genaamd , wclks bevelhebber, in naam des Raads, over W et'terwov e

(1)UBBOEx3llrs, Rer.Fris.#z-:f. Lib.XXVIII.p.428. wIhsExlvs, Chron.#7.Trzesl.B.X.
1)1.288. sclloTwxlis,Fr.H ist.B.XI.l'
)1.354,355

(2)Cllal-terb.w.Triesl.I).1.1)1.675-W 7.
(3)wlysExlrs,Cht-ozt.1,.ykiesl.B.X.1:1.290. Chal-tel-b.1,.kkie8l.l).1.1)1.677.
r.k'rienl.D.1.1:1.070 675.
(4)eccoscAaf-yixsls,1)1.220 223. Chqrterb.'
(5)Mr
EsTExnosptJccr:.v.Gron.D.1l.1n.
1,624.
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- en een ae
133
482
='deelte van het Oldatnht gezag zou voeren. De burg W edde bleef acht
.

.

jaren in de magt der Groningers, toen zi
J bi
1
en vrede weder aan uxzo Aoolwoz
t
t.
F d
overgedragen werd (1).
Intusschen hatlden de benoemde regters uit Ooatergo, Rveatergo en Stad e,'
l
Lande, onder voorzitterschap van oxxo sw lsux hunne eerste vergadering te Grozlïzw ezz gehouden , vele geschillen aldaar vereflkntl en ontlerscheidene Friesche Etlelen
tot de teruggave van geroofde goederen veroordeeld. De uitvoering hunner vonnissen

ontmoette tegenstand,maargelukl
tig drongen zi
j eronwrikbaar op aan; de hartlnekkigen werden genooclzaakt zicll te onderwerpen , en met het verbond bleef tevens

tle rust ongeschonden (2). Het was echter eene moei
jelijke taak, in Frzealand
het regt te handhaven , waar men nog diltwerf dat van den sterkeren uitoefende.
Zoo voerde llEsszxa xoltrtzxx eenen leekebroetler van het lklooster Feru:erd,
wellte eenen bediende van hem gedootl had, ter straFe naar D okkum ) doch de
monniken van K laarkamp verlosten den gevangene, hetgeen eene verzoening tus-

schen de beide vi
jandeli
jke kloosters bewerkte, die voortaan met elkanfler in vrede
leefden (3).
Reeds in het midden t
lesvorigen jaarshad de Keizer aan den KardinaaloEoao.
JouAx
ltELL>ER , en Dr.atltloLo voM Izoo eene uitgestreltte
den lteizerli
jken Fiskaal
volmagt ter regeling der zaken in Frienland verleend (1). Van hen kwam alleen
25v. vosx Loo, die hier bekend was en zich het eerst naar Grong-ngen begaf, well
ts
Leu
. langen ti
l
naawnd. bclangen hi
tj
l.tl tegen belonning, aan het l
teizerli
jke Hof behartigd had.

Na de opening van zi
jnen last aan den Raad, metwien hi
j alles overlegde, stak hi
j
met schepen , hem uit Frzealand op zi
jn bevelgezontlen, over de Laumere. lntusschen hadden de Friezen eene schatting geheven , om den gezant, indien het nootlig

24v. ware, een aanzienli
jk aescllenk aan te bieden. In de algemeene veraadering

sprok-

-

.
-

-

keIm. Leeawarden eischte hi
J als de wil des Keizers, de voldoening der sedert J.aren
acllterstallige schatting en eene betere regeling daarvan voor het vervolg , de vernietiging der inwenflige verdeeldheden en het verkiezen van eenen Landvoogtl

of Poteslaat. Hi
j voegde er bi
j, dat indien zi
j iemand uit hun midtlen daartoe
niet verkozen , de Keizer zich genondzaaltt zou zien , zulk een opperhoofd ter hand-

(1)s.sEwlxgw,Cltron.d.Fr.Landen,bl.12,13. E.BENIAI;A,Ilist.w.Oost-Friesl.b1.346.
vBqo Exxlcs, Aer. Fris. S ïdf.Lib.XXVII. p.416- 418. scllt
lrwwrs, Fr. Ilist.B.XI.b1.356.
wEsTEiooltp,Jaalh. z
?J. Gron. D. l1. bl.620 622, 624- 626.

(2)vBBoExxlvs,Aer.Fris.Sï.
:f.Lib.XXVIII.p.428,429.
(3)occoscAatExsls,b1.2221. wllsExzcs,cltron.r.Triesl.B.X.b1.291.
(4)Zichun lastbriefia lletCharterb.v.Frïedl.D.1.b1.727-729.

D E S Y A D E R LA N D S.
having der openbare rust aan te stellen. De afgezant vond de gemoederen in hetge- 1433laeel niet geneigd, zi
'n verlangen te bevredigen; tle achterstallige schatting was in 1182
g
handen van eenige Grooten en konde, zonder vrees voor oproer, niet van hen gevorderd worden; nog minder was hetgeraden van het volk ten tweedenmale te eischen,
Avat hetreeds eens had opgebragt; en door de inwendige tweespalt was het even on-

mogeli
jk cenen Potestaatte benoemen. Na Tele pogingen,om de gemoetleren te winzake naar Gronzngen terug. Hier bood hi
j der.
regering aan,om voorhaar,tegeneeneJ'aarli
jkscheopbrengstvantienduizend Ri
jnsche

nen , keerde vox Loo onverrigter

guldens aan den Keizer, hetbewind over geheel Frzesland te verwerven. Xen vonfl
behagen in dit voorstel, doch verzochttevens den gezant, om eene vermindering der
bepaalde som te bewerken. Door middelvan geschenken verkreeg de Raad , tlat voAl

Loo zi
jne volmagt aan hen overdroeg, om eenen Potestaatoler Friealand bewesten
de Laumer& aan te stellen en daar alleste regelen en te schikken, geli
jk het lteizerli
jk bevelschrift inhield en de Keizer zelf, wanneerhi
j tegenw'oordigwas, doen
zou. De gezant gelastte zelfs den Raad ernstig, dit bevelschrift ten llitvoer tc bren-

gen,indien de Friezen zich daartegen nog mogten verzelten. Hi
j liet zichvoortseene 21
Y0lmagt geYen , Waarin làem de Raad het behartigen der belangen 9an Grong-ngen in tlrasnt.

ditpuntbi
j den Keizer opdroeg;en metzi
jn orerleg wertleen briefopgesteld,wellte
na zi
jn vertrek, aan hetHofmoestgezonden worden. Ri
jk begiftigt
lkeerde hi
j naar
den Keizer terug,wien hi
j nietin gebreke bleef, den wensch der Groningersop het

gunstigstevoorte dragen (1).
In den briefder Groningers, die nu den Keizer overhandigtl werd, drong tle Raad

aan, ))dat het verbond tusschen Groningen en de Ommelanden gesloten, waarbi
j
deze laatsten zich gelukkig bevonden , voor alti
jd door den Keizerbevestigd wierd,
wien men tevens verzocht, deze landschappen , die als van weinig belang werflen
voorgestcld , aan de stad Groningen in leen op te dragen , opdater de rust, de veiligheid en het regt gehandhaafd en de welvaart besr
orderd mogt worden. Voorts begeerde men van den Keizer het regt, om gouden munt te mogen slaan ; benevens
het potestaatschap over Frlesland bewesten de Laumers, welk gewestin eenen staat

van regcringloosheitlverlteerde en zonder de hulp vanGroningen onvermi
jdeli
jltmoest
ten ondergaan. De Raad beloofde, deverschuldigde jaarli
jksche schatting, die sint
ls
eene halve eeuw nietbetaald was, steeds in ti
jdste bezorgen en behoorli
jk reltening
afte leggen. Xen was welgezind den Keizer de verlangde tienduizendRi
jntche gultlens tc geven, maar ltonde zulks niet zonder toestemming der gpmeente, die hierin

(1)occo scwal-Exsls,b1.224. rBBOExàllrs,ller.Frïd.Ilist.Idib.XXVIII.p.429-431. wlxszxlss, chron. r. yriest. B.X. bl.293. scuoTxsrs, F1. Ilist. B.XI.bI.359,360. Tegenw.
l/cafm.Slqd tv:La.
nde,D.1.bl.182,183. wEsTEslloap,Jccrâ,r.Gron.D-lI.b1.627- 629.
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1433- bezwaarlt
jk zou tretlen, zo0 lang geene bepaalde aanstelling totPotestaatover Frlea1482 land was o
ntvangen. Zoodra die verkregen was, zou de Raad zi
jne erltentelt
jkheid
door eene ruime gifte in geld betoonen , en in alles de eer en hetvoordeeldesKeizcrs
behartigen , wien men onder het oog bragt, dat de landschappen bewesten de LauYcrœ niet zonder groote kosten en verlies van volk beteugeld konden worden. Xogt

eindeli
jk de Keizer zwarigheid vinden , om de Ommelandett(rg ïlzzlcylcœ ei& lavicana&) in leen aan deGroningersoverte dragen, zoo waserechter nietsbedenk-elg
''lks in , om l
aun het algemeen besluur er over van 's Keizers wege onder den
titel van eeuwigdurend P oteetaat&chap toe te vertrouwen , naardien dit van de kei-

zerli
jke magt geheel afhing.'' De Raad verzuimde nietditverzoek oolkbj Hertog
XAXIMIIZIAAX, den zoon desKeizers, aan te dringen; maar de kri
jg van dien Yorst
tegen Frankrç
jk en het dreigend naderen der Turken, hetgeen hetgeheele Mi
jk ilt
beweging bragt, verhinderden vox roo, vooreersl met vrucht iets voor Gronzngen

bj den Keizerte bewerken (1).
Het pleit zeker meer voor de staatkunde dan voor de goede trouw van dezen afge-

zant,int
lien hi
j,geheelin slri
jdmetzi
jngedragteGroningen,denFriezen bewestende
Lauwere werkeli
jk eenen zeeruitgebreiden briefheeftosrergeleverd,in welkenKeizer
#ZA>:IIERIK nietalleen de vri
jheden en voorregten bevestigten hernieuwt,die hun door
zi
jne voorzaten , inzonderheid KAREL den Groote en den Roomsch Koning Graaf
w zl-lzzx 11 geschonken waren,maarhen oek van alle onderdanighcid aan eenigen Vorst,
den Keizer uitgezonderd , ontslaat en hen , nevens die Friesche landstreken , lieden

en goederen, welke van hetRi
jltwaren afgescheurd,onmiddelli
jk geheeldaar onder
terugbrengten waarvan zi
j noch door verpanding, vervreemding of op eenige andèrc
wjze ooit weder mogten gescheiden werden, Noch geesteljk, noch wereldli
jlkVorst
ofHeer zou over hen tot Regent worden aangesteld , maar hunne eigene Grielmans,
regters en ambtenaren zouden hen naar de oude gewoenten en gebruikcn besturen.

zi
j worden voortsdoor den Keizer tegen het heffen 4an schattingen,.opbrengsten en
tollen,die methunne voorregten stri
jden ,gewaarborgd;en de bewaring en bescherming dier voorregten allen Ri
jksvorsten aanbevelen. XAxzxxlxAAw, met toestenaming
zi
jnergemalin MARIATan Wpzlrt
gozldïlen bijradeder aanzienli
jkste.llolland,
scheEdelen,ontslaathen op keizerli
jk verzeek.vaa alle ouderwerping aan Ilolland, verklarende,dat zy
''voortaan vrj :an alle vrees voor de Graven van Holland als onderzaten dcsRi
jkszullen leven (2),.
(1)rB:o Exxlrs, Iler. FrZ
-.
$'.Ilist.Lib. XXYll1. p.431,432. scnoTzxrs,:9-.Ilist.B Xl.
1)1.360. w>r
sv>:
xotlll:, J'
aavb. çl. Gron.D. lI. b1.629 ,630.

(:)cltartetnb.,
?
;. l'
zriesl. D.1.b1.682=690. DcScllri
jvcr van den Tegenw.Ntaat.v.éRl//
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Alaartlie vri
jheid en onafhankell
jkheitl, op wellketle Friezen zich steetlsberoem- 1433den,zouden doorhenzelven na twintig jaren van ellende vernietigd worden. TzukARo 1482
J.
oXGEMA , Heerschap te Bol&mard , de zoon van GosxzlK en kleinzoon van Jcw

zoloBAlA, welk'e a1sPotestaat in den ltri
jg tegen Hertog ALBRECIIT van W:ù'
**drdzlwas
gesneuveld, had bi
j zi
jn tlootl twee onmonzige kinderen, oosx-ll
t en Alslc,achter-ll8oosi'n.l.
e

gelaten. De Bolswarders stelden deswege het bewind hunner statl in handen van 1479
zuw TJERKS zoxoExz
k, den broederszoon van den ouden oosLlK zoyGzAla
t, en als

van de zwaardzi
jde ofmanskant, tle naaste tot de voogdi
jover zi
jn mintlel
jarigen
neef. Dit mishaagde ten hoogste aan Avzl'
rs, de weduwe van TJAARO JO>GEMA en

moeder van den jongen oostllt, welke de Aoogdi
j en daarmetle het bestuur over
Boleward liever aan bouwE szAAsbzxa
t van Franeker zag opgedragen of aan slcco

zi
jn zoon, die aan hare dochler Lv'
rs, uit haar eerste huweli
jk met zvw H.
&R1>xMA
van Sneek entsprolen, gehuwd was. Zi
j vond aanhangers zelfs onder de leden van
den Raad en bewerkte mel hun overleg te Franeker , dat tle szAkltnExt's lnet

geweltl zvw zoxoEMz
t uit Botemard zouden verdri
jven. Zoddra dezen ditter kennis 22 v.
was gekomen, riep hj- den Raad en de burgeri
g- in de kerk bi
jeen, om te over-Sk-p
rokejm .
leggen, watmen bi
j hetnaderende gevaarzou aanvangen. Hi
j en de btlrgers slon- 1480
tlen in de kerlt; de Raadsleden in het Koor. Een dezer laatsten sprak de

gaderde menigte aldus aan: ))zrw zowoEMA en gi
j alle geede burgers! M'
ijverncmen, datslcco SJAARDEMA met al zi
jn volk herwaarts zalkomen en vragen u derhalve, hee wi
j hierin hetbeste zullen handelen en wat gi
j' gemeenschappeli
jltmet
onsin deze zaak wiltverrigten?'' ))Even als de vader'van zowcEx,
t metmi
jnen vader gehandeld heçft, zullen wi
j met u hantlelen''ishetantweertlvan een man uit
hetvolk , KLAAS xpzs genaamd , wiens vader weleer veel leetls en verdriets van den
outlen oosxalK JowoExx en van eenige Raadsleden ondervonden had.De menigle, reeds
verbitterd op de Heeren , die over het geheelde szAwaoExz
t's meer tlan zuw genegen
waren , geraakte door deze woorden in beweging , de messen werden getrolkken

en de buitentleuren der kerlt gesloten. Zi
j tlie in hetKoor waren,vlugtten voor het
aamtormende volk in de lkosleri
j en wierpen de deuren achter zich toe. Z0o eindigde
tleze vergadeling in de uitersle verwarring,-zont
ler dat er evenwel iemand gewontl

werd. JoxoExx, zi
jne vriende'n en knechten trokken, nadat de oploop bedaartl
en Lande,D.1.bl.184 (t) houdtdezcn briel'slechtsvooreen opstel, ofhoogstenseenebelofte
van voxLoo,om deveorrerten,daarin opgenocmd, door dcn Kcizerbevestigtltekri
jgen, doc!t
llel
gecn hi
jnietvolvoerd llceft,sindshi
jFrieslandonverrigterzakemoestverlaten;ecn gevoelen
dat ons niet van /*114 entbl
bet xoorkomt'
. lleinhcad van d'
itstt4k komthoofdzakeljk evereert
.

met den Lrief van Keizer slllsxrlo.weleer t
len Frierea x-erleend. Zie zilg. Gedv#.d.Fadetnl.
D.lI.St.lI.bl.577,578.
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1433- was, met ontbloote zwaarden in de hand uit de kerk , bedreven veel moedwil in

1482 het huis van den muntmeester, en versterkten zich opIlerem a-etzns in deHoogstraat.
Den volgenden morgen vroeg naderde sxcco szAAaoExA meteene bende van vi
jfhon-

tlerd man, zoowelkri
jgsknechten alshuislieden uit Jrum ,Pingjum ,W itnïarsunt
en andere dorpen. De burgeri
j vloog aanstonds te wapen,om hem afte weren,doclz
liep spoedig weder uiteen , en hi
j kwam zonder veeltegenstand metzi
jn volk in tle
stad. V-eldra verscheen RIEwK HARIFXMA van Sneek metzestig of honderd gewapenden

nabi
jBolsmard, om zowoExA te ontzetten, maar keerde op het eerste schotuittle
stad,naardeplaatsterug vanwaarhi
jgekomen was. Nu trachtten depastoorGALE en
deminderbroeder wAxxz eeneverzoening tusschen szAxhnlxx en zoxoExx te bewerken ;
de eerste echter wilde hiervan niets hooren , zoo lang de laatste nog in de statl vertoefde;metmoeite vergunde hi
j een stilstand van wapenen tot aan den middag. Xid-

delerwi
jlbeproefden de beide Geesteli
jken, zoxou x tot onderwerping te bewegen,
tloch mnesten onverrigter zake vertrekken. Toen hi
j evenwel bemerkte, dat hem
niemand tegen den overmagtigen vi
jand te hulp kwam en hetbestand ten eillde liep,
klom hi
j en zi
jn volk heimeli
jk uit een venster en begafzich naarkfalta-ltuh te
Ij-:r/z,
l
g7:r# in W oneeradeet. Zich 'hier niet veilig aclatende, trok hi
j naar zi
jn
zg'ager PETER xlARxwxxA te Sneek, welke met EBE zowozxA van Raumert en EpE

ussszsszowoExx van Bozum hem onder een talri
jk geleitle op zi
jne vaderli
jke stins
e
n
ha
a
r
en
mondbehoe
f
t
e
n
5
7
O0r
Z
ag
.
SJ
AARDEMA
te Tjerkmerd bragt,
van kri
jgsbleefontlertusschen in Boleward op Jongema-etine,en zi
jn volk lag verdeeld in de
stad metbevel,de burgers gëenen overlastaan te doen. Xaar toen zi
j eindeli
jk uit
gebrek aan spijsverzochten naarhuis te keeren, weeswxz'
rs hun de woningen aan
xan eenigeburgers,die haarvi
jandig waren,engafhun verlofdaarhetnoodigeontlerhoud te eischen. Nadat zi
j hier allesin overdaad opgeteerd en de grofste baldadiglaeden gepleegd hadden, vielen zi
j bi
j nachtook andere hui.
zen aan. De verbitterde
burgers spanden op raad van een priester te zamen , wapenden zicll en vielen onder

aanvoering van zekeren swAzt'
r zA>'op de Franeker bende onverwachtaan,wellte zi
j
ter stad uitdreven. SzAAltoExA bleef nog eenigedagen opIongema-ltulù , maarvertrolt

toen vermomd en in het geheim naar Franeker, eene bezetting bi
j zi
jne schoonmoeder Op de stins achterlatende. Jvw zoxozx: nu onmiddelli
jlt door zi
jne Arienden
weder ingehaald , vestigde zich in het muntmeestershuis en behield, hoewelmetgroote

moeite,verscheidenejaren de overmagtin destad (1).
(1)occo scAnlawsls,bl.225 228. v.THz:oa,Hist.v7.y'
riesl.D.1.b1.27-36. rsno Exxlrs,
Iler.Fris.N ïdf. Lib.XXVIII.p.435,436. scuoTzwrs,Fr.Ilist.B.XI.b1.362,363. wlwswMlrs, Cltron.m. Tviesl. B.X.b1. 295 ,296.
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.

Door scheidsmannen was wel tusschen llem en w zzrs eene verzoening bewerkt,1433-

maarreedsin hetbegin van hetvolgende jaarstondenbeideaanhangen,doorvreemde
k-ri
jgsknechten gesteund, gewapend tegenover elkander. Slcco SZAARDEMA gaf de
voornaamste aanleiding tot deze nieuwe vredebreuk. Hi
j had met hulp van zi
jnen
vader Ilottinga-atina op Nieuwland, welke door zi
jne zusterswoB, de wetluwe
van zAltlcu HOTTZ>OA bewoond werd, versterlkten met eene talri
jke bezetting voor-

1482

zien , die van daar uit OP de Sneelters en Bolswarders roofde. PETER HARINXMA en
zUw JOXGEMA belegerden met eenige andere heerschappen het huisen beschoten het

geweldig. Ilet beleg Iaad bi
jna drie weken geduurd, toen szcco saxasssxx in den spr
20,
,.
oknachteouumrd overrompelde, om den vi
jand daardoor te noodzalten af te trekken. polm.
xaarvsvs. uasxxxxa sneldeterstond meteen gedeelte zi
jnerbendennaarde stadenhet 14-8
-1
gelukte hem , na een hevig gevecht en niet zonderveelbloedstorting,SJ&AROEMA eruit
.

te verdri
jven. Dadeli
jk daarop trokken de Bolswarders en Sneekersnaar Jfommel&,
verbrandden M onnikhuçe, plunderden zoowel de kerk als de woningen der huislieden en trokken metden ri
jken buitnaarhetleger voor Hottzngc-.vzv-w;.. Het geschut
vermogt weinig tegen deze sterltte , weshalve besloten werd de bezetting dopr honger
tot overgave te dwingen. Doch scHEal'
E w zzBE, hoofdling te Grovek
çtg-ns, wellke den
belegeraars te hulp was gekomen, geraakte door listin de magt van swoB, de eige-

naresvan hethuis,waardoor spoedig een verdrag totstand kwam. Hierbi
jwerdonder
anderen bepaald, datde verzoening, hetvorigejaar tusschen Juw JowoxxA en wzzrs 20v.
aangegaan ,in volle krachtzou bli
jven;alle gevangenen van wederzi
jde zouden binnen Qrasm.
twee dagen onder oorveede ontslagen , en de vreemde ltnechten binnen veertien dagen
afbetaald en uit het land gezonden worden ;eerbare mannen zouden allejgeschillen en
schadevergoedingen op een bepaalden tlag vereFenen, en men verpligtte zich , den
vrede ongekrenkt te bewaren en de verbrelters daarvan te achtervolgen. ScuEhwx
w xzBz uit de gevangenis ontslagen, stelde aanstonds q'
JAARD oltoswsl'
nA , een na-

tuurli
jken zoon van norwz SJAARDEMA, en zi
jne vrouw in vri
jheid. Beide had hi
j het
jaarte voren gevangen genomen, hun huisgeslechten hunnegoederen geroofd,hetgeen als de hoofdreden beschouwd wordt, waarom sw oB getraclzthad ,hem in haar

geweld te kri
jgen. Ingevolge de overeenkomst verlieten weldra de vreemde huurbenden ditgedeelte van Frzeeland,waarnu derusthersteld was(t).
Omtrent dien ti
jd lkwam de gezantvoM Loo, vergezeld door zouAw von tjaz:fxs:rgen, Proostvan Goelar,in Groningen terug. Zi
j boden den Raad eene keizerli
ke
*j

(1)occoscwatExsls,b1.229-232. v.THAgOR, Hht.r.Friesl.D.1.b1.36,37. rsso Exxlcs,
Rer.Fris.S ùf.Lib.XXYIII.p.436,437. wlssExlrs, Cltron.w.Friesl. 1) X.b1.296,297.
scuoTAxrs, Fr. Ihst.11.Xl.b1. 364. Chartel'
b. r. Hriesl. D. 1. bl.697.
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14:).'3- huHe aan , waarm dezen het potestaatschap over Friesland tusschen de Lauioers en
ll.c,.:{)

"1~.-I he t f7lie voor ee u\vig en erfelijk werd opgedragen, al de leden des Raads,

DU

en in

het vervolg, tot den ridderstand verheven werden en hun hel regt van gouu en zilver
te munten werd toegekend, onder verbindtenis eener jaarlijksche schatting van tien-

duizend Rijnsche guldens.

De gezanten hadden tevens eene bijzondere volmagt, om

ovcr dit potestaatschap en de bcleening der Ommelanden met de stad te onderhandelen.

Hierbij was nog een keizerlijke brief gevoegd, in welken den Friezen bewesten de

LaltWers onder beclreiging van zware straf bevolen werd , den Raad van Groningen
als Potestaat te gehoorzamen.

Hetzij dat de jaarlijksche schaUing de regering van

Groningen afgeschrikt hebhe , hetzij dat haar de onderneming te onzeker en te gewaagd voorkwam , of dat de Friezen er zieh met nadruk tegen verzettcden , de zaak
althaus liep vruehteloos af en de gezanten keerden met de keizerlijke bulle cn den
aansehrij vingsbrief aan de Friezen terug.
25 v, regering gemagtigd,
Bloeim. d E
d

.1481

e

VOl\I

LOO

wcrd vöör zijn vertrek door da

om te bewerken , dat de Keizer haar de landschappen tusschen

.
e Lauusers benevens Westerwolde In

ems en

vol

erfleen overdroeg, als-

mede zoodanige andere naburige Friesehe landsehappen, alwaar men wegens de woede
en tweedragt niet veilig was, cn dat he t haar vergund wierd deze des noods zelfs
door ge\veld van ,vapenen te onderwerpen,

Doch ook hiervan is niets gekomen (1).

Eenige maanden later werd het langdurig gesehil tusschen de stad Groningen cn
DOUWE

SJAARDEMA

vereffcnd.

bevredigd ge\yorden (2).

llien vindt evenwel niet op welke ,vijze

Rij overleed kort daarna,

SJAARDEMA

is

In hetzelfde jaar belreurde Fries-

land het verlies van verschcidene andere mannen van moed en naam en onder hen
llRUIN

SIERKS,

welke door de Vetkoopers te lForkum was doodgeslagen.

Hij werd

voor den onversaagdsten en sterksten Fries van zijnen tijel gehouden en stond bij de
Schieringers in groot aanzien (3).
Middeler\vijI waren in Oostergo op meuw onlusten outstaun.

De stad Leemoarden

was onder een verstandig bestnur en door bloeijenden handel tot aanzien gestegen. Zij

breidelde den euvelmoed der Edelen, die altijd onderling in krijg waren en de wegen
onveilig maakten, en vernielde de stinzen dergenen , welke den landman plaagden of
beroofden.

(1)

Maar daartegen verbitterden de Leeuwarders ,

UEDO Inanes,

h1. 362.

u-:

Fr1,"s.

ut«

Lib. XXVIII. p. 432·-434.

UOOf

den voorspocd hoog-

SCl!OTA~t'S,

Fr. nt«.

]J.

Xl,

Staatsr. d. Nederl. D. 11. bl. 411-417.

'VESTENDORP,

Jaarb. e, Gron, D. 11.

Staatsr, d. Nederl. D. II. bL 417, 418.

'YESTE~DORP,

J aarb, e, Gron,

IDSINGA,

1>1. 033-635.

(2)

IDSINGA,

h1. 635.
(3)

OCCO SCARLE~SlS,

bl. 234.

u

11.

DES V i\
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moedig ge,Yorden, de omliggende steden en grietenijen, de,YijI zij de boercn , die niet 14.j~-·

]

~.

~.s2

met hen verkozen te handelen en hunne waren elrlers te markt hragten, dwingcn wilden
deze in hunne stad te voeren,

Dreigend verboden zij de Sneekers , hoter of kaas 1e

koopen van de huislieden uit het regtsgebied van Leeuioarden , cn rigtten zelfs te

Slooten eene boterwaag op, van welke zti de voordeelen gcheel aan zieh trokken ; uit
welke willekeurige handclwiize vecl twist ontsproten is (1).

Om zieh tegen hunne

steeds toenemende vijanden te sterken, sloten zij met Tiet;jerl~8tra J7ie1"dedeel een 29

Y.

OOO'st-

twaalfjarig , en met Kornjura en Britsum een driejarig verbond van ,vederzijdsehe nw(~nJ
bescherming tegen alle geweld (2).

Later gingen zij insgelijks een verdrag aan met 1481

Franeher , waarbij men beloofde, elkander in regtvaardige zaken en bij vcrongelijkin- l~.v.
gen of heleedigingen hijstand te hieden (3). Een hunner gevaarlijkste en stoutste vij- ::-;I~ll.
anden was WIJBE JARICHS, zoon van JARIClI JUKKEMA en SJOUK "VlARDA, op het huis
1J'fettflawier te .dkkrum;

Hij roofde te water en to land alles wat der stad behoorde ,

nam op de Sneekermeer en andere waters hare schepen weg, en bragt den burgers
Leeuwarders het heleg voor zijne 2~. Y.
'VIJnstins te Al,~rum, waar toen zijn sehoonbroeder HOMME LIEU'VES JUKKEMA het bevel maand.
onberekenbare schade toe,

Verbitterd sloegen de

voerde. Na eeno weck gar zieh de bezelting, behoudens lijf en goed, over en het huis werd
terstond tot den gron(~ gesIecht (4).

roofJe ondertusschen van daar op

die zieh op zijne stins te Hemolum ophield,

WIJBE,
GALEMA.

van Koudum, terwijl de talrijke hezetting

van zijne derde stins te Woudsend de Leeuwarders op de Slootermeer verontrustte (5).
Maar op het vernemen van het beleg van Metslawier, trok hij met zijn anderen zwager

\VORP

LIEU""VES

JUKKEMA,

WIe hij hulp zocht en vond.
van Hinsumaqeest ,
CAJ\IPSTRA,

JONGE

BOTTO

JEPPE,

van Hemelum naar de Schieringers in Oostergo, bij

Ondersteund door de Edelen

te Ilerneq ,

TJALLING

SYDS

en

FEKKE BOTTINGA

'VILKE RINGlA., IDS TJALLINGA, PIETER

LIEU'YES,

SCHERNE

WIJBE,

en

FEKKE

die hoewel Vetkooper

den Leeuwarders vijandig was , en meer anderen, viel hij den dag na het overgaan van

Metslawier, Leemoarden tel' Noordzijde aan en drong er binnen (6).

Een stads

dienaar is de eerste die tegenstand biedt, maar moet voor de overrnagt zwichten en
vlugt in een huis, waar hij

(1) v,

TUABO!~,

m«.

(2) Charterb. o,

IV.

P1·1~esl.

dapper strijdende door

WORP

JUKKEMA

gedood wordt.

r'riesl. D. I. hl. 22-24.

D. I.

u. 698-700.

(3) (lharterb, o, Priest. T). J. 1>1. 701.

(4) occo
(5)

SCARLENSIS,

'VINSE:UIUS,

(6) occo

hI. 2,32.

Chron.

SCARLENSIS,

1'.

rrz"csl. B.. X. bl. 2gB.

SCHOTA~TS,

Fr.

tu,« B. XI. u 205.

bI. 232.
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14
13
43
82 Terwjl de aanvallerszich door tlestraten verspreiden,worden de bekkensgeslagen,
de horens geblazen en de stormklokken geluid. Alles geraakt in rep en roer. E1k

burger sneltte wapen en valtwoedende op den vjand aan, die weldra teruggeslagen
wordt. Te vergeefs werpthj onder hetwi
jken vuur op de daken,om brand testichten en verwarring te veronrzaken; hi
j wordtvan hetkerl
khofnaarden walgedreven
en ontkomtte naauwel
-nood doordegrachtaan eenen geheelen ondergang (t). Een
weinig daarna op tlenzelfden dag keerden de veroveraars van het huis te M et&lamie'
r
ondervreugdegejuich in de stad terug. Ter herinnering van deze dubbele zege, beslootde regering, dat Jaarli
jnmaand een plegjksop den achten tpintigsten van W i
tige optogt met het sakrament om de statl zou gehouden worden , hetgeen langen

ti
jdin gebruik gebleven is(2).
Door tusschenspraak van goede mannen werden in Slagtmaand de stri
jdende parti
jen verzoend (3). W IJBE zxRlcus benevens wosp en uouxs xulEcwEs JUKKBMA
waren in dien zoen niet begrepen en zett
en de vi
jandeli
jkheden voort. W ohv JvKItzx,t metAUKZ KExxpEs en eenige ruiters drongen zelfs op zekeren dag in vi
jfhuizen
te Leeumarden, schoten methandbussen uit deuren en vensters zoodat niemand het
waagde hen te naderen,vernielden watzi
j niet lkonden metlenemen en trokken na het
bloedig mishandelen van eenige onschuldige kintleren,met den buit terug. 9e regering eischte schadevergoeding van zvKKzxA , die zich echter weinig om hare bedrei-

gingen bekommerde en zi
jne geweldenari
jen voortzette (4). De Leeuwarders bestormden en vernielden nu zi
jnesterke stinste Boxum ) maar BoxKz rElxzsHAztxwxxx
van Sneek bood hem zi
jne stins te Jfoudsend ter woning aan. lliernam hj eene
bende kri
jgsknechten in dienst, plunderde de schepen derLeetlwarders,die zich op
tleSlootermeervertoonden,en belemmerde derwi
jze hunnen handel,datzj tenlaatste
gedrongenwaren den vredevoorvierhonderd goudguldensvan hem tekoopen (5).
Dnch de rust was daardoor in Oo&tergo niet hersteld. W lzBz zwalcus, de ver-

1482 klaarde vi
jand der Leeuwarders, overrompelde des nachts Ileallnga-et4na te PopO t<llfvr en Vorsloeg er DOUWE JELLES SJAARDEMA # den ZWager Van EKE en BOTTM
uzsxzlxoA. Deze wentlden ziclz om hulp tot de regering van Leeutoarden ,die hun

(1)Gedc/è.d.Sohieringeraen refâo/yer.
v,b1.222.
(2)occo sczstzwsxs,bl.233. rvBoEMMIvS, Rer.Fris.#ïdl.Lib.XXVIII.p.438. wlsszxlrs,
(A ron.w.Friest..
B.X.bl.299,300. sclorAwvs,Fr.Rist.B.XI.bl.365.

(3)Cltarterb.r.Fz-ïcdl.D.1.bl.702-707.
(4)Gescn.d.Scltieringers ezlFetkoopers,bl.224.
(5)occo scwhtEwsxs,bl.233. Ygl.vBBo Euzrs,Rer.Frïd.Hist.Lib.XXVIII.p.438. wlsssxlcs,Cltvon.t.friesl. B.X.bl.300. scaorzavs,Fr.# l,
:f.B.XL b1.365.

V A 1)E R L A N D S.
honderd welgewapende mannen gaf, om de stins te heroveren. W IJBZ wachtte hen 1433-

1482

nietaf; zi
j bezetten aanstonds hethuisen rigtten door hunne strcoptogten in de omstreken groote schade aan. Eindelt
jk riepen 1:nE en Hzsszxz JOSGEMA de landlieden
bi
jeen,en door PSTER uAltlxxxA van Sneek metdriehonderd gewapende mannen on-tl7 v.
dersteund
rasm.
,namen zi
j Ilenlinga-stzns stormenderhand in en slechttenhet. Eenigen van 1
,8z
4
tle bezetting werden doodgeslagen , anderen verdronken . de overigen gekerkerd, en

een te Sneek aan de galg opgehangen (1).
Om aan zoo vele geweldenari
jen perken te stellen, den hanllelte beschermen en
het vervallen regt te handhaven , traden'de steden Leeumarden , Sneek, Bolsvard 20 v.

Qrasm.

en Slooten metelkander in een verbond voor vier jaren. Hierin werd onder andercn
bepaald, dat de handel en het verkeer onderling vri
j en veilig zouden zi
jn; wie

roofde, brandde, of eenig geweld pleegde z0u op de daad gestraftworden ; elke statl
zou vonnissen naar hare eigene regten en willekeuren ; men zou zorgen, datin alle

Deelen en grieteni
jen goed regtgeschiedde; de misdadigers z0u men overalmogen
aantasten ; vrede of oorlog zouden alleen met algemeene toestemming der bondgenooten worden aangegaan ; men zou geene vreemde knechten in hetland halen, noch
dulden dat dit door anderen geschiedde ; men zou elkander in geval van oorlog en

tlaartoe aangezocht,ieder op zi
jne kosten, hulp en bi
jsland verleenen,dcch om over
fle noodzakeli
jkheid van dien bi
jstand te beslissen,zoowelals om andere zaken te regelen ,zouden negen mannen benoemd worden, drie uit Leeumarden , drie uitBol&ward en drie uit Sneek en Slooten te zamen , van welke jaarli
jksuitelke stad een

moest aanbli
jven,terwi
jl twee nieuwe in plaatsvan de aftredenden zouden gekozen
worden (2), De eerstenegen benoemden waren,voor Leeumarden:xxzsKlvanxaxxav,
JAKOB JAITZEMA Pn ALBERT CLAASEN ; voor B olsward : HERO GERLOVFS , TJALLIFG ROELOFS

en UASKE noxTzEs; voor Sneek en Sloten z AEslz xox-zs, z>lroxtox soxxEs en

VOKKE vxzEEsuovwzltvan Slooten (3). Debondgenooten verwittigdenterstonddegrieteni
jenLeeumarderadeel,Fermerderadeel,Dantumadeel,Trç
jnmouden,Raardhemderadeel, Berradeel,M enaldum adeel, Eennaarderadeel, Baarderadeelen Utinge- 2,
,v.
radeel van helgeen zi
J' totbehoud desvredes en totwelvaart des lands teLeeuvarden Br1'sm'

besloten hadden,metde vermaning, goeden regelop hetregttestellenen bi
jgebreke
daarvan op den eerslkomenden landdag te Leeumarden zich te verantwoorden. Den

Grietmannen werd gelast, alle geweldenari
jen en ongeregeldheden tekeeren,en z0o

(1)occoscAatExsls,bl.234.
(2.
)Charterh.m.F'-fedl.D.1.bl.710-712.

(3)nccosczatzxsls,b1.236.

_f\

L G E J:1 E E N E G E S C 11 I E ,D E l~ I S

1433- zij hierl.oe niet hij magte waren , zieh tot dc bondgenooten' te wemlcn , welke vnst

1482 voorgenomen hadden 'deze met
. langer te gedoogen (1).
IIoezeer hun de handhaving der rust en tucht ernst was ondervond
6 of welke den Franekers inzonderheid veel overlast aandeed.
(26 ""!.
8 1ocnD.

SCIIERNE \VIJBE,

belegerde

SICCO SJAARDEl\IA

met de burzers van Franeker , de boeren uit den omtrek en eene hulpbendc van
v

1482 Leeuwarden zjjne sterke stins te Engelu1n.

WIJBE

werd door een kogel doode-

lijk getroffen, ,vaarop de bezetting het slot overgaf hotwelk tot den gründ werd afge-

Hg

broken.

was vermaard als een schrander man, even geducht voor zijne vijanden

als goedaardig jegens zijne vrienden. Nu eens als monnik , dan als boer, gemeen ruiter
of hedelaar vermomd, dwaalde hij somtijds door Leeuwarden cn Franeker rond, om
de geheimen zijner tegenstanders uit te vorsehen en hunne werken te bespieden (2).
11ij werd Sclcerne , de geschorene, bijgenaamd, de,vijl hij zieh meer schoor dan dc~
tijds onder de Friesehe Edelen gebruikelijk was ; of misschien wcl omdat hij de kruin
kaal geschoren had (3).
Het schijnt, dat de landvrede vooreerst in Friesland ongestoord blcef en de dagvaarten of bijeenkomsten der zamenverbondene steden behoorlijk gehouden werden (4)

0

29 v.) Op eenen algemeenen landdag van Oostergo en Westergo te Leeuwarden gehouden,
Oogsdt- werd uit hoofde van de groote duurte der levensmiddelen en om hongersnood te voor-

Inaan •

komen, de uitvoer van alle granen en vruchten, van hoter , kaas , vee en brandstoffen
tot Paschen eerstkomende of tot dat het land weder hezaaid was , verboden.

Dit besluit

30 Y. werd echter op den naastvolgenden landdag te Sneek in zoo verre gc,vijzigd, dat
llerfst alleen de uitvoer van zaad belet werd (5).

InaUll d-•

Om dien tijd verlengde Groningen het tienjarig verbend met de Ommelanden in
veertienhonderd drie en zeventig gesloten en dat

DU

ten einde spocdde. J}1en noemt dit

dikwerf het derde of het groote p:erbond , doch het is niets anders dan de woordelijke
vernieuwing van het vorige verdrag (6).

Groot waren de voordeelen, welke uit deze

vriendschappelijke be trekking , uit de betere regtsbedeeling en de handhaving der

(1) Charterb. u, Yr1·esl. D. I. bl. 712.
(2)

OCCO SCARLENSIS,

Rer. Fris.
Fr. Hist.

b1. 238. v.

THABOR,

nu« Lib. XXVIIl. p. 439.

u

tu».

o, f/riesl.

'VINSEMIUS,

u

I. bl. 37, 38.

Uhren, v. P1''iesl.

VgI.

UREO EM~nt)S,

n, X. b1. 302.

SCHOTAI\l;S

XI. 1>1. 366.

(3) Aant. op v. rmuon , Rist. c, Friesl. D. I. LI. 62.
(4) Vgl. Chctrterb. v. J7ri esl. D. 1. bl. 712, 714.
t

(5) occo

ni«
(ß)

'1-'.

SCARLENSIS,

LI. 2,37.

UBBO E1\lMIUS,

Re'J'. Fris.

Oost-Friesl. bl. ,348.

IDSI~GA,

Staatsr. d. iVederl. D. 11. bl. 418"

m«

Lib. XXIX. P, 440. :r:.

llE:"I;\GA,
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lJurgel'lijke vrijheid en der openbare yciligheiLl YODr tlit ge'west ontspruten.

Iloezeer 14,33-1482

de stad Groningen daardoor in bloei en wel vaart was gestegen , bleck uit het bouwen

van den fraaijcn cn kostbaren St. Maartenstoren aldaar, een van de heerlijkste ge\vrochten
der middclecuwsche bouwkunde,

Grootscher nog was het onlwerp , op voorstel van

den Bisschop van Jl1unster, die in onmin met de Embders leefde welke de benedenvaart langs de ,Eems moeijelijk maakte , om die rivier door eene gracht of diep van

Hede langs Beli'ingzvolde in den Dollart af te leiden; hierdoor zou de handel van
G1"oningen op Westfalen gemakkelijker gemaakt cn tevens do Embder tollen ontgaan
worden.

Doch opkomende bezwaren en moeijelijkheden, in dien tijd onoverkomeliik

geacht , slaakten de vollooijing des werks , toen het met groote kosten door moerassen
cn heideveldcn een eindwegs was voortgezct (1).
NOORD-BRABAND.

Terwi]! onlusten en geschillen in Friesland woedden ,

LIl\IBURG.

handhanfden Je Bourgondische

y ersten

in Braband rust en tucht, doch schroomden

ook niet tot dat doel het ge,veld der ,vapenen te bezigen.

Dit ondervond de stad

's Hertogenbosch , toen zij weigerde haar aandeel in eene bede aan Hertog FILIPS 1434
toegestaan op te brcngen. De Drost van Braband werd met eenige manschappen afge- 9 Y.
.1
. te brengen. Maar de b urgers besloten geweld maand,
'\Vijnzon dcn , om ue
onwi·11·1gen tot OlleIer\Verplng
met ge,veld te keeren en waagden reeds den "folgenden dag eenen uitval, doch waren ge- .
noodzaakt na eeno schermutseling, in welke eenigen gedood, ge,vond en gevangen werden, terug te trekken.

Nu koelden zij hun moed aan de stedelijke regering , welke

men van zamenspanning met

FILIPS

Je gehate regenten de poort uit.
gedwongen zich met
gelukte.

FILIPS

verdacht hield, overvielen het raadhuis en zelten
Hierop werd de stad enger ingesloten en eindelijk

to verzoenen, hetgeen door tusschenspraak der Ifertogin

Beide stad en lU.eijerij moesten niet alleen haar aandeel in de bede, maar

bovendien aan den Hertog vijfduizend gouden Filipsrijders voldoen en hem v~iflien
duizend dezer rijders kwijtschelden , welke men ?em had voorgeschoten.

De gevangen

Poortcrs zouden tegen vergocding der kerkerkosten losgelaten en allen, die zieh tegen
den IIertog of ztine hoogheid vergrepen hadden , slechts eenigen uitgezonderd, vergiffenis geschonken worden (2).

Braband deelde

r~jkelijk

in de ellende , wclko de oorlog en het misgewas , de hon-

gersnood en de pest in dit tijdperk over een groot gedeelte der N ederlanden versproidden, 1435De prijs van het koren was tot eene verbazcnde hoogte geste gen , hetgeen in vele steden 1442

(1) UREO E~Dnus, Rer. Fris. Rist. Lih. XXIX. p. 442. InSI~GÄ. ~ Staats!'. d. iVederl. D. Ir.
bl. "*17, 418. Tegemc. Staat v. Stad en Lande, D. 1. hl. 187. WESTE~Donp, Jaarb. 'l~. Gran..
1). 11. b1. 637.

(2)

V. 11EUR::'4 ,

Ilist.

1:.

's Hertogenb, D, I. bl, 316-310e
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1433- het gemeen iu beweging bragt. De honger en pestziekte sleepten eene menigte men1482
.
schen weg, en &S'rfogdrtspyc/z was schier geheel uitgestorven en ontvolkt, zoodat
het gras OP de straten wi
esals OP beemden ofweilanden (19. Hetiseene dwaling,
wanneer eenigen verhalen , dat om dien ti
jd de leenpligtigheid van Brahand,#/J-

1442 land, Z::&4# en Frieeland aan het DuitscheRi
jk doorKeizer EREIIEItIK llI,ten
behoeve van Hertog vlLlps,opgeheven werd (2).
Bl3v. Breda verloor kort daarop door den doad zj'nen HeersxosssEh'
r I, Graaf val)
oeim.x aesa., een man van g'.oot aanzien iu de N edertanden en ,naar m en wil,deeerste

144,,
$

van zi
jn geslacht, die zich aldaar een vastverblt
jf gekozen heeft. Voorheen maakle
de heerlt
jkheid Breda een gedeelte uit van het land van Strt
j-en, waartoe ook
Geertruidenberg , Zevenbergen en B ergen op zppw behoarden. Zekere W ITGER y
de neef en erfgenaam van de H.GZEttTRVII)A, eene dochter van PEpI> van Landen

en deeerstevrouw van ditgewest,regeerde Strç
jen onderden titelvan Graafin de
laatste helftder zevende eeuw. RAOINER, een zi
jner opvolgers, verdeelde in duizend
negen en dertig hetgraafschap onder zi
jne beide zonen. LXMBERT,de ouclste,ontving alsGraafvaa Strl
jen, delanden van GeertrlzïAni:réx, Zerenhergen,Strç
-jett
en de dorpen,welke bi
jna alle in den St.Elizabethsvloed van veerlienhonderd eenen
twintig verzwolgen werden. HEN1)ItIK , de tweede zoon, verkreeg B'
reda,B ergen //)

Zoom ,Seltooten,Loenltot
gt en andere plaatsen,waardoor hj'alsde eerste Heervan

kreda bekenflis. Even a1shetgraafschap Strjen, was de heerli
jkheidBreda een
vrtjen onafhankeli
jk gebied, totdatia elfhonderd negentig en twaalfhonderd twaalf,
Heer oonEvAAlt'
r 11 zi
jn land den Hertog van Braband opdroeg en van hem in regt
leen terug ontving. Het langdurig geschil tusschen de Brabandsche en Hollandsche
Vorsten. die beide OP Breda aanspraak raaakten , wasreedsin twaalfhonderd drie
geëindigd, toen Graaf DIRK VII van Holland zi
jne ware ofvermeende regten moest

afstaan (3). Bi
j gebrek van manneli
jk oir, ging naden dood van Heerll>zwoltlx IV
in twaalfhondertlzeventig,de heerli
jkheid Breda over in hethuisvanLeuven,voorts
in die van Gaveren, Liedekerke,Raseegem ,D'
uzvenvoorde,JR/JtZX:?Zen eindeli
jk
dat van Naasatn door hethuweli
jk van zouwxxt,de dochter van zAx ran Polanen 11, in veertienhonderd drie met ZXOELBEKT , Graafvan Nassau. JAx van P olanen l, Heer ran der Lek , hat
l het land van Breda voor drie en veertigduizend

(1)HAI
UEI Annal.Brab.T.1. p.419. Awoxvxl Cltron.Arcé.p.189. v.HEIIRN,Ilist..
?
J.
74H ertogenb. D.1.bl.320 ,321.

(2)uxauts, Annal.Brab.T.1.p.419. poxTcsIlEuT>r
ltvs, Aer.Burg.Lib.lV.p.97. Vgl.
hiervoor, bl. 13.

(3)Alg.Gedc/z.d.Eaderl.D.II.St.1.b1.189,190.

D ES V A D ER LA S D S.
.. ----- . --.-----

-.---.

. ...

-'-'--

gulden in dertienlaenderd vi
jftig van wILLEM van Dzzïz
pdxropro gelkocht, wien het1433tle llertog van Brahand, welke er door koop in bezit van geraakt was, in dertien- 1482

l
aonderd negen en dertig geschonken had. EIOELBERT l, welke door zi
jne uitsteltende hoedanigl
aeden algcmeen geacht en bemind was, liet na een verstandig bestuur
v.
van veertig jaren, zi
jne uitgestrekte goederen aan zi
jnen zoon en opvolger zxx 'llan ll31
oeim .
LbTasq
vaîz,wellke in Bl.eda a1s Heer gehuldigd werd (1).
1446
De oorlogen van llertog rlLlpseischten steeds nieuwe geldeli
jke offers van hetvolk.
ln Bl.ahand stond men hem eene zesjarige bede van londerd en vi
jftig duizend goutltln ri
jtlers toe, waartegen hi
j beloofde, de Brabandersin dien tiid met geene an- 1451
dere beden ofbelastingen te moei
jen, ten ware de drang deromstandigheden dit
gebiedend vorderde. Ofschoon ditnu volstrelkteli
jk niethetgevalwas,en Bl-ahand in
(Ie diepste rust verkeerde, moesten zi
j hem evenweltwee jaren daarna op het voorwendsel, dat hj zi
jne schulden wilde aiossen,wedertoestaan,om ten laste der domeinen van Braband,li
jfrenlen tegen tien ten honderd en tenbedragevanvierduizend
gouden ri
jders te verkoopen. Zi
j verleenden hem op nieuw eene bede Tan honderd
cn vi
jftig duizend gouden ri
jtlers, onder dezelfde voorwaarden a1st1e vorige,ten belzaeve van den ltri
jgstogt tegen de Turken; (1e bede werd ontvangcn,maarvan den 1457
togt lkwam weinig of niets(2). Voor geld was alles veil l.li.jrzlzlps. Ili
j had gemagtigden aangesteltl,om de grovemisbruil
ten,die zoowelin de geeslcli
jke alswereldli
jk'e
#..#

regtsbedeeling plaats vonden, te onderzoeken en de misdadige regters naar verdienste
te straffen. Doch op aandrang dcrgenen , welke zich schuldig geveelden en den dreigenden storm trachtten te ontgaan, bewerkten deStaten van Brahand , datditheilzaam 1459
onderzoek gestaaktwerd en de llertog een open brief verleende, waarbi
j alle overtre-

(lingen en misslagen, totdien ti
jd toe in de regtsoefening gepleegd,vergeven werden
onder beding,dathem voordie gunsteene bepaalde som gelds veldaan wierd, geli
jk
dan ook geschied is (3). 'z'Ilertogenhosoh, hetwelk daartoe achthonderd tweeen
twintig gouden ri
jders had bi
jgedragen, werd weinig jaren daarna door eenen gewel- 13v.

digen brand geteisterd. Ruim vierduizend huizen , waaronder hetraadhuis met al de Zomel'Diaan(j

stadspapieren en boeken,werden een prooidervlammen. De schade werd op vi
jfton- 1463
nen goudsgeschat(4).
Fzslps overleed en KAREL de Stoute werd in de groote steden van Brahand en 1467

(1)uw Goon,Bescltr.'
t7.Breda,bl.3- 29. xoK,Faderl.''
f-b/r#ew:aD.Vl11.bl.955,956.
(2)v.nErax,Hist.m.'&Kertogenh.D.1.bl.326-333. Vgl.lxicrvoor,b1.23)31.
(3)v.UErRX,Ilist.m.'dIlertogenb.D.1.bl.334.
(4)v.uErnx,Hist.v.),
:Ilevtogenh.D.I bl..336.
.
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82 Limhurg a1s llertog gehuldigd (1). Zjne Bli
jde Inkomnte behelsde met eenige
wt
jziging naar ti
jd en omstandigheden, grootendeelshetzelfde ANatzi
jnvaderbi
jhet
aanvaarden derregering denlandebeloafd en gezworen hatl(2).Vruchteloosderhalvc
had LooEwlzK XI, tle onverzoenll
jke vi
jand van KAREL, gctrachtaan den Graafvan
'

N evers, een vollen neefvan den laatsten Hertog van Brahand die in veertienhonclerd

dertig was overleden, de hertogeli
jke kroon van Brahand te verscllafl
kn, en bi
jna
overal de burgeri
jen voor hem gewonnen (3). Deoproerigebewegingen hierdoorin
Brusael en elders onlstaan , waren speedig gestild geworden. En toen na ItwhEl,sinhuldiging, een hevîge opstand onder het gemeen te M echelen losbarstte, werd o0k

deze met weinig moeite bedwongen (4). Na hetherstellen van tle rustin Brahand
bragt de Hertog zi
jnebenden bi
jeen,om de Luilkenaars,welkeLimburg verwoestten,
te beteugelen en te tuchtigen. Ht
j bereikte volltomen zi
jn doel en keerde als geluklkig overwinnaarin Bruseelterug (5).
Gewigtig waren de gevolgen dezer zege voor den Hertog. Het straFen der Lulkenaars hatl schrik en ontzag voor den man tles gewelds ingeboezem c
l. Geen zi
jner onderdanen waagde het meer zich tegen hem te verzetten; veeleer streefde elk ,

om door onderwerping zi
jne gunsten te verwerven. Bevri
jd van de onrusten zorgen,
w'
elke hem in den aanvang zi
jner regering gekweld laadden, wi
jdde hi
j zich thans
geheelaan hetverbeteren en regelen van hetinwendig bestuur 4an zaken en van zi
jn
Hof. Xet de onverzetleli
jkheid van zi
jnen wil, die zich nooitvan het voorgestelde
doel lietaieiden, voerde hi
jgrooteverantleringen in,die echter bli
jkbaarminderhet
welzi
jn der onderdanen, dan de vermcerdering van den luister, hetaanzien en de
magtdesVorsten beoogden. Hiernp riep hi
j de Staten van Braband en Flaanderen
bi
jeen, van welke hi
j eene bede vorderde, die zi
jhem naar oud gebruik verschuldigd waren: wegens zi
jne komsttotde regering, zi
jn ophanden zi
jnde huwclt
jk met
de dochter des Hertogs s'an York, en zl
jn kri
jg tegen de Luikenaars, t
lie hem in
groote kosten gewikkeld had. Hoe buitensporig ook de eisch des Hertogs ware en

h0e bezwaarli
jk daaraan lkonde Toldaan wordeny zag men nogtansgeen mlddelzich

(1)zxoxvxlCltron.frcl.Dttcum,p.200.
(2)Placaatb. r. Brahand; D.1.L1. 168. Ygl.Zlg. Gesclt. d. Taderl. D. lI. St. 1I.
bl.603-605.

(3)OEBtEASTE,S?
-df.#.DktcsdeWpv?
g.T.VII.p.141-146.
(4)AhoxvxxChron.Dlfc.Brab.p.200. IIIRAECS,Annal.Brab.'
1'.1.p.436.
(5)Vgl.de Schri
jvers lziervoer,b1.40 (2) aangchaald. Vocg daarb'itiII&RAEI;S,JAIA?CJ.Brab,
'f.1.p.430,431.
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tlaaraan te onttrel
tlken en moest, ofschoon mettegenzin,zonderopenli
jk morren ge-11
44
38
32
hoorzamen (1).
9e gestatlige oorlogen V31à KAREL Vol*tlertlen steeds nieuwebuitengewonebeden ,welke
het velk uitputten en wrevel en misnoegen wekten, diezich terstond op het berigt van

zk
''n dood alom openbaartlen (2). Even als in Bruenelen Jntmerpen, geraakte o0k
in 's S :rlpgdz?i/z-c/l t1e m enigte tegen de regering in beweging, welke ten behoeve va'n den overleden Vorst eene betle laacl ingewilligd, die naar haar oordeel, voor
het volk veelte drultkentl geweest was. Xen liep hetstadhuis open ,sleepte de meest

verdachteregenten in de gevangenisen eischte, dat zi
j teregtgesteld zouden worden.L1et
8lv
.
teFREOERIR van Egmond, lleer van Iliselatel'n , en VTETER xy:ltq'wxxo,Heer van Ilees- maaud

mJ-k, die zich juist in de stad besr
onden, trachtten hetvolltte stillen en eene verw 1477
zoening te bewerken. Xet veel moeite gelultte dit eindeli
jk; maar eer hetzoo s'er
kwam , ontstond er een gevecht of oploop, waarbi
j.VERT.
&ISO llet leven inschoot.Z2
0
om cl.De gilden verzochten van Vrouwe MARIA vergiffenis; zi
j moesten zich aan de uit-maalld,
spraak van goede mannen onderwerpen , welke hun eene boete van zevenduizend

zevenhonderd Ri
jnsche gultlens oplegden. Eenige der voornaamste belhamels werden
metden dootlgestraft(3).
Inmiddels was XARIA van S/?
zrg/z
zldïg te Leuren en in de overige voorname steden

tot Hertogin van Brahand en Limburg gehuldigd. Zi
j verleende bi
jhareBlç
jde 5v.

lnkom ste vele voorregten, welke xAxlnxxLlAAx van O/J.r:zlrï
WiJlJ'k belestigtle, doch haar t
ernl.

zoon en opvolgerFllzïpsdekçc/t//zl: weder vernietigd heeft(4). Xaardezevoorregten lkonden naauweli
jk-sopwegen tegen de nadeelen, welke de krt
jg om hetbezitvan
Gelre, hettegenwoordig Noord-Brahand en Lçmburg beroltkende (5). ln hetbl
jzonder leden hierbi
j de slad en Alei
jeri
j van 'J'Hel-togenhoaelt, aan wie deze oorlog,
behalve de schade door het rooven en pluntleren den huislieden toegebragt, eenige

tluizenden gultlenskostte,welke evenwelop lastvan 5IAxIxIIzIAAx en MARIA,bi
jwi
jze 147:
van bededoor geheelBranand omgeslagen wertlen (6). Be onderwerpingvan Gelre 1481
herstelde .
in dit ewestde geschokte rust.

(1)DE:AItAITE,Aïdf.#.DucndeAozfrg.T.Y1I.p.172 175.
(2)Ziehiervoor,131.61.
(3)v.rlEcRx,Ilist.r.'s11ertogenb.D.1.b1.365.
(4)v.nzrsx,Ilist.r.'sHertogenb.D.1,b1.367.
(5)Ziehiervoor,bl.186.
(6)A-,uslinx,11ïJf.'
r.'s.
f.
/e9-1/,
?'enb
'.D.1.b1.373.
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TWEEDE

VAN

DEN DOOD fAN MARIA fAN BOURGONDIE,
TOT AAN

DEN AFSTA.ND VAN HET WERELDLIJK GEBIED DES BISDOrßS VAN UTRECIIT
AAN KEIZER KAREL V.
14S~-15~8.

1482- HOLLAND

EN

15~8..
zlJne moerIer

oan Oostenrijk was slechts vier jaren oud toen hU
B
MAXIMILIAAN nam a1zoo cl e
van OIJrgon d···
1,8 moest opvo Igen.

ZEELA.ND.
MARIA

FILIPS

yoogdij op zieh, welke hem echter de Vlamingen en bovenal de Gentenaars, die
zijne

beide kinde ren in

hunne

vreemdelingen, die hem,
1482 had.

magt

naar hun

hadden, hetwistten ,
oordeel,

zoo lang hij niet de

beheersehten ,

van zieh

verwijderd

In Holland en Zeeland daarcntegen, namen de Kabeljaauwschen , die bijna

geheel het hewind in handen hadden, den hun

genegen Aartshertog terstond in

die

Ondanks hunne

hoedanigheid

te (2),

waren

aan

en

zij ook

in

huldigden

Hoorn

naamste Hoekschen gebannen (3).

hem (1).

plegtige

Deels in het Sticht, deels te Sneek beraamdcn

deze hallingen de middelen, om zieh weder meester van de stad te maken.
echter gesehiedde niet zoo geheim,
van ,

en

hij

vermaande

belof-

op het kussen geraakt en hadden de voor-

of de Stadhouder

ernstig de regering op

LALAING

hare hoede

kreeg
te

zijn.

Dit

er kennis
Doch in

weerwil van alle voorzorgen beklommen de Hoeksehen, sleehts veertig , naar an3 Y.
Ilooim. deren zestig man sterk, onder aanvoering van den Ridder ADRIAAN 'van N aald-

(1) Oude Holl.

m».

Ero'n. Div. XXXI. c. 45.

PONTUS IIEUTERUS,

Re1'. Austriac. I.Jib. 11. p. 65.

(2) Zie hiervoor, h1. 73.

(3) Men vergeI~jke het partijdige en verwrongen verhaal dezer gebeurtenis bij IHLDERDIJK, D. IV.
bl. 242-244, met de Oude Holt. Div. Kron. Div, XXXI. e. 44 en VEI.IUS, Chron, v. Hoorn ,
bI. 123-131, wien WAGENAAR volgt, 1). IV. u, 209-21L
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w7f
''
1-, zAx van Jlïtftftzc/zf:x en twee Schieringer Friezen , zwxlos en HoxAlE I,IEv-1ë
Z82
@)
v
w Es, op eenen xroegen morgen den muur en geraakten sehier zonder tegenstantl 152o

binnen. Aanstonds bezetten zi
j de markt, namen de Kabeljaauwschgezinde regenten
in hechtenis en aanvaardden weder het bewind. De gevangenen werden in eenige
burgerhuizen verdeeld,doch geen van hen, ofschoon vaak door lkwaadwilligen bedreigd ,

werd ter dood gebragt. LALAISO lag meteene kri
k
jgsmagt voorde huizen Harmelen
en ter Haar in het Stieltt, toen hem de verrassing van Ilborït ter oore kwam. Ter-

stond zond l
ai
j zxx van Egmond en rlrxpsvan Y cwxdplcr meteen deelvolksen
poorters uit Haarlem , Del
ft en Ameterdam derwaarts af. De Hoornsche Schout
MAARTEX VELAER,die zich bi
j hen bevond, trok meteenige manschappen vooruit,om
te beproeven, of oolt de stad dooroverrompeling te herwinnen was. Ili
j beproefde
dit tweemaal vruchtelcos en sneuvelde bi
j den derden aanval; zi
jn volk werd op de
s
t
e
l
d.
Do
ch
spoedig verschcen
vlugt geslagen ,en zi
jn lt
jk op de marktten toon ge
.

LALAISO zelf met EoMown en andere Edelen aan het hoofd van zesduizend man voor
Iloorn. Storm entlerhand werd de stad veroverd, welke nu het afgri
l'sseli
J'kste tooneelj20
j 1r.

ookm .

van kri
jgsmanswoetle en partijhaatopleverde. W ie men aantrof werd zonder onder- 1482
scheid van rang ofstand, van kunne ofjaren,onmeedoogend vermoord ofder onbeschoftste baldadigh'eid ten prooi gegeven. Gewi
jde plaatsen bozen geen toevlugtsoord
aan. Twee priesters wertlen uit llun klooster boven naar l
aelklekhuis gcsleept en van
daar afgeworpen ; de een bestierfhet terstonf
l: de ander, schoon na den va1 nog met
een mes door de keel gestoken, behield het leven. Een der voornaamste regenten

werd zoo barbaarsch misl
zandeld, dat men zi
jn li
jk bi
j stukken opzochten metmanden te lluis bragt. Toen de m onrdlust bevredigd was, werden niet slcchts de burgerhuizen , maar ook de lkerlten en lklooslers ledig geplunderd en zelfs de oflkrkelken

den priesters uit de llanden gerukt, terwi
jl zi
j voor hetaltaarde tlienstverrigtten.
Het Cecilialklooster, waar EGMOwD gehuisvest was, bleef alleen verscheond. De geê
roofde goederen werden in schepen geladen, door hetgeheele land gevoerd en half
om niet verkocht. Z0o enbesuisd was men met het roovel) te werk gegaan , dat

te Del
ft en elders verscheidencjonge ltinderen dood tusschen de bedden gevonden
werden, met welke zi
j opgenomen en weggestommeld waren. Vele burgers, die
zich in den aanvang met vrouw en lkinderen uit de stad gered of verborgen hadden ,
werden gevat; eenigen door zAx ran Egmond naar Bakkum gevoerd en aldaar op
llet rad gelegd9 anderen, en onder hen de Schout w xLxaEx KLAAszoox , op de markt

onthalsd; en sommigen, geli
jk de twee Friesche aanvoerders,voor grootlosgeld ontslagen. VAx wAALIIVrIJK en vAx xlbnz
kclll'
zx waren dapperstri
jdende op de wallen
gesneuveld. Vele ontvlugte Geesteli
jken en burgers keerden nimmer terug, maar
vestigden zich elders, bi
jzonder in Frieeland. De regering werd nu geheel naar
llen wi1 des stadhoudcrs veranderd , en ter beteugeling der stad , op 'slantls kosten
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1482- een sterk slot in Koorn gebouwd , op hetwelk rltlps van 'F'
tdl.zdzlctdr met veertig of
1528

vi
jftig mannen van wapenen achterbleef(1).
Eenigeschepen met denHoornschenbuitbeladen,kwamen teHaarlem aan.Dekri
jg,knechten , begeerig naar roof,trachtten hier een oproer te verweklten , hetwelk gelegenheitl zou Terschaffen , om hunne pluntlerzucht te bevredigen. Totdateinde tergden
zi
j de ingezelenen , tlreigende hen even zoo te zullcn behandelen a1s de Hoornsc'hen.

De burgers vlogen terstond te wapen en op deknechten aan,van welke ervi
jftig
t
leels doodgeslagen , deels in het Sparen verdronken werden ; en veel meer zouden er

omgekomen zi
jn, indien nielde stedeli
jlte regenten tusschenbeitle getreden waren,
*

hen in hechtenis genomcn en daardoor voor de woede des volks beveiligtlhatlden.

Hoewel zl
j ùu naderhand ontslagen en pet hunne goederen onverletweggezonden
werden ,ltostte deze beweging echter der stad twaalfduizend gulden , welke den in-

wonersalsboetedoorden Stadhoudermetgeweld werden afgedwongen (2).
Door de inneming van Iloorn en de ongevoelige verandering der regeringteGouda,

vasnu geheelKolland Kabeljaauwsch gewortlen. De oorlog methet Hoekschgezinde
Utrechten Jmersfoort duurde nog voort,ofschoon MAXIMILIAAX bi
jzjne inhuldiging
tlen Hollantleren belooftl hatl, t
laaraan spoedig een einde te maken (3). Erverliep
1483 nog een jaar vöör (1at dit gewenschte ti
jdstip door de onderwerping van Utreeltt
aanbrak , tot vreugde der Hollanders, welke ten behoeve van vreemde belangen

in dezen kostbaren kri
jg waTen gewiklteld geworden (4). XAXIMILIAAX had inmitldels, door de Vlamingen gedrongen, zi
jns ondanks den vrede metFrankrl
jk te
Jtreeltt geslotcn. Hierbi
j werd alseen derhoofdvoorwaarden,zi
jn dochtertje MARGARETUA van Opz'ldzlv-pr
jà, nu omtrent drie jaren 0ud, aan t
len twaalfjarigen Daufjn
KAREL verlnoftl, wien zi
j de graafschappen Jrtoh , Bottrgondzë, Zumerre, Char/l/z-z-, Boulogne en meer andere ten bruit
lschalbragt, welke dadeli
jlk in de magt
tles Konings moesten gesteld worden,docl
z bi
j niqtvoltrekking deshuweli
jks,in het
..

bezit van haren broeder rllzlps zouden overgaan. Indien'
Llps daarentegen kintlerloos
,vl

overleed,zouden zt
jne stalen op haarof harenakomelingen versterven,onder verpligting, dat zj tle landen met name Holland en Zeelandn bj de oudevrjlzeden en
(1)Oude #5//. Div.Aro.&. Div. XXXI.c.44. Iil'onk
j'k van 1481-1483 in MATTIIAEVS,
H nc/ecf. r. 1. p. 473,474. sxol,R er.Batav.Lib.XI1.p.175. vEurs, Chron.1l.Iloorn,

1.
)1.134- 139 en deaant.van cE>TzNaldaar(198).
(2)Oude11011.Div.Kron.Div.XXXI.
szsxsxEnx,Bat.zrcadïc,bl.2J
'4.
(3)Kronb'k van 1481-1483,bl.460.
(4)Ziehiervoor,1)1,112-.135. Verg.wàuxyzz:,D.lY.bl.214-221,224-231-
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voorregten zoutlen bewaren (1). X AxrxrtlAzkx m oest sxAltotltETxlA.naar Ft-ankrl
jk11
45
828
laten vertrekken aan welk H0fzj opgevoed zou worden;en spoedig werd de onder- ztjv
troKuw plegtig voltrokken (2).
oogstlnaalld
ort daarna overleed LooEwxzK XI, die door zi
jn minderjarigen zoon KAREL VlII 1483
.

werd opgevolgd. Madame BE BEAVJEU, de zuster en Voogdes van den onmondigen Koning j stookte hettwistvuur in K laanderen aan. De woelzieke Gentenaars,

steeds ongezind MAXIMII-IAAX a1s Voogd van den jongen FILII's, wien zi
jin hunne
bewaring hielden, te erltennen, hadden de voogdi
j aan eenige voorname Edelen
opgedragen, die hetbewind over Klaanderen, in naam van tlen jeugdigen Vorst,
aanvaardden. Loo ras derhalve de ltri
jg met Utreeht was geëindigd, bragt tle 1484
Aartslaertog te M eeltelen zl
jne benden bi
jeen, om de Ylamingen met geweld aan
zich te onderwerpen. Hi
j,vermeesterde Dendermonde,Oudenaarden, Geerteherge
en het kasteel te Kallo, uit hetwellt de Gentenaars gedurig J ntwerpen bestookten. De Graaf van Apzzlpzlf, de oom van KAREL VlII en weleer in dienst van
MAXIMILIAAX , verwoestte aan het hoofd van zestienduizend man de omslreken van
Bru&ael, Gcc:i:dà en Ilalle) de gevangenen wertlen zonder genade aan de boomen

opgehangen (3). Sluie,Bruggeen Gentrustten kleinevaartuigen uit,dielangsde
Hollandsclae en Zeeuwsche kusten stroopten en roofden. Xet een aantal dezer scheep-

jes, we1 bemand en van geschutvoorzien, landden zt
j op lFaleheren,verrasten en 16v.
plunderden K '
lze.gLngen ,datnog onbemuurd was, bragten tlen Schout w ocl'Eh van Bl
ocyig
m.
j4
D omherg met verscheidene burgers in de kerk om het leven , en keerden na het
afpersen van zware brandsclaattingen en losgelden , terug. W aleheren werd door den

Aartshertog van bezetting,en Kllq
çt
klngen van muren en vestingwerken voorzien (1).
Doch deVlaamsche zaken namen spoedig eene andere wending. Slug-s geraakte in de

magtvanMAXIMILIAAX,Bruggeverzoendezich methem ,en eindeli
jk wasGent,geheel 8v.

uitgeput, genoodzaakt hethoofd in den schoot te leggen. FlLlps werd hem overge-Heoimt

leverd en hi
j alsYoogdvan zi
jnen zoon en Regents'an Flaanderen erkend (5).
(1)powl'
csulvTEurs,Iler.Hzfdfrfcc.Lib.l1.p.66.
(2)oE coxlxEs,Memoil'
es, Liv.VI. Clz.9. Oude #pll.Dir. Kron.Div. XXXI.c. 50.
l
xolTcsnEr'
rEl
krs,Re1..Austriac.Lib.lI.p.68.

(3)otlvllrl DEI.Axzl
tcuE,Memoires,Liv.lI.Ch.Xl.p.623-629. Oude11011.Dir.Arpl.
Div. XXXI.c.55 ,57. M. syol,A er. B atav. Lib,XlI.p. 176. PoxTrsHEUTERrS, Aer.J astriac.
Lib. lI.p. 69 ,70.

(4)poxTrsIlErzEars,Rer.l?
z,
sfrïcc.Lib.Il.p.71. MEIGERSSEnGII,Cltron.r.Zeeland,D.I1.
bI. 304 ,311,312. v. wllx op wAGExlzn, D.lsr. bl. 59- 62.

(5)otlvxElt ny:z-à xwacuE, Memoires,Liv. lI. p.629-635. Oude Holl.Div.Arpl.Div.
XXXI,c.57. I'elTnsIIEIP
TEAI;S,ller.Wldfrïcc?Lib,ll,c.8,9.p.74,7J.
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1482-- De onderwerping van Gent bevestigde het gezag van MAXIMILIAAX in de lnederlan1528

den. Maarnog schitterendersteeg hetaanzienvan dien Yorst,toen hi
jteFrankfort

1486 aan den Jfdfzz op den zestientlen van Sproltltelmaantl tot Roomsch-Koning verlkoren
en den negenden van Grasmaand te Akevtgekroontl werd. Onderscheitlen Nederlanflsche Etlelen uit de geslachten van BltzoEhooE, EoMoxo, BaoxKuops'
r, cxr
rs, vz
ts

SNVIETEN en anderen waren bi
j deze plegtigheden tegenwoordig;en eenigen van lzen,
ontler welke de jonge Hertog KAREL van Gelre,werden tloor xzkxlxllzlAxx tuct de
ridderli
jke waardigheid vereerd (1). Bi
j zi
jne terugkomst verhiel hi
j Egmond tot
een graafschap, waarmede de lzeerli
jkheid Pttrmerende voor alti
jd vereenigtl werd,
ter gunste xan zAx van Egmond,dien hi
jtweejaren te voren in plaatsvan LALAI>O
totStadhouderoverHolland en Zeeland gesteltl had (2). Xeeralgemeen belangrjk
waren de veranderingen in laet zeewezen. Tot nog toe rustten bi
jzol
adere steden
en persanen op eigen kosten en naar goedtlunlten schepen uit, om den vi
jantl
afbreuk te tloen, waaruit vele ongeregeldheden en moei
jeli
jkheden ontsproten, tlaar
niet zelden zoowelvrienden a1s vi
janden uitgeschud en allel.
leigeweltlcnal'i
jen straffeloos geplaegd werden. ge maatregelen hiertegen doer vroegere Vorsten genonaen , waren ontoereikende bevonden , weshalve thaus op naam van AIAXIMILIAAN

8sr. en van rllzlps bi
j een bevelschrift verboden werd, schepen l'
en oorlog

YO''W- t.usten dan met goedk-euring en onder toezigt '
van den Admiraal, tlie nu en
maand

1487 voortaan 'sVorsten Luitenant-Generaal over de zee en de strantlen zi
jn zou. Aau
zi
jn bestuur en beheer werd het geheele zeewezen toevertrouwd; alle misdaden,
wanbedri
jven of buitensporigheden op zee of aan de stranden, hetzi
j in ti
jd van
vrede of van oorlog gepleegd, moesten door hem in naam van den Vorst beslist

worden, terwi
jl hi
j nevens zich eenen Stedehouder ofplaatsbekleeder en Raad konde
aanstellen,om hem in hetbedwingen der zeerooveri
jen enin alleswatzeezaken betrof,
llehulpzaam te zi
jn (3).
Xiddelerwi
jlhad de spanning tusschen de Hoven van Frankrl
yk en vau Bottrgondiè,uitden verleenden onderstand tler Franschen aan F laanderen ontstaan, op nieuw

tlen oorlog ontvlamtl, welke eenigen ti
jd voortduurde, doch weinig belangri
jksopleverde. Na eene zwarenederlaag der Nederlantlersbi
j Betltune,waarKAIIEI,vanGelre
door de Franschen werd gevangen genomen, moestMAXIMILIAAX uit geltlgebrelk zi
jn
(1)otlvlER I)z I,x MAacuz, Memoire',Liv.lI.Ch.13.p.635. Oude 11011.Dir.Kron.Div.
xxxl.c. 59. poxTrs sEIlTE*Us, A er. A ustriac. Lib.lI. p.76. wAGEwAAR, D.lV. bl. 235,236.

(2)wzsxxAwR,D.IV.bl.233.
(3)Groot Placaatboek,D.lV. bl.1208- 1215. Vgl.I):zall:, Gedc/l.r.lt.Ae#crl.Zee'
wezel,D.1.b1.43- 60.
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legeraftlanken enaan vredesonderhantlelingen denken (1). Om dien tl
jdwasAnhlxAx1481-

de F ïlcz
?:x , Heer van R aeeingem , een der voornaamste belhamelsin de laatste Gent- 1528
sche beroerten, uit het kasteel te K ilvoorden, waar XAXIMILIAAX laem gekerkerd

had, onlsnapt en in Gent teruggekeerd. Daar en in Brugge brengthijde gemoederen in beweging,en strakszi
jn beide steden in vollen opsland. De Roomscla-Koning 1v.
.

Sprok-

zelfs wordt te Brugge door de burgers in hechtenis genomen , velen van zi
ln gevolg jcluj.

en van zl
i'ne aanhangersdeelen in hetzelfde lot; eenigen worden op eene gruweli
jke 148t3
wi
jze gepi
jnigd, anlleren gedood. Zonder vrucht worden vredesonderhandelingen te
M eeltelen , Gent en Brus&el door de afgevaardigden van de Staten der N ederlan-

den,geopend; vergeefsis de vermaning tlesKeizersen der Duitsche Ri
jksvorsten,om
4en gevangen Vorst te verlossen en de muitelingen te straffen; vruchteloos zi
jn
de betlreigingen van vele Nederlandsche steden , om den Roomsch-ltoning met

geweld uit zi
jne gevangenis te bevrijden, Xeer dan dïtalles vermogen, naar het
schi
jnt, de bulle van Paus IlxocElrlrs VllI, in welke t1e slaking van MAxIxILIAAX op straffe van den ban geboden wortl!, en .eene andere aan (le Staten van

Henegoulren met last# de Vlamingen, bi
j weigering, daartoe metde wapenen te
dwingen (2). Immers kwam thans een verdrag tot stand, waarbi
j sxwxlxlx-la
kwx van 1 v.

hetbewind over F laanderen lil-dens de mïnderl'al-igl
aeïd van vlslvs, afstand deed en D10Pi''',

beloofde,het vreemde kri
jgsvolk binnen vier dagen uitF laanderen en binnen eene
week uit al de Nederlanden te verwi
jderen. De Atrechtsche vrede van veerlienhonderd twee en tachtig zou onderhouden , de bloei deshandels deor hetmatigen der

tollen en hetbrengen van eenparigheid in hetmuntstelsel bevorderd, en jaarli
jks irr
Wt
jnmaand eene algeleene vergadering derNederlandsche Staten in eene der Brabandsche , Vlaamsche of Henegouwsche steden , ter behartiging der gemeenschappe-

lt
l'ke belangen gehouden worden. Nu werd de Roomsch-Koning in vri
jheid gesteld, 16 A'.
wien men tot sclaadevergoeding xoor den opstand, vijftigduizend goudgultlens toe-Bleeitn.
kent
le. Ht
j bevestigde het vertlrag dooreenen plegtigen eed, hetgeen op zi
jn bevel
ook door de Staten der overige N ederlanden ,en van den anderen kantdoor F laan-

deren geschietltle. Fxrlpsvan Kleef moest voorhem te Gent,en deHeervAw woLKzxsrslx metden Graafvan Hanau te Brugge borg bli
jven voor het nakomen des
vertlrags,hetwelk mede door Bisschop oAvzn van s/zfrg/zl#z'l'en andere vandenaaste

moetlerli
jlte bloedverwanten desjongen Hertogsrllzll'sbezegeld was(3).
(1)poxTrsHErTERUS,Rer.Wvdfrïcc.Lib.lI.c.10-12.p.76-81.
(2)Zie'sPausen bullein nllrElu>:lkul'sPiècea # ltappui relatires tk l'histoire de xwxlxltxEx
d'Atttriclte,NQ.VlIl.p.472.Brux.1839.

(3)ptxvlEl rsI,A xzllcHE'
,Memoirn,Liv.lI.p.636 639. Oude#/!/.Div.Arol.Div.XXX.I.
l1.DEEs. 3 STrx,
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Keizer ,,asnEalx lIIhad intusschen Hertog tLBltlrcnv van Sak&en meteene kri
jgsj zelfvolgde spoedig en sloeg het
magt afgezontlen, om zi
jnen zoon te verlossen. Hi
beleg vnor Gent,hetwellt Fransche iaulpbenden had ingenomen. Xen vindt verhaald ,
dat MAXIXILIAAN zi
jnen vaderdringend verzocht,den kri
jg,uithooftle van hetonlangs
bezworen verdrag met de Vlamingen , te staken, maar dat de Keizer, dit beneden

zi
jne waardigheid achtende, den Roomsch-Koning op eenevergadering te M eehelel'
t
van dien eedlietontslaan (1). Uiteen echtgedenkstuk daarentegen wordtafgeleid,
dat5I.
&xIxILIAAs bi
j hetnaderen van hetkeizerli
jk-e leger, oordeeldenietlanger aan
het hem afgeperste verbond gehouden te zi
jn (2). zekerishet,dathi
j op (le Vlamingen ten uiterste verbitterd was,en zi
jne plegtige belofte hem weinig ernstgeweest
is (3). Naar een ander berigt, wendde xxxlxllzlAxx voor, dat hi
j niet bedoeltle
het verbond van Brugge te scllenden , maar als Roomsch-Koning slechts de regten

des Ri
jks op Klaaltderen tegen de Gentenaars, wellte deze nieterkennen wilden,
naetdewapenen te handhaven (4). Hoeditzt
j, rlLlI,svan Kleef, diezichte Gent
als gl
l'zelaar bevond, het opvatten der wapenen als eene trouwbreuk beschouwende,
stelde zich aan het hoofd der Gentenaars en noodzaakte door zi
jn beleid de belege5v. raars totden aftogt. Hi
j werd hierom doorden Keizerte Antmerpen in den ri
jksban

llerfst-gedaan en van eer en goetl vervallen verlklaard. Ditverbitterde hem slechts te mecr,
lnaand

1488 en l'ôt'
lr het jaar om was, had laî
jnevensF laanderen bi
jna geheelBrahand tegcn
nlz
kxlxlslwkx in beweging gebragt,in weerwilderDuitsche kri
t
jgsmagt,welke de Keizerbi
jzi
jn vertrek,onderden Herlog van Sakeen had achtergelaten (5).
Den Hoekschen ballingen en voortvlugtigen uit R olland verschaften de beroeringen

in F laanderen het uitzigt van op xxxlnxrLxAAx, wien het geweldig tegenliep, en

zl
jnebewindslieden zich te wrelten. Sintlshet overgaan van Utrecht in veertienhonderd vier en tachtig, hadden zi
j omgezworven en vruchtelooseene wapen- en verzamelplaats in de nabjlaeid van Ilolland gezocht, om van daar uitdatgewestz0o te
c.60. PowTlTsTIECTERIJS,A er.J ustriac.Lib.II.c.8.p.81.Lib.111.c.1 10.p.82- 90,wi
elz

IILOEIDIJI
t in hct verllaal van dezen merkwaardigen opstand,doch welke eigcnli
jkniettotde
geschiedenisvan ons Vaderland behoort,gevolgd heeft,D.lV.bl.254 268.

(1)Oude #/1/.Dir.Kron.Div.XXXI.c.61.
(2)IUGEXAAR,D.1V.bl.243.
(3)v.wlzxop AVAGEIAA.R,St.1V.bl.67,68.
(4)I'
oxTlr
sHEUTERUS,1;e1..Azldfrïcc.Lib.111.-p.92.c.XI.
(5)otxvlsROEI,wMwacllE,Liv.Il.Cl
z.XI7.p.640. Oude 11011..1?.r.K roit.Iliv.XXXI.C.61.
pawzcs IIEliTsIIrs, llet. zlM,
s
'&-?
rcc. Lib.111. c.11, 12,
HARAEI:S, A nstal. Brab.T- 1. p.477, 478.

Se?. B atav. Lib.XlI.p. 176.
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water als te land te bestoken. Thans stond rlLlps van Kleef hun t0t dat einde1482-

Sl

1528

aisin Flaanderen af, hetwelk zich voorhem verklaard had (1). Aan hun hoofd
wasJonker raaxsvan Brederode, gesproten uit het oudste grafell
jlke stamhuis, in
den schoonsten bloei des levens, ontlernemend van geest, vol moed, en wetenschap-

peli
jlt ontwiklkeld aan de hoogeschool te Leuren, waar hi
j tien jaren had doorgebragt(2), Terwi
jlzi
jn oudere broeder, dewreed mishandelde wwluaAvsx van Brederode, naar de gunst van MAXIMILIAAX streefde, verklaarde hi
j, even als rlLlps
van Kleef,dathi
jde wapensvoerde tegen dienVorsten den Keizerten behoeve van
den jongen Hertog rzrlps (3). Den geheelen zomerdooi had hj uitSluh'op de
Vlaamsche en Hollandsche stroomen gestroopt en verscheidene, waaronder vele Leidsche

koopvaardi
jsehepen opgebragt. Doch in het najaar rustte hi
j eene Aloot van achten
veertig schepen uit met omtrent tweeduizend z0o Hollandersals Vlamingen bemand,
en zeilde door een onbevaren diep , sedertIonker Franeen Gat genoemd, den mond 18 v.
d

Slagt-

er M aae in. Door heti
jsverhinderd verderdan totbi
j D elft&haven op te varen ,maallfl
stapte BREOEROOE hier aan wal en trok met achthonderd en vi
jftig man langsden 1485
schiedamsclaen di
jk naar Rotterdam , llet doel van den togt, welke stad lli
j dien
zelftlen nachtverraste en, naarhetschi
jntzonderbloedstorting, in sveinig ti
jd geheel
bemagtigde. Den volgenden morgen kwamen de overige sclzepelingen binnen , het

stedeli
jlk bewind verd vcrandertl en de stad in allen spoed versterkt. Ontlertusschen
vloeitlen daar de Hoekschen van alle kanten zamen en stroopten alem het platte lantl

af, zelfs totonderdemuren dersteden. Op een dezer strooptogten geraakten zi
j in
gevechtmet de Schiedammers, sloegen er zes dood en lkeerden mettwaalfgevangenen

nevens den buitop de ongeluklkige landlieden behaald,terug. Later echter leden zi
j
cene gevoelige nederlaag door den hooftlman w lzrEwuolts'
r, wellte met eene bende

kri
jgsvollt te Scltiedam in bezetting lag, en hen had aangevallen, terwi
jlzi
j in den
omtrek roofden en plunderden. Aangespoord doorFREOERIK rcn Zeoender, Baljuw
van Sehoonltoven, wien de Kabel
jaauwschen van zi
jn ambtontzethadden, besloot
(1)Jonker Fransen Oorlog,b1.72. OudeIloll.Dï'
z,.Kron.1)1v.XXXI.c.62.
(2)z. x rEvnls, de Orig. etAeé. Gest. D. D. de:uEoEl
,0pE, in MATTUAEIAnalect.T.1.
p.644,721,733. Jonker .
/f
è-cwdel Oorlog,b1.74,267,268- 274. D e Aeder/ccg vattrRwxs
van Brederode, een gedicllt uit llet laatste gedeelte der 15de eeuw , opgenolnen in de A ïevwc
ïkkrken der A ccfdc/lcwwg''ran Nederl.Letterk.te Leiden , D. 1. St. lI.1)1. 147 , en de aant.
b1.158. powTrsIIErTERUS, ller.W '
ltdfrïcc. Lib.111. c.19. p.102. Naar J.A xzEvols, t. a. p.
b1. 644 ,721, was rRlws van Brederode den 4 van Sprokkelmaantl 1465; doch volgens delt

Schri
jverxan JonkerFrcldczlOorlog,b1.73,den 21v.Lentemaand 1466 geboren.
(3)M'AoEslàly,D.lV.b1.2l5,246. zltoEnolzx,D.15/.191.272,273.
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1482- BREOERODE tot eenen aanslal op die stad. Duizend man op onderscheidene bodems
1528
- ..
4
; v. ingescheept, lksvamen onder bevel van zAx ran Actzldztlt/â in den donkeren avon
W in- voar Seltoonhoven , doch moesten met achterlating van meer dan tweehonderd gesneutt?rm .
1488 velden , een twintigtal zwaar gewonden , van het meeste stormgereedschap en van
1
8Y.
Wi
n eenige vaartuigen aftrek-ken. Zl
j wreeltten zich kortdaarna doorhetplunderen en in
-

term.brand stelken van Del
ftaharen en Sehoonerlo. JAx van M ontfoort verraste het
27
v. slot te ly oet-den , sleclats door één man bewaakt, ofschoon het voor tlen sleutel van
N
vintcrm. Ilolland gehouden werd. R otterdam , Jyoerden en het slotIk
h selm onde,dat ins-

geli
jlks wasoverrompeld, waren de wapenplaatsen der lloekschen, uitwelke zj Holland en Utreeht m et moord , brantl en verwoesting vervulden. De steden namen

talri
jlke bezetting in, versterkten zich en hielden scherpe wacht tegen deze roofzuchtige bentlen,welke alom schrik en vrees verspreitlden (1).
l8 v. Xen tracl
zlte met>'RANS van Brederodein ontlerhandeling te treden, maar zi
jne

4t'uW-buitensp
l1'z
ltand
arige eischen maakten ellte poging tlaartoe vruchteloos(2). Xet eenparige
.

1489 stemmen wertl derhalve op eene dagvaart, welke MAXIMILIAAX te Lezden hield, eene

algemeeneheirvaarttegen Rotterdam bepaald (3). Doch men slooteen halfjarig bestqnd lnetde afgevaardigden desIleeren van M ontfoort,datevenwel spoedig verbrokep is(1). In weinig dagen wasteDelft,deverzamelplaatsenwaarzichdeRoomschKoning bevond,eene aanzienli
jke magtvan gewapende poortersuitverschillende steden
bjeengevloeit
l. De burgersvanD ordrecht,den Srïd!,F laardingen en Gouda zoudcndestroomen afsluitenenbewakcn;dievanHaarlem ,Delft,Leiden,Amaterdam
en andere steden wertlen binnen Scltiedam gelegd. De M aas was met schepen be-

en Rotterdam van de lantlzi
jde naauw ingeslotcn. Het getal der belegeraars
bestontl uit zeventienduizend vierhonderd voetknechten en twee en twintighondertl

ruiters, belzalve de Etlelen met hun gevolg en het buitenlandsche kri
jgsvolk binnen
D ordrecltt, laethoofdkwartier van MAXIMILIAXw. De zorg van het beleg was toevertrouwtl aan 's Konings Opperslalmeester MAAKTEX van P olhain , een Zeeuwsch Edel'

(1)JonkerFransen Oorlog,b1.76-109. Bi
jlageE.b1.308. DeNederlaag rct
'
zralwsran
%

Bvederode, b1. 149- 153, 156. Oude 11011.O ïr.K ron. Div. XXXI. c.62. R. sxol, R er.#zdfcr.Lib.Xll.p. 177.

(2)DeNederlaag ran FaAxsran Brederode,bl.156.
(3)Een ti
jdgenoot verhaalt, datop datpasteLeiden zich ))een groteregenbogeopenbaerde
Jn de lucllt staencle omkeert mit beyde den eynden tegen dcn hemel; ende (lat ronde tegen der
airde: dair alle die heren ende menich m ensche of verwonderden.'? Oude # 0//.D iv.Ar/zl.
Div. XXXI.c. 63. Zie ook Jonker Fran&en Oorlog , bl. l15.

(4)De Nederlaag ran Fnzlsran Brederode,bl.173.
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m an ,Heervan Baarland en terF v-J.v:, thansKapilein van H olland , en aan den Stad-1482houder zxx ran Egm ond ) twee bedieningen, welke sinds langen ti
l.d tloor verschil- .1528

lende personen belkleetl werden (1). Ondertusschen had BREoEhobE, op het eerste
berigt dat M.
&xIMlLIAAx in H olland was gekomen, R otterdam uit de omliggende
tlorpen van levensmiddelen voorzien , de verdedigingswerken versterkt, de wachten

verdubbeld cn tle stad in slaatvan beleg gesteld (2).
Door stoulheid en dapperlaeid paogde :
nlt>roElvons te vergoeden ,wathem aan magt

tegen tlen vl
jand ontbrak. Hj deed van ti
jtl tot ti
jtl uitvallen, die echler door de
waakzaamheitl der Sclziedammersmeestalongelulkkig slaagden (3). Evenzeer mislukte
zi
jn aanslag op Sehg-edam zelf. Hier waren Kleefsche huurknechten in bezetling,die
mettle burgers,ncvcnswelke zi
j dienden,geweldig overhoop lagen. Eenigevanhen
hielden laeimeli
jk versland metBREIIEROI)E,welkehettwistvuuraanstooltte,en beloofden hem de stad in laanden te spelen, wanneerhi
j zich op eenen bepaalden ti
jd vertoonde. Doch hunne voorbarigheid veri
jdelde den toeleg. Xisleid door zeker geschreeuw ,welk zi
j voor hetafgesproken teeken van aanvalhielden,tastten de verra- 14 v.

ders één uur te vroeg launne medebezettelingen aan die hen ,welke vergeefs naarSp
kkcrlom.
,
hulp van BREOERODE uitzagen , onder beleid van AVILLEX van Bosltu'
izen en na eene 1489
hevige schermutseling, overvleugelden , doodden, gevangen namen of OP de vlugt
dreven, juist toen de Retterdammcrsnaderden, die nu onverrlgterzalte terugkeer-

den (4). Den volgenden dag zouden twee ge:angen Hoekschebevelhebbers,zoazs
van Brederodeen ztwoltzEsLEPELTAK,uitSeltiedam naarDel
ftgevoerd worden. Om
hen te ontzetten , werden uitRotterdam zevenhonderd man afgezonden ,wellke in een

bloedig gevecht aan de Seltze nabj Delft metde talri
jkerbenden van Eoxowo,de
zege belaaalden , zonder evenwel hun doelte bereilken , daar de beide bevelhebbers
dien nacht l
angseenenanderen W0gvervoerdwaren (5). Eenigen tjd lalertrachtte

lyltEoy:ltonz insgelt
jl
ks Gouda door verraad te bemagtigen. Reeds in hetvorige jaar
hadden de Hoekschen zulk ecnen aanslag tegen die stad gesmeed, welke toen ontdekt

cnmeteenigehalzen geboetwas(6).Thanskwam hundeStadhoudervA>Eoxown voor,
(1)JonkerFransen Oorlog,b1.115- 120,134- 139. v.M'ux op 4vA.oxwàAR)St.lV.b1.68.
(2)Jonker Fransen Oorlog,bl.109- 112.
(3)Jonker Franaen Oorlog,L1.122- 127.
(4)Jonker Fransen Oorlog, bl.127-157. Oude #///.Div.A'pp.Div. X&XI. c.63.
a.sxox,R er.B atav.Lib.XlI.p.177.

(5)Jonker Franaen Oorlog,bI.161-16J.
(6)wzlzwAxR,D.lV.bl.251.
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eenige verdachte burgers liet opliglen en vi
jfdaarvan het hoofd voor de voeten
leggen (1).

Ondertusschen was R otterdam steeds enger ingesloten ; men wilde (le slad uithongeren , en de toevoer zoo te land als te water werd afgesneden. Doch de vier groote
schepen, welke tot dat tloelvoor de haven post gevat hadden , m oesten weldra voor
hetgeschut der belegerden zwichten ,die kort daarop door het bemagtigen van Oee1-6 v.
Lente-ecltke, waar de belegeraars sterk verschanst waren , zich ook eenen weg te land
maand

juw van Delftland, Ahlxo FaAxmszoox van der M eer,onbe1489 Opent
len (2). De Bal
wustvan huane overwinuing ,trok hen denzelfden dag met zeshonderd man tegém oet,
tlocll moest na een hardnekkig gevechtvan drie urcn vlugten , vele dooden, waaron-

der een zl
jner zonen, en honderd vt
jftig gevangenen achterlatende,die latertegen
zwaar losgeld geslaakt wertlen. GeheelD eljtland, 'z.Graoenltage zelfs,Ilaagamhaoltt, Rlinland, M aaaland, Klaardingen werden op geweldige brandschattingen
gesteld,en de dorpen waar men die nietonmiddellj
tk voldeed, uilgeplundert
l en aan
t1e vlammen opgeoierd. Alles wat blziten de besloten steden lag was blootgesteltl
aan den moedwilder Hocltsche benden ; de kloosters en gestichten op hetplatte lantl

voorzagen zich deswege tegen grootgeltl van brieven van vri
jwaring, van welke n0g
cen,aan deabdi
j vanRL)'nœszlrv verleend,4roorhanden is(3). Faz
txsvan Brederode
zag zich hiertloor in staatgesteld tothet voeren eener vorsleli
jke levenswi
jze. Overdaad en prachtzaten bi
j zi
jnemaalti
jden aan de hoogerhantl;en zi
jn verbli
jf wasde
zetelvan aldevermaken, welkede weelde dier dagen opleverde (1). Zi
jne vrt
qbuiters stroopten langs de kusten en bragten geheel N oord-Rolland en W eet-Frzesland
in beweging, waar alom in de steden en dorpen , pit vrecs voor eene landing, maat-

regelen van verdediging en bescherming genomen wcrden (5).
De bezettingen van W oerden en Montfoortvolgden hetvoorbeeld van Rotterdam.
zi
j maakten niet slechts alle wegen en wateren in datgedeelte van Ilolland en Utrecht onveilig, maar stroopten zelfs t0tin Jfest-Friesland, en bragten vele welgestelde burgers, die in hunne handèn vielen ,door het afpersen van zware losgelden ,

(1)JonkerFrcldep Oorlog,b1.185-187. Oude#0//.Dir.Kron.Div.XXXI.c.64.
(2)Jonker Frczldes Oorlog,b1.157- 160,165- 170. DeNederlaag mcl >'
nzxsvan Bredez'pdc,bl. 154.

(3)Jonker Frannen Oorlog, b1.170-185. Bjlage D.b1.306. DeNederlaag van rnzxs
ran Brederode,1)1,. 151- 153. Oude H oll. D ir. Aros.Div.XXXI.c. 64.

(4)DeNederlaag mcl rawwsran Arcderode,b1.157.
(5)vEtlcsjCltron.r.Roorn,b1.143,144.
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tot tlen bedelstaf. Baldadig vernielden zi
j tle Goudsche sluistusschen Zwammerdam 14
18
528
en J lplten , en belemmerden (Ie vaart door het laten zinken van vaartuigen met stee-

nen geladen. De onophoudeli
jke klagten der uilgepttte landzaten spoorden Eoxowo
aan,om met BREDEROOE o.'er een verdrag te onderhandelen;dech fle Li
jeenlkomstvanIu2e4
Anteweclerzi
jdsche afgevaardigden,totdateinde in hetdorp Kapellegehouden,liepvruch-ltlaayltl
t
-'k zAw van Kroonenhurg en 1489
eloosaf(1). Kortdaarnaverrasten zAx van A'
ctd/#tt,!
y,
vasosallt van z:p,wo r , met achthonderd man uit Rotterdam in vaartuigen afgezon-

den, des naclats Geertruidenherg , van waaruitzi
j de omstrelten van Breda, doch 31
niet altijd straffeloos, plunderden en brandschatteden. Ecrlang echter ontruimtlen zi
jlLe
ntlttc
llp
'
tf
tl.
weder de stad tegen tweeduizend schilden, die hun,eerzi
j vertrokken,de burgers zyx
van Breda verschaften (2).
tiraslzl.
.

Inmiddelslaad 4e voorspoed van Bll>ro>rltooz'swapenen tlen moed der Hoeltschgezinden
in Iloorn verlevendigd. Hunne stoute taal verwekte eene kleine ollschudding , welke

door de ti
jdige komst des Statlhouders, zonder iemand ie moei
jen ras gedempt
Ev
e
nz
ee
r
mi
s
l
uk
t
e
ee
ne
t
we
ede
pogi
ng
der
Rot
t
er
da
mme
r
s, om Scâiedam
werd (3).
ng, van den aanslag verwittigd, trok hen te gemoet ttn
te verrassen. De bczetti
niet vcr van de stad viel een hevig gevecht voor ten nadeele der Schiedammers,
welke tachtig gevangcnen achterlieten. De Rotterdammers zetten de vluglenden na,
4 v.
doch het vuur der wallen noodzaalkte hen af te trekken. Op den hertogt liepen Bloeiutten af, en legden llet schoone dorp J hhenhroek in ntannd.
zi
J* het Land van F /prxd en P '
de asch,dewi
jlde inwonersweigerden het geroofde graan methunne wagenste ver-

voeren. Over Geervlzet en E laardingen ,welk op brandsclaatting gesteld werd,bragt
men het koorn in Rotterdam , alwaar gebrek lzeerschte. Hierdoor aangemoedigd ,
weiger(le BaEozRonz met Eoxowo in vredesonderhandelingen te treden. Doch W oerdelt 115'.

Bloci-

en Montfoort,spaarzaam van leeftogtA'oorzien,sloten teBodegraven metden Stad-maand.
houder eenen wapenstilstand s'oor drie maantlen (1). Egxowb,overden tegenstand
der Botterdammers verbitterd, trachtte nu hen deor geweld te dwingen. Xet eene

groote magt van vollt en schepen tastte hi
j lletblokhuis nabi
j hethoofd gelegen,
aan, tloch werd tweemaal dapperli
jk afgeslagen. Terwijlmen hier streed, waren in 2 v.
de stad alle geschikte vaartuigen i
l'lings ten oorlog uitgerust. Stralts geraakten zi
j uitZo
mermaantl.
de haven en in gevecht metde vi
jandeli
jke schepen, dïe tevensfelgeteisterd door
(1)Jonker Franaen Oorlog,b1.108,188- 190,196.
(2)JonkerFransen Oorlog,L1.192- 194,197. Oude # 0//.Dir.Kron.Div.XXXI.c.64.
(3)Jonker Fransen Oorlog, bl. 194-196. Oude .5 0//. .D g'I'. K ron. Div. XXXI.
vzurs,Cltron.r.Iloorn,bl.144,145.

(4)Jonker Fransen Ool'
log,b1.198-203. Oude 11011. Dïr.Kron. Div.XXXI.c. 65.
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1482- het geschut op het bloltlzuis en langs de wallen , in den nacht met verlies van drie
1528 b
.

odemsen vele(looden naarkbkltledaln vlugtendeafdreven (1).
Twee tlagen later werd deze nederlaag schïtterend in eenen scheepsstri
jd oI)de

Lek gesvrokel). Het steeds toenement
l gebrelt aan montlbehoeften had de Rotterdam-

mers genoopt, dewi
jl in de omstreken steeds minderte stroopen viel, om zich te
water met hunne aanl
aangers in Utrecltt en in Gelre in verbintling te stellen. T0t

dat doel staken veertig vaartuigen metveertienhonderd man, zoo burgers alssoldi
j4 v. trekltentlen , onder bevcl van JAx van A ctzl#dtlï
g-i en andere hooftllietlen van Rot-

Zomer-terdam af en ankerden des avontls bj Streefkerk. Xaar in den vroegen morgen

Izlaalld.

1489 van den volgenden dag zagcn zi
J. onverwachts voor tlen wint
l eene vi
g.andeli
g.k.e xjotjt
opkomen, welke de hunne in getal en grootte van schepen , in m enigle van velk en

zwaarte van geschut verre overtrof. Xet geli
jken mocd maar nietmet geli
jlt geluk
Mrordt drie uren lang hevig gevochten. Verscheidene Rotterdammer schepen waren

reedsgenomen,ofvoor het grofgeschutvan den overmagtigen vi
jant
lbezweken,toen
de overige (loor den vloed t0t digtonder Sehoonhoven aftlreven. Hier moesten zi
j
een geweldigen aanval der gewapende burgerss'erduren, die eene vreesseli
jke slagting ontler hen aanrigtLen. JAx van Atzcl#zf
7l
/: ontsnapte metdrie lzonderd vi
jftig
-j
man te naauwernood aan land en vlugtte naar M ontfoort. Een grootgetleelte der
*

overige manscl
aap bleef in het gevecht, ofwerd gevangen en met de veroverde schepen zegepralent
l naar Dordreeht gevoerd. Slechls zes l
aoplieden m et vierhonderd
m an lkwamen in eenige ltleine vaartuigen tlienzelftlen midtlag in R otterdant, waar

zich eenealgemeene verslagenheid verspreidde (2).
De smart werd eenigzins gelenigd toen de Ridder vxx Bitozltuvlzlx , met
driehonderd ruiters uit JFoerden herwaarts gekomen , het behoud des Heeren vaa

A ctz/tflzlï
g'à en zl
jner bi
jhebbende manschappen berigtte. ln overeenslemming met

7 v. d
Zomer- e Hoekschgezinden te Utreeltt, werd nu een aanslag op Gouda ondernomen; doch
maand m en was in de slad op zi
jne hoede,en vAx BRozKurlzEx teleurgesteld, begafzich
m et zi
J'ne ruitersnaar V oerden en van daarnaar Mont
foort. Ondanksden gesloten
wapenstilstand met rosxoxn, werd hier het plan gesmeed , om Lezden , door verstantlhouding van binnen en met de bezetting van het huis te Poelgeest gesteund
te overrompelen. Duizend man ,aangevoerd door vAx BaoEltllclzEx , zAx van A ccl#-

mù'
k,uE>naIK vanBrederodeen den Heer vanMont
foortbeklommen tegen midder-

(1)JonkerFrczldcn oorlog,bl.203-205.DeNederlaag ran 'RANsranBrederode,bl.159,
alwaarditgevccht,ongetwi
jreld ten onregt,op den dcrdcn van Bloeimaand gesteld wordt.
(2)JonkerFrczl:cx Oorlog,b1.207-214. DeNederlaag ran Fl
tzysran.
rredcp'ptfe,b1.159.
Ouh S///.D ir.Arpl.Div.XXXI.c.65. ssox,Rer.Batav.Lib.XI1.p.178.
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2nacht den muur bi
j de Z'
i
#
jlpoort. Reeds waren de voorsten ontler het geschreeuw 1148
528
van B'
rederode.
1 M ontfoort.
? in de stad gedrongen, toen zi
j methunne stormende jav
.

makkers teruggeslagen en genoodzaakt werden af te trekken. Het slot te P oel-Zomermaand
geeet echter werd aan MowTFooR'
r overgegeven, wellte van daaruit het omliggen- 1489
de land aiiep , 1ot de Stadhouder van Ilolland hetten laatste met geweld veroverde
15 v.

en verwoestte. BztoEKuclzzx en BlAEnEltonz trokken met omtrent vi
jfhonderd manzomernaarRotterdam (1).
maand.
Hier begon de leeftogt h0e langer zno schaarscher om te knmen, en de hon-

ger zich in eene vreesseli
jke gedaante te vertoonen. Een Londerdtal zoo groote 17 v.

a1s ltleine vaartuigen ,met twaalf honderd man werden des nachts in alle stilte naarzomer-

JFoerden, om mondbehoeften afgezonden. Doch bi
j den terugtogtdoordeveenen,m2and
.

'

werden zi
J te Korten-oord , een halfUUr gRaDS van M oordrecht, door xAxlxxrlaAws
opperbevelbebber vAx''PoLuAIx metvierentwintig honderd man aangetast en na eenen
ongeli
jken stri
jd van vi
jf uren ten eenenmale verslagen. Slechts driehonderd man

kwam van de twaalfhonderd te Rotterdam terug; vijfhonderd vi
jftig waren metde jyv.

bevelhebbers KoRwELrs van Treelong en Kohxzrls BE LEEI;w op de plaats gesneuveld Zomer-

lf verdronken*, en driehonderd vjftig nevenszAN van Xccldofji en raEoEaxx van m2ZXtl
@

Zevender gevangen genomcn. Dit verlies aan manschap noodzaak-te rltAxs van Wr:d
19v.

erode,Overecltie,dathi
j bezethield,te verlaten9om de posten in en nabi
j de stadZomcrm aand.
ekunnen dekken (2).

t

K*
Rotterdam was nu van allen toevoer volstrekt afgesloten en werd door het nt
lpendste gebrek gekweld (3). VAx Pox.uAzx trachtte echter de afgebrolken vredesonderhandelingen in het dorp Kapelle te hervatten, en ontsloeg zAx van Arccld-

m'
L
jk voor een gering losgeld, om dat doel bi
j BREPEROOE te bevorderen en dezen
Hi
jwerd hiertoe
inzonderheid aangespoord doorde poortersder steden Dordreeht,Raarlem ,D el
ft,
Ldden, Jmeterdam , Seltl-edam en den Wrïdl. 'Zi
j waren nu bi
jna zesmaanden
Tan huisgeweest,en hunne zaken hierdooraanmerlteli
jk verachterd. Daarenboven was
tot de overgave der stad, onder bi
lli
jkevoorwaarden,tebewegen.

'

wegens het stilslaan van den handel, het koorn en alles naar evenredigheid hoog in

pri
js gestegen,en tevenshetgeld doorhetopbrcngenvan zware oorlogslasten,schaarsch
geworden en ver boven de innerli
jke waarde gerezen. Totovermaatvan ellende weiT

(1)Jonker Fransen Oorlog, b1. 218-221. De Nederlaag 17,. yazls vazt Arelroge
b.
l.174- 180. Oude Soll.Dir.Ar/Al.Div.XXXI.c.66.

(2)Jonker Franaen Oorlog, b1.221-#228. De k
Yet/,
erlccg ran l'qAss rqn Aregerof
/e
b1.159,180. Oude # ///.D ir.hron.Div.XXXI.c.67. v.wIzw op wzcvyzzx,st.IV.bl. 68.

(3)DeNederlaag rczzrRàxsvan Aredcrpde,bl,161.
11 Dszs. 3 STrK.
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1482- gerde MAxlxlxzrztAx de ruitergelden en schattingen in penningen te ontvangen, die z0o
1528 h
oog opgevoerd waren , en zette,op raad des Abts van St.Wdrlïx , onverwachts en
plotseling de munt een derde af, helgeen, naar bet algemeen gevoelen, allengs had

behooren tegeschieden. Een tjdgenootverzekert,datditdenlande meernadeeltoebragt
dan devorigelangdurigeoorlogen(1). Zekerbaardedeze geweldigeen plotselingevermindering wi
jd en zi
jd misnoegen en groote ongeregeldheden. De schuldenaarsdronjen
metgeweld hunne schuldeischers de betalingtegen dehoogstegeldswaardeop,vöôrdatde

ti
jd verschenenwasjendeschuldeischersgingen hunneschultlenaarsuitdenweg,verscholenzichvoorhen,ofwiefpenhenmethungelddedeuruit(2).XAXIMILIAAwSambtenaren
daarentegen wilden, op zi
jnen last, geene penningen meer aannemen dan totde
laagstewaarde,opwelke zt
jeensklapsgebragtwaren (3y
'.Hetgereede geld werd uitgevoerd waar men het hooger aannam , inzonderheid naar Gent en Brugge, welke
demunt zoo hoog hielden als hun zelven goeddacht. Ook ontbrak hetniet aan ontvan-

gers,die zich in deze omstandigheden ten nadeele der ingezetenen verrjkten (1).
Nooit had eenig Nederlandsch Vorst zich zpoveel gezags met betreklting totde munt
aangematigd a1s MAXIMILIAAX, en zullts in weerwil van het Groot T'
rfrïlegïe van

Vrouw 51ARIA, hetwelk hi
j plegtig bezworen en zich daardoor verbontlen had, het
geld noch op-noch af te zetten buiten raad en goeddunken derStaten (5). Later
voerde hi
jmet toestemming der Vlaamsche steden,'eene nieuwe regeling op de munt
in,welke ook doordeoverigeNederlanden werd aangenomen (6).
Op het ernstig verzoek van de afgevaardigden derHollandsche steden ,dattochspoe-

dig aan den vernielelltlen binnenlandschen kri
jg een einde mogt gemaakt worden,
vermaande hen vAw POLHAI>,datzi
j nog slechts een korten ti
jd de lasten desoorlogs
23 v. zoudendragen ,hun verzekerende,datdeRotlerdammersafgestreden en zelvevan hunnen
Zomer-naderenden valovert
uigd waren
maand

(7). Reedsden volgenden dag bood bi
jden beleger-

1489 -

(1)Oude#/11.Dir.Ar/zl.Div.XXXI.c.69.bl.403. Dekroni
jkschri
jvermerkthierbi
jnaïl
op : nhet is dicwils bevonden , dat den raet van geestlicken lieden en prelaten en sonderlinghe
die religieuse monicken in materien ende dinghen die hair state nyet en bctamen, quaden spoet
ende w ertganck heeft: want God en heeftse tot sulken niet gheroepen.''

(2)poxlvsIlzrTzlœs,ker.Hzldfrfcc.Lib.111.p.102.
(3)JonkerFrcndeglOorlog,b1.238.
(4)JonkerFran&en Oorlogj bl. 232,233. Oude # 0!/.D ir.Ar/s.Div.XXXI.c.69,72.
vEuvs,Cltron.#7.Iloorn,bl.146,147.

(5)TEwZTER,Taderl.Aùf.rerk.D.1.b1.161. Ygl.lliervoor,bl.63.
(6)GrootPlacaatb.D.1.b1.2578-2605. De briefis van'den 14 v.W interm.1489.
(7)JonkerF'-codeAlOorlog,b1.236-238.
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den in naam van xAxlxlrzlAAx schrifteli
jk vergiffenis aan, indien zi
j onderde gehoor-1482zaamheid van hunnen wettigen Heer terugkeerden. De burgers,kampende methonger 1528
en gebrek , van alle kanten ingesloten , zonder uitzigt op ontzet en voor het.ergste

beducht wanneer zj langer volhielden, bewogen rRxws ran Brederode, de stad bt
j
verdrag over te geven. Dienzelfden dag nog werden de voorwaarden van overgave
in het dorp Kapelle geteekend. BhEoEaool zou de stad met alle geregtigheden

aan den Koning of zi
jn veldlleer overleveren en haar binnen zesdagen met zi
jne
manschappen in volle wapenrusting ruimen,doch de kri
jgsbehoeften en oorlogsvaartuiac
ht
e
r
l
at
e
n.
gen
Hr
j moestalzi
jne gevangenen ontslaan;en hetzou elk derinwoners 25v.
vri
l-staan,methem de stad te verlaten ofaldaarte bli
jven. Twee dagen daarna kwam Z
omermaantl
de' Statlhouder met zeshonderd man uit Orerecltie in R otterdam . FztAws van Bre- 1489
derode ontving hem vriendschappeli
jk, en ging des anderendaags den Heer vAx

poLuAxx plegtstatigtegemoet,wien hi
j de sleutelsderstad overhandigde. Besnamiddags s'ertrok hi
j met duizend en vi
jftig man in achttien groote vaartuigen, welke
soxoxo hem had aangeboden,naar Slug-& in Klaandeven alwaar hi
j vierdagen later
behouden aanlandde (1). V.
&x poxunAlx veranderdeterstond deregeringinRotterdam ,
cn de hoofdschout AVILLEM ran A:fzzl:rz'l
z?cttl, dic m et vrouw en ltinderen naar Zee-

land gevlugtwas, geraakte wetler in llet bezitzi
jner vorige waardigheid. Joltzsvan
Brederode,de gewezen Stadvoogd 'van Rotterdam , en Axnltll:s LEPELTAK , welkeonder

raassran B'
rederode,wien lli
j in hetbemagtigen dierstad behulgzaam geweestwas,
eene bevelhebbersplaats bekleedde, beide in eenen aanval op Sehzedam gevangen ge-

nomen,werden nevenswARMBOI;T wAhxBocrszoox, die door Jonlter Faaxs,wien hi
j
desleutelsderstad overhandigd had,totBurgemeesterwasaangesteld,teDeytopenljk onthalsd. Ook ondergingen eenige Hoekschgezinde burgersde doodstraf,ofschoon
zt
jzich van alledadell
jkheden onthouden lladden (2).
De Hoeltschen vonden tbans nergens veiliglleid dan binnen Sluh'in K laanderen ,

Jf/wz
///rf'en W oerden. FxLlps van Kleef, welke niet in het vredeverdrag van 1v.

SIAXIMISIAAw met de Vlaamsche steden begrepen was, had Slttg.. versterkt, we1be- ma
Mra
i
jnnd.

(1)Jonker Fransen Oorlog, bl.239-247. Oude#0//.Dir..Ikron. Div.XXXI.c.66. ln
strijd metdezeschrijvers,verhaalt de bli
jkbaarKabel
jaauwscl
agezindedichtervan deAederlccg
rczl vnAws van Brederode,b1. 161, dat BREDEROOE
))Rotterdam liet staen en Levet gheabandoneert
Met groten confuysi twelck was scae.
En dat:
Veel van synre coorde syn mithem utgestreken
Op een maendach smorgens ter sester ure.

(2)Jonker Fransen Oortog)bl.248,219. wàGBwzàn,D.l7.b1.258.
31 +
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8 vroedende, dat men hem daar niet ongemoeid zou laten (1). Destad wasopgepropt
metvlugtelingen uit K laanderen ,Brahand,H olland en Zeeland, en meer dan ooit
welvarcnd. Fztwxs van Brederode ontmoette er verscheidene aanzienli
jkeHoelkschtn,
en vernam uit zix ran A tzcl#zt
J(
,
7-k , welke hem spoedig derwaarts gevolgd was, dat
VAX BltozKuulzzx naar Gelre en HENORIK van Brederode naar Utreeltt waren vettrokken , om hunne aanhangers en begunstigers tot het bevorderen hunner belangen
aan te s
poren (2).

Xiddelerwijlstroopten de Sluissche vri
jbuiterslangsdellollandsche
kusten, staken W i
jk op Zee in brand en keerden meteenigeveroverdeOostzeeschepen terug. Een hunner kapers, op wellten zich raAxsvan Poelgeeetbevnnd, wertl

doorde Enkhuizersgenomen (3). Debezettingen vanMontfoorten W oerdenstroopten tot voor de poorten van Jmeterdam , Haarlem en Lezden. Zi
j trachtten d'
es
nachts Naarden te overrompelen , doch werden afgeslagen. Xet geli
jk gevolg tasl12 en
.
28v. ten zi
J m et zeshonderd man Oudewater aan , maar legden onder hetterugtrek-ken ,

Wi
jn
nd
-podegg-aven, stolu:
ma
a
jj'k en eeuige sloten in de asch (:). Aan deze g.
eweldenari
jen

1489 m oest een einde gemaakt worden. Hertog Alzzltyrcu'
r van u
çtzi-z:zz, door xAxlxlLlz
kz
kx
1490 tot algemeen Stadhouder der N ederlanden aangesteld, sloeg op sterk aanhouden der

Edelen en steden,in hetbegin van Bloeimaand betbeleg voor Montfoort. Na vier
maanden sloot de zwaar en blocdig belegerde stad een verdrag, in hetwelk tevens
de overgave van W oerden bedongen werd. De Burggraaf verzocht vergiFenis van

xxxlxlLlAAx en den Aartshertog rlrvlps, waarop hi
j weder in het bezit van M ontfoortgeraakte,onderverbindtenis,den Hollandschen ballingen aldaar geene schuilplaats
te verleenen. Nu hadflen de Hoek-schen geen vast puntm eer in Rolland , waar zich

allesnaarden wildesRoomsch-Koningsschikte (5).
Ondertusschen had raAxs nan Brederode te Sluh acht en dertig schepen m et
twaalfhonderd koppcn bemand in zee gebragt, over welke hi
j zelfonder den eigen-

dunk-eli
jk aangenomen titelvan:AlgemeenStadhouder vanKolland,ZeelandenFrien2v. land in dienstvan den jongen rlczps, hetopperbevel voerde. Na het plunderen en
llooim .verwoesten 'van D uçveland , Over
#akkeeen hetLand nan Slrfj:x ,trok hj metzes

en twintig oorlogsvaartuigen voor Goeree, ofschoon die plaats en de geheele heerlt
jk(1)wztulzla,D.1V.bl.250.
(2)Jonker Frczlt
çczzOorlog,bl.248.
(3)wzGExkAlt,D.lV.bl.260.
(4)JonkerFransen Ool'
log,bl.250,251. OadeIlolt.Di,
p..
Eron.Div.XïX1.c.68.
(5)Jonker Franse.
n Oorlog,b1.252-255)316. Oude11011.Dïr.Kron.Div.XXïl-c.70.
v.ssnt, Aer. Batav. Lib.XII. p. 178.
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heid van Koorne vri
jwaringsbrieven van hem had. Zelfs eischte hij de stad,wel-11
B2
528
ke geheelvan lkrt
jgsvolk ontbloot was, in naam desAartsherlogs op, doch ontving'
tot antwoord, dat men zelf we1 in staat en gezind was de veste voor FxLxps te bewa-

ren. Terstond liet hi
j de stormtuigen aanrukken en de stad zeven uren achtereen
hevig beschieten. Xaar de heldhaftigheid der burgers en bovenal de moed der vrouwen ,welke de bestormers met ltokende pek, teer en brandende hoepen van tlemuren

afweerden,zegevierden eindeli
jk en de Hoeltschen moesten meteen aanmerkeli
jk verliesaan volk aftreklken. Ouddorp werd toen doorhen geplunderd;ook legden zi
j in 9v.
denZmi
jndrechteehenW àard en om Dordreeltteenigehuizen in deasch,waarnazi
jIlooill..
1IX,
vertrokken,om dekansop Seltoumen tebeproeven (1).
De StadhoudervAx Eoxown,51'elkein hetbelegvoorAlontfoortvan deze vi
jandell
jkheden berigt onlving, spoedde zich naar Dordrecltt en bragt daar eene vlootvan
zes en tachtig Hollandsche en Zeeuwsche schepen mct drieduizend man bt
jeen.
Onverwachts tastte hi
j met deze scheepsmagt in het Gat van Broumerahaven de
Hockschen aan. Omtrent twaalf uren des middagsbegon de ongelt
jke strjd, welke
met gell'ke woede zes uren werd vnortgezet, toen bi
j het vallen van het water, z,v.
zestien Hoeksche schepen aan den grond en buiten gevecht geraakten. BItzbE-llooim.

sobz sprong met het grootste gedeelte van zi
jn volk nabi
j Serooekerke aan land
en verweerde zich dapper tegen de benzen des Sladhoutlers, die hem op den voet

waren gevolgd en steeds versterking ontvingen. Eindelt
jk aan hetvoorhoofd en in
cen zi
jner beenen gewond,werd hi
j voor dood door hetvolk weggedragen datnu aan
het vlugten slaande, afgemaakt of gevangen genomen werd. JAw van F cc/dof
g'k

zettenog eenigen tl
jd den scheepsstri
jtl voort, doch toen drie zi
jnerbodems in den
grond geboord en zeven andere na eene hardnekkige verdediging veroverd waren ,

ontweek hi
j metslechts negen schepen en omtrentvierhonderd man naar Zierikzee.
Hier werd hi
j doorgelaten en ontsnapte9 dewi
jlde inwonersvoor EGxown, die hem
de
nazette, poorten sloten hetgeen zi
j laterduurmoesten boeten (2). Naeen vermoei
jenden togtvan vi
jfdagen,lkeerde vAx FAALOwIJK onderhetgekerm der gewon-l
'
?
A'.
l%
ooim.
'

den ,met het rampzalig os'erschot der vlootin Sl.
uQ terug. Een groot getalHoekschen

wasin hetmoordtladig gevechtomgekomen, maar ook aan dezi
jdedesStadhouders
waren vele Edelen en mannen van wapenen gesneuveld. Onder de gevangenen be-

hoorde BREBEROBE zelf. Hi
j werd naarD ordreehtgevoerd en in den toren opgesloten,

(1)JonkerFrcsdcl Ool-log,b1.25> 260. oude#:11.Dir.Ar/n.Div.XXXI.p.71.

(2)Zie den zoenbrief van dcn 20 v.llooimaand,1492bl
j BoxuoRxop AEIGERS:SRG, Chron.1.
Ze4qnd,D.lI.bl.& 3- 336.
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- alwaar hj aan zi
jne wont
len bezweek (1). Zi
jnebeide neven wALltAvzx en AlToox
11v. tan Brederode, werden m et verscheidene andere gevangenen door hetzwaard als land-

Oogst-verradersgestraft(2).

ma
a9
nd.
14
0 De langdurige en kostbare belegering van R otterdam , de afzetting dermunt en de
drukkende lasten hadden Ilolland uitgeput. De levensmiddelen waren door eenen
ongunstigen oogst en het belemmeren van den zeehandel en de scheepvaart door de

Sluissche kapers,geweldig inpri
jsgestegen.Velenvoedtlen zich derhalvemetdraf,raapzaadskoeken en ander beestenvoeder. Alom namen armoède en gebrek schrikbarendde

overhand. TeLeiden werden wekeli
jksaantientluizendbehoehigenbrooduittweedeelen
garst en een deel haver, zooals toen veel in gebruik was, uitgedeeld;in J matcrdtizzè
waren er nog meer, en te Spp'
rzz tweeduizend. De oorlogslasten werden niettemin elke
maand ten scherpste ingevorderd, hetgeen hetmisnoegen ten top voerde.De Kennemers,

Vrest-Friezen en W aterlantlersmorden openll
jk , cn uit onvermogen weigerden velen
de betaling. De Stadhouder trachtte hen met geweld tot het opbrengen te dwin10 v. gen , strafte twee der weigerenden metden dood en nam eenen
. in heclatenis. Dit
Grasm.bragt door geheel Kennemerland en W est-Frieeland de lantllieden in beweging.
1491 Bi.
.
J gewapende hoopen rulkten zi
J naar Hoorn en Z lkmaary om daar de btzrgers

in hunnen opstand mede te slepen, verklarentle, ))dat zi
j niet meer geven konden,
en zich liever dood wilden vechten , dan van honger omkomen.'' Te J lktnaar plun-

dcrden en vernielden zi
j het huis van den Rentmeestervan W eet-Frzealand KLAAS
Itoav, welke door zi
jne listige schraapzueht zich den algemeenen haathad op den
halsgehaald (3). Hj zelf was totzi
jn geluk in den Ilaag,maar een zi
jner dienaren werd dpodgeslagen. Om den voortgang van den opstand te stuiten , zag Eoxoxo
zich gedwongen , de heëng van het ruitergeld vooreerst te staken. UitHaarlem kwam en gemagtigden naar J lkmaar, om de onstuimige gemoederen tot bedaren te bren-

gen. Xen erkende,datl
aunne klagte over de drulkkende lasten billi
jk was,en stelde
hen tevreden met eene dagvaart in 'z-Gravenhage beschreven , waar hunne grieven

en bezwaren overwogen zouden worden. Zi
j beloofden zich stilte houden, intlien de
(1)Jonker #rc,l,el oortog, bl. 260-268. Oude H oll. D ir. A r/zl. Div. XXXI. c.71.
Jt.sN0I,R er.Batav.Lib. XlI.p.178.

(2)JonkerFransen Oorlog,b1.274-276.
(3)DezeKtklsKORF,eenvoudigdusgenoemd in deOude Iiotl.rfr.Kron.Div.XXXI.c.74,
heetbi
jpoxTcsIlEvTzhrs,ller.Austriac.Lib.IV.p.111,wlKorwzspxzxs,bi
jgenaamd xonr. YAx
MZTEREN,B.1. bl.7, noemt hem Ktzxslmlxs,andersKonv; en bi
j GorTHezvEw,Cltron.w.Ilblt.
bl.548,wortlthi
jIttwwsKoaFvan A/t
ç/z?
zïzel geheeten. Xen meent,dathi
jzi
jnedienaren met
een korirondzond, om hetruitergeld in tezamtlen, en vandaardien bi
jnaam ontvangen heeft.
uEzxsxzaK,Bat.Arkadia,bl.267(b).
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gevangen huisman in vri
jheid gesteld werd, hetgeen terstond geschiedtle. Zi
j bleven14
15
828
echter in Jlkmaar ten laste der burgeri
j. De dagvaart werd gehouden , maar geen
middelterverligting van ophrengsten gevonden; men drong integendeelbi
j de steden
aan , om in eene nieuwe belajting van twee gouden Andriesguldens op ieder huis te

bewilligen (1).
lntusschen wasJAxvan Acc/dztlù'i, tl
zansaan hethoofd derHneltschen,van de
bewegingen in hetNoorden van Holland onderrigt, m et ecnige schepen uit Slu2&

naarKennemerland gestevend. Hi
j trachtte bi
j Zandroort te landen, doch werd 12v.
hierin door de Zandvoordersbelet. Nu trok hij naar lfv-'k op Zee, overrompeldezomel'
het do
rp in den vroegen morgen, terwi
jlde meeste bewoners nog te bed lagen,ma
14apnd
j
dootlde velen die weêrstand boden , legde eenige huizen in de asch en begafzich m et

den buitnaarhetMqredzep. Onderhetuitlokkendvoorwendsel, dat hi
j ltwam ,om
hetvolk van de zware lasten te ontheFen en de rustin het land te herstellen , ver-

wierfhi
j vele aanhangers en een verbli
jf op Tezelen W ieringen, van waar uit hi
j
den geheelen zomertloor de Zuzderzee en de zeegaten onveilig maakte (2). Zi
jne
poging, zich van eenige W est-Friesche stad meester

maken# mislultte of-

schoon Hook-n Hoekschgezind was, en hi
j door de Schieringers te Sneek met
driehonderd man ondersteund werd (3). Xen hield alom scherpewacht, om hem de
landing te verlainderen;en eerlang ging hi
jweder scheep naar Sl'
ui& in Klaanderen,
a1seen ljfknechtverltleed,om aan de waalkzaamheidzi
jnervi
jandenteontsnappen(4).
De dagvaartte ':.Gravenhage middelerwijlvruchteloos afgeloopen zi
jnde, kwamen
de afgevaardigden uital de W est-Friesche en Kennemer steden en dorpen,behalve uit

Enkltuizen en Dreehterland, te Hoorn bi
jeen. Hier was het blokhuis, in veertien honderd twee en tachtig ter beteugeling der stad opgeworpen, dewi
jl'
,het veel
O derhoud en eene bezetting vereischte , met verlof van den Raad van H olland geslecht geworden. Xen besloot eenparig geen ruiter- of maandgeld m eer op te brengen, al moest men er ook den laatsten man aan wagen. Vele misnoegde huislieden, uit J lkmaar kwamen herwaarts, om de stad te beschermen en werden,
ten einde hen onder eenige tucht en regel te brengen , in rotten en vaandels ver-

tleeld.Toen washet#datzj in hunne banieren een stuk kaasen brood afbeeldden,
(1)Oude 11011. Dïr. Xron.Div.XXXI.c.24. vztlts, Cltron.m.Eoorn, bl.150- 152.
EIKEI,IwBEI'O en BooxKAxp, Ge&ch.r.H lkm aar,b1.34. I'owl'rsIlvrTERvs)R er.A vdfrïcc.Lib.lV.
c. V1. p. 111.

(2)OudeS///.Dir.Kron.Div.XXXI.c.74.
(3)vzzlrs,Cltron.r.Iloorn)bl.150. lsnzsoT,Il'
int.tl.Enklt.b1.48.
(4)OudeIloll.Div.A''px.Div.XXXI.c.74,75.
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1482- waarvan zi
j den naam van Kaa&- en Broodvolk ontvingen. Sommigen droegen een
1528 st
.
ulk kaas en brood op de borst ten teelken , dat zi
J slechts opgestaan waren , om dit te

bekomen ofte behouden (1). Doch deze ruwe,leegloop.ende en brooddronken gaslen
strekten der burgeri
j totzoo veeloverlast, datmen zich verheugde, hen door gekl
en goede woorden te kunnenbewegen , naar hunne medgezellen in J lkm aarterug te

trekken. Onderweg vernielden zi
j de beide sloten Niet6whurg en M iddelburg (2).
Dageli
jks Aermeerderde hun getalin Jlkmaar, waarzI
j zich aan dezelfde grovc
buitensporigheden schuldig maakten a1s in Hoorn. Om zich van hen te ont-

3 slaan,werd in hetgeheim soxoxo ontboden; doch zi
j, hiervan onderrigt, gingen
gloeY
im' hem te gemoet, en hij waagde het niet den togt door te zetten (3). Dit
1492 deed hun den moed zwellen. Zi
j trokken naarHaarlem en eischten de stad tegen
.

den avond op. De regering weigerde eenparig hen binnen te laten, maar eenige
burgers braken de Kruispoort open. Dadeli
jk stormt de woeste, indringende menigte, met welke zich het graauw vereenigt, naar het stadhuis en overweldigt
daar de regenten, van welke twee schepenen worden doodgeslagen nevens d'
en

schout XLAASvAx hvxvEx, wiens li
jk aan stukken gekapt en in een mand meteen
barbaarsch opschrift aan zi
jne vrouw gezonden werd (1). Een derhanddadigen :an
ditgruwelstuk was zekere wAlzlcu olhKszoox, metden bi
jnaam vxx BhEnzhooz, die
ook den opstantlin J lkmaar hatlbewerkt,en eerlang zi
jne euveldaden metden hab
moest boeten (5). De nacht werd met het plunderen en vernielen van huizen en
(1)Bll,
ozqolzK meent, D.lV.b1.296,297, dat zi
j methetbrood en de kaasin hunnevaandelseenvoudig tekennen wildengeven,datzi
j de boeren waren, van wie dezelevensmiddele:
komen moesten,welkezi
j derhalvealshun natuurli
jk wapen, in hetvaandelplaatsten. Hi
jverhaalttevens, dat naar sommige berirten, hunne vaan4elsbestonden in een lleilig,

en nevens

dien Heilig een roggenbrood en eene groene Texelsche kaas.

(2)Oude #0f/. Dir. Kron. Div. XXXI. c. 74. vztxrs, Chron.r.Iloorn,bl.152,153.
wAGEXAAR,D.lV.bl.277.

(3)Oude Holl. Div. ILron. Div.XXXI. c.T4. ElxuEwBzao en Booxxàxp, Gesch.r.Alkm aar, bl.35.

(4)Ditopscllriftluidde:
o Vrouwken van Ruyven
Aen deze boutkens zuldy kluyven. wzoExwzR,D.IV. bl. 279.

(5)wAmzxzzR, D. lV. bl.279. BIX-IIEIIIIJK noemtlzem wxttEx olaxsEx, een Iinnenwevervall
bcroep, welke den bi
jnaam vz>Bll>:oERooz vocrde,dewi
jlhi
jmisschien begreep,datditwoortl
tlealgemeenebetcekenishad van muitcling,en hi
j ziclleen andercn BltEnEilon:achtte.AIsnledetpperhoofden van het Kaas- en Broodvolk in Ilaarlem noemt hi
j,op welkgezag isonsen1)ckclït
l,A5T05IE wlttmTsEx,schoutvan Bergqn,en zekere Jyws JlssEy,D.IV.b1. 299.

DE S Y A D ER L A N D S.
goederen , en het verscheuren der papieren op het stadhuis doorgebragt, tot men 1V 2laad uitgeraasd. Aangespoord door zulk eenen uitslag, stroomde steeds meer en meer 1528
landvolk uit het Noorden van Ilolland naar Ilaarlem en men beslopt, zich ook van
Leiden meester te maken. De Stadhouder hiervan onderrigt, begaf zich met

eenige Edelen en het weinige krt
jgsvolk waar hi
j over beschikken konde derwaarts, en maakte zich door het opwerpen van een blokhuis, het versterken der
mm en en het wapenen van het gemeen op kosten der regering, tot eene krachtige
tegenweer gereed. Onder de banieren van Ilaarlem en J lkmaar trokken driedui-

Zend, naar anderen zesduizend Kennemers en W est-Friezen meteenige aanzienli
jk-e
burgers uit Ilaarlem , welke zi
j daartoe gedwongen hadden, op Lezden aan. ln
den eersten aanval veroverden zi
j het blokhuis, maar werden bi
j hetbestormen derBl9
v.
oeim
muren zoowêlontvangen, dat zi
j halsoverhoofd terug vloden,zich in de uiterste 14gu
vewarring verspreidende. Eoxoxn zette hen na, sloeg eenige dood en nam vele

gevangen. De overige redden zich binnen Raarlem , waar zi
j, in weêrwil tler stetldv
-'ke regering,bleven liggen (1).
Om aan dien opstand ,waarvan de gevolgen niet te berekenen waren , een einde te

mqken, ontbood Eoxown kri
jgsbenden van Hertog ALBRECUT van é'
càz'dx , welke zicb
te Gorincltem bevond. Terstond werden vi
jftig ruiters en twee en twintig honderd
voetknechten, meest allen Duitschers,tegen de muilelingen afgezonden. Dezevreem-

delingen gedroegen zich als waren zi
j in een vi
jandeli
jk gewest. Zi
j pleegden te
Noordmç
jk veel moedwil, plunderden te Zandvoorthetdorp en dekerk,en ver-'
overden na eenigen tegenstand de Beverwi
jk, waar zi
j zich verschansten en vandaar
uit het omliggende land afstroopten. Ilaarlem , voor'hen beducht,nam kri
jgsvolk
in dienst, doch trad tevens met ALBIECHT van ks'
càe:zl, welke onlangste 'œ Ilage
was gekomen, als Algemeene Landvoogd in onderhandeling. lnmiddels vielen er

Ilevige schermutselingen voor tusschen de Duitschers en de opstandelingen. Nabi
j
F elzen behaalden genen onder hun bevelhebber oszhsTxlx eene bloedige overwin-

ning en plunderden hetdorp. ln een hevig gevechtbij Ileemekerk waren meerdan
zeshondertl man gesneuveld , eer de zege zich voor (le Duitschers verklaarde. Tweeduizend Friezen , welke op dit oogenblik tot hulp der weerspannigen aankwamen,

keerden in alleri
jlnaarhunneschepen terug (2).
(1)Oude Iioll. Jpfw.Kron.Div-'XXXI. c.76. l'
osTrsuErT>:
ltrsj Aer.Alutrçac.Lib.IV.
c.VI. p.112. sxol, Iler.Acfcp. Lib.Xll. p.178,179. scnRzvsszrs, B escltr.m.Ilaarlem ,
L1.55,56. vA> OOSTEI DE l1Rr1'5', Gesch. 1,. H aarl.D.1.bl.309- 312. oRtERs, Beachr.v).
Leiden,bl.428.

(2jOude11011.rïr.Kron.Div.XXXI.c.76.b1.308. voxTrsuErTsltvs,ller.Wv4frfcc.Lib.
157.c.7.p.112,113. scllaEvErlrs,Besehr.p.Baarlem ,bl.57,58
'.
11 DEEL. 3 STUK.

35

271

A L G E XE E N E G E SC H IE D E NIS

1482-- Het Kaas- en Broodvolk door deze tegenspoeden ter neder geslagen ,verliet,boe1528

welmettegenzin , de stad Ilaarlem op last der regering, die tevens de Geldersche
en Kleefsche bellden afwees, welke te harer hulp waren toegeschoten. llierdonr

trachtte zj Hertog xxzBlvy:cll'
r van Saknen te verzoenen, well
te kortdaarnaherwaarts
16v. kwam en metden meesten eerbied ontvangen werd. 0m schrik te verwekken , liet
lllociln.hi.

1492 J terstond eene galg op de marktoprigten. De burgershadden zich reedsnaar zi
jn
bevel, vôör zi
jne komst ontwapent
l. Diegenen, welke uitvreesgevlugtwaren , werden op verbeurte hunner goederen, binnen eenen bepaalden ti
jd ingedaagd. De

meeste verschenen en ontvingen genade; doch eenige, welke de muitelingen binnengelaten en met hen zamengespannen hadden ,moesten laterhunmisdrt
jfmetdendood
boeten. De ontmoedigde Kennemers, W est-Friezen en W aterlanders zonden afgevaardigden, om van den Hertog vergillbnis te smeeken , welke na veel moeite verworven
en een algemeene zoen , deels op vernederende, deels op nadeelige voorwaarden
25v. gesloten werd. Haarlem moest terstond vier en dertigduizentl gouden kndriesguldens
llloeim.
.
voor twee maanden soldi
l van het vreemde kri
l.gsvolk opbrengen en onder meer

andere punten beloven, in geval eener grafeljlte bede waarin twee der groote
steden bewilligden, de derde te zi
jn; ook zou eene der poorten den Hertog ter
bezetting worden afgeslaan , om de stad in teugel te houden. Honderd Kennemers,

vi
jf en twintig burgers van Jlkmaar en tien uitM edemblik moesten blootshoofds,
barrevoets en in het hemtl met een A
vit'stpkje in de hand , den Hertog, als
vertegenwoordiger van MAXIMILIAAS en van rltlps, knielende om vergiFenis smeeken;

de poorten, muren en vestingwerken van Jlkmaar zouden geslecl
aten alle kri
jgstuig en bussen, die grooterdan veldslangen (kolunri
jnen)waren, overgeleverdworflen. Kennemerland werden vi
jftluizend Andriesguldens,lMedemblik driehonderd,en
Alkmaar zes en twintighondertl,maartlaarenboven nogeenealti
jdtlurendehuisschatting
van drie stuivers'sjaars, totboete opgelegd. De W est-Friesche dorpen,wellke deel
aan den opstand genomen hadden,moesten zesduizentl Andriesgultlenseens,en jaarli
jlts twee stuiversvan ietlethuisopbrengen. Ki
j waren gehoutlen alle wapenen,grooter dan veldslangen , over.te leveren en zonder belooning aan de sterkten tearbeitlen,
welke het den llertog zou behagell te Ilaarlem , J lkmaar en Iloorn op te werpen.

Honderd en vi
jftig ingezetenen moesten op dezelftle wi
jze a1sde Kennemers,genade
smeeken. Hoorn moest duizentl, v
E dam achthonderd , ljlonnikendam vierhonderd,
Jfzeringen tweehontlerd, maar Tezel (luizend Andriesgulllens en bovendien twee

maantlen lang vjfen twintig voetknechten betalen,die ontler tlen Schout zouden dienen, om de rustin heteiland te bewaren, uithetwelk vi
jfen twintig pcrsonen,in
het zwart, blootshoofds, ongegord en knielende den Hertog vergiFenismoesten bidden.

Dedrie genoemdestedenzoudenteallentjdevoordenHertogopenstaan,en Iloorn moest
lacm eena plaatsin de statlaanwl
jzen, om er op statlskosten eene sterkte te bouwen.
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Voorts moesten de steden en plaatsen , die in den opstand waren hetrokken, hare hand- 14~2-

,

vesten , voorregtbrieven, Ieenbrieven op grafelijke domeinen en dergelijke den Hertog
tel' hand stellen, om vernietigd te worden.
beschikking gesteid.

De moedwiI aan

met geld gebeterd worden

VAN RUIVEN,

en anderen gepleegd

KORF

ZOll

(1).

Hierop begaf zieh Herlog
kleinere steden van

Onderscheidcne personen werden te zijner

naar Alkmaar , JJfedemblik, Hoorn en de

ALBRECHT

het tooneel des opstands, alom de

regering veranderende (2).

Zeer ongelijk drong hij aan op het nakomen van de voorwaarden der verzoening.

Haarlem moesl hem binnen drie dagen zeven en twintigduizend Andriesguldens opbrengen, weshalve de inwoners hun goud- en zilverwerk en andere kleinooden op het
stadhuis hragten.

llij liet er een zwaar blokhuis opwerpen, cn verunderde het stedelijk

hestuur, Ook geraakte de stad, welke door de andere groote steden van Holland werd
tegengewcrkt, eerst onder het hewind van Keizer

KAREL

V

weder in het volle bezit

harer voorregten (3)", Alkmaar daarentegen en Kennemerland werden eerlang in de
verheurde hand vesten hersteld ; en kort daarna ook de Dreehterlanders, die trouwens
weinig deel in den opstand genornen hadden (4).

Onderscheidene West-Friesehe dorpen,

welke zieh minder dan de andere vergrepen hadden, werden op voorspraak der regering
"rau Enkhuizen , die zieh met deze beroerle volstrekt niet hemoeid had, voor een derde
van de

opgelegde geldboete ontslagen, onder heding, dat dit ten laste der ovenge

(1) Oude Holl. Div. Kron. Div. XXXI. c. 76, 77, 78.

p.. 179.

FONTUS HEI1TERUS,

Leiden, hl. 429-442.

Gesch;

1).

u».

Au.str1,~ae.

SCllREVELIUS,

Haarl. D. I. bl. 314-316.

Beschr. o, Haar/em, hl. 58-6/3.
VEl.IUS,

was in 1489 op achttien stuivers gebragt.

Zie

tegen vier en twintig stuivers herekend naar
(2)

PONTUS HEUTEHUS,

R. 5NOI,

ner. Batao

Lib. IV. c, VII. p. 112, 113.

ORLERS,

Lib. XII.

Besehr.

1;.

VAN OOSTEN DE BRUYN,

()hron. v. Hoorn, hI.156-160. De Al1driesgulden
CENTEN

op

VELIUS,

hl. 157 (238).

VAN OOSTEN DE BRUYN,

Her, .dust», Lib, IV. e. 7. p.113.

(3) Oude Holl. ut« Kron. lliv. XXXI. c. 78.

VELIUS,

t, 3. p.

Thans werd hij

bl. 314.

Uhren. o, Hoorn , bl, 159, 160.

PONTUS HI<:UTERUS,

Rer. .dustr, Lib. IV. c. 7.

Gesch, o, Haarl. D. I. hI. 316-318. 'VAGENAAR , D. IV. bl. 288
verhaalt , » dat de andere groote steden niet alleen niet voor Haariem spraken, maar die stad
I). 113.

VAN OOSTEN DE BRUYN,

zelfs nog drongen, om haar tienduizend gulden wegens achterstallen te voldoen."

'~Tij

hebben

deze hijzonderheid nergens elders opgeteekend gevonden, evenmin als de verzekering van BILDERIUJK,
D. IV. hl. 303, dat het de wrok van Amsterdam was , welke Haarlem zooveel nndeel berokkende,
De Oude Holt. Div. Kron. bl. 409, zegt eenvoudig : «ende de steden hebben die goede stadt
van Ifaerlem niet voorgestaen in haer ongheval, maer meer hinderlyck ghe'weest dan hehulpelick ,
als dikwils ghebeurt, daer de een om des anderen qualiek varen lacht ende hem daerin ver..

hlyt-"

(4)

'T H!. v,
'VAGi:NAAR,

OOSTEN DE BRUYl'f.

D. IV. hJ. 288.

Gesch, o, lfaarl. D. I. hl. 313, 314.
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- kwame (1). Z0o eindigde het noodlottig Kaas- en Broodspel. Door hetopbrengen
.

der daaruit voortgevloeide boeten , hèt vermeerderen van lasten en hetvoldoen van
achterstallen werden steden en dorpen ten eenenmale uitgeput. Boven alle andere was
Hoorn hetmeestverarmd en achteruitgegaan ; de burgers werden te A meterdam ,in
Zeeland , B raband en in F laanderen , om de schulden der stad bekommerd , en

waagden hetnaauweli
jks,ergensandersdan op devri
jejaarmarkten teverschl
jnen (2).
Onfniddelli
jk na hetstillen der bewegingen in hetNoordergedeelte van Kolland,
stak Hertog ALBRECIIT ran ki'
fzkydzl over naar Zeeland en verraste Zzerikzee, welk

door hetbegunstigen der Hoekschen, in zi
jne ongenade gevallen was. De regeringsleden metn0g zestig burgersmoesten hem op de nu gewone vernederende wi
jzever10v. gillbnis smeeken ,vier en twintigduizend Andriesguldens in eens en een haardstedegeltl
llooim.

,

j49z van twee stuivers sjaars opbrengen,terwt
qldaarenbovenhonderdponden .wejke(jestatl
4
iaarli
jksuit'sGraven domeinen trok,verbeurdverlklaardwgrden (3).NumoesthetSlu1&
in F laanderen ,de eenige veiligeschuilplaatsderHoekscheopperhoofden, ontgelden.De
stad werd te land door den Herlog vanSaksen , en tewaterdoorvlxzxpsvan W ourgozldïi',
HeervanBeveren en Admiraalder N ederlanden ,meteenevlootvan meerdan honderdzoo
grlote als kleine oorlogschepen belegerd. Fxrlpsvan fff6V'hadzichtweemaandenmet
evenveel beleid a1s dapperheid verdedigd ,toen de brand in hetbuskruid sloeg en hem

13v. tot de overgave nootlzaakte. Hi
j bedong vri
jen aftogtvoor zich en zi
jn volk,nevens
Rvi
jn- dertigduizend gulden wegens hetgeen xAxzxlLlAAx en FzLlps hem schuldig waren

maand.

,

waarvoorBrahand,Flaandere'
n,Holland en Zeeland borgen bleven. Hi
j bega?zich
naar Frankrù'k, waar ook zAw van Naaldm'
jk laeentrok, die te Parijein teeri
tienhonderd zeven en negentig overleed. Vermoedeli
jk hebben andere aanzienli
jlte
Hoekschen insgeli
jks derwaarts de wi
jk genomen (1). Hun aanhang wasnu geheel
verpletterd en de ontzaggeli
jke burgertwistgeëindigd, die anderhalve eeuw Kollqnd
had geteister; en ten laatste een ltrt
jg op leven en dood geworden was. W ien
der beide aanhangen men ook als den regtvaardigsten moge beschouwen , men za1 er-

kennen , dat beide dikwi
jls de belangen des vaderlandsaan hunne parti
jzuchtopgeogerd,zich aan de schroomeli
jkste mistlri
jven en buitensporigheden schuldig gemadkt,
(1)BI:AIDT,Nzàf.p.Enkltuizen,b1.49,50,54.
(2)vEtlrs,Chron.p.Hoorn,bl.161.
(3)OudeHoll.Div.Kron.Div.XXXI.c.79. ssox,A er.Batav.Lib.Xl1.p.179. R/IGERSgExol , Chron. r. Zeel.I).lI. b1. 333- 335.

(4)ouvlxR n: zz xwRcnz,Liv.lI. p. 643. powTrsIlEvTzavs, Rer.Justt'
iac.Lib.lV.c.9.
p. 113 .117. sxox, R er. Acfc'
p. Lib. XII. p.179. z.v.XETERE?, Nederl. A fdf.B.1.1)1.8
rcrso. IIEIGEIS:ZIGB, C'
/lrpzl.t,.Zeel.1),II.bl.327,3% .G0rTiI0E3'lN,Chron.z,.H olland,b1.194.
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en den bloei :an H olland, die zich onder Graafw ILLEM lII zoo schoon ontwikkelde,1482-

twee eeuwenvertraagdhebben. Een meerdan zeventigjarigebinnenlandschevredevolgde
op dit langdurig ti
jdperk van woelingen en teugelloosheden. Hetvolk na zoo vele

1528

hevige schokken en beroeringen uitgeput en afgemat,haakte naar rust. De Kabel-

*
iaauwschen waren bevredigd en dachten nietmeeraan oproer,sindszi
+
j de volknmen
zege over hunne tegenstanders behaald hadden en de gunst der regering genoten.

m arbj maakten de onophoudeli
jke Geldersche oorlogen,die weldraontvlamden en e1k
oogo blik Holland met invallen bedreigden , de eendragt onmisbaar. Xaar bovenal
strekte de steeds aanwassende grootheid van het regerende huis, om den landvrede
te bewaren en de ingezetenen in bedwang te houden , die nu geen zwakken Graaf,
ze1fsgeen Bourgondischen Hertog, maareenen W ereldmonarch tegenoverzich zagen.Xen
moet toestemmen, dat de Nederlanders, verlokt door de genoegens des vredes en der
welvaart,detoenemendemagthunnerbeheerschers,vooralonderxwltzxzvan O/.vf'ezlrT-;jà,
m et.te veelgerustheid aanschouwden en jegenshen teinschi
kkeljkwaren,totdatrxrlvs

van ,9JxJ-:, wellte geheelonafhanltell
jk van allebepalingen wilderegeren, hen uit
den.slaapderonverscbilligheid voorhunneregten en belangen deed ontwaken (1).
Naauweli
jks was de vlam desopslands in Holland gebluscht, toen hetoorlogsvuur
weder metFrankriik uitbarstte. XAxxxxx.lAww was in veertienhonderd negen entachtig bt
j volmagtmetAXXA, erfdochter van Bretagne,in hethuweli
jk verbonden'
;doch
xaazs YIII,welke insgeli
jks op hetbezitharerstaten vlamde,had tweejaren daarna
hare hand voorzichverworven,ofschoon hi
jreedssindsnegenjarenaanMAXOARZTIIAt'
cx
jzelfsinopenebrievenzz
jnegemalingenoemdhad(2).
Ooatenri
jk verloofd was,wie hi
llAxzxxx,lAAx , over dien dubbelen hoon verbitterd, vatte de wapens op en maakte zich

meestervan Jrrae(#lr:c/tl))dochinhetvolgendeJaarwerddevredeteSenlgegesloten,Bl
,2o3civ
.
m.
.vaarbi
j hi
j zi
jne dochter xasoAazrux en,alsvoogd van rxrlps van &/:.z:z?r,J
:k, het 149a
.

Franch,
e cozz'fl met Jrtou terug ontving. Drie maanden daarnaoverleedrasosslx.lII
en de Roomsch-Koning , welke als Keizer opvolgde, ontsloeg zich toen van het

bewind over de Nederlanden hetwelk hi
j zevenlien jaren geveerd llad (3). Fxyulps
bereikte nu ook de jaren, om de huldiging le kunnen aannemen. ln Zeeland geschiedde ditmet groote plegtigheid le Regmeremaal(Apv:rzv'c&),toeneeneaan-ll1o49
oim.
4
zienlijkc stad. Bl
j die gelegenheid werd hetontwerp der nieuwe keure van Zeeland,
bj voorraad en behoudensnadere veranderingen,door den larlshertog zoowela1s(lcor
,

(1)Vgl.v.xAxpEw,Taderl.Acrcâferâ.D.1.bl.225-231.
(2) z.
s otwv,RoticesurJJcrgverf'
fe d'Alqlrg-che.p.422- 424.
(3)Oude#01/.Dir.Kron.lliv.XXXI.c.83. wAGEwAAR,D.lV. 1:1.292-295. v.M'lzs4,1)
wzGEylàR , St. lV. b1.77,78.

A LG EX E E N E G ES CH IE D E N IS
1482- de Zeeuwsche afgevaardigden bezworen. Omtrent een jaarlater werd deze keurals
1528
.
eene onverbrekeli
lke landswet goedgekeurd , bezegeld , geteekend, en vervolgens, op
last van rrrzlps, in veertienhonderd zes en negentig in Zeeland afgekondigd (1). ln
''
12 v. Holland had de inhuldiging te Geertruzdennerg plaats. FILIPs verklaarde, dath?
$.
#/inlerl1'1.. gezind was,de voorregten door rll-lps en KAREL van W/àzrézozl#ïâ'en hunne voorzaten
1494 verleend, te onderhouden en te bezweren , maar dathi
jdie van onwaarde hield en
,

vernietigde,welke na den dood van KAREL mogten gegeven zi
jn; dathi
j den Landen
wilde kwi
jtschelden, wat zi
j dien Vorst schuldig gebleven waren; en ook genegen
was,hun eenige nieuwe voorregten te vergunnen, die niettegen zi
jne hoogheid streden (2). Dit laatste geschiedde in het volgende jaar, doch zoo ruim niet alsmen
verlangd had(3). Hetismerkwaardig,datde Slaten van Rolland b1
jdeinhuldiging
van rzslps, eenparzg Adzoifîïgtpx in het vernietigen van het Groot 'rïrï/déyï: van
Vrouw xAaIA. Xen wil dit verklaren uit het misbruik, welk Van dit P rivilegze,
waarop de lloakschen zich steeds beroepen hadden, gemaakt was, hetgeen de groote
medewerkende oorzaalt van al die twisten , beroeringen, rampen en verwarringen ,

geweestwas,welke hetti
jdvak van MAltlx'saanvaarding der regering t0t de meertlerjarigheitlvan haren zoonFlyzll,szoonoodlottig kenmerken (1). Hoeditzi
j,onderden
nieuwen Graaf llielden de binnenlandsche woelingen allengs op ; van Hoelkschen en

Kabeljaauwschen werd nietmeer gelzoord, en betere ti
jden braken aan (5). Tot01)beuring van de lkwi
jnende Aolkswelvaart, streltte nietweinig hetvrientlschapsverbontl
tusschen Fllulps en HEXBRIK VII van E ngeland. De goede verstapdhouding met dat

149c ri
jlt was verbroken geweest, sinds MAltoxltErII.
t van York, de Hertogin-weduwe
van XAREL den Stoute, de binnenlandsche woelingen tegen HEXORIK VlI ondersteuntl
had. Zelfs wasdoor haar bewerk-t, dat MAXIXILIAAX en rzLlps zekeren bedrieger,wien
men voor den Hertog van York, zoon van EOVARB V wilde gehoutlen hebben , als

Koning van E ngeland hadden erkend, waarvoorhi
j hun zi
jne gewaantle regten op
den Engelschen troon, indien hi
j zonder manneli
jlk oir overleed, had afgestaan.
(1)REIOERSSERGH,Chron.n.Zeel.D.lI.bl.337. v.wlzx op wAOEXAAI:,St.lV.bl.68- 77.
(2) GrootPlacaatb.D.IV.bl.8,9. KI-vIT,Ilist.d.S ol/.Staatsreg.D.lY.bl.249- 265.
@
(3) GrootPlacaatb. D. lV. b1. 3-7. De voorregtsbrief is van den 14 v.W interm .1495.
Yerg. wAGENZAR, D.lV. b1.296- 298. TE wATER , Faderl.S ïdf. D.lI. b1. 172. KLUIT,H i&t.
d. H otl. Staatsreg.D. IV.b1.265- 272.

(4)Ktrl'
r,Ilht.d.Holl.Staatsreg.D.l7.bl.253,256-260. Verg.hiervoor,b1.64.rztlps
zegt in een brief van den 5 van Bloeimaand 1495, dat het GrootPririlegie verkregen was:

,)a la ninistreAozlrt
vz:ïfcetau proumt(lenespaisdeHellandcx'' I
CVIT,t.a.p.bl.249 (77).
(5)vulrs.Cltron.r.Hoorn,1)1.161.
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IEybaIK 7Il had hierop allen handelmettleNeflerlandersverbodenenhungelastzi
jnrijk14
82t
1528
e verlaten,hetgeen rzslps meteen geli
jk bevelomtrentalle Engelschen,die zich in
deNederlanden ephielden,had beantwoord(1). Doch hetwederzjdscheverkeerwas
voorbeide volken tc belangri
jlt,dan datmen niet gewenscht zou hebben,hetspoedig
weder hersteld te zien. Iootlra Flxzlps derhalve den gelukzoclker aan zi
jn lothatl
overgelaten , was IIEXDRIK V1I bereid tot het aangaan van het genoemde verbond ,
laetwelk sedert onder den naam van het Groote Kandelsverdrag in de N ederlanden 12v.
b
Sprokeltentl geweest is. Onder verscheidene andere punten , wordt daarin den Nederlan- kcjm.

(lers, inzonderheid den Hollanders en Zeeuwen, vri
je handel te Calals en in alle 1496
Engelsche havens vergund;ook de vri
je en veilige visscheri
j op de kusten van Engeland,en dat,ingevalvan schipbreuk ofslrantling, de goederen onvoorwaardeli
jltaan
de eigenaars zouden terug gegeven worden. Daarentegen beloofde FlLxps, geene Engelsche muitelingen in de Nederlanden , op welk voorwendsel ook , te zullen,gedoo-

gen; en indien XARGARETIIA van York zich daaraan schuldig maakte, zou zi
j hare
bezittingen in die gewesten verbeuren (2). Bi
j een ander hantlelsverdrag metEngela'
hd in het volgende jaar gesloten, deetl FzLlps afsland <an hetregt, om van ellk
stuk Engelsch lalten , hetwelk in de N ederlanden ingevoerd werd, eenen gulden te

vorderen (3).
Inmidt
lels hadtlen de Staten der N ederlanden te M eeltelen hunne toestemming ge-

geven tothethuweli
jk van den Aartshertog l?ILIpsmet Jouz
kwxA van zrrléxozt,dochter van rsltolxAxo en XSABEI-LA , ontler wie de krconen van Jrragon en Kaetill'z

totééne heerschaplli
j vereenigd waren. Eenigen ti
jd te voren was ook eene echtverbindtenis tusschen MZNROAltEl'UA van O/wzezlr'
f
'à , de verstoolen bruid van XAREL VlII,
@y
en Don zAx, den broeder van zouAlxx , gesloten. Begeleid dnor eene lalri
jke vloot,

men spreektvan honderd vi
jfen dertig schepen en vieren twintigduizendman,ltwam
de spaansche bruid te Arnem uiden in Zeeland aan, en eene xnaand later werd het

19 v.

lerlkthuwell
jk te Jntulek.pen gevierd. XAROARETHA vertrok in het begin desvolgendenlma
and.
jaars meteene vlooten een aanzienli
jk- gevolg van Edelen en Jonkvrouwen uit Fl2&tv
ïwlgdx naar Spanje. Na een geweldigen storm in deKoofden, waarin verscheidene 1497
sckepen verging'en, landde zi
jbehouden in Gallzciè'
. Het htlweli
jk werd tc Burgoe

voltrokken doch wasvan korten duur. Bon zAwoverleedna weinigmaandenaan eeneheetc

koorts,en zi
jneweduwe bevielkortlaierop onti
jdig van een dooden zoon. MAhoAaE(1)Oude #0//.Dir..
ffr/w.Div.XXXII.c.5. w&GENAIR,D.15:.b1.298-302. IIrXI
!,Ilist.
of Engl.Ch.XXIV.p.267.Ch.XXV.p.270,273,274.
(2)RIJME?,Act.#?
?â/.Zngl.T
'.V.P.lY.p.82- 87.
(3)RIJaER,zlct.f4?/1/.Angl.T.V.P.IV.p,113,114.

A L G E )1E E N E G E S C H lE D E N lS
..

..

.'
.'-'

-'

. ..

...
-..-...

..''

vertoefde nog eenigen ti
jd in Spanje en keerde toen naar de Nederlandett
tezrug (1).
Terbestrjding van deonkosten dezerhuweli
jken moesten de landzaten, tlienaauweli
jks eenige verademing genoten, aanmerlteli
jlte so#
mmen opbrengen, hetgeen te
zwaarder drukte, dewi
jl in Rolland nieuwe belastingen waren uitgeschreven,om tle
gewone grafeli
jk'e beden te voldoen en de steden van schulden te onthefen. Xet

1482- TIIA
1528

moeite ging het innen dcr llelastingen gepaard ; en evenwel, alsof dit niet genœ g
ware, eischteKeizerXAXIMILIAA? 4an deHollandscheen Zeeuwsche steden manschap en

geld, om den kri
jg in Italië te beginnen. Xen denkt echter, dat dit verzoek
schipbreuk geleden heeft(2). Hetzi
j om het opbrengen der beden tebevorderen,
hetzi
j alleen om het aloude gebruik te volgen, trok rxlzxps meteen luisterri
jk-en
stoet van Ridders en Edelen door Holland en werd in de voornaamste steden gelm l-

tligtl, schoon dit reeds staatsgewt
jze door gemagtigden te Geertruzdenherg gesch/d
wax
s(3). Hi
jkwam niet verderNoordwaartsdan Jmeterdam , alwaardesteden be-

noorden het 11 afgevaardigden zonden, om de inhuldigingteverrigten (1). Deze
geschiedde alom met groote plegtigheid en vreugdebetuigingen (5). Zelfs werden
ee gedenkpenningen geslagen (6). Xaar het bli
jktniet,datden Vorsttevenseene
buitengewone bede is toegestaan (7). Gelre was het eenige gewest in de A:derlanden , waar men rlLlps hulde weigerde. Trouwens KAREL van fg-oxd lud

zich op den verloren zetel zi
jnervoorzaten geplaatst,en de Gelderschen voorzi
jc be.
langen gewonnen. Dit gaf den oorsprong aan dien vernielenden oorlog, welke, door

(1)Oude#//1.Dir.Ar/zl.Div.XXXIl.c.8.'oxrrsuErTERrs,Rer.z'
Mwfnlzib.V.c.5.p.127,128.
N

s.>
zlo>asBEaGH,Chron.z
&.Zeel.D.1I.bl.346- 3* . u stlvjNoticedzlrM argnerite.p.426- 428.

(2)AVAI
;EXAA.
R,D.lV.b1.304,305.
(3)Oude#oIJ.Dir.Aros.Div.XXXII.c.11.
(4)vstxrs,Chron.r.Hoorn,bl.162.
(5):wtsx, Beschr. r. Dordr.b1.804. wxu xwza, Beschr.r.vbu t. St.1.b1.195. Merkwaardig is de aanspraak derregeringvan Gouda lli
J-deintredevan rlslys, dewi
jlzi
jden ez
est
dier ti
jden kenmerkt. ))Grootmogende ende Doorluchtige Vorst! onse alregenadichste llœl'e!
Uwe onderdanige onderzaaten ,Schout, Burgemeesteren, Schepenen ende Gem eente van deseuwer
ghenaden stede ran A r Goude, verblyden hen seer hertelyclten, van Uwer ghenaden inkom sw
alhier,ende presenteeren P de sleutelen van der stad, stellende lyF ende goet in de beschermenisse ende Uwer Vorstelycke ghenadigcheytendegratie-'' v.wux,Nalez.op de Fadert.A ïdf.
bl.214.

(6)v.xlzRls,Hist.d.Ae#ez.
/.Forst.D.1.b1.293.
(7)wzoExzzR,D.lV.bl.306. Beschr.r.Jmsterd.St.1.b1.195.
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vredesverdragen en wapenstilstantlen slechts vnor een oogenblilt geschorst, vi
jftig 1ù82jaren geduurd heeft en h0e roemrijk o0k voor Gelre, den ingezetenen niet minder 1528
dan den Hollanders nootllottig geweest is.

In eene dezer tusschenpoozen van vrede reisde rlruxps naarSpaqje, waar zi
jne tcgenwoordigheid vereischt werd. Door den dood van Don zAx, den eenigen zoon van

FEaolxAxn en ISABELLA, moesten de ri
jken van Kat
çtzliè.en Arragon,, van Na?):& en Sicilia, cn van de N l-eume lFereld op zollAwwx vervallen. Xaar de Aarts-

llertog, haar gemaal, was den Spanjaarden onbekend. Om hem aan hunne wetten, zeden en gebruilken te gewennen, werd hi
jnaarSpanjeontboden,terwi
jlmen
tevens de hoop koesterde, datde Corles of de vergadering der Statcn , zonder wier

toestemrning geene aanspraak op de kroon voorgeltlig gehouden werd,zi
jneregten tot
deopvolging even a1s(Iiezi
jnergemalin zouden erltennen (1). Vöôrzi
jnvertrekstelde 1501
hi
j EwGELBERT van JUJ:'JM, Heervan Breda,totAlgemeen Statlhouderderlçederlanden aan,en drocg de zorg voor de opvoeding van zi
jnjeugdigen zoon,den naderhand beroemclen XAREL V , en van zi
jn dochtertje ISABELLA, later Koningin van
Denemarken, aan de Hertogin-weduwe van Bottrgolldi-ë op (2). Dejonggeboren
xAllzxzwerd aan cluxvnz , de oudste dochter des Konings van Frankrçik,verlooft
l;en
-

XAROARETUA , de wcduwe van den Spaanschen Infant, aan VILIBEUT, Hertog van

SaooL
je,uilgehuweli
jkt (3). Verzeltldooreen luisterri
jken hofstoet, togenrzxzlpsen
Jouxswz
k door Ft-ankrl
j'k, waar zi
j met de uiterste pracht onthaald werden, naar
Spanje. Niets lkon de bli
jdschap overhunne komstaldaarevenaren,en spoedïg verklaarden (1e Cortesplegtig hen en hunne kinderen toterfgenamen der ri
jken van Kaefffïâ',Leon en Jrragon (1). Xaarhoe velevoorkomenheid en toegenegenheidFxLlps 1502
ook in Span'eontmoette,de sti
jve deftigheid van hetSpaansche Hofen t1e koeleernst
der Spanjaarden strookten zoo weinig met zi
jnen vroli
jken, minzamen en gezelligen
aard, dat hi
j weldra wcnschtc naar deNederlanden terug te keeren. Onverwachts
vertrolt hi
lin hetmidden van tlen winter,en lietzi
jne zwangeregemalinin Spanje
achter. JouxsxA, welke hem , ondankszi
jne ontrouw en onverschilligheid,hartstogteli
jk bemindey zonk in eene diepe en sombere droefgeestigheid, die somti
jds tot
krankzinnigheid oversloeg. ln dien treurigen toestapd werd zi
j moeder van haren L1ent
0ve.
.

.

.

-

mnallt
l
1503

(1)IlI'8t.of cHàRtEsV ,l1.1.in RoBEltTsow'sRzr
orks,p.43 Ed.Lnndon,1838.
(2)wAOEXAA.
R,D.lV.bl.320.
(3)poxrtTslllrrxRrs,Rer.Hvdfr.Lib.V1.c.1.p.136 138. I.
EGt&Y,A'oticed?frIIZRGIJ
ERITE,
in de Cort'
espondance de Mkxlxlllzx efde MARGrXIITE dnH utriche,T.ll.p.428.

(4)OudeNof/.Dir..
ffrozl.Div.XXXII.c.23. R.ssox,Re1..Balav.Lib.XlI.p.182.posrcs
usvTEltvs,ller.W zfdfr.Lib. V1.c,2,3,p.138 141.
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18
2- tweeden zoon FERDIwAND. Ongevoelig hiervoor alsvoorellt ander genol,hield zi
j zich
,528
onverdeeld slechts met haren echtgenoot bezig, en de rustharer ziel keertle niet te-

rug,vtlörzjhetvolgentlejaarin B'
ruaselgekomenwas(1).
Onderlusschen had vlxzlpsderciswederoverFrankrjj'
k genomen, in weerwilvan
de vermaningen zl
jnsschoonvatlers,welke metdatri
jk in oorlog was. Te LI-on sloot
hj zelfsmetLoozw zzK XII een verbond, waardoorhi
j, doch vruchteloos,hoopte alle
verschillen tusschen Franhrl
jk en Spanje uitden weg teruimen. DoorSavoç
je,
Franclte Comte', Zz:ïtfD l:ïfwc/lîtzzld , waar de Keizer hem te lnnapruek onlmoette,

en t1eRî
jn-landen, kwam deAartshertogeindeli
jk in zi
jnestaten terug. De Hertot)v. gin-weduwe vanBourgondiè.overlced kortnazi
jneaanknmstte Meehelen (2). Hier
Sl
t-herstelde hi
j het Algemeen Hoog-Geregtshof der Nederlanden : door KAazxz den
l'
laa
ag
nd
1503 Stoute, in navolging van hetParlementvan Parùù,aldaaringestelkl,doch hetwelk
metden dood vandien Vorsthad opgehouden (3). DeGelderschekri
jg,welkeintus1504 schen weder ontstolken was, werd met allen natlruk en grooteli
t
jksten nadeele van
KAREL van Egmond voortgezet. Doch de zaken in Spanje tlrongen vllzlps,metden
even sluwen alsdapperen Hertog van Gelre,wien hj tot hetuiterste gebragthad,een
bestand te sluiten (1). ISABELLA,zt
jneschoonmoeder,wasoverledenenhad,ovèrtuigtl
van zouAxx-k'sonbekwaamheid, om zelfde teugelsvan hetbewintlte voeren,enOngenegen , die aan vrLlps te vertrouwen , over wiensgedrag ten opzigte harer dnchter zi
J-ten

hoogsten misnoegd was,bî
juiterstenwilharen gemaalFEaolwAwototRegentoverKastiliz
benoemd, zoolang haar kleinzoon KAXEL den ouderdom ran twintig jaren nietbereikt
had. Deze bepali
:l
.k s
ng ontmoette alsonwettig en onbl
li
g
'eeltegenkanting bj de Kastiliaansche Grooten, en verwektenietminderbewegingin de Nederlanden (5). FlLlps
14v. lietzich en zi
jne gemalin terstond te Brusselvoor Koning en Koningin van Kaatllzè
LO'
'W- itroepen
lllaandu
,en beslootnaarSpanaèetereizen,om zi
jneregten te handhaven (6). Doclz
1505 geltlgebrelt en de zwangerschap van zouAxxA noodzaakten hem , dit plan nog ecnige

maanden te verschuiven (7). FEROINAIO trachtteondertusschen zich doorltuiperi
jen
(1)ROBERTSOX,Ilist.of cnAqtEsV,B.1.p.431.
(2)poxTrsllzrTzllrs,Aer.Austr.Lil).YI.c.4,5. OudeHolt.Dir.Kron.Div.XXXII.c.23.
(3)AUGENAIR,D.IV.b1.322. Vcrg.Oude So!l.Dir.A,.os.Div.XXX. c.54. p0xTl;
s1lEvTERrs,lier.A?frg.Lib. V. c.9.

(4)Oude 11011.Dir.Arop.Div.XXXII.c.27-31,33. poxTrs uqrTERts, Rer.Wl
fdf?'
. Lib.
A'1. c. 5. p. 143 , 144.

(J
. aonEltTsûx,Hist.of cHARtEsVjB.1.p.431,432.
(6)poxl'rsuEnzzl
tvsySer.Austr.Lib.Vl.c.6.p.145,146.
(7)AVZGENAIB)D.lV.b1.328,329.
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xD E PkL 1 A
t-1)S.
=-

.

en listen in het bewintlover Kastiliè'te Vestigon. lli
j ging zelfs een lrerdrag aan met1482.
den bondgenootvan vltlps,tlenKoning vanéz
ji,Wion lzi
jDietalleenOsrerreedde, 1'
528
7*anirf
a
zichtegen de reisvan denAartshertog te verklaren,maarhem meteenvi
jandeli
jken inval
te betlreigen, wanneer hi
j die ontlernam (1). Niettemin werd detogtnaarSpanje
doorgezet en eene talri
jke vloot met eene sterlke bemanning uitgerust, tlewi
jl men
in dezen staat van zaken niet den weg deorFrankrù'k kontle nemen. Nadathet

algemeen Stadhouderschap tler N ederlanden aan AVILIZEM van L'rpï, HeervanCltievree
10 v.
en Jarschotwasopgetlragen, stak rlLlpsmetzi
jne gemalin,doorvele Nederlanflsche Lo
uwtlelen en Riddersverzeld, uit Kllùeingen in zeet2). In hetgezigtderEngelschemaaufl
kust, sloeg de brand in hetschip waar hi
J- zich op bevontl. Naauweli
jl
ks was deze 1506
gebluscht,toen de vlootdoor een allervreesseli
jlkslen storm werd beleopen. Drie schepen vergingen, de overige raakten verspreid, en de bodem ,welke hetkoninltli
jke
Om
rEnbI
5
'
A
No
paarvoerde,liep metveelmoeitedehaven van Hampton binnen (3).

E

te believen, hieltl IIEXIIRIK VlI hen onder vele hoofsche beleefdheden , meer dan drie

maantlen op (1). Hi
j 4'erloordaarbi
jzi
jne eigene belangen nietuithetoog. Erwerden eenige veranderingen in het Groote Handel.
çverdrag van veertienhonderd zes en
negentig ter gunste der Engelsche kooplietlen voorgesteltl, en rxulps,die vurig naar

Spanje haakte, was toegevend (5). Uitdien hoofde had hijook toegestemd ineen
voorgeslagen huwelijk tusschen XIEIIARIK Vllzelven en MAROARETIIA van O/.
v/:zlrf
J'à,
onlangsweduwe geworden van den Herlog van Savoù'e,haar een bruidschatvan driemaalhontlerd duizentl gouden Fransche kroonen eens, en dertigduizend achthondertl

vi
jftig kroonen jaarli
jlks belovende (69. Naareenigen, wasertoen reetlssprakevan
eene verloving van KAREL van Opz-fdnrï
@ji met Hzwnltlxs oudste dochter MARIA;
want men wist, dat xaooEwlzK XlI zi
jne tlochter cluxroz, de bestemde bruid van
KAREIZ, aan tlen Herlog van Angoulême verloofd had (7). Eindeli
jk vergde en
(1)AOBERTSOX,11fdf.of clzRl-EsV,B.1.p.432,433. Vgl.wAGESAA.
IL,D.1V.bl.332.
(2)IIEII
;ERSSEI
LI
;I
T,Cltron.é,.Zeelandt,D.1I.bl.368,309.
(3)Oude11011.Dïr.Kron.Div.XXXII. c.24. I'tlxTl;suEll
T>:Rlls,Aer.Al
atr.Lib.V1.c.8.
p. 148. R. sxol, Rer.B atav.Lib.XII. p. 183.

(4)Rosy
rltTsox,Hist.of cr
fwRrEsV,B.1.p.433.
(5)RIJMER,Acta Publ.Hpglïc.r
l'.V.P.IV.p.223-227.
(6)AIJMER,Wcfc P'
ubl.Hsg/ïc.T.V.P.1V.p.221 223.Vgl.LettresdetorlsXlI,T.1.p.63.
(7)poxl'rsIIErTERI:S,.
Reï.,#?/.
sfr.Lib.VI.c.8.p.149. Vgl.LettresdesorlsXII.T.1.p.43.
Correspondance deMAxlhllf-lEx etdeMARGrERITEdtlutl'iche, T.1.p.20 (1). rltlpsnam ditden
Koning van Fraltkrfik zeo weilzig cuvel, datlli
j verklaarde, datditgeen inbrcuk op hunne
vricndsellap makcn zou. Lettl.
esdetorlsXlI.T-1.p.5I.
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482- verltreeg HENbRIK de uitlevering van den gevlugten GraafA'an Sufblk, welke zich

528 in Hattem aan FlLlI,s kri
.
g.gsgevangen gegeven had , onder wiens bescherming lai
hans
.jt

te Namen leefde (1). Nu eerstwerll hetden lkoninlkli
jkellgasten verguntl hunne
fl22v. reis voortte zetten; en vier dagen daarna liepen zi
j reedsllehouden te Corunha in
1
r;
a
5s
0m.
6 gCttg-eg-gjljuueu (z).
FElkolxAxo had hetnietgewaagd, z0o als hi
j voornemensgeweestwas,hunne hnding. te beletten. De Kastilianen haatten hem en verklaarden zich aanstonds en open-

li
jlt voor vzlulps en zouxxxzk. Niet magtig langer den wi1tlesvolks te weerstreven,
27v. stond hi
j de regering overKaetzlig aan zi
jn schoonzoon af en vertrok naarJrragon,
Zomer-maar behield hetbewind over N apels, het grootmeesterschap ilerordenvan Calatrava
maand.

en Jleantara, cen gedeelte der opbrengsten uitt1e W ent-lndièn en jaarli
jks vi
jf
en twintigfluizend tlukaten uit de inkomsten van Kaatilg'è'(3). DeCorteserkenden
rlxalpsen J()HAwxA voor Koning en Koningin cn hun zoon KAREL voor Prins van uh tu@**
%*%e. Slechts drie maantlen genoot de nieuwe Vorst het bezit der kroon, naar welke

ht
j z0o vurig verlangd hatl. Zich te Burgo& met hetkaatsspelvcrhiten een kouden
25 v. dronk genomen hebbcnde, overleed 11i
jaan de gevolgen daarvan in hetnegen cn twin.

llerfst-tigste *'iaar zi
ins levens (
1). Zi
jn dbotlstortte de Kastilianen in de grootste verlegenlllaand. O
*'
*'
heid. lmmers (1e lkrankzinnigheid van zouAwxA en de J.eugdige J
.aren van haren zoon,

maalkten een regentschap nootlzakell
jk. De oogen waren op MAXIMILIKAX en op rEltnxxAso van J rragon gevestigtl, welken laatsten, door den invloed van den Kardinaal

xlxExzs,eintlell
jk die waartligheid werd opgedragen (5).
Flxzxps de kjk/z//zl: vereeni
gde bt
j een welgemaaktuiterli
jk, die hoedanigheden van
geesten hart,welk'
e hem de gemoedcren derNederlanderswonnen,doch zi
jneSpaansche ondertlanen zoo zeer van hem verwi
jderden,datmen op hetberigtvan zi
jn tlood,
hr
e
terstontl aan vergiftiging dacht(6). Zi
jn verlies werd algemeen in de derlanden bctreurd (7). En inderdaad, nooit hadden deze gewestcn zulk ecn bloei en
(1)OudeSo!/.Dir.Ar/p,
. Div.XXXII.c.24. roxTrsIIEVTERUS, Rer.2?
4dlr.Lib.V1.c.8.
p.148. wzGEwu lt,D.lV.b1.335.

(2)l'oxTcsH>:
rTsll;s,Rer.AMdfr.Lib.VI.c.8.p.149.
(3)I'
oxTusnErTxavs,Rer.Wlufr.Lib.VI.c.8.p.149. ltosEqTsox,Hist.of cluntEsV,B.1.
là.433 , 434.

(4)OudeHoll.Div.Kron.Div.KXXII.c.36. R.ssox,Ac?-.Batav.Lib.XII.p.183.I'05TlTs
IIEvTERrS,A er. A a&tr.Lib. VI.c.X.p. 151, 152.

(5)ROBERTSOX,Ilist.p/ clllnLEsV.B.1,p.434,435.
(6)poxTrsIT>i
liT>:lvs,Rer.Hvdfr.Lib.VI.c.X.p.1J
'2.
(7)R.sxol,Aer.Scfcp.Lib.XlI.p.183.
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volkswelvaart gelkend als ontler het bestuur van tlezen Vorst, viens ezag , magtig 1482genoeg flen inwenfligen vretle te bewaren , te bepcrkt was, om tot daden van wille- 1528

keur en gesveld uitte spatten (1). Hi
j had dcn lanllbouw, hetfabri
jkwezen, maar
bovenalden handelmet nadrult be3'ordertl en de lleoefening (lerletteren , ltunsten en

wetensclzappen naarvermogen,zelfsdoor eigen A'eorbeeltl,aangemoedigd(2). De kri
jg
tegen (1e Gelflerschen, in welken lli
j in éénen togt de geheele Keluwe en hetgraafschap Zutphen,de laoofdstad uitgezonderd,veroverde, bewees, dat hi
j hetoerlogszwaard wïst te voeren'(3); terwi
jl het verdraj te Salamanea, waardoer hi
j deq
listigen I'ERIIIwAwD A'an Jrragon verschalkte, van zi
jne schranderheid en staatkunde
getuigt(1).
KAREIZ,Prinsvan Jnturië,den vierentwintigsten van Sprokkelmaand tlesjaarsvi
jftienhontlertlte Gent gelloren,was de opvolgerzi
jnsvaders. Uithoofdezi
jner minderjarigheid werd, in weerwil des Konings van Frankrù'
k (5), de xoogtli
j tler Ne-

-

derlanden aan Keizer xaxzxllzxAAx ollgcdragen , wien men een plegtig gezantschap

zontlen bi
j monde van JAx uxvvuzx , Kanselier van Brahand, in naam van al
de Nederlandsche Staten dringend uitnoodigde, andermaal deze taak op zich te

nemcn. ))Mri
j smeeken Uwe Xajestcit,'' zeitlen zi
j onder ant
leren , ))de belee.
(ligingen te vergeven , wcllke gi
j lzebt ondergaan; tleze moeten slechts aan het
gemeen wortlen toegeschreven dat even heerschzuchtig en wreed is wanneer het

regcert, a1s laag en kruipend wanncer laet onderworpen is. De Nederlanders zi
jn
aan hunnen Vorst verkleefd, wiens gezag cchter tlan het onwankelbaarst zal ge-

vestigd zi
jn, wanneer hi
j staatsdienaars kiest, wellte door hunnebeltwaamheden en
deugtlen het verlrouwen (les xoll
ks verdienen. De Nederlander, van nature grootmoedig , weet het leven te verachten en de armoede te trotseren. Hi
j za1zich hardnekkig verzetten en opstaan, wanneer men hem a1s slaaf wil behandelen ; maar
wanneer men hem zacbt, met gematigdheid en overeenkomstig de wetten regeert,
zoo als het der waardigheid van den mensch betaamt, is er geen velk meer ge-

(1)nEwEz,Hht.Géw.de laBel
g.T.V.p.202-2049 en dealdaaraangehaaldepri
jsverlzandeling van ptrvlER, daor de Akademie van # r?
44:elin 1775 bekroond.

(2)v. KzxpEx, Faderl. Acrcâferâ. D. 1. bl.252,253. kkrk. Ge4c/l.#.Nederl.D.1.b1.
202- 204.

(3)poxrlwrs,Ilist.Gelr.Lib.XI.p.628-.
631.

(4)ItosEaTsox,Ilist.of cllwnsxsV,B.1.p.433.NaarwelkebcrigtenBltoEl
ynllK,D.lV.b1.33J
lletkarakter van rltlps den Nchoone geschetsthccft,is onsonLekend.

t5)LettvesdeLorlsXlI.T.1.p.105.

A L G 1!z
)1E E X
' E ()E t'
iG 11lE D E N lS

14
15
828 hechtaan zi
j
-ne bestuurders''(1). XwxlMlxzrAxx nam devoogtli
jaan en beloofde,zoodra de omstandigheden in Dug.teeltland het vergunden , in de N ederlanden te komen.
De Hertog van Gelre had ondertusschen het vertlrag metrllzlps gesloten, weder ver-

brolken en zich in hetbezitvan verscheideneplaatsen llersteld (2), terwi
jlgeldgebrelk
tlen Heervan Cltzerre.
g verhinderde, tlen kri
jg metlkracht voortte zetten (3). ln
dien staat van zaken bcsloot MAXIMILIAAN, den Keurvorstvan Trier en den Xarkgraaf
*.
van Baden met het bestuur over de N ederlanden te bekleeden. Reezshadden zj
zich tot den togt vaardig gemaakt,toen de schrandere SIAItI4AR
'E'
rux van O/lzl:zlrf
g'à ,
welke zich in Brttasel bevond , den Keizer tot andere gedachten bragt en weldra

bewoog, haar metdat gezag te bekleeden (1). Zi
j werd totAlgemeene Landvoogdes aangesteltl en ontving eeneuitgebreitlevolmagt(5). Hetoppertoezigtderzaken
behield echter de Keizeraan zich (6). De opvoeding van Prins KAREL werd aan den
Heer van Cltzevres, ))een karakter uit hoogmoed en schraapzucht zamengesteld,''
en aan AORIAAX rLohlszoox van Utreeht, een braaf, welmeenend en geleerd man ,

doch wien hetaan menschen- enwereldltennisontbrak,toevertrouwd (7).XAROARETHA
171'. werd te Dordreeht door de Staten van Holland en W eet-Frçealand plegtig in
Zomer'
.
maand hare waardigheid erkend, nadat xAxxxxx-lwlx, als Yoogd van zi
gn kleinzoon KAREIZ,
1507 doot
. gemagtigden de voorregten , die Fxx-lps de Goede, XAREIZde Stoute en hunne
voorzaten , benevens vllurlys de Sch.oone hun verleentl hadden , m et eede bevestigd
had. De giften en gunsten ontler MARIA van r/,
?
,
4rgozldïl verworven , werden met

stilzwi
jgen voorbjgegaan (8). Den volgenden d.ag trachtten de Staten van de Landvoogdes eenige veranderingen betrelkkelr
qk de Vroedschappen der steden, het be(1)poarrsllErTEnvs,Iler.zl?ddf?-.Lib.VII.p.155.
(2)l'ow'
rwxrs,11ist.Gelr.Lib.Xl.p.632.
(3)Letlres detorlsXlI,T.1.p.61,70-72.
(4)v.wIJN,Af
zlcz.op AVAGEXàAR,bl.216,217.
(5)R.sxol,Iler.Batav.Lib.Xl1I.p.181. I,EGtlv,Aofïccsurh1&ncrEI
tITE.p.431.
(6)v.o.slluoil,Correspond.dexlltovEniTEdlAtltriclte,T.lI.p.258,259.
(7)poxl'rs uErTl
sars, Ile1. z.
/?
44f?-. Lib.VlI.c.2.p.157. I-E otAv, Notice d//r XZEGIJZEITE.
P' 433.Aoalwàxrsoalszoox,een schuitenmakerszoon te Utrechtin 1459 geboren en mogeli
jkuit
hetaanzienli
jk, nog bloei
jende gcslachtvan IlEoEtoorspronkeli
jk, wastoen Hooglccraarte Leuven. TE M'ATER, I'aderl. Sïdf. D.Il.bl,196 199. Den lof, welkcn TE wATER hier aan deopvoe-

dingwi
*
izcxan zolllzx rtonxsz.toezwaait,vergeli
q
jkenael'
t mctl
aetafkeurend oordeelvan v.I
txxpEx
.

daarover in de f'aderl.K at.aj-terk.1).1. b1.236 238. Verk. Gedc/l. d.Nederl. D. 1. bl-208.

(8) GsootPlacaalb.D-lV.bl.9,10. Vgl.Ittrl'
r,Sk-df.#.11011.Staatsl-.D.157.1)1.278.
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kleeden van ambten , t1e regtsbedeeling, de dienstplîgtigheitl der leenmannen en 1482andere punten te verwerven. Sleclzts weinige dezer verzocl
ate gunsten en alleen 1528

onder zekere voorwaarden werden toegestaan, ofschoon de Staten terstond hetjaarlt
jlks
opbrengen dervoorgaandebeden hadden ingewilligd(1). XAROARETIIA werd vervolgens
in deoverigeNederlanden,en metvele vreugdebetuigingen inZeelandgehuldigd(2).
Veel werk en kommer verschafte haar aanstonds de oorlog met den Hertog van Gelre,

welke, door Frankrk
j'k ondersteuntl, Braband en Ilolland geweldig teisterde. De
kri
jgsmagt,overwelke zi
j beschikken konde,wasniet toereikend,om den onvermoeiden en ondernernenden Gelderschen Vorst te beteugelen , of de gedreigde invallen

der Franschen te wederstaan (3). XAROARETXIA trachtte zich doorhetaangaan van een jzv
v
erdrag van vriendschap en weflerzi
jdsche bescherming metEngeland testerken (1).lWi
jnH
'
naalid
.

EwDRIK VlI zelfs hernieuwde zi
l.ne aanzoeken om hare hand , welke zi
J. yroeger had 150:

afgewezen (5). Nu werd tevens hethuweli
jk tusschen PrinsKAREIZ, haarneef,te
voltrekken wanneer lai
j veertien jaren zou bereilkt hebben, en MARIA, 'sKonings
dochler, gesloten (6). Doch de kortdaaropgevolgdedood van IlzxoltlK vert
jdeldeal 1508
de voordeelen ,welke men zich van deze onderhandelingen in N ederland belooftl had.

Even weinig beantwoordde llet vredesverdrag van Kamerl
j'k,waarbi
j MAROARETUA a1s 10v.
gevolmagtigde desKeizerseene hoofdrolspeelde,aan de gewenschte verwachting (7).AsnrlDe Hertog van Gelre verbrak spocdig dien vrede, welken hi
j, ofschoon ondanks tcrm.
zich zelven , bekrachtigd had. IIAXIXILIAAX kwam in de N ederlanden , om hem

te bedwingen en geldeli
jken onderstand s'an de Algemeene Staten, welkete Antzocrwezlwaren vergaderd, te verwerven. Hi
j vorderde vi
jfmaal honderd duizend
kroonen , elk van achttien Grooten Vlaamsch , in eens, en daarenboven eene goede

som voorde Landvoogdes, terbelooning harermoeiten en werkzaamheden bi
j de on-

(1)GrootPlacaath.D.1V.bl.10-12.
(2)REIGERSSERGH,Chron.w.Zeel.D.II.bl.374-376.
(3)CorrespondancedexzlGrERxrx d'Autriche,T.1.p.120,139.
(4)Rlzxza,Acta Publ.zzlgl.T.V.P.lV.p.246-249.
(5)Corremond.dexwagcEl
tlTz d'Autriche, T.1.p.125,129 (2).
(6)RIJXER,Acta 1?
x11.Angl. T. V.P. lV. p. 239-246,255-265. Vgl. Cotvenp. de
MlxlxltlEx efde MARGVERIT: d'A utriclte, '
1'.1.p.74.-78. Corresp. de XARGUEAITE d'â utriche,
T.1.p. 133- 137.

(7)nr MOwT, Corps. D'ylopl. T.IV. P.1. p.109- 116. Vgl. LettrendeI-orlsXlI,T.1.
p.120- 136. Correspond. de xàxlxlslsp elde M&ItQrERtTE d'Jutriclte, T.1. p.100 sqq. Corv'cdwpn#.de MIItGUEIIITS d'Autriche.T.1.p.141- 154. tzGtzv,Notice :?#,-MARGU:RIT:,p.434.
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1482- derhandelingen te Kamerl
jk. Viermaalhonderd duizentlkroonen werden den Keizer
1528 ingewilligd; en der Landvoogtles vi
l.f en tachtig duizend ponden , elk van veertjg
31 v.

Iuente.Grooten Vlaamsch, aangeboden (1). Niettemin beschuldigde MAXIMILIAAX tle Staten
ma
15z
0n9dvan muiteri
j tegen hem en, zonderling genneg, o0k van zamenspanning met))hunne
vrienden en bloedverwanten tle Gelderschen;'' terwi
jl zi
j daarentegen beweertlen, dat
de vrede van Kameri
jk den Keizer geen ernst wasen hi
jlaun geld nutteloosverkwistte. Verbolgen en dreigende begaf MAXIMILIAAN zich naar D t'itseltland , het

beleidvan den Geltlerschen kri
jg aan MAROARBTHA overlatentle (2). Hetschjntechter,
dat weder een bestantl met ItAREL s'an Gelre gesloten wertl(3);welligtdewi
jlde
20v. hulp uitE ngeland achterbleef, welke de Landvoogdes, op grond eener overeenlkomst

Oogst-

maand metKoning XIEwDRIK V111,verwachtte (1).
De belangen des handels wikkelden om dien tl
t
jd de Hollanders in den Oorlog tusschen de Denen en de Hanzesteden. Yerscheidene Hollandsche koopvaartlers waren
door de Lubekkers en hunne bondgenooten , welke de Oostzee geblokkeerd hielden,
genomcn. Eenige oorlogschepen werden derhalve uitgerusttot geleide der koopsr
aar-

1510 dt
jvloot zoowel, a1s tot onderstand des Konings van Denemarken. Zi
j warcn echter
niet tegen de Hanzestetlen 0PgeWaSS0n en lcden in een zeegevecht de nederlaag m et
verliesvan een aantalschcpen , hetwellkdoor eenigen op twee hontlerd ,door antleren OP

1511 vi
jftig of zestig begroot wortlt. Bi
j wi
jze van wederwraal
k werd op de goederen der
Lubeltlkcrsin Ilolland , Zeeland, Frze&land en J ntmerpen beslag gelegd, en daar-

doorde gcletlene schade eenigzinsvergoed (5). De natleelen door dezen ltri
jg den
landzaten toegebragt, detlen naar het eintle van den oorlog met Gelre, die steeds
voortbrantlde , vurig wenschen. Haarlem was zoo uilgeput, dat rIzonzs van Egmond
de Landvoogdes verzocht, den inwoners, die gchecl verarmd en haar nogtans genegen

6v. waren,een gedeelte van hun aandeelin delasten kwi
jtteschelden (6). Vruchteloos
S
l
'
a
g
t
r
i
e
p
M
a
t
e
n
v
a
n
Br
ah
a
nd
e
n
v
a
n
I
l
o
l
land te Breda bjeen , om hen
&ROARETHA tIe st
maand.
aan te sporen, in hetopbrengen der buitengewonq oorlqgslasten te volharden (7).
-

(1)Correspond.deXIRGIIERITE dbzlutt-iche.T.1.p.156-160.
t2)Correspond.deXAUGUEItITEd'Jutriche.T.1.p.160-163. tEGIZ&Y,Noticed?
frxzlwcEltzl'g,
P.436.

(3)LettresdetorlsXlI)T.1.p.204.
(4)EIJMER,Acta #?
.
Iâl.Zngl.T.VI.P.1.p.5.
(5)Correspond.dexAx.etdexzRG.T.1.p.321. Correspond.deAIIRGIJERITEd'AIttriclte.T.1.
p.255,258. Oude S ol/.Div.Ar/p. Div.XXXII.c.40. u tlrs,Chron.m.R oorn,b1.179.

(6)Correspond.de MARI
;I/ERITEd'Zutriche,T.1.p.314.
(7)Correspond.de MAIGrERIIEd'Autriclte,W.1.p.354,359.Lettre.
sdeI-orlsXlI,T.111.p.88.

1r
.z
&D'C .
rkL l 5
j
.D S*

Zi
j drongen eenparig aan O13 Trede metGelre (1). Del
jt en Jmeterdam Weigerdon11
45
828
tlanOOk geld,om den ltri
jgvoortte zetten (2). Desteden van Brabandwaren hiert00 even Weinig te beWegen. lletmisnoegen Wies steeds aan ; en het volk werd door 1J12
schotschriften tegen MAROARETIIA in beweging gebragt, die zich in-den benardsten

toestand bevond en )en Kcizer verklaarde, tlat ware het, dat allesuit gebrek aan
duizend gulden moestverloren gaan , de schatmeester geen middelzou weten, deze

geringe som bi
jeen te brengen (3). Nogtans scheen zi
j, of veeleer AIAXIMILIAAN,
welke beloofde in deF:tpz-lczz#:zlte zullen komen,den vredeniettewenschen (1).
lmmers waren hare eischen zoo buitensporig, dat de onderhandelingcn met de afgevaardigden des Hertogs van Gelre te K zanen en later te Luik , vruchteloos aflie-

pen (5). Den Keizer werd door deRi
jksvorsten een aanzienli
jke onderstand toegestaan,om den oorlog tegen Gelre,onderbeleid van Hertog IIEXORIKvansrlz,zl.
#?.
tl?
J/c,
een der dapl'erste veltlheeren van zi
jn ti
jd, voortte zetlen (6). XAROARZTHA moest
bewerken , datBrahand en Holland niet alleen de belaling dcrbenden , welkelaunne
renzen bewaakten ,op zich namen ,maar o0k in hetonderhoudvan alhetvoelsrolk drie

ofviermaanden lang voorzagen,onderbelofte,datwanneerin dien tusschenti
jd geen
vrede met Gelre geslolen werd , men voorlaan niets meer van hen tot voortzetting van

dien kri
jg vo'
rderen zou. ln hetgeheim echter gelastte Mu
txlMlx-lAa
kx deLandvoogdes, 29v.

.
.
dc Staten der N ederlanden tegen den achttienden vanW i
l
l
ea
rud
rstgnmaand teM eeltelen bi
geen tej
a'
aa
l'oepen , om met hen de middelen ter onderwerping des Hertogsvan Gelreteberamen ,

wien de invalderEngelschen in Frankrl
jk thansongetwi
jfeld s'anFranscheondersteuning zou berooven,en levernemen,welke hulp men van hcn teverwachtenhad(7).
lnmiddelszetten de Gelderschen de xi
jandeli
jltheden voorten deKeizerbesloot,zich (1:r.
zelven àan het hoofd deslegerstestellen (8). D,e Landvoogdes drong op 'sVorstenuX
fi
n-.
a
aai
nd
(1)Correspond.deMAIIOCEIIITE dtdutriclte,T.lI.p.32.
(2)Corre.
bpond.deMAIIGrEBITEd'Zutriclte,T.11.p.13.
(3)Correspond.deMARGUERITZ d'Huhiche,T.I1.p.32 34. Carrespo'nd.de xwx. et de xluo.
T. 1I,p.45,

(4)col'lespond.dexlx.etdeMARG.T.II.p.5.
(5)LettresdeI-otTlsXlI,T.111.p.,
224-227,279.
(6)Correspond.deMAy.etdqMARG.13.1I.p,24,29. fbrrcdwof'i .de MztRICrERITE d'J utriche
T. ll.p. 43, 44, 47.
:.-.

(7)Colwespond.de xzx.et.
#çyARG.T.11.
/p.40-443. Corx+ ond.c7,e XAROCEILITEdtu lttriclte,
'
1'. l1. 13.. 45-.47.

(8)Corie&pond.de hIAIIjII;EMITSTW?f/z-/c/le,T.ll.p*.49.
11 IIEEt. 3 STUK.
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- spoedige overkomst met nadruk aan (1).
tle beWeegredenen #an zl
jn gedrag metbetreltk-ing totGelre,den Staten der Xedek.-

10v. lqnden te Ontvotlwen èn h0n tOtOnderstanllte bewegen (2). Terwi
jldezedraaltlen

W int
erm . 011

XARGARETHA

den Keizer raadde, zelf zich tot hen te wenden , rukte de oa
.jkkere

15l2

KAREL van Gelre te vuur en tezwaard in Ilolland (3). BeKeizer, wien hooftlzakeli
jk geltlgebrek verhinderde herwaarts te komen (1), zontl nu den Hertog van
16v.Brunsvijk en begeerde, dat deze met zi
jne benden op kosten derStaten zoude
i0S10*
naaandOn(10rh0t1t10n Worclen (5). Niettegenstaantle men Zioh (l0Or den krjg metGelreill
1513 treurigen toestand bevontl(6), werd hieraan echter z0o weinig voldaan, dat twee
maanden later de Hertog dreigde, bi
j gebrek van betaling, metzi
jn volk le zullen
vertreklken (7). KAREL van Gelre was evcnzeer om geld en onderstand verlegen
a1s MAxlxxxzzAwx (82. Er werden alzoo tusschen hen onderhantlelingen ovcr eene
wapenschorsing geopend (9), die eindeli
jk in Hooimaant
l tot een vierjarig bestand
#eleidden,welk den tienden der volgellde maand zouingaan (10).
Nu wert.
l de rtlst in de hfederlanden Tan eeno antlere Zi
jde gestoord. De LantlVoogzeshad in naam van MAXIMILIAAX,a1s Keizeren nieta1sYoogd vanzi
jnkleinznon
KAREL, tc M eehelen een gelleim verboncl met HENDRIK VlIl van E tlgeland aangc-

5v. gaan,om gezalnenli
jltbinnen lweemaanflen den Koning van Frankri
-jk denoorlogte
verlklaren (11). Ontlankseen bcstand metlaatstgemeldenVorst,verleendeAIAXIMILIKAN
aan IIENoltllt YllI vri
jheid, in de Nederlanden volk te werven en schepen te lauren.

Grasm .

(1)Cotvespolld.deMwx.etdex,
tno.T.1I.p.56. Correspond.de31A.It0.d'zlutriclte,T.l1.p.54.
(2) Correspond.dexlx.efdeMll
to.T.lI.p.65. Correspond.deMAno.d'J utriche,T.ll.p.5t1.
(3)Correspond. de Mxx. et deMàlto.T.1I.p.67. Cort'enpond. de MZ
kIII;rERITE d'Jutriche,
T.ll.p.56- 621. Lettres de Lovls Xll, T. lV.p. 12.
(4)Correspond.deMARO.d'Autl'
iclte,T.lI.p.65. Leltl'es de tnvls XII,T. 1V. p.35 37.

(5)Correspond.deMz
tx.cfde MARO.T.1I.p.101. Correspond.deMA.RG.dlzb4triche,'13.ll.p.69.
(6)Correnpond.deMkx.etde MlRo.T.1I.p.131. Vgl.LettresdeLorlsXIl,T.lV.p.12,13.
(7)Correspond.deMàx.etdeMlRG.T.lI.p.145. Correspoktd.deMAnG.d'A tttriche,T.II.p.77.
(8)LettresdeJ-ovlsXII.T.IV.p.13.
(9)Correspond.deMAI
tGVERITEd'Zutriche,T.11.p.70.
(10)Oude Holl. Dir. Kron.Div. XXXII. c.41. l'oxTlltTs, Ilist. Gelr. Lib.Xl. p.647.
L'harters van Arciczl#,aangehaald bi
jwa
tt
lEXAA.
R, D.lV.b1.377. Ygl.Lettres detorls XlI,
T.IV. p. 115. Correspond. de Mlx.et de Mzlto. %.
,II.p. 140, 143,177,181, 182. Corres:
pond.de MAROIJERITE d'A utriche,T.II.p.77,.82,84.

(11)aIJMER,z/cft
dP'
tthl.lzlg/.T.VI.P.1.p.43.
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))Koning xzooEwxzK,'' zeide hi
j, ))konde hem ditnieteuvelduiden. Deze toch had 14182
528
wel den llertog van Gelre met geld en volk ondersteund en nogtansbewcerd ,dat

zullksop devretlesverdragen methethuisvan Ooatenrç
.ik geen inbreuk maakte (1).''G2
9v.
rasln .
iR 100S XODXW %JK Zi011 Ui01
NOV01*bi
j XARGARETHA b0klaagde,Yerlklaa1-de zij,0atalles 1513
<

k.

builen haren last geschied was en dat AlAxlxlx-lAAx, a1s Voogd van xAllEl,. van Oos-

zdzlrï
g'i de verbindtenissen metFrankrç
jk getrouw zou bli
jven (2). LODEAVIJK on-Bl
2o0cv
im..
dertusschen bedreigde f'laandereyten u4rtois,a1sleenen van bh-anlkri
jk, en in het
bi
jzonder de Gentenaarsmetzi
jne hoogste ongenade:indien zi
j dc Engelschen in den
aanstaand'en ltri
jg ontlersteunden (3). Zi
jnebenden stroopten ontlertusscllen in IleneéypzlD:p (4). XAXIMILIAAX drong derhalve bi
j den Koning van Ezl
g:/ttz'
ltfaan, om
den togtnaarFrankrù'ktebespoedigen (5). Hi
j zelfzou zich alsdannaardeNederlanden begeven, mitsmen hem de beloofde gelden zond (6). Doch het geld Nvas zoo
schaars, dat MARGARETHA den Keizer aanbood, hare juweelen te zi
jnen behoes'e te
verkoopen (1). XAXIMILIAAN kWam echter lzerwaarts toen HENDRIK V1ll te Calal-s ge@

land was, en verscheidene Nederlandsche Heeren ontvingen last, om als leenm annen 1 v.

van hetRi
lk, hem onder bevelvan den Xaarschalltvan Henegouwen tedienen (y).ma
Ooa
grj
sd
tXaar ofschoon hi
j van den Koning van Engeland een voorschotvan laonderd en twin.

.

tigduizentl kroonen ontvangen en dezen daartegen beloofd had, achtdllizend man in

het veld te brengen, verscheen hi
j uitonvermogen slechtsmeteenige Duitsche en
Nederlandsche knechten , die evenwel der nieuwgeworvene benden van HElnltlK totcen

j zelftrad alsvri
jwilliger in dienstvan den Envoorbeeld van krt
jgstuchtstrekten. Hi
gelschen Vorst tegen honderd kroonen daags; en in weerwil van het buitengewone
schouwspel, dat een Keizer van D aiteeltland onder een Koning van E ngeland

diende, behandelde IIEwIIRIIt hem met de grootste achting; ook regelde hj inderngen van het Engelsche leger(9). Terouaneen Doornik
daad al de krijgsbewegi
-

(1)LettresdetorlsX1I,T.lV.p.110.Correspond.deMwx.etdeMA:G.T.ll.p.135.Correm.
de MzllorEnlTE d'zlutriche, T.lI. p. 73.

(2)LettresdeLorlsXII,T.lV.p.137,138,154,155.Vgl.Correspond.deMlx.efdeM:RG.
'11.lI.p.135,143- 149. Correspond.de MZROrERITE d'Autriclte,T.lI.p.75- 78.

(3)Letlres derovlsXII,T.IY.p.120- 124,138.
(4)Corremond.deMwx.etde MlRo.T.lI.p.156.
(5)Correspond.dexwx.etdeM1110.T.II.p.141,166.
(6)Correspond.dexa
tx.etdexxao.T.lI.p.152.
(7)Correspond.deMlx.ef#e>R0.T.lI.p.161.
(8)corremond.dexzx.etdeMA...T.lI.p.188.
(9)llOlElIlist.of Engl.6l
a.XXVII.p.291.
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l4:2- werden den Koning van Frankri
jk ontnomen en zi
jne benden bi
j Gttinegatedoor
1;
528 beleid van MAXIMII-IAA
.
.
X verslagen (1). Daarinmiddels hctJaargeti
gdevergevoltj.:,.-(.j.
was,lkeerde UEIDRIK methet grootste gedeelte zi
jns legersnaarE ngeland terug (2).
5 v.
Vôôr zi
jn verlrek, had XAROARETIIAte Ri
jeaeleennieuw verdragmethem geslo-

.

'
i'la
- ten , waarbil.ziJ.beloofde, gedurende den wintcr vierduizend ruiters en zesduizend veetl
1s
R?
lti
.
ll11
1513 lknechten ten koste van E ngeland r op de been te houden. Tevens werd de voltrelk-

king van hetreeds voorlang overeengeltomen huweli
jk tusschen kAREL ran Opllpnrï
J'l.
en MARIA, dezustervan HENDRIK Vl1I,tegen hetvolgendejaarvaslgesteld (3). De
Landvoogdes bleef hare belofte nietgetrouw , hoewelzàj de bepaalde gelden uit E ngeland ontving (1). Van heLbedongen huweli
jk kwam metle niets. Het gelukte
LODEwIJK Xll, door het voorsteleener echtverbindtenisvan zjne dochter RENEE met
ItxaEs van Ooatenri
jk, den Keizer,wien ditllitzigt van de magten het aanzien
zi
jns kleinzoons te vergrooten aanlokte, ondanlks de pogingen van MAROARETHA (5),
van de zi
jde desKonings van Engeland af te trelkken (6). HEXBRIK, die zich
reetls met toebereidselen tervoortzetting van tlen kri
jg tegen Frankrç
jk zoowel,a1s
voor de huweli
jksfeesten zi
jner zuster te Calal-e bezig hield (7), nam dit, geli
jl
k
tle Landvoogdes gevreesd had, ten uiterste euvelop (8). Volverbittering overzulk
O.
gogs
v.t- eene beleedigende teleurstelling, sloot hi
j den vrede met Frankrù'k, in welken
naaand 0ok de Nederl
anden begrepen waren (9). Overeenkomstig een afzonderli
jk ver1514
9 v. drag (10), huwde LODEwIJK, wcduwcnaarvan axxA van Bretagne, metuExnltllts
AVi
J'nIltaltlld. -- ---

(1)PoxTrsIIEUTERrS,Acr.A'
ustriac.Lib.Y11.c.V.p.161. urhl
E)Ilist.ofEngt.6h.XXYII.
p.291, plaatst den slag bi
j Guincgatevlt;rlzetbemagtigen van Terouattne. Ditgevecht,ook
wel de Slag der Sporen genaamd , omdat de Franschen op dien dag meer gebruik maakten valt
jl
'lnne Sporen dan van hunne wapenen: moet daarna en kort vllr de Overgave van D oornl*f* Z1J*ll
voorgevallen. Zie Correspond. de Mlx. et #e MlaG. T. lI. p. 196, 211.

(2)IIUME,Ilist.of Engl.Ch.XXVII.p.291.
(3)RIJIIER,Zcta #lfJl.Angl.T.V1.P.1.p.51,52.
(4)Lettres deI-orlsXII,T.lV.p.217-221. Correspond.dexznl.d'Jutriche,T.ll.p.102.
(5)Correspond.dexAx.efde MARG.T.II.p.221,225,229.
(6)III;ME,Ilist.of Engl.Ch.XXVII.p.292.
(7)Colwespond.deLorlsXII,T.IV.p.259,318. Lettres deMAx.etde xAao.T.ll.p.245.
(8)Lettres deLorlsXII,T.lV.p.312,328,335,344,316.
(9)ItIJXKR, Jcta Publ.Wzl
gl.T.Vl.P.1.p.64-68,81,82. Vgl.Lettres detotlsX11,
'r.IV.p.355- 361,376- 378.

(10)RzzxEa,Jcta#vJf.ângl.T.V1.P.1.p.68-78.I'
0lTl;sIlst7l'snrs,Ser.Austr.Lib.VIl.p.167-

zuster zutal.
x, wellte plegtigheid te Jbheeillevoltrokken werd (t). Vruchtelonshad14
821528
.
.
MARGARETIIA getracht dathuweli
jk te voorlkomen (2y. Hare vrees over de enge
vereeniging tusschen Frankrl
jk en Engeland verdween evenwelspoedig. Binnen
drie maanden overleed Koning Iuoozw xzK , wien vRAxs, Hertog van Jngoulême, 1 #.

Louw-

op den trnon volgde (3). De Koningin-weduwe huwde den Hertog van Sufblk,maantl
'
h
in E zw clcztf,
/ 1515
welke haar naar Frankrl
jk had geleid, en keerde met em
terug (4).
K AREL van O/q
vldzzrï
g'i was nu in'zi
jn vi
jftiendejaar getretlen en aanvaardde derhalve als naeerderjarig zelf hct bewind overdeNederlanden. lli
j ont&ing dan ook
achtereenvolgend de hulde van Brahand , F laanderen, Zeeland en Holland en men

legde hem dcn gewonen eetl af, nadat llàjeerstde handhaviug van 'svolks aloude

voorregten bezworen had (5). Friesland werd hem tegen voltloening van honderdduizend goudguldens door Hertog ozohGz van Saknen afgestaan , wellt vertlrag oolt 19v.
de Keizer beltrachtigde. Het geld bragten de ingezetenen van Ilotland op, wellkBloeilll-

met eene nieuwe algemeene verponding over huizen en landeri
jen, en een hoofdgelt
/ van alle gegoede lieden belast wert
l. VöördatKAXEL werkeljk bezitnam van

Friealand, ltwam te Del
ft tusschen hem en KAREL van Gelre, wellte wederden
vretle verbroken had, eene wapenscl
aorsing voor vier maand
n tot stand, Kortdaarop 8
.e
Zomervertrolt de Stadhotzder van Holland , toen FlaoRls van E gm ond , Heer van IJ&&el- maaud.

,5
*tein, naar Frg-ealand alwaar hi
j, onder zekere bepalingen,den eed van hulde en
trouw voor zi
jnen meester ontving,in wiensnaam lli
j der Friezen vri
jhetlen, voorreg- 1 v.
l'
looinl.
ten en oude herkomsten bezwoerte onderhouden (6).
De jeugdige Vorst nam dadelt
jlt werkzaam deelin het bestuur en toonde,dathi
j
zelfde teugelsvan laet bewind zou voeren (7). Reeds vöör zi
jne inhuldiging had hi
j
den staten van F lagnderen verklaard , dat vaortaan alle zaken op zJ
i'uen nqam mocsten

(1)HrxE,Ilist.t?
Z Engl.6h.XXVII.p.293.
(2)LettresdeLorlsX1I,T.IV.p.349- 355.
(3)poxTcsIIECTERï;S,ller.Hzlzfro.
cc.Lib.VII.c.9.p.167.
(4)Correspond.dexwx.etdexz
tno.T.1I.p.283.Vgl.HrxE,Ilht.ofEngl.Ch.XXVII.p.293.
(5)wwGExlàR,D.IV.141.388. Even a1s rll
-lps de é'
c/loozlcbi
jzi
jnei,thuldiging,sluitKIREL
stilzwi
jgend dievoorregten uit,welke bi
j het Gl'
ootPririlegie van MABIAran Wpllrg/zt#z
': verleelld waren. Zie GrootPlacaatb.D.111.bl.20.

(6)Tzwulm,Taderl.Sùf.D.II.b1.210-221. Vgl.wAGEAAAR,D.1V.1)1.382- 392.
(7)Correspond.denzx.cldexwllt
;.T.11.p.276(1).
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14
82- Arerrigt Worden (1). Thansbeval hi
j.datzondervoorafgaand bi
jzonder verlof, 'voor1528

1Q311 20 St0(10n 0n florpen geene renten Verkoopen Of nieuwe belastingen opleggen ;
.

n00lz 21
lt 20 leonmannon OfHeeren binnen hunnelzeerli
jkheden, alwaart1e grafeli
jke
en zouden ; voorts datdeEdelen schatpligtig waren
beden ontvangen werden , beden hell-

6v. voordelanden,
welltezi
jnietinleenhielden(2). Hi
jverander.dewillekeurigenbuiten
.
lgjg tlen gewonen tiy
d de regering in verscheitlenestetlen, zetteDi
lltgraven en Heeml.a(jru

Hooiln.

af, en stelde eenen vreemdeling, XARELvan .
P/ïlv
,:z-J', HeerA'an bormane,totOpper-

opzienertler Hollandsche di
jkwerlten aan , allcsin stri
jd met'slands regten en vri
jhedcn (3). De Landvoogdes MXItIjAItETIIX, wclke sindsachtjaren hetbewind osrerde
Nedek.landen gevoerd en onverpoosd metzoovelemoederli
jlte bezorgdheid overXAREI.
en voor zi
jne belangen gewaakthad (4), werd doorde ltunslenari
jen desHeeren DE
culEvltss, die haar steeds in het geheim laatltegengewerlkt#'
niet m eer ofslechts om
den VorlT1, in den Raad goroopen; zelfswerden de brieven van den Keizer haar niet
meer medegedeeld (5). Daar zj reeds vroeger uit eigen beweging verklaard had ,

zich nietmeermetstaatszalten te zullen moei
jen (6), was hetnietuitteleurgesteltle
llcerschzucht, maar uit het diepe gevoel over eene onverdientle minachting en schan.

*

deli
jke lasteringen,datzi
j zich bi
j den Keizer beklaagde en in een uitgebreitlvertoog
hare grieven aan KAREL zelven openlegde. ln dit m erkwaardig gescllrift geeft de

20v. Landvoogdes een uitgebreid verslag van hare bewinpvoering en toontovertuigend aan,
O0:St-

maand met welke belangloosheid en opoffering van eigen vermogen , rusten genot zi
j de
ewesten beheerd heeft, well
te haardoorden Keizerwaren toevertrouwd (7). ))lndien het U behaagt,'' dus eindigt zi
j haar vertoog, ))ligtvaardig te gelooven, wat
men U van mij zegten duldtdatik steeds behandeld worde, geli
jk men aangevangen heeft, dan za1 ik veel liever in mi
jne kleine zaken voorzien en van hetstaals.

(1)Correspond.deMARGUERITEd'Autriclte,T.ll.p.113,114.
(2) GrootPlacaatb.D.1I.b1.2047-2053.
(3)wAGENAIR,D.lV.L1.395-397.
(4)Correspond.dexAx.etdexlRG.T.11.p.235,240,260,261,264,265,269.
(5)I.EGtwv,NoticedzlrMARG.p.438,439.
(6)Correspond.dexwx.etdexlRG.T.II.p.284.
(7)Correspond.deMlRo.d'Autriche,'
P.lI.p.117 130. Een uittrekselbi
jx,
EGI,
lA-,Notice
a'
4.
?'xzRo.p.439 (2). la 1514had XZROARETI:den Keizertekennen gegeven,datzi
jten behoeve
van hetbestuur,zoovaelvan lzaarvermogen had opgeollkrd, dptzi
jverzochtdatmen hierin zou
voorzien,anderszegtzi
j:))ilmeconviendrafaire hanquer/fle-'' Correnpondancedexzx.etde
M&nG. T.lI.p.256.

D ES '
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tooneel aftretlen, zoo a1s ik reecls onlangs aan den Keizer bi
jn ge-1482-j montle van mi
1528
heimschri
jverMAztwlx verzocht heb.'' XzkxzxlLxAAx trok zich de zaak Zjner dechter,
wier uitstekende Terdienste hi
j kende, met nadruk aan en vermaande zi
jnen kleing
ewi
gt
ï
gs
t
e
z
ake
n
t
e
r
aa
dpl
egen
en
ha
ar
ee
ne behoor- 18v.
zoon, haar bi
j de grootste en
lijkejaarwedde toe te kennen (1).
luot
lwlllaanf,
l
Ondertusschen had de op nieuw ontvlamt
le kri
jg met Gelre xkknElzaangespoord, 1516
zicl
z de vriendschap #an Koning raz
txs l te verwerven , om zich ten minste

aan tle zi
jde van Frattkrù'k voor vi
jandeli
jkheden te dekken. Hijhad derhalvein
het vorige jaar dien YorstwegensF laandel-en, zrl/z
-w en antlere Fransche leenell
hulde bewezen en met hem een verbond gesloten , waarin binnen drie maanden (le

Keizer en de Koning van Jrragon deelkontlen uemen, bi
j hetwellkeen huweli
jk
tusschen xxaErz en REazs, de jongste dochter des overletlen Konings en slechts
zes jaren oud, bepaaltl werd (2). Fawwslveroorloofde vervolgensaan KARBLSafgezant, HExoalx , Graaf van Naesatn, een huweli
jlt met ctAroz, eenige zuster van
FILISERT van Chalons, Prins van Oraly-e, waardoor datprinsdom in het lauis van

Naaeau gekomen is(3). Erwerd een naderverdrag metFrankrù'k getroffen,toen
KAREIZ'
rtlltOoetenrk
jk,bi
jden dood zi
jnsgrootvaders>'Etolsaxp van Wrrt/gpzl,denL23v.
titel van Koning van Spalje harl aangenomen, ofschoon zi
jne moedernog ieefde,ma
oa
unwdwie de Spanjaarden als de eenige wettige erfgename tler lkroon beschouwtlen. Te
Noyon lkwamen de beide Vorsten overeen,dathetgescllilover hetri
jk vanNararre,
tusschen Frankri
jk en vlt-razon ontstaan, in der minne vereflknd cn roulsE, het 13v.
eenlarig dochtert
le van >'hAws I
Oogst, a
an ItAass uilgehtlweli
lkt zou worden (1). Dechmaaud.
.

-

.

.

.

van tleze beraamde echtvereeniging kwam even weinig als van die met MARIA
va'
n Engeland , of met clzAvoE en It>:w>:E '
ean Frcnirï
.j
k. Slechtsweinig meer

belangri
jk dan dit verbond was voor de Nederlanders het veldrag ltort daarna
tusschen den Keizer, den Koning van Frankrj
j'k en ICAI
IEL te.
Brl4&n'elgesloten,
bi
j-hetwelk men onder anderen hetbeoorlogenderTurlkenbepaaltle,waartoePausLEoX
onlangs de Christen-vorsten had opgewelkt (5). 0m denzelftlen ll
qtlwcrtlhetvriend.

(1)Corl'
espondance deMAItGIJEIITEdtzutriclte,T.1I.p.133,134.
(2)SUGEXAA.
R verhaaltin strt'd metpoxl'
csusxiTEllvs,wien wi
jvolgcn,datXAREI,bi
j ditverdrag
zich verpligtte,zi
jn grootvader, den Koning van Arragon, geenellulp teverleencn,wanneer
rlNss Ihem , ter lacrneming van hetkoningri
jkNararre,den oorlog aandccd,D.lV.b1.400.
I'osTwxcs, welke tot staving daarvan wordt aangehaald, meldt dit niet.

(3)powTcsUErTERUS,Rer.H?ldfrïcc.Lib.V11.c.9.p.167.'olrzwrs,Il1'st.Gelr.luib.X1.p.658.
(4)aosEaTsox,Ilist.of cllwntEsV,B.1.p.436-442.
(5)ocxoxr,fb/wdDiplom.T.IV.P.1.p.256,257. wzoExAzl,D.17,bl.401.
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1482- schapsverbond tusscben nxxoalx vIII en KAREL , benevens hethandelsverdrag metE n1528

.ftîe
geland van vi
J
nhonderd zes weder lzernieuwd (1). O0k bewerkte Koning raAws
een bestand metGelre (2). Ditwerd echterspoedig verbroken,doch laterdooreen
ll1
7
v
.
jd van zesmaanden gevolgd (3),
el.
lkt- ander voorden ti

l'laand
1517

Xaar eer dit bestand nog volkomen gesloten was, had zicl
z KAREL te M iddelbuk-g
.
naar Spatt)e ingescheept, waar men hem met ongeduld verwachtte. De hoofdoorzaalt
tlat de togt derwaarts totnu toe vertraagd,was, wordt aan dc Nederlantlsche Grooten

loegesclareven,die ôngaarne bunnen Vorstzagen vertrekken. lmmers,zo0 lang hi
j in
(le N ederlanden vertoefde , was dàâr de zetel van het bewind , de inkomsten uit

Spanje werden erverteerd en zl
j genoten, zonder eenigemededingers,de weldat
len
van hunnen meester. Xaar zi
j liepen gevaaraldeze voordeei
len en hunnen invloed te
xerliezen,zootlra hun Heer in Spanje gekomen was. Nietalleen zoutlen de Spanjaartlen natuurli
jk hetbeheerover hunne eigene zaken voeren,maarNederland zelfszou
slechts a1s een deel hunner magtige heerschappi
j beschouwd worden; en zi
j,tlienu
tIe gunsten van den Vorst aan anderen uitdeelden, moesten dan tevreden zi
jn,die
uit lzanden van vreemdelingen te ontvangen. KAREL, argeloos, onervaren , en zeer

gehechtaan zi
jn geboorteland, zou zich alzoo noodeloosin de Nederlanden opgehoutlen en die slechts na de herhaalde aanzoeken van den Kardinaal xlxEwEs, toen aan

hethoofd van zalten in Spalje,en op dringendenraaddesKeizersverlatenhebben(1).
Het ltomt ons echter voor, dat 'sVorsten reis voornameli
jk uithooftle van den Gelflerschen krl
jg werd uitgesteld en van de onderhandelingen,doorwelke Flrxmsvan
rtlplrgpzldïl', een natuurli
jke zoon van lplrlps den Goede, den Utrechtschen zetel
besteeg, en KAREL 4ich hetbezitvan hetwereldli
jk bewind overhetStgkltt voorbereidde (5). Yerzeld door den Heer DE CHIEVREs, zi
jnen eersten staatsdienaar,en
een schitterenden stoetvan Nederlandsche Edelen , kwam KAREL, na een gevaarli
jken
togt, te F'
illa Fz-ccr/qçl in de Jaturg-è'
n aan. Hi
j werd metde uitbundigste vrcugde
ontvangen en het jaar daaraan met zi
jne moeder te Falladolid lot Koning van
Spantjegeltroond (6).
.

(1)RIJXER,Wcf.Puhl.Hizgl.T.vI.P.1.p.112-.117.
(2)s.:ExIxGII1,Cltron.d.''kz-edc/lcrLand.bl.304,305.
(3)wzoExéxl
t,1).IV.bl.407.
(4)nosznrsex,Ilist.o.fcHwutEsV,B.1;p.442.
(5)wwotxwwR,D.1V.b1.398-107,408-410.
W cnlRl-ksY,B.1.
(6)rovrsIll
sliT>
k:rs,Ag-.Justr.Lib.Y1l.c.16.p.177. IttlllvRvsox,Ilist./
.

p.4é2,413.
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Vôör zi
jn vertrel
k uit de Nederlanden, had hi
.jhetbewind aan een raad van re-14
j8
g2
zy
gentschap opgedragen,in welken MAItGARETIIA slechtseene raadgevendestem had(1).
Xen wil, dat XAREIz veornemens was, om zoczra hi
j in Spanje gekomen zou
zi
jn, zi
jnen breeder ryrlAolxAwb a1s Landvoogtl naar de Nedevlanden te zenden (2). AYat hier yan zi
j, zelkeris, dathi
jteSat-agoesa een bevelschriftuitvaar-H2ooi
4v
.
nt.
tligde, waarbi
j aan MAROARETIIA de onderteekening van alle staatsstukken, in naam 15J8
des Konings, het toezigt over de geltlmidtlelen en de begeving van alle ambten wertl

opgedragen (3). Deze magtsvergrooting derVorstin gaf aan hetbewintl meerlklem
en eenheid, hetgeen thanste nootlzalkeli
jkerwas, naardien hetgesloten bestand met
Gelt-e, lletwelk onlangs voor een geheel jaar wasverlengd geworden,doorde Ge1dersclzen, bi
jzonder ter zee, schandeli
jk verbroken werd. X en was wel bedacht,
deze geweltlenari
jen te beletlen, doch geldgebrek verhindertle de uitvoering daarvau
en de Hollanders ontvingen van den Stadhouder den last, slechtsverwerenderwi-jze
tegen (le Gelderschen tehandelen (1). Niet alleen weiden door den beruchten Fricschen zeeschuimer cltoo'
rz PxxR, den Hollantlschen llandel en derscheepvaartgrootenadeelen toegebragt;ook cutklsTlxxy 11, Koning van benemarken , bedreigde beidemet

eenen zwaren slag. Ondervoorgeven, dathem de bruidschatzi
jnergemalin ZSAB>:LL&
van Opt
vfynrz
j'à, de zuster van,Koning KAREL, nog nietvoldaan wasy hàd lli
j meer
dan tweehonderd Ncderlandsche schepen in beslag genomen. Zi
j werden echterbinnen
korten ti
jd weder ontslagen (5). Xen wasditveelligtaan sxoBl
tx'
r, in dien ti
jd de
voornaamste raadgeefster des Konings, verschuldigd. Deze vrouw was weleer fruitventster te J materdatn geweest en naar Bergen in N oormegen verlrokken , waar

zi
jeeneherberg hieltl,en hare dochternvvrKEx ofnvzrzz hethartdesKonings,toen
nog Kroonprinsen Landvoogd van N oorwegen, aan zich boeide. Zi
j werd laternaar
Koppenhagen ontboden en behcerschte den Vorstzoo geheel tloor de meerderheid van

haar verstand, dat zi
j zelfs na den dood harerdoclzter, hetbestier van zalten naar

haren wi1 regelde (6). Daarmen nu weet, datzi
jhandelenni
jverheid metnadruk
bevorderde,en steeds de hoogste genegenheid voor hare voormalige laudgenooten koes-

(1)tEota
kv,Notice.
vl
zz-MARCUERITE,p.441.
(2)TEMrATER,Taderl.Sïdf.D.lI.b1.227,228.
(3)Groot Placaatb. 1.
).IV.bl.12,13. Correspondance de XIEGrSRITE d'A utriche, T.1l.
p. 140, 141.

(4)GorTuoEvxx,Cltron.r.11011.b1.577,578. vEtlrs)Chron.r.H oorn,b1.204 209.
(5)vEtlvs,Cltron.r.Iloorn,b1.208.
(6)Correspond.deXZRGr>II
LIT:d'Autriche,'1'.l1.p.135(1).
11 DZEL. 3 STUK.
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1482- terde, iSl10tg0OSSZiSSg0WZZZI
It0 VOOFOS(101*
St01len,datzi
j invloet
l op hetontslag de11528 Nederlandsche schepen gehad heeft.

Hetbestand metde Gelderschen werd weder voor een of twee jaren verlengd,doch
lz v. aan bei
de zi
jden kwali
jk-gehouden. Ontlertusschen was Keizer MAXIMIIZIAAX aan eene
Lo
uwl
d
maana sepen eziektein zi
jn zestigste levensjaaroverleden (1). ui
jhad eenebelangri
jlker()l
1519 op het tooneel der wereld gespeeld, en zich door vele uitsteltende hoedaniglzetlen als
ligheid ,minzaamheid en
mensch en alsYorstonderscheiden. Zachtaardigheid,edelmoet
weldadigheitlwaren de grondtreltken van zi
jn karakter. Hi
j waseen goetlzoon,teeder

j wasin spi
js en drank ,zoo hartstogteli
jk
echtgenooten liefderijk vader. Zoo matig hi
l
tlaarentegen beminde hi
j ritlderli
jlte oefeningen en devermaken derjagt(2).Begiftigt
met een gelttkkig geheugen,vlug begrip,goed verstand en gezond oortleel,washl
j,
ontlanks eene zeer beperkte opvoeding , een grootbevortleraar Tan ltunslen, letteren en
wetenschappen Di0tal
leen#maar WistO0k temiddenderveelvuldigeenbelangri
jkezaken

jd te vinden ,om zelfontlerscheidenesckriften
in wellte lli
j steeds gewiklkelt
l'was,dcn ti
jwasin verschillende
zamen te stellen,welke van veelzi
jdige kennis getuigen (3). Hi
talen bedreven,spralt aangenaam en bevallig,en beminde bovenal de muzl
jk. Groot
waren zi
J'ne vertllensten metbetrekl
king tothetltri
jgswezen,waarin hi
jveleverbeteringen
had ingevoerd, en hetinwendig bestuur van den staatishem insgeli
jk-smenigenuttige
inrigting verschuldigd. Hi
j wasbeter veldheerdan slaatsman;ook streefdehi
jinzonderd
a
t
he
t
he
m
a
a
n
pe
r
s
o
o
n
l
i
j
kenmoetl,
heid naaroorlogsroem en toondebt
jelltegelegenheid,
noch aan tegenwoordigheitlvan geest in gevaren ontbrak. Xaarde veelvuldigeoorlogen,

jne
die hi
j moestvoeren jzoowelom t1e erianden zi
jnergemalin tebeschermenalsom zi
eigene regten le hantlhaven,zi
jne vaak totverltwisting ontaardende miltldadigheitl,en
voorzeker ool
t eenige aangeboren zorgeloosheid , bragten llem steeds in groot geldge-

brek en hi
jwerd schertsend: zondergeld bi
jgenoemtl(1). Ili
jwortltvan wispelttl(1)l'tllTvsIlErTEllrs,Rer.Azfdfrïcc.Lib.VII.c.XVII.p.179.
(2)In een briefaan MIRGARETIIA betuigtMzxlxltuAx zi
jnevreugde))queson petit-flls,leprince
cluqrzEs, aime la chasse; car .
:'f-/ n'araitpas ce g/?4;, ilpourraitpasser '/zêr Jcfcrï'? Cor.
respond.de MAx1MItIEy et de MARGCERITE, T.1.p.241.

(3)BorTllRwEclt,Gesclt.d.Poesie11,1#Beredsamk.B.IX.S.512.Qöttingen 1812. IlElsslrs,
Gesck. d. Nprach- D icht- und A etfeâ?
xnt
:f d. Deutsclten , S. 134. Berlin 1823. LE GtlY, Notice dv'-MAxIMltIEx ,p.416 , 417.

(4)lloa bekrompen dikwerfde gcldmiddelen warcn, zoodat zelfsdehoogsteen belangri
jkste
amllten
'aren nietbetaald werden, bli
jktonderanderen llitden briefNan ctzroEnEcvttv,MlxIMItlAwxs argezant aan hetHofvan Kastilië:))Sire!jectAroEn:cvttv voussupplietrèshumblement de non me laisser mouricen ma viellesse decestemiscre; ily aquatreansqueje suis
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righeid, besluiteloosl
aeid en ligtgeloovigheid beschuldigd , maar zi
jne meeste daden 14
18
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en
zi
e
l
s
l
t
r
ac
ht
.
Xe
n
getuigen van vaste beradenheitl, onafhankeli
jkheid van geest
heeft beweerd , dat hi
j de pogingen van LIJTUER gunstig geweest is, maar zi
jn

ernstig streven om zelf Pausteworden (1)j ondersteuntnietditgevoelen,hetwell
k
trouwens ook door zi
jn verzoek aan xzEo X , datmen den Hervormer hetstilzwi
jgen
z0u opleggen,ontzenuwd wordt (2). Vele jaren had MAXI5IILIAAX als echtgenootvan
MARIA van st??,
zog/xdfâ'en voogd van zi
jn zoon en kleinzoon hetbewind over de
Nederlanden gevoerd, en zich inzonderheid jegens Ilolland verdiensteli
jk- gemaakt
door hetvernietigen der verderfeli
jke Hoeltsche en Kabeljaauwsche twisten, wellke in
hetbegin zi
jner rcgering nog naetonverzwaktgeweld voortwoedden (3).
XAxlxlslxAxs overli
jden bragt de Koningen van Frankrê
jk en van Spanje, die
beide onder de hand naarde DuitscheRi
jkskroon stonden,openli
jk inbeweging,doch
<

0iR101i
JYlt 55001*
2 XARELj 1Y0lke Orel
*het meeste goud beschikken konde , tot Roomsch-z28 Y-

CW OUO

VCRiS/ 0R V0iZ0i
Y Ri1g0FO0P0Z (Y)@ FRANSl WaS hierover ten uiterste geVoelig en m22n(l
bleef van dien ti
jf
l afde onverzoenli
jkste xi
jand van zi
jnen gelukkigeren mededinger, 1519
zoo a1s de N ederlanden tot hun nadecl ondervontlen hebben. De staatvan zalken

veroorloofde XAREIZniet, vöörlzetvolgendejaar Spanje tc verlaten cn lletkeizerli
jk
#

gczag llit te oefenen , hetgeen niet ltonde geschieden vöör hi
J. openli
g.k gekroond

was(5). Hi
j steldehetregentschap overKaetil'
iëin handen vanADRIAAwFxzoRzszoox,
hors de ma maison et tousjours vivantd'ampruntetnetreuvcplushommequimevuillerien
Prester, que votre bon plaisy soit me faire payer aflln que je m'en puissereteurneren ma
maison,ctjepryeré Dieu pourvous.'' LettresdetorlsXII,T.II.p.304.
(1)Correspondance deMzxlllltlEx etdeXABGUERITE,T.1.p.37. DeKeizeronderteekentdien
briefaan zi
jne dochter:1)votrebon pèreMwxlxlslEx,futurwcpe-'' lli
l
'Leslootzelfk,wanneerhi
j
Pauszou worden,hetRi
jkaan KARELaftestaan. T.ll.p.37.
(2)I,EGI.
AY,NoticedvrMZXIMILIEN,p.411.
(3)De schri
jver der Chron.dexwxlxzslxx,een tijdgcnoot,verhaalt,datbeideparti
en desti
jd:
*j
nog zoo op elkander verbitterd waren ))que le ûls combattait son père et le père son fils. 11 z
avait bcaucoup de ces partisans en H ollande et en Zelande, olï se commettaient des meurtres
fréquents dans toutes 1cs villes, hameaux et villages-''p. 320. Vgl. over lzet karakter van MAxlMI-

rxlAx:poxTrsllErrERrs,A er.J ustriac.Lib.Vl1.c.17,18.p.178- 181,wien nltlh
lrloxzK volgt,
D.V.bl.16- 18. Liminaire de la Cltron.de xAxlllll-lEx l, p.I- Vll1. t: GI-AY, Notice aul'
xlx1xILIEN,p. 415- 420. v.pwxpsw, yaderl.A crtIjrfcrâ.D. 1. b1.21;- 21g.

(4)stElnwwrs,Comment.deé'
fcfk:Relig.Lib.1.p.19-27. 'olrrsllErrEnrs,Iler.A'
lfdfrïgc.
Lib.YllI.c.2. ROBERTSQX,Hist.ofcllAllrEsV, B.1.p.445- 451. GAcuzno,Ilappo3't.
6.
?4rles
A rchires de Lille, p. 13,146- 189.

(5)IIIBEItTSOX,Hist.of culltEsV,B.1.p.419.
38 +
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1482- en stevende uit Corunha regtstreeks naar E nzeland , om met IIEXDRIK VllI het
1528
'
J
.
22v. verbond van vriendschap te hernieuwen. Van daar stak hi
J met eene Aloot s'an

llloeil
n.dertie schepen over naar Zeeland, en begafzich vervolgens door K laanderen en
1520

-

-

Brahand naar J ken. Hi
J
. wertl met btzitengewone plegtigheid gekroond , waartoe

23v. de Staten der N ederlanden hem tweemaal honderdduizend kroonen hatlden inge-

Wjn-

nlaand.Willigd (1).
Op den togtnaar Duztacltland had K.
&REL zt
jne moeiMARGXRETHA ta'n Ot?z.fdnrlgr'i ,
t
liezorgen noch opolleringen gespaard had, om hem den betwisten keizerljken troon
te verscha/en (2), in delandvoogdi
jover deNederlanden bevestigd, well
ke zj met
zooveel i
jver en waartligheid beltleedde. Zi
j ontving nu demagtom deStalen,die
ziçh in alle zaken en omstandigheden tot haar moesten wentlen, naar welgevallen

bi
jeen te roepen. De groote Raad van Alechelen,hetHofvan Ilolland, alle anderc
geregtshoven , waren haar en den geheimen Raad onderworpen en ltregen verbod ,

om voortaan brieven vangunst,kwt
jtschelding,vri
jgeleitleofdergell
jkere verleenen(3).
Deze verltorting van de aloude voorregten dier Hoven , was slechts de voorbode vau

'sKeizersbesluittweejaren later, waarbi
jhetHof van Ilolland gelastwerd, om de
handvesten,op welke men zich tegen de keizerli
jke bevelschriften beriep,xvan geene
waarde te verklaren of wel geheelte vernietigen (1). DeStadhoudervan Holland,
usxoallt, Graaf van hraseal6, werd tot Kapitein-Generaal overde kri
jgsbenden ter
verdediging der grenzen en tot handhaving der w'etten aangesteld , en dit vollt uit-

drukkelt
jlkbevolen,den ingezetenen geen overlast te doen,maarzich metde soldjte
vergenoegen, voorwier stipte betaling men zou zorgen; terwi
jltevens ellt verboden
werd,eenigeTi
jandeli
jkheden tegen wien ook te plegen zonder toestemming derLandvoogdes en derStaten, ofbi
jzonderbeveldesKeizers,van wienshulp,even als van
die des Konings van E ngeland en andere naburige Xogendheden , de landzaten zich

bi
j eenen aanvalvan buiten konden verzekerd houden (5).
In vt
jftienhonderd achttien had KARZL eene meer naar het vermogen der steden
evenredige verdeeling in de opbrengst dcr grafeljke bede, die toen voor Kolland
jaarli
jksop zestigduizend gulden bepaald was,hoeweltegen den zin van eenigegronte

(1)poszrsHEIJTERIJS,Rer.Wvdfr.Lib.Vl1l.c.5,10.p.195. Rog>lltTsex,Ilht.oj cnzatxsV
3. 1.p.451, 453, 454.

(2)tzGtzy,NotlcedzfrMZRGCEAITE,p.442-446.
(3)GrootPlacaatb.D.lV.bl.13-15.
(4)GrootPlacaatb.D.lI.b1.2055.
j5)GrootPlacaatb.D.lV.b1.15,16.
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S10610n ing0VO0r61(1). 0m

tlien ti
jtlwasXr.>'LORIsOEAIYAN WIJNGAARDEN,P0nsiona-14
t8
2528
.
1*iS Vi1à L OTVPCCSI# Welke voor het stapelregt dier stad , Waarover zich de Utrechte-

naars en eenige Hollandsche steden bj het H0fte B'
ruanel beklaagd hadden,sterk
gei
jverd had, deswege bi
j ItAREL in ongenade gevallen en van zi
jn ambtonlzetgeworden. Doclldoorvoorspraak van den KardinaalAOItIAAw ruoltxszoox,werd hi
j eer*

.

lang in zi
l.ne eer hersteltlen t0t Raad van Ilolland benoemd , welke betrelkking hi
J

zi
jn leven lang bekleed heeft (2). Xen achthetnietonmogeli
jk, datzi
jnehevige
ingenomenheicl tegen de voorstanders der leer van I-rTHER, deebelangstelling van den

invloedri
jlken Kerltvoogd te sterker voor hem heeftopgewekt(3). Zelteris,datde
gevoelens van den Duitschen Hervormer toen reeds in de N ederlanden bekend waren ,
zelfs eenigen opgang maakten , en de aanlzangers of bevorderaars der nieuwe leer in

Dordreeht niet ongemoeid bleven (1). DeHoogeschoolte Leuven veroordeeldeterstond de stellingen van LUTaER, en'tweejaren laterin vi
jftienhondertltwintig,ingevolge eene bulle van PausLEo X , zi
jne schriften tot den brandstapel. Xeer opziens
verwekte 'sKeizers bevelschrift tegen de Hervormingsgezinden , hetwelk oolt in de 8v.
llloeillk.

Nederlanden werd afgekondigd, dewi
jldaarbt
j de Staten dier geweslen noch gekend 1521
nnch gehoord waren , helgeen men als eene inbreuk op hunne regten wil beschouwd

hebben (5). De strafbepalingen werden echter in heteerstnietgestreng toegepast.
De Landvoogdes trachtte de bewegingen in de gotlsdienst veeleer door overreding en
gematigdheid te stillen , dan door eene geslrengheid ,wellte de gemoederen verhardt

en verbittert. Zt
j verbood we1iswaar, de bi
jcenkomsten derandersdenkenden,doch
legde slechls dengenen eene geldboete op, welke Tan overhelling tot de nieuwe leer

j bi
j een openbaren briefaan allegodsclienovertuigd werd (6). Laler vermaande zi
stige geslichten en inrigtingen , datde predikstoelen alleen door verstandige en achtingwaardige mannen zouden betreden worden, welke zich steeds van eene deftige en
voorzigtige taalmoesten bedienen , en in het openbaar over de Hervormers noch hunne

leerstellingen spreken zouden (7). Xaar sinds FaAwçols vA> nEa uvLsT, Raad van
(1)wzGExlla,D.IV.b1.412.
(2)ux BEvERM'
zlcx,Beschr.r.Dordrechtjbl.327-329.
(3)TEwATER,Faderl.Sz':l.D.II.b1.231.
(4)vAx sEv>:Rwzzcx,Bescltr. r. D ordrecât,b1. 327.
(5)vEsxcs,Chron.m.Hoorn,b1.215. Vgl.GRoTlrs,deRep.Bat.c.V.p.78,87. xRzwo:,
Ilist.d.Ae/.D.1.bl.70. Het bevelschrirt zelf wordtgevonden in hetPlacaatb.r.Tlaande.
ren,bl.89-102. nc Mox',Corps D@/oza.T.lV.P.1.p.335-338.
(6)I,zGtzv,Notice4?4rXARGCERITE,p.4l8,449.
(7)s:A5oT,Sï#f.d.AC
J.D.1.b1.97,
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528 Braband, in vi
jftienhondertl twee en twintig m et laet onderzoelk naar het geloof in
tle N ederlanden belast, en een nieuw bevelschrift tegen de Hervormingsgezinden was
uitgevaardigd geworden , waren de vervolgingen om de godsdienst begonnen , van
welke zAw nE BAKX.>:R , Priester te JF oerden , het ecrste slagtoffer in Kolland ge-

weestis(1).
Ondertusschen had raAws l,na hetmislulklten zi
jner pogingen om Navarre te veroveren en zich van Italzè'meesterte maken,zi
jne stri
jdkrachten tegen deNederlanf/:zz gerigt (2). XAROARETHA riep aanstonds te Bergen in Henegouwen deStaten
bi
jeen,en verwierfdoorlzarenadrukkeli
jke laalvan hendengeëischtenontlerstand(3).
ln H oltand werden alle leenmannen opontboden , en de steden op het leveren
van een bepaald getal weerbare mannen gesteld; ook maakte men een ontwerp ,
volgens welk Ilolland en W est-Frzeslatld te hunner verdediging tweeduizend man

in het veld konden brengen (1). Dit was te nootlzalteli
jker, naardien KAREL van
13v. Gelre, in weerwil des bestantls, K olland in onrust hield en bestookte. Daartegen

M''
i
jn-

ma
15a
21
ndwerd,ondanksden ltri
ja metFrankri
jk, door tusschenkomst desKoningsvan Engeland , de haringvisscheri
l beide door Franschen en Nederlanders Yri
.lv
erlklaard (5).
Het geluk wasKoning raAws in de Nederlanden niet gunstig, uit welke hi
j nu
tlen kri
jg weder naar Italiè'overbragt, om aldaar den invloed desKeizers, welke
uit de verheKng van AORIAAw rLoltxszoox op den Pauseli
jken zetel zoo treFend
.

.

was gebleken, te fnuiken en hem de onlangs veroverde gewesten te ontwringen.

1522 Hi
j moestcchter weldra Italië na het Terlies van den slag van Bgkoeca , onverrigter
zake verlaten; en de Keizer, hierdoor zi
jne handen ruimer gekregen hebbende,
beslpot naar Spanje te reizen, waar zi
jne tegenwoordigheid dringend gevorderd
werd (6).
Het bi
joogmerk vap defen togtwqs, om onderweg het Engelsche Hofte bezoeken
en de vriendschapsbanden m et HEXORIK VlII tegen rltAws I enger te strengelen. Eene

vlootvan honderd vi
jftig schepen metzesduizend voetltnechten en een aanzienli
jlkgetal
vri
jwilligers bemand, werd derhalve uit M iddelburg naar Ilampton in Engeland
24 v. voorui
t gezonden, om daar den Keizer afte wachten. De Vorststelde vöôrzi
ju ver-

Bloeim .

(1)BIAXDT,Ilist.d.Ae/.D.1.bl.71-95.
(2)BoBEusox,Ilist.of cuzarEsV.B.lI.p.469-475.
(3)I,
E GLAY,NoticesurMàItIIT>:
ItITE,p.446.
(4)'wwGExàAR,D.1V.b1.430.
(5)RIJMER,Hcfc P'
abl.Wsg/.T.571.P.1.p.198.
(6)Ito:ERTsox,llist.of cHAllrEsV,B.lI.p.476,477.

Y 2:D E R L A N D S,
trek AX.
NRIAC
kItEr
1'HA OP nieuw over de N ederlanden en begaf zich te land naar1482Calczz-$ van waar hi
j in vier uren 'naar Douvres overstak. HExoall
t VllI, tloor 1528

dit bezoek gevleitl, slooteen nader verbond met tlen Keizer, te wiens behoeve hi
j
reeds den ltri
jg aan vnaws I verltlaartl had. Kz
kRzlzverloofde zich met 'sKonings
tlochter, de zevenjarige xAslz
t, wellt htlweli
jlt z0u voltroltken worden, wanneer
de bruid twaalfjaren bereikthad. Eerstna een verbli
jfvan zes weken, yerliet hi
j
E ngeland en landtle twaalf dagen later te St.Andreas in Jatttriè-aan (1). Hi
j 16v.
oinl.
vond Spanje in opstand tegen zi
jn gezag, maar bragt weldra de wederspannigen doorl'Ijogzz
voorzigtig beleid totpligten tuchtterug (2)Xiddelerwi
jlbestreden de Engelsche benden onder den Graafvan Surrey,en de Nederlanders ontler >'Lonls van Egm ond met weinig gevolg (le Franschen in Picar-

#2J(3). Xetgrootnatleelwerd daarna de kri
jg in de N ederlanden onder den Hertog
van Stfjblk tegcn den Franschen opperbevelhebberI,A TREMOUILLE en den Hertog van
Kendomevoortgezet,die Henegoulren en Artoi6wtevuurentezwaartlverwoestten(é).
Gelultkiger waren 'sKeizcrs wapenen in Frzealand, hetwclk len eenenmale in zi
jne 1523
magtgeraaltte (5). DeGelderschen zetten niettemin den oorlog en hunnestrooperi
jen
in Ilolland voort, waarA'
NTOXIE van Zclcizl,jz, Graaf van Jloogatraten, hetstadhoutlerschap belkleedde. Hoezeer men op eene dagvaart te D ordrecht totvrede geneigtl
geweest was, stelde mcn zich thans alom in slaat, om den Gelderschen lkrachtig het

hoofd te bieden. Tot bestri
jtling der oorlogskosten namcn de Slaten van Holland
zooveel geld op, dat de jaarli
jksche rente daarvan vi
jfduizend gulden beliep; terwi
jl
geestelt
jltl
aeid beloofde eene geli
jke som op te brengen. En naardien de oorlog
tegcn Franlll'l
j-k. n0g voortduurde, verbood hetHofvan Holland,bekcnd metder
Franschen listen en kunslgrepen, den Geesteli
jken en kloosterlingen naarFrankrç
jk
te gaan ofvan daar herwaartste ltomen, op straf van verdronken teworden (6).
Doch (le netlerlaag en gevangenneming van raztxsl bi
j Pavia hadden voor de N e- 24v.
derlanden een stilstantlvanwapenen metFrankrù'
k ten gevolge,welken de Land-SjP
rOk.
ejm.
1525

(1)I'oi'
rrsIlErTEqrs,Rer.W'
lfdf?.Lib.V1II.c.13.p.199.
(2)poxTrsnErT>rllrs,Aer.Austr.Lib.VllI.c.15,16. nolEltl'
soy,#'
l'
zf.of t:
luRtEsV,B.111.
p.478- 488.

(3)ao:ERTsox,Sïdf.@ cnzRtzsV ,B.lI.p.477.
(4)poxTrs llErTEars, Acr. Justr.Lib. VlII. p.205. ItOBERTSON,Hist.@ cluqtzs Y ,B.111.
p.492.

(5)vowTcsIIEIJTERI;S, Rer.z-/vdfr. Lib.VlII. p.209. G0nTH0:vE>, 6'i,'
/,1.b1.585-*7.
M'ITER, Faderl.f/fàl.D.lI.bl.239- 244.

(6)wlosxAàl,D.lV.b1.114-447.
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1482- voogdes te L'reda voor den ti
jd van zesmaanden wistte bewerken, wâarin oolt de
1528
G f
Hertog van e'
r:begrepeu was, metwien tevens een afzonderll
jk bestand voor een
jaar geslaten werd (1). Deharingvisscheri
j knn uu gaandegehouden, endehaudel
opknrankrù-k vrj gedreven wnrden; doeh de uitvoer van kri
jgsbehoeften derwaarls
bleefverboden (2).
Het bljkbaar overhellen van uswoltll
t VllI, sinds den slag van Par,
ia, naar
de zi
jde van Frankrl
jk (3), verwekte bezorgdheid,datweldra wederhetoorlogszwaartl getrokken en N ederland het tooneel des ltrt
jgs zoude worden. De Landvoogdes eischte in ti
jds eene bede van Holland, om zich in staatvan tegenweer
te stellen en bovenal den Gelllerschen het hoofd te kunnen bieden , metwelke het
bestand toen n0g niet esloten was. Li
j vorderde eerst honderdduizend, tocn
tachtigduizend gulden, maar men weigerde. Eindeli
jk werd deze laatste som , OP
sterken aandrang des Stadhouders Lxxa.
klxo , door de Edelen en tle steden D ordrecltt, Ilaarlem , A meterdam , Rotterdam , Seltl
-edam , Spprzl, E nllltuzzen en
'
Schoonhoven ingewilli
gd;lerwi
jlDelft,Lelden,Gouda,Jlkmaar, Oadewater en

Gorlncltem hun onvermogen aantoonden en ongemoeid bleven (1). Deonlusten met
benemarken en de Oostzeesteden , dreigden tlien ongunstigen toestand in Ilolland te
Verorgeron. Koning cuRlsTlAw
kw 11 was door zi
jn vnlk verdreven en metzi
jn gezin
naar de lçederlanden gevlugt(5). Hat
lden de Oostzeesteden, de bondgenooten van

zi
jn neef en opvolger, VREOERIK van s'
pl.çr:zra, reeds kort daarna vi
jandeli
jkheden
tegen de Nederlanders gepleegd en eenige Hollandsche en Zeeuwsche schepen opebragt, z0o vreestle men met reden voor nog grootere nadeelen , tocn de verdrevcn
Koning in Zeeland eenige bodems had uitgerust, om , gell
jk men vermoedde, op de
schepen uit de Oostzee te kapen. Het was ook te voorzien , dat Koning rREDERIK

de vri
jheid van bandelin zi
jn rl
jk aan de Nederlanders verleend, mitszj cllltlsTlz
kwx
niet ondersteunden , zou intreklten, wanneer daaraan niet voldaan wierd. Door de

i
jverige pogingen der Landvoogdes, werd te Luhek een bestand met de Oostzee1525 steden voor twee jaren gesloten, in wellten tusschenti
jtl men wederzi
jdsde geledene
schade zou opmaken en die aan elkander vergoeden. Hetbestantl,in hetwelk ook
de Koning van Zmeden orsrAAr I begrepen was, kreeg eerst in het

volgendejaar

(1)13rMOATjColpsDiplom.'
13.IV.P.1.p.433,434.
(2)V-AGEXAAII,D.157.b1.452.
(3)lnnEl.
r'
s(
)x,S?-d/.of cuwllt>;sV,B.111.p.501,502,504.
(4)AIr.AERIvww DER GnEs,Ilegistei.JerDagraartelt,D.1.b1.24-34,36.
(5)z.MxraslzIli&t.Dan.Lil).111.p.85.
,
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zi
jn volbeslag; dech de afrekening,hoezeer de Laudvoogdes er op aandrong,bleef14
j8
g2
ogeheelachter (1).
14v.
lnmiddels was teMadrzd het verdrag vanvredegesloten hetwelltvltAxslin vri
j-Louwheid stelde(22. Onderde vele belangrgkepunten tergunstedesKeizers behoorde ook ma
an(d
152
$.

dit, bi
j welk de Koning van Frankrjj'k zich verpligtte, den Hertogvan Gelrete
noodzaken,zich tevreden tehouden methetgeen hi
jthansin GelreenZutphen bezat,
welke gewesten na zi
jn doodaanKARELvanO/z'l:nrï
J'kzoudenvervallen(3).DerLandVOOgdeSAIARRARETHA yWelkedoorharen afgezant>IKOL&ASPERE>OTdezen Vredehad bel-

Penbewerl
ten,werdendoordenKoningvanFrankrl
jkvi
jfgraafschappen,inhetverdrag
genoemtl, teruggegeven en bovendien vt
qfen twintigduizend Livrestotschadevergoeding beloofd (4). FaAxsI, welke reedsvödr hetplegtig bezweren van ditverdrag,
besloten had zich daaraan niet te bouden, weigerde dan 0ok,zoodrahi
j in zi
jn ri
jk
Wasteruggekeerd, ondervelerleivoorwendsels,hetten uitvoer tebrengen /
N5). Hi
j

sloot zelfs eerlang een verbond met den Paus, den Hertog van M 1'laan en de Vene-nj
17%.
oejm.

tianen tegen den Keizer,en ontstak een geweltligen kri
jg in Italië,inwelkenRome
stormenderhantl door EILIBERT, Prins fan Ot%atje, bemagtigd en PaUSCLEMENS Yll
evangengenomen Werd(6).OndertusschenhaddendeKoningenvanFrankrl
jkenEngeland , beide evenzeervoor de aanwassende magt desKeizersbezorgd, teLonden een 23v.
verdedigend en beschermend verbnnd gesloten en elkander beloofd , xsm .
&REL te beoor-Gr
ja
gz;

logen, in het bl
jzonder de Federlanden zoo te water a1ste land aan te vallen,en
den Hertog van Gelretotden kri
jg tegen hem aan te vuren (7).
XeerdanooitwarendeGelderschenvoorIlollandgevaarli
jkgeworden,sintlszl
jUtreeht,
ten gevolge dcr onlusten tusschen Bisschop nEwnpxK van Wdî
g
r':rdzz en die stad ,be-

zethadden,waardoorzi
jKolland van allekanten konden bestoken (8). De Raad inO1o4gsvt-.

maand.

(1)wwoExlwa,D.IV.b1.455-460,46à.
(2)BIJXER, Jcta #'
?
.
Iâ/.Zngl.T.VI. P.I1.p.122- 129. :0wTrsnErTEllls,Rer.W'
ltdfrfcc.
Lib.IX. c. 4. p.215.

(3)AIJMER,Acta #1:1.Jngl.T.YI.P.ll.p.125.
(4)RIJMER,Jcta 1v:1.Zngl.%.V1.P.11.p.128.
(5)RovEltTsox,Ilist.of cuzRtzsV,B.lV.p.508,511.
(6)RoB>:ltTsox,Rist.of cslAtxsY,B.lV.p.511-518.
(7)RIJAIER,Jcta #VJI.Jngl.T.VI.P.ll.p.78,7P. polzcs sEcrzars,Iler.zzf,vfr.Lib.IX.
c.7.p.221.

(8)1. vAx ERp, Kronv-k in xlTzpzzz Analect.T.1. p. 100- 104. l'tlyl'rs IlErrEars, Aer.
Jastr.Lib.lX.c.8. p.221.
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1482- den Haag gaf op aandrang van den Kapilein-Generaal FLORIS oan E grnond terslond
1528 Ireve I ,OIn de grensplaatscn te versterken ; ook werucn
.1
de groote slet1en b"Dcengeroepen, om de middelon tel" verdediging en heschcrming des lands te hcramen.
hure afgevaardigden waren van een ander gevoclen dan
teloos zelfs hield men op last der Land voogdes

LU

en do Raad.

-EGl\10ND

Doch

Vruch-

hen aan , orn t,en minsle drie

hunderd twintig knechten ten koste der steden op de grenzen te houtlen.

Niet allecn

verklaarden zij hiertoe geene volrnagt te he bhen en dat eenige grcnsstcdcn zclfs
wergerden bezetting in te nernen, rnaar tevcns « dat de heden tel' verdediging van het
land ingewilligd en opgebragt waren : dat men beloofd had , deze gelden en die des
Keizcrs daarenboven tot da! einde te bezigen; dat men hen nu alzoo te onregle met
krijgsvolk wilde bezwaren , en dat hel land geene heden en oOl'logslasten te gelijk
dragen kon."

Wat de Ilaad hiertegen ook mogt inbrengen, de afgevaardigden bleven

bij hun stuk eil leeerden huiswaarts, Hocwcl dc Ilertog van Gelre en da stad Utr eolü schriftelijk den Iluad betuigden, dat zij goeden vrede met 110lland lviiden houden, oordeelde echter de Land voogdes het raadzaam , do grenzen met drichonderd
veertig man voet volk en twcehonderd vijflig ruitcrs te dckkcn , wanrvan da kosten
vierduizend gulden in de maantl beliepen,

Tot bestrijding daarvan vordcrde zij van

Holland vooruitbe laling cener rcctls ingewilligde hetle , waartoe schoorvoetend , als

tegen rle gc\voonle en voorwaarde aan , hesloten werd (1).
De Gelderschen nesLelden zieh ondertussehen meer en meer in het Stic/J_t, en de
Bissehop wendde zieh om onderstand tot de Land voogdes.

Te Scltoonltoven trad hij

mondeling in onderhandeling met haro gevolmagtigden, verzocht onverwijlde hulp en
droeg zelfs, onder 'zekere voorwaarden , het wercldliike gebicd over het geheeIe

Stic/tt aan den Keizer op, in wiens naum

de opdragt aannam (2). Dit werd

MARGARETIIA

in het eerst voor de Staten van Holland geheim gehouden
LAI.AING

t

wien de Stadhouder

thans op eene aIgemcene dagvaart in den llaag alleen voorstelde , hoeveel

Holland er aan gelegen was , dat de Gelderschen uit het Sticht verdreven eo de

vervallen grensvestingen versterkt werden.

Hierop

eischte hij eene

huitengewone

hede van lachtigduizentl gulden, die met veel moeite en slechts onder heding werd
14 v. inge,villigd » dat de penningen alleen ten behoeve van Holland en tot geen ander

~~:d
1528

einde zouden gebruikt worden (3)."

De waurschjjulijkheid eener oorlogsverklaring der Koningen van Frankrijl« en En-

(1)

lERT

v,

D. GOES,

Regist. d. Dagv. D. I. hJ. 83-87, 93-95.

(2)

AERT

v,

D. GOES,

Regist. d. Dagv. D. I. bl. 97, 115.

PONTUS nEUTERUS,

c. 8. p. 222.

(3)

i\F.RT

v.

D. aOES,

Regist. d. Dogr, D. I.

u,

100-112.

Rer. Austr. Lib. IX.
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s

geland aan den Kcizer , die dan ook spoedig volgde , had hct inwilliaeu dicr hede 1482b

hevorderd (1).

'Veldra ,Tingen

de

aan.

'lijandelijkheden

1528

handel op Engeland

verschcidene I-Iollandsche en Zecuwsche schcpen ,veg, en de
stond geherl stil,

Franschen namen

De

De Landvoogdes poogde terslond de landen "an zoo vele kanten

hedreigd, in behoorlijken staut van tegcn,veer te stellen, doch de kosten daartoe
waren nl0eijelijk te beslrijden.

wilde echter geene nieuwe Luitcngewonc hede

Zti

uitschrijven , muar sloeg, gelijk meer grschied "las, tegen den penning zesticn eene
geldleening voor, van welke de juarlijksche renle vijfduizend gulden heliep ,

het land slechts drie jaren gehouden

ZOll

zijn te voldoen (2).

de Stuten vermoedelijk niet hc\YilIigd hebben , indien niet

die

Doch ook hierin zonden
MAARTEN VAN ROSSEl\I,

de 6 v.

Veldmaarschalk van Gelre, '~./ C'ravenltag'e overvallen en geplunderd had (3). Nu LeuteI Lan cl voogrI
· aangenomcn maand.
wer d op eene cl agvaart te D e lJt,t 1Jet voorsle I (er
es eenpang
1528
cn tcvens , overeenkomstig haren wil , tot het wervon van drieduizend man voetvolk ]3
en vijfhondcrd paarden besloten (4).

Men versterkte zieh zoowel te water als te land ,

zelfs vorrndc men , naar het schijnt, een Landstorm en sloot een verbend met Ant-

UJerpen en 's Hert op enbosch. tegen de Geldcrschen, waarbij hcpaald werd , hocvecl

geld cn volk wederzijds

ZOll

Op de dagvaart to D elft was insgelijks

ten hehoevc van den Gelderschcn oorlog (5).
onderhandeld ovcr het
van Holland

magt
heuder

benOC1TICn

den hals

een Kupitein of bovelhebber over de krijgs-

den Heer

DE

welke door den Stad-

CÄSTRE,

daartoe was aangesteld ,

doch die

gehaald en voor deze betrckking ,

niet langer geschikt was.

VAN BAILLEUL,

vun

stede van

nOOGSTRATEN

VAN

volks had op
ook

in

De Kcizcr zond ook cenige benden

gclcvcrd worden.

De

Staten

een schoonzoon des Heeren

In

verkozen

VAN 'VASSENAAR ;

zieh
naar

vcler

zijne

plaats

VAN RENNENBERG

meent, dat dit geschiedde om en den Staten

(2)

AERT Y. D. GOES,

(3)

PONTANUS,

v,

D. GOES,

FLORIS

van Eg-

werd opgedragen.

Men

en den Stadheuder beiden genoegen

Begist. d. Dagv. D. I. bl. 111.

ROBERTSON,

Hist.

0/ CHARLES V, B. V. p. 522.

Regist. d. Dng», D. I. bl. 117-129.

Hist. Gelr. Lib. XI. P: 744-746.

voorweten van (Keizer)

als Ka-

Maar deze noch zijn mededinger mogt die waardigheid

mond , Graaf van Buren, aan den Graaf

AERT

den Heer

DE CASTRE

bekleeden, welke ecrlang, op voorspraak van den Kapitein-Generaal

(1)

gevoelen,

doch de Stadhouder, die

hierin schijnbaar genoegcn nam, ontving van hoogerhand last, om
pitein in dienst te houden.

den haat des

KAUEL,

BILDERDl:fK

vraagt, » of deze strooptogt met

of van de Landvoogdes geschied zij?"

(4)

AERT

v.

D. GOES,

.llegist. d. Dagv. D. I. hl. 131-135.

(5)

AERT

v.

D. GOES,

Regrist. d. Dagt~. D. I. bl. 1:~O-185.

D. V. bI. 59.

WAGENAAß,

D. IV. bl. 487-491.
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1482- te eeven, tusschen welke eene groote spanning heerschte. De Stadhouder klaagde
1528
u'
.
over den toevoer van levensmiddelen naar de vi
landen in Utreeht, het verbergen van

goederen,wellte tlezen behoorden,en hetbespotten der keizerli
jlke ambtenaren,dieer
naar kwamen ZO0ken; Van d0n antleron kant beklaagde men zich niet minder over

hetsclzenden van der steden voorregten,dewi
jlin eenige plaatsen doorkri
jgsknechten
naar de misdaden der ingezetenen onderzoek gedaan was, hetgeen de Raad van Ilol-

land aan de steden vermaande,metgeweld te beletten (1).
lnmiddels wasdoor den ijverderLandvoogtleseen bestand voor achtmaanden tus15v.
s
che
Zomer n den Keizer, Frankrç
jk en Engeland gesloten,waart
loorde vaarten visscheri
j
Inzandgeheelwerden vrjgesteld. DeHertog van Gelrewasmedein hetverdrag begrepen,
1528
j pmmo
mits hj de stad Utreehty het Tonen- en Xedep-stieht,Gronlngeyten t0
.
landen,welkehi
jaan zich had onderworpen,den Keizervri
jwillig inruimde(2).Xen
wachtte echter zi
jne verltlaring hierover niet af,maar zette den kri
jg metnadruk en
geluk tegell hem voort. Ooerl
:.
veelwerd veroverd en Utreclttbi
j verrassing ingeno.l
-

men. Dit laatste inzonderheid baartle groote vreugde in Ilblland , en de Staten van
tlat gewest pongden nu, doch te vergeefs hctN eder-stlkht met Rolland vereenigd
14 v- t
oo
gst- e kri
jgen (3). Het wereltlltjlt gebied overstad en landevan Utreelttwerd bi
jeen
n'aand.opcnll
jk verdrag door den Bisschop aan den Keizerafgestaan (1). Ditbaandeden
5
A
'
t
ïviin weg ot een vredesverdrag met Gelre, welk te Gorinchem gesloten werd (5). Nu
maand.vleidde zich Eolland'metden kri
lg o0k tevensvan debuitengewone grafeljl
te beden
ontslagentezi
jn;doch terwi
jldeafgevaardigden der Staten nog te Gorznehem bi
jeen
*'

-

.

e

waren, eischten de gem agtigden der Landvoogdes eene nieuwe bede van honderd en
tachtigduizend gulden a1s volstrekt noodig , om ter bcveiliging van K olland , in
hct Stieht eenige sterkten op te werpen en te bezetten , en tevens den Keizer

in-de vervulling zi
jner geldeli
jke verpligtingcn jegensden Hertog van Gelre en den
Bisschop &an Utreeht te ondersteunen. Schoorvoetend en niet eens ten volle werd
21v.

hierin, na vele onderlaandelingen9 eindeljk bewilligd (6). lntusschen had de pleg-

jk bewind desStgcltte aan den KeizeralsHertog van
Mriin- tige overgave van het wereldli

maand.

(1)ZERTv.D.GoEs,Ilegist.d.Dagr.D.1.b1.131,134,138,142- 144.
(2)DUMo5T,Corp,
gDipl.T.l7.P.1.p.515 518. MIJgEIt,Jcta fassl.Jngl.T.Vl.P.lI.
p.103- 10J. AERT v.D.G0Es,R egist.d.Dagv.D.1.bl. 162.

(3)AERTv.n.GnEs,Ilegist.d.Dcgr.D.1.L1.162,163,167.
(4)UtreclttschPlacaatb.D.1.bl.3-10.
(5)l'owTl;snErT>rars,Aer.Austtiac.Lib.lX.c.11. x'
pxrAwrs,Tlist.Gelv.Lib.XI.p.758.
(6)ZEI.Tv.p.Goss,Reght.d.Dagv.D.1.b1.190-198.

V A 1)E R L A N D S.

Braband en Graaf van Ilolland plaats gevonden (1). De ontlerwerping van 1482Utreeht
wertl, naar het scht
jnt, a1s zeer belangrjk voor Holland bescl
aouwd, 1528
dewi
jlde Staten aan den Stadhouder IakxzAxxo, den Graaf van Buren en anderen,
die er i
jverig werkzaam in geweestwaren, aanzienli
jke geschenken in geld toekenden (2).
CTRECET. OVERIJSSEL. DRENTHE. Keizer KAREIZ zag nu het plan van rlLlps van

W/vrgpzldïl metbetrekking tothetStzch,
t, geheel verwezenli
jltt(3). Zjn grootvader xAxlxlLl.
xAx was wel reeds a1s wereldli
jk voogd der stad Utreeht erkend
geworden (4), maar konde er zi
jn gezag niet handhaven. Al dadeljk moest
Jmerefoortbedwnngen worden, dewi
jl men hierden ballingen den toegang wei*

gerde. Op last van EREDERIK van Egm ond , beklom zAx van W cz't
vezllcr , door
#

eenige dierballingen ondersteund, metvierhonderd man des nachtsoverheti
jsde
muren en maalkte zich zonder bloedstorting meester van de stad. De regenten redden 22v.
Louw-

Ziph d0Or de 5>1ugt; slechts eenigen werden aan het leven gestraft(5). Bisschop maand
DAVIDrJ/IBourgondiè',in zi
jn geesteli
jk gezag hersteld,hield te W ç
l'k :#* Duur- 1484
atedezi
jnverbli
jfenbezigde nu deHollandschebezetting in Utreeht, om zi
jnc haatcn hebzucht te bcvredigen. Slechts weinig dagen na het vertrek van XAXIMILIAAX ,

wcrden meer dan dertig van de aanzienli
jkste en ri
jkste burgersTan hun bed opgeligt
en hem toegezonden, van wien zi
j hunne vri
jheid voor zwaar geld moesten koopen.
De hllizen van hen en van hunne vrienden werden inmiddels verwoest, en de stad
eheel aan de willekeur eener baldadige soldatendwingelandi
j ten Prooi gelaten. Ol
zfde menigte in bedwang te houden , had vAx Eoxown ,xxxlxlLxAAwsstedehouder, op kosten der regering de Kathari
jnepoort laten versterken, en van eene

talri
jke bezetting voorzien. Xaar de Utrechtschen,door de 4ele knevelari
jen en afpersingcn eindelijlttotwraalt getergd, maakten zich stormenderhand meestervan deze 1489
sterkte en verdreven de Hollanders, die nu voor alti
jd het bewind in Utrecht verloren, om hetwelk te verkri
jgen zi
j, naar de getuigenis eensti
jdgenoots, eenige
hondertl duizenden gultlens hadden opgeoFerd (6). Yervolgensstelden de Amsterdammers de sloten Jbeottdeen Freeland,welke zi
j sindseenige jaren bezethiel- 14$)0
(1) Utr.Placaath.D.1,b1.11-24.
(2)AERT v.o.GoEs,llegist.d.dagv.D.1.bl.200,204,212.
(3)Ziehicrvoor,bl.78,82,84,85.
(4)Ziehiervoor,b1.13J
'.
(5)Oude11011.Div.Kt'on.Div.XXX.
I.c.56. Hi
znz,p.303.
(6)oudeIloll.fJl
't,.Krolt.Dih'
.XXXI.c.54,56)74- uxoz,p.303,304.

148,
? den, wederom in handen van tlen Bisschop (1). VAN lltElMolo wentltle alle po-

1528 gingen aan, om llet verloren bewind weder te erlangen. Dtlt)r eenige Geltler-

sche en Stichtsche Edelen ontlersteuntl, rulkte hi
j op eenen vroegen morgen met
eene talri
jl
te bentle naar de svitlevrouwenpoort, om zi
jn zoon FLoRrs, wellte met
ecne antlere bcntle, a1s lantlvollk vermomtl, de Tolsteegpoort llinnenrukte, oI) een

gegcven tecken te hulp te sclzielcn. Doch de laurgers, spoetlig verraatl bemcrkende,

schcten in tleri
jlhetlzal'
nasaan en veljaagtlen de indringel's, van welke eenigen
evangen genomen en dicn zelftlen dag nog gevierendeeltl werden (2). Gelukkiger
slaagde eene tweede ondernenaing van I'II.I:DERIIt van A'tjxpz//ld op Utreeht. Acht

1493 dagen hieltlen ztjne benden de stad ïngesloten enverwoestten (1eomstrelken toen mcn
eene overeenkomstsloot, waarbi
j lael
zz vi
jfen twintig tluizend goutlgultlens voor achterstallen werden toegclkenk
'
l. De hooftlen en romllstukken der gevierendeelden , die
101l m tlren ton tO0n l
3ingen, W erden afgonom en e11 OP h0t kerk'hof
nOg aan de 1)001*to1'
begraven. lliermede achtte men de verzoening s'oltooid en de Hollandsehe benden

togen terstond weg van Utreeltt(3).
Intussclaen had l'
letN eder-stzellt ook eenen aanval derlleeren vAx w lscll geleden ,

Avien de voldoening eelleraanzienli
jke sam was geweigerd, well
ke naarlallnne getuigenis,Bissclop nrooz
ur.
-vaît.
flîcJ.
?/?//f van latln vatlcrllatlollgenamen. Daarzi
jhunne
stroopergen over de fzrc/zrkïlcen in llctZtttpltcnaelle uitstrekten, vereenigtlen zicl
a de
ingezetenen van laet graafscl
aap mettle Overi
jssclsehtlll, op wie lleteigenli
jlk gemunt
Avas, om aan deze geweldenari
jen ecn einde nzakcn. Straks werclen dc sloten
ter W/rc/z en LE ildenburclt, beide den lleeren vAx vrlscu behoorende, ingesloten
met zo0 veel ernst belegerd, dat<
eigenaars vrede maakten 0R Yan
hunnen eiscla afzagen (1). Even gunstig 5'001- llet Stl-eht eintligtle een twist
met tlen lleer van Ikhtilenhurg over het llooge regtsgebied in (
1e heerli
jklzeid
Sbzzvtpf
j
/
c
,
h
e
t
we
l
k
he
m
r
e
e
d
s
d
o
o
r
de
n
v
o
r
i
g
e
n
Bi
s
s
c
h
o
p
wa
s
be
t
wi
s
t
g
e
wo
r
d
e
n en
-

nu , naar uitspraalk van goede mannen, ontzegtl werd (5). Voortsbleef de rustin
lzet bistloln ongestoord, ofsclloon bAvlo van W/z:zéx/zl#zrâ', oud en zwak geworden ,

zich als een kintltloor zi
jne gunstelingen liet leiden, die niet alti
jtl de belangcn

(1)nE1)A,p.304. wAoExwwll,Bescltr.r.Amst.St.1.b1.186,190.
(2)Oade11011.Dir.Kron.Div.XXXI.c.74. UEDA,p.305.
(3)Oudellotl..
p
'ir.ILron.Div.XXXI.c.82. uEow,p.305.
(4)HEDA,p.301. ItEvzrs, Darentr.lllustr.Lib.lI.p.148-150. 0t
$erB''
&&.C'
/13./zl.in :Ux*
:Aas A nalect.T. lI. p. 447.

(5)HEDI,p.305. voErv.oronEvsn:,Bescltr.m.Calemb.bl.137-143.

1)E 85 Y A 1)E ltL l 5 13S.
tles lantls behartigtlen , terwi
jl lai
j zelf zoo wisgelturig vas, dat (likmaals den :-01-1482
1528
.
,
genden dag (1t
)01-14em h:crd ingctroltken , Mat 14i
.j (
len 3origen besloteu l'
lad (1y. Na

bi
jnavcerlig jaren tlenUtrcchtsclyen lacl
'derstaf geveerdte hellbcn.overlcetlhi
jlc/Fï
J-i*(11
65-.
.ra:na.
j Duètr&tedecn werd alllaarbegraven(2). Erzi
i
jn veinig ontleugt
len engebreken, 14t)c

h'

.

Avell
ke llet l
taraltter van tlezen Kel.k-voogtl niet bezoedeltlen. lleerschzuchtig en willekeurïg, trolsch en laagllartig, welluslig ela wreed , schraapzuchtig en A'erkwistend ,
geveinsd cn opvliegend, ligtzinnig en ge54eltlig, zender geveten , zcntler trouw ,

zontler gevcel voor regt, llilli
jkheid en mensclteii
jlklleid, strekte hi
j t0tgeeselder
ondcrtlanen, wicr reglen lli
j zoo min alsdie der Utrcclatscle Hcogn Geesleli
jkheitt
cerbiecligtle. De vlei
jeri
j eensli
jtlgenootsheefthem deugdcn en goctle hoedanighed'e,1
toegekend, wellke geheel in slri
jflzi
jn metzi
jne tladen (3). Xen pri
jstzi
jnezucht
vopr t1e bevordering der wetenschappen en miltlheid jegenshare Leoefenaars, zoodat
hem docreenigen de naam van 31
'aeeenaedet.geleerden gegeven werd (1). Hi
j zelf
was een man van Lctteren en Ledreven in tle Gotlgeleerdheid, llelgeen bi
j de Utrcchtsche Bisschopgen , welke in zoo xele staalszorgcn waren gemiltkelll, eene zeltl-

zaamheid was. Hi
j ontlerzcchtin pcrsoon naar (lc lttantle derge-nen,welke gecsleli
jlke
ambten begeerden, maar bezat geelle gecsllkracht, onA A-olslandig llen afle wi
jzell,
svellke hi
j ezele,ja dommen.dttzlezela noemtle (5). Zi
jnc gotlsvruchtbepaalde zich
totlletri
jk begiftigen van kerlten cn geesteli
jke gestichten. De lterkeli
jlte belangçn
van hetStl-cht en (1e llertlerli
jlte pligten zi
jnerhooge belreltliing,schi
jnthi
jgeheelaan
Wi
l'bisschoppen , van velke er vier m et name A'crmeltl vorden , os-ergelaten te he1)-

ben (6). Hi
j was een even slechtwereldli
jlta1sgeesleli
jlt Verst; vant ofïchoon lli
Jt1e sterltten van hetStl
kltt in goeden slaatachlerliet (7),heeftbi
j door zi
jn onstaatlkuntlig gedrag hetverliesvan de onafhankeli
jkheid tlesbistlcmsxoorber*eid.
Ditbleclk al aanslondsbi
j de keuze eensopvolgers. W cinig baatte (le aanbe&'elirg
van den Bisschop van M uneter , den Hertog yan Gulg.k en (len Graaf van B enthent,

wellte den llroedertlesllerlogsvan Klee
f totde opengevallen waartligheid voortlroe(1)uEnA,p.306.
(2)Ilsnz.,p.306. 024de#0//.Dir.Kron.Div.XKXII.c.9.
(3)Epistola A.HEA-MRICII,in nrxnwasAnalect.T.1. p.400-104. Hzoz weidtinsgcli
jk: uit
in zi
jn lof)p.292.
(4)srcuEl,lrsapuduEoz.
x,p.307 (p).
(5)Batar.fccrc,D.l1.b1.495-497.
(6)EEDA,p.304,305. Batavia Sacra,D.II.bl.507-513.
(7)svrFqlntsl'
sTlçrsin Jppendicead sEKzx,p.162.
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1482- gen, tegen den magtigen invloed van MAxxxxrzAAw en zi
jn zoon rxlzlpsden kçc/zpozld.
1528 De Graaf van N aa&au werd met eenige Edeleu door den Keizer naar Utreeht gezonden, om vlAzozltxK ran Baden , een zusters zoon van Keizer rztzoEl'xm lll, en
la v. thans schatmeester der Keulsche Kerk , vonr te stellen , wien dan ook de Kanoniken

Bloeim.

1496 met eenparigheid van stemmen verkozen(1). Yerzeld doorzi
jn oom den Aartsbisschop
van Trzer,zi
jn broeder den Xarkgraafvan Baden,Jonker JAx vanAce.
vc?z,nevens
vele Edelen, Ridders en meer dan zevenhonderd paarden , deed de nieuweKerkvoogd

zjnen plegtigen intogt. Hi
j stapte aan hetstadhuisaf,waarde oude en nieuweRaad
H1e7
v. vergaderd was, bezegelde naar gewoonte de stedeli
jke voorregtsbrieven en legd
e in
rlkt.
maan(1. handen van den Burgemeester HxxnaxK van Gent den eed af. Hierop begaf hi
g zich
naar de buurkerk in de sacristie, trok het koorkleed aan met de bef en werd van
daar door eene bezending uit de vi
jfKapittelsplegtstatig naarden Dom geleid. ln

het kapittelhuis beloofde hi
j de regten der Kerk van Utreeht, zoo geesteli
jlte als
werelzli
jlte, getrouw te onderhouden en elks regten en vri
jheden te eerbiedigen.
))Zoodraik debevestigingmi
jnerverkiezing van den stoelvan Rome zalontvangen
hebben,''voegde hi
j er bi
j,))zalik zweren en den eed aoeggen, dien mi
jne Voorzaten ? de Bisschoppen van Utreeht, plagten.te zweren en af te leggen ;den land-

brief za1ik naar gewoonte mi
jner Voorgangersbezegelen en allesdoen,watzi
j bi
jde
aanvaarding hunner betrekking gewoon waren. Zoo helpe mi
jkGod en alzi
jneHeiligen
en het geloof der Heilige Evangeliën-'' Nu traden de afgevaardigden uit deRidder-

schap en der stetlellUtreeht, Jmerejbort, 'Fï
J': hi)'D uurstede en Rltenen bin22 v.

nen, wien men den eed le kennen gaf, welke was afgelegd. Daarop begaf zich
de Bisschop naar het hoog altaar, waar een : Te D eum laudam u. werd aangeheven

,

Herrst-metwelk de plegtigheid eindigde (2). Toen de pausselt
jke bevestiging wasontvan-

maand.gen , deed vaspssjx ran wco x te Utrecltt den eed en werd tot Bisschop en Heer
gehuldigd. Xet veel deftigheid geschiedde dit vervolgens in de drie hoofdsteden van

hetBoven-stzeht. FREOERIK beloofde ook hier der steden keuren, vrjheden, ge23 v. woonten en regten te zullen onderhouden , waarop Schepenen en leden van den Raad,
Slagtm.

elk naar zi
jne jaren, hem onder handtasting bezworen goede onderzaten te zullen
zl
jn (3).
Terstond stelde de nieuwe Xjtervorsthetzich tottaak , het Stleht van de rontl.

(1)Conclare Ultrajectinum in MATTHAEXAnaleot. T.lI.p.721-798. nEoz,p.315. Oude
H oll.O ïr. Xron. Iliv.XXXII. c. 10.

(2)Conclare Ultrajectinum , p. 798-801. nEDA, p. 315. Oude #/11.Dir.Az'ozl.Div.
XïXll.c.10.

(3)lEvlts,Dat:entr.i/lzfdfr.p.155,156. Overùànel.32-.voor1841,b1.235-242.
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zwervende rooverbenden te zuiveren. Spoedig slooth1
j ook eenen zoen met>'
REDEKIK 11
45
828
van Egm ond. thans Graaf van B'
uren , en kocht voor eene groote som gelds van
rlLlps van Spl
zréx/zl#il, den broeder des overledenen Bisschops, het slot D uuretede

terug, hetwelk reeds meermalen betaald was (1). In persoon trok
. hi
joptegen de
t
e
genzi
n
hunne
e
i
s
chen
èp hetStieltt
Heeren vAx wxscu,die achtjaren geleden met
haddenopgegeven, Zl
jwaren nu aanhethoofd derGroote Gaarde, eenebendevan vier
duizend afgedankte soldaten van Hertog .
&IzBRECIIT van Saknen , in Overçpeel gevallen,
hadden Goor ingenomen en Tmentegeplunderd. Reedswaren zi
jbi
jnatotDeventer 1498
-

verwoestend doorgedrongen, toen deBisschop,ondersteund en geleid doordenHertog van

Gelre,metwien hi
j en dedrie Overi
jsselschesteden een verbond gcslotenhadden,hen
aantastte en na een hevig gevecht ten eenenmale versloeg. De vlugtenden werden

totaan depoorten derstad Kleef nagejaagd, vele van hen door de boeren doodgexlagen ,en deoverige in onderscheideneKeulscheplaatsen gevangen binnengebragt. Hon-

derd vi
jftig raan raet hun aanvoerder HAxs '
plzzBallzngen , voor zleoenler kri
jgsgevangen gemaakt, werden onthalsd , op het rad gelegd en hunne hoofden op staken

gezet. Ditlotondergingen insgeljksvjfen twintig anderen te Kampen (2).
spoedig en onverwachts werd deBisschop in een nieuwenkrl
jggewikkeld.DeHertog
vanKleef had lang en tevergeefsop devoldoeningvan zekeregelden aangedrongen,
welke hi
j der stad Utreeltt,ti
jdensde bewindvoering van zi
jn broeder xwoxxzBshv nan
Kleef,verstrekthad. 0m de Utrechtschen eindeljk hiertoe tet
ngen,bemagtigde j.
j
8ooVj..
.dwi
hj,nadriemaalte zi
jn afgeslagen, stormenderhand de stad Rhenen, van waaruitmMn
1499
d.
zjne benden de omstreken plunderden en allen toevoer naar Utrechtafsloten. Bisschop EREBERIK , krachtdadig door de steden 9an hetBoven-stzcltt m etgeld en volk
x dersteund, kwam dooromkooping weldra weder in hetbezit van R henen, verwoestte

Kleefeland tevuur en te zwaard,en veroverde Gennep. Vruchteloosbood de Hertog 1499
eenigevoorwaarden terverzoening aan.Ten laatstewerd doortusschenkomstdesHertogsvan

Gulik enBerg en van den XarkgraafcuRxsTorFzlzran Baden,devredebewerkt(3).
Ontlertusschen was FzLlpsvan O/zz:zlrf
g': met den Hertog van Gelre over hetbezit

van hetslotte Ok
jkn, op hetwelk beideaanspraak maakten, in geschilgeraakt(4).
Bï
.sschop raznzalK werd deze sterkte ter bewaring in handen gesteld, tet het pleit

(1)IIEDA,p.315.
(2)Oude Holl. D ir. K ron. Diw XXXII. c.15. Ilznw, p.315. aEvzrs,D aventr.lllttstr.
p.157- 161.

(3)Oude #oll.Dt-r.Kron.Div.xxxll.e.18. nxoz,p.315,316. REvlrs,Darentr.Illustt'.
P. 161,162.

(4)Vgl.deAant.van vzx 1
)E>szllus in de Correspond.A xàqGt>ralrxd'Autricke.T.1.p.148.
11 DEEL,3 STUK.
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%- beslist zoa zi
jn, Hi
j droeg er echter zoo weinig zorg voor,datzi
j eerlang op bevel
.
vaB Fzslps, bi
J verrassing door den Heer van Ilseeletein en KoaxElzls,lleervan Zerekî,hergen , veroverd en geslecht werd. Hieruit ontsproot een hevige twist tusschen hem

en KAREL van Gflre, welke met moeite door destad Utreeltt wertlbi
jgelegtl(1).
Een weinig froeger waren de Utrechtschen zelve in onmin m et tlen Hertog geweest,

die eenigevan hen had laten opligten, dewi
jlzj een zi
jner dienaren zonderoorzaak
gevat en gedootlhadtlen. DeBisschop trok zich de zaak aan,wier uitslag onsnietge-

bleken is(2). Van ernstigen aard voordien Kerkvoogtl wasde aanklagte der regering
van Kampen bi
j de vi
jfKapittelen teUtreeltt,over onregtdoorhem haren ontlerzaten
aangedaan. Zj verzocht,datop hare kosten eenebl
jeenkomstder drie Staten van het
N eder-stgkltt gehoutlen wiertl,op welke zi
j hare afgevaardigden zou zenden,maarbi
j
weigering daarvan, geweld metgeweld wederslaan. DeBisschopverdedigde zl
jn gedrag
voordevi
jfKapittefen,en hiermedeschi
jntmen zich bevredigd tehebben (3).

DeHertogvanGelrekonondertusschen hetverliesvanOç
jeneven weinig verkroppen
als de onderwerping des Bisschops aan 'slteizers bevelschrift waarbj alle handel
met Gelre verboden werd. Zoo diep. was het Stlcht in staatkundig aanzien

gezonken, dat xAxzxlLlAAy in de volheitl zi
jner keizerli
jkeamagt, tlit verM tl
1504 over al de landen , welke den Utrechtschen stoel ontlerhoorig waren uitstrekte,

terwi
jlde Bisschop, wiens voorgangersdoorde Keizers zelfs ontzien en geëerd werden, hel nietwaagde,zich daartegen te verzetten (1). En toen desteden :an het
Booen-sticltt het keizerll
jk bevel niet stipteli
jk genoeg in acht namen, verbood
xxxlxlLlAtx zoo naar OeerL
p&et al: naar Gelre eenige levensmiddelen of kri
jgsbehoeften te voeren. De Z'
uiderzee werd met gewapende schepen bezet,welkeeerlang

t
len Kampera een rjk geladen schip ontnamen. Derwjze lecd (le handel zoo te
land als te water,dat Bisschop I?II>:IIEZAIK bt
j een.smeekschriftop de illtrekking der
gegevene bevelen aandrong , betgeen hieria eenige verligting bewerkte. Xaar van
den anderen kant,, werd het verkeer met het Boren-sticltt geweldig tloer den

Hertog van Gelre belemlnerd, welke verklaard had,z0o lang de Overl
jsselschen het
>

*
'

(1) correspond.deMRGUERITKd'zl/frïc/le,'
l'tlI.p.149-151.lnrentarisratthetz.
/?'c/lïc/ der
mk
.f
)
' Kapittelen doorJhr.Xr.vzxAscu vAp mrcK,in dcKronù'k vanhetSfdforïdclGezel8ckap
te Utrechtvoor 1846,bl.191,192. HEDA,p.316. nEvlrs,Darentr.T//?zdfr.p.161.

(2)lnrentarisrc> ltetArc#ïc/ de#r9/ Kapittelen,b1.180,181.
(3)InventarIsTan hetZrchief dee r9J/ Kapittelen,bl.182,183.
(4)Een treTend bljk hoe gehcel z'RzoEnIK ran Baden aan den Keizcr onderworpen wa:,
levert een bl
-ies van xAxxxluzAx vaa den 2 van Graslllaand 1501 aan dien Kcrkvoogd gescltrcven.

zie lnrentavl.
nran âefJrcltief derr#T Kapittelen,b1.115.uvgl.bl.147)204.
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keizerli
jkverbodsbevelgehoorzaamden,niet
te zùllen gcdoogen,datden Ptrechtenaars,14
821528
..
zgne
n vi
l.anden, door hen eenige toevoer werd aangebragt. Hunne schepen
lnoesten tc H attem ondcrzoqht worden, hetgeen met z0o vele bezwaren verzeld
ing, dat cr eindeli
jk eene bodems meer uit Kampen opwaarts zeilden. Op
last des Keizers, moest Bisschop raEoEalK in het leger van tlen Aartsherlog >'zLlx's
met acht cn vi
jftig ruiters en twee duizend voetknechten tegen de Gelderschen
dienen ; en een ander bevcl ivas toereikend, om de aiaatgelden , welke in naam
van Paus ArvxAwoEa VI verzameld9 doch door diens dood niet naar Rom e g0zonden sAaren , aan de gemagtigden van XAXIMILIAAX uit te keeren , hoezeer ook

'
.

15A5

de Bisschop beweerde, datniemand dan hj alleen daaroverte beschikken had (1).
Zzelfszoo ver ging de magt des Keizers, dathi
j den Bisschop verboodj op slrafle
s'an al de heerli
jke regten (regaliën) in het Stieht te verliezen, den Groningers
de
n
tegen
Hertog van Saknen bi
jstand te verleenen. Groningen nam nu Graaf 15Y
sozAao van Ooet-Frieeland tot Heer aan , waardoor het bisdom een groot gedeelte

A'an zi
jn wereldljlt gebied verloor (2).
Om dien tt
ljd bragtde schuldvordering desIlertogs van Kleef van elfduizend Ri
jnsehe gultlensop tle steden Utrecht en Jmer&foort, hetSticht in nieuwe moei
jeIj
lkheden. Eenige leden der Staten van hetNeder-stlkhtstemden nietdan schoorvoetcnd toe in de middelen beraamd , om de penningen tot voldoening dier schuld
le vinden. 9e stad Utrecht,wellte zich tothetbelalen van slechts tienduizend Vtllden verpligt achttc, werd metAmere
loort door den Hertog van Kleet bedreigd. 12v.
Na vele onderhandelingen en twisten, kwam men tot het hell'
sten van een huisgeltl,Oog
maand

om de rekening metKleef te sluiten, hoewelJmersfoort, Rltenen en W g
j'k JJ
J- 15X
Daurvtede zich daartegen verzetten. Drie jaren later was de schuld nog niet volkomen afgelost(3).
Inmiddels had de Hertog van Gelre eenen aanslag tegen Utrecht gesmeed, in
welken hem eenige Stichtschen behulpzaam zouclen wezen. Bisschop rREOERIK verle te zi
jn. Hi
j zelfechterwerd èerlang genootdzaakt,zich
maande de stad op hare hoet

tegen eene aantt
qging te verdedigen , dat hi
j metdien Vorstin onderhandelingen was
getreden tegen de belangen van het Sticht. Hoezeer de Bisschop op den Lrief, in
welken Hertog KAREL zelfditden Staten van lzet N eder-stgkht zou gemeld hebben ,

efop een ecbtkafschriftdaarvan aandrong,kon lai
j geenvanbeide immerverwerven.En
(1)xEvlrs, Darentr.lllutr. p.164-170, 172-177. Vgl.kTegenm. é'lccf17.Orerùàset.
D.1.St.1.bl.154- 158.

(2)sEnA.,p.316,317. s.sEyxxt;z,Chron.d.Frïed'
:.Land.b1.113.
(3)Inrentaris van hetWrc/zz'
g derVrï
JW Kapittelen,111.226-233,242,3l0,312,315,316.
40 +
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528 toen hem er een uittreksel van gezonden was, noodigde hi
j den Hertog uit, om
de waarheid der betigting door bewi
g.zen openbaar te staven. Hi
J. verzocht (le
Staten , ingeval nadere beschuldigingen tegen hem mogten inkomen , diej
'open-

li
jk in de vergadcring voor te lezen; en betuigde hun schrifteli
jk zi
jne onschuld,
verklarende, dat hi
j nimmer ltosten, moeite en arbeid gespaard had, om den
L6
v
.
v
r
e
d
e
t
e
h
o
u
d
e
n
e
n
steetls begeerde dien te bewaren (1). W i
g- vinden niet, dat
ou w ''1la
nd van den kant van den Gelderschen Vorsthierop eenig antwoord gevolgd is, hetgeen
5a
08
het vermoeden opwekt, dat de beschultliging ongegrond en slechts een uitstrooisel

van den laster geweestis. W athiervan zi
j,zekeris,datHertog KAREIZin hetNederXlz-c/z; veel invloed had, en er ter beteugeling zi
jner benden, welke van daaruit
18v in Ilolland stroopten, de Vorstvan JnhaltmeteeneOostenri
jkschekri
jgsmagtbinllooim.nenrukte (2). Delandzaten werden zoo wel door de Gelderschen a1sOostenri
jkers,
die zich beide vrienden van den Bisschop en van hetStgeltt noemden, vreesseli
jk
.

geteisterd. Inzonderheitl deden AxxlAxzTs benden veel overlast aan de F ccr;, te

Jutfaas en in Lopzk. De Bisschop gelastte zi
jnen bevelhebbers in'die olnstreek,
daartegen de noodige maatregelen te nemen. Om den Keizer alle reden van ltlagte

afte snjtlen,veranderdehi
jde bezettingvanJhkoude,welke inHollandveelmoedwil
pleegde,en beloofdein hetvervolgvoordebehoorli
jketuchttezorgen.Tezelfdenti
jde
belklaagde hi
j zich hevig bi
j den Vorstvan Hnhalt, verklarende niets anders te weten, dan dathj in goede verstandhouding stond methethuisvan Ooetenrl
jk. en
eischte schadevergoeding benevens. uitlevering van gevangenen met de bede, dat de

Oostenrjksche benden hetStichtsche grontlgebied zouden verlaten. vAx AXHALT hield
zich onkundig van de geweldenari
jen zi
jnsvolks, maarklaagde daarentegen, datmn
wege het Stzcltt en bovenal van de stad Utrecht, veel meer ongeljk tegen de
Oostenri
jlkersbedreven werd.Ht
jverzekerde,dathi
jnietsvi
jandigstegen denBisschpl)
of de stad Utrecltt bedoelde en daartoe ook geen bevel van den Keizer ontvangen

laad (3). Ontlanksçlezeverklaring, duurden de baldadigheden voort. FRESERIK van
B aden en de Staten riepen deswege de tusschenkomst Van cenige voorname Holland-

schesteden bi
jdeLandvoogdesxAxoa
tazTuA van O/wf:zlrfjk in, om van dezelastige
gasten ontslagen te worden. Ilverig werd hieroveronderhandeld, en inmiddelsbeloofde

vA>.
&NUALT allen moedwil,doorzi
jneknechten in hetStiehtgepleegd,teàtraffen(1).

(1)Inrentaris#7cx hetWrc/zïe/ det'rf
J/ Kapittele'
n,b1.231,232,239,240.
(2)lnrektarh ran hetWrc/lïe/ derI'@
JJ
' Kapittelen,b1.249,261.
(3)lnrentarisran hetWrc/zïe/ derp#/
' Kapittelen,b1.243,245,246,247.
(4)lnrentat'i.rcs he3Hrc/lfe/ det'rfj/ Kapittelcnjbl.248,250.
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klagten gerigthad , betuigde aan 1482KdzerMAXIMILIAAX,totwiendeBisschopinsgelt
jkszjne
H
1528
de drieStaten vanUtrecht,dathi
jgenegeh wasde eiligeKerk en alzi
jne getrouwe 28v
ofaanhetRi
jltverwanteonderdanen voorschade en nverlasttehoeden. Daar hem echterma
Ooagnd
stnietonbewustwas,hoeparljdigdeUtrechtschenzichtegenhem indenGelderschenoorlog jgt)y
gedroegen,zoo gafhi
jhun hieroverzi
jneontevredenheid tekennen en verlangde,dat
zi
jnoch openbaar,noch heimeli
jk zi
jnen vjanden hulp en bi
jstand verleenden, maar
zich gehoorzame onderdanen en verwanlen des Ri
jks betoonden. Iu verwachting,
dat zi
j hieraan zouden beantwoorden, had hi
j den Vorst van Jnhalt bevolen , het
Stlcht tegen overlast en natleel te beschermen (1). Doch ook dit bevel baatte
niets.YAx AwHAI,'
r trok eerlang meteene nog grooterekrjgsmagtteW k
j-k Jf
g-Duur- z v
.

.

stede over de rivier en bedreigde de stad Rltenen , naar welke de Bisschop derhalveHerlktm aand.
eene versterking van manschappen zond. De vreemde ltnechten gingen voort met het

plunderen der landzaten en maakten de wegen derwl
jze onveilig, datverscheidene
stetlen en zelfs de Bisschop het nietwaagden, afgevaardigden naar deStatenvergadcring

te Utrecltt te zenden, uitvrees dat zj door het omzwervende krggsvolk opgeligt
meten worden (2). De Oostenri
jkschen en Gelderschen beklaagden zich op hunne
beurtoverde vi
jandeljkheden,welke zj van deStichtschen moesten ondervinden(3).
Intusschcn had de Hertog van Gelre onverwachts hetslot de Kuznder ,de grens en
slcutel van het Bisdom Utrecht tegen Holland en Frie&landn. bemagtigd en verklaard, 29v.

dit

Wtjnzoolang in tehougen,tothem On
jen in handen gesteld zou zjn (4).Zi
jn aanslagma
and.
opEollenhpven mislukte(5). Ook werdweldradeSyïwddrdoordenBisschop,op aandrang derdrieOverjsselschesteden en methulpderburgeri
jvanKampen,hernomen (6).
.

D eventer en Zmol, ofschoon er t0e uitgenoodigd, hadden geene manschap gezonden.

De heroveripg van dit slotwas te belangri
jker, daar vLoals van Egmond verklaard
had, op het Sticât alde nadeelen te wreken , welke uit die sterkte door de Gelfler-

(1)lnrentat'
is ran âefJrcltl-f derr#; Kapittelen,bl.263,264.
(2)lnrentarisran hetlrc/lf
'e/ derr!)/ Kapiltelen,bl.264,267.
(3)Inrentaris'
rc?&Itet2f'
c/l:'
e/ derw#/ Kapittelen,b1.270.
(4)Corremond.#,
/
?MZRGrERITEd'Jutriclte T.1.p.149. Inrentaris rc> hetWrc/lïe.
/-#er
k',
ejf
' Kapittelen,b1.267. HEOA,p.316. Oceri
jsset.Chron.in DtxBzR'sJnalect.T.ll.bl.451.
nEvlrs,Daventr.Illustr.j>.177, 178.

(5)Oreri
jssel.Chron.p.4J1.

(6)HEPA,p.316. lnventavis ran het zrc/lïc/ der mï
p/
' Kapî
-ttelen,b1.269-271.
'-

B,snel. 6Wr/p. bl.451.
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1482- schen denonderzaten desKeizersaangedaan werden (1). Dewi
jlmen over het alge1528 meen in overns
..sel tot 1r
,e(Ie gestemd wkts, zoo werden spoetlig de onderhandelingen
daartoe geopcntl. D eventer en Zutphen bovenal, poogden de geschillen tusschen de

beide Vnrsten te vcreffenen (2). Er werd voorloopig een wapenstilstand voor zcs
1509 maanden gesloten,in welken tusschenti
jd men de wederzi
jdsche bezwaren zoutrachten
uitdenwegteruimen(3);tloch ditliep vruchteloosaf.Vergeefswaren o0k de pogingen
derStaten van hetN eder-stie.
bt tot eene verzoening van denllerlôg met den Bisschop,

Avien destaten van Ooerç
jseel,in gevaleeneraanranding,hulp beloofden (1).Twee
duizend knechten . door den Koning van benemarken sinds den vrede met de
llanzesteden afgedankt, boden Hertog KAREL op dat pa! eene schoone gelegenheitl

aan, om de vi
jandeli
jkheden te hervatten. Op zijn bevelviel deze bentle, onder
aanvoering van zekeren uExoaxK px oltoo'
rs, in het Boven-stleht en l'ermeesterde
Genem ulden. Een andere hoop zwervers vcrzocht van den Drosl van Salland ,
OERMIT vAx xaiyoEx, eenen doortogt naar Zutplten ; doch ging aan het rooven
en plunderen, en bahaalde te M arzès
nhurg de overwinning op een veel grooter

aantal landzaten, waarna hi
j echter aftrok. HEXORIK nE oRooTz verwoestle ondertusschen tle omstreken van Genemulden) en op de vraag, op wiens last lai
j
llandelde en wie zi
jn Heer was, antwoordde hi
j spottend: ghet ltindeken zEzrs.'' Ondersteund dopr de Gelderschen, schuimde hi
j langs de Zuiderzee en
nam eenige Kamper schepen weg. Terstond rtzstten t1e Kampers gewapende vaartuigen uit, ontnam en den roovers hunnen buit weder en bragten een Geldçrsch schip
op , dat met wapenen naar Genemt6çden bestemd was. 9e manschappen , ten ge-

tale van veertig of vi
jftig, ontler well
te zich eenige Geldersche Edelen bevonden,
werden alle te Kampen onthalsd; eene daad, die zelfs in Ot3erg
j&nel werd afgekeurd. Een tweede Geldersch vaartuig van dienzelftlen aard trof hetzelfde lot.

Hsxoalm o,:oaoovz zette niettemin zi
jne rooftogten voort. Om hem te bedwingen ,
legden tle Kampers t,veegewapende hulken niet verre van Genemuiden ,en noodzaakten

hem eerlang,die plaatste verlaten. Ntzhielden zi
j ter beveiliging hunner scheepvaart
A'oor de Gelderschen , E lburg met twee roeischepen en eene hulk ingesloten, over

AvelkezAx TEaHELL hetbevelvoerde (5).
(1)Inrentarisran ketArcFzïe/ derwf
p'
/ Kapittelen,bl.268.
(2)Inrentarisran /1e1Archief derwï
.
y Kapittelen,bl.284.
(3)lnrentari'mczz&etWrcife/ Arrilf Kapittelen,b1.289,291,02,293.
(4),lnrentarisran AefZrcltie
f der *67/ Kapittelen,bl.311,312.
(5)Oreri
jsnel. c'
/zrozz. b1.451,452. REvxrs, Darentr.J/l/zdfr. p.179- 181. Oade Ilolt.
D iv.A rpzz.Div.XXXII.c.39.
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Het gedrag der Kampers en bovenal het onthalzen der kri
jgsgevangenen, had14
18
528
Hertog KAREL ten uiterste verbitterd. Na eene vruchtelooze verklaring, dat hl
j
bereitl was, zich metBisschop l'aEoERlK te verzoenen , indien men de hooftlsteden vall
het Boren-stgkht aan haar l0t overlaten en hem in het tuchtigen van Kampen , hetwellk inmiddels negcntien schepen op de Zuiderzee tegen hem gewapend had,

ondersteunen wilde,rereenigde hi
j zi
jne benden metdie van nzlnalK I)E gaoor
rz. Hi
j
trachtte Deventer te overrompelen , doch door de dapperheid der burgers en ,naar

men verhaalt,3'an zeshontlerd studenten mislukte de aanslag. Nu s'ielhij in Tmente,
veroverde Goor , Oldenzaal, Lage en biepenhel
'm en stak , naar den zeekant
terugkeerende , K amperveen in brand. Bisschop vaEozhllt, de Ridderschap en de

tlrie hoofdsteden van Oeerùù&et sloten ondertusschen een verbond met FLoazs van
Egmond , stadhouder van Gelre van Mege den Keizer. Men beraamde middelen ,

om de noodige manschappen bi
jeen te brengen, waartoe de onderstand door den Bisschop van Oenahruek aangeboden , zeer te stade kwam. Er werden oorlogslasten

uitgeschreven en de drie steden verbonden zich, de vereischte gelden bj Toorraad uit
te schieten,terwi
jlden kloosters de leening van eene aanzienli
jke som werd opgelegd.
De Staten van hetNeder-stzcht werden ook tot hulp aangezecht, maarzi
j waren in
vretlesonderlaandelingen met Gelre getretlen, waartoe zi
j insgeli
jks den Bisschop
.'

poogden te bewegen ,die echter zonder lzetBoven-sticht hiertoe nietbesluiten konde.

Zi
j zetten echter hunne pogingen, hoewel vruchteloos Toort, om de gescllillen in
der minne te vereFenen,maarweigerden allen bi
jstand. En toen de Bisschop bi
j hen
als zi
jne leenmannen hierop aandl'ong, was het ongekunstelde antwoord: ))dat,
aangezien hi
j zicl
z buiten ltun raad en toestemming in oorlog metden Hertog van
Gelre begeven had,zi
jvoorde verzochtedienstverleeninghoogeli
jltbedankten,ootmoetlig verlangentle, dathi
j naar pligt en belofte, den kri
jg, die hetStLklttmetroof
en brand vervulde, zaleindigen.'' De Overi
jsselschen vau eene genoegzame kri
jgsmagt voorzien, besloten den vi
jantl în zi
jn eigen lantl aan te lasten, en weldra
lag ter /F/J#/ op Geldersch grondgebied met de omliggende woningen en pacht-

hleven in de asch. Bisscllop FAEDERIK hatl uit llet Neder-stgcht vi
jfhontlerd
voetknechten te Kampen ontvangen, waarbi
j zich te D eeenter driehontlertl ruiters
voegden. Hl
j stelde GzasAcu van Jla- lveg tot bevelhebber over hen aan en viel
in deFelzzlre. Nahetplunderen en verwoesten ran #peldoorn,W ilpe,F f
-elzmlr/d:
en Nykerk ,vermeesterde hi
j de sloten Jrkenwtee
-tten Keppel.Vergezeld doorrzaoitM 19v.
van Egmond en den Heer van Batenhurg ,belegerde hl
j met zestienhonderd ruitersGr
1a
5s1
m.
0
en drieduizend voetknechln hetsterke slotFetmolde,hetwelk b1
j den der.den aanv
al 29 v.
.
stormenderhand overweldigd , geplunderd en tot den grond geslechtwerd. bgepenltegm ,jlerfstwaar de Geltlerschen den buit gtborgen hadden, en Goor lerden heroverd ,en Ol-maand.

denzaalmoestzich naeenebelegering van vi
jfm'
aandcn bi
jvertlrag orergcven. Nu
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- trok de Bisschop ten tweedemale nabi
j Deventer over den II&&elin deFélz:'
ltv,en
drong wedertotNykerk door alleste vuuren te zwaard verwoestende,terwi
jlHertog
KAREL inmiddels een vergeefschen aanslag op Kampen beproefde. Eindeljk wertlin
het begin des volgenden jaars door tusschenkomstder Staten van hetNeder-stieht,
een bestand gesloten en bepaald, datalle wederzi
jdsche eischen aan de onherpoepelt
jke beslissing van tweewereldli
jlte Vorsten zouden onderworpen worden (1).
Het misnoegen , welk de Geldersche oorlog in het N eder-stzcltt verwekthad , was
zoohoog gestegen , datde Utrechtschen zelfs een toeleg op llàseletezn , eene bezitting
van 'sBisschopsbondgenootrLol
tlsvan Egm ond,gemaakthadden,die echternietgeluk-

te(2).Om zichtewreken,trachttevAxEoxoxbdestadUtreohtoverhetjsteverrasxn,
27v. doch eenebendeGelderscheruiters,welkezich van dewagensdiede stormtuigen aanvoer-

Iuouw-

,,,aa,.d den meestermaakte,verl
jdelde dit(a). H1
j verwoesttedeomstreken ,plunderde en stak

1511 den brand in kerken en kloosters,en voerde den buit met de gevangenen deels naar
ltlieeletein , deels naar Tiel, toen onder het bewind van de Landvoogdes xARoARE-

TIIA (1). Niet alleen de drie Staten van het N eder-stzeltt, maar de Bisxhop

zelf,beklaagden zich hieroverbj deVorstin en eischten nevensschadeloosstelling,ook
de straf der ,geweldenaars, onder bedreiging anders het hun gepleegde onregt, ))allen
Vorsten, Heeren, Landen en Steden naar behooren open te leggen.'' XAROU SI'
IIA

gafin een schrifteli
jk antwoord haar ongenoegen overhetgebeurde,datgeheelq
builen
hare voorkennisgeschied wasb te kennen en hoe zl
j den Heer vAx xoxow'
o gelast
had, geli
jk inderdaad hetgevalwas, de gevangenen te ontslaan, de schade te % rstellen, de handdadigen te straffen en zich voortaan te wachten, dergeljke da& n
van geweld te plegen (5). FLoaxs van Egmond staakte terstond de vjandeljkheden , maar de Vtrechtschen zetten die voort, zoodat xAxlxzLxAAx de Staten van
het N eder-stzcht op straFe van den ban vermaande, het voorbeeld van zoxowo

te volgen. Als Opperheer en Regter ontbood hj beide parti
jen voor zich, om
te onderzoeken en z0o mogeljk te vereFenen (6). Tevens vermaanfl.bood hl
j vAx Eoxolo, meer kri
jgsyolk bjeen tehouden dan voldoendewas, om de
16
ve.
hunne geschillen
Le
nt
-

(1)lnrentarismcx ltet Wrc/zfd der vi
-)f Kapittelen, bl.314-316,332,333,335,336,
344. R.syox,R er.B atar.Lib.XIlI.p.187. HEPA,p.316. Oude# /11.D ir.K ron.Div.XXXII.

c.39. Orert
jss.Chron.bl.452- 456. REvxrs,Daventr.Illutr.p.181-187.
(2)Oude #0//.Dir.Kron.Div.XXXII.c.D. HEow,p.,
316.
(3)HEoz,p.317.
(4)Cocespond.& XZRGUEEIT:d'Zutricl-,T.1.p.232-234. HEPA)p.317.
(5)Correapoa .dexAltGexqzTx dnAutriçn..T.1.p.216-238.
(6)Corre&pond.A xzRGrxltzT.d'âutriche.T.1.p.259,y3.
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Gcldersche steden te bewaren (1). DeUtrechtschenbekommerden zich weinig om de14.49
bevelen desKeizers;zjwierpen eenbloklzuisop aandeFccrz,verbrandden Noordeloos y ,.
en bedreigden steedsllkeeletein(2). Zelfsnamen zi
jden HertogvanGelretothunnenB1
lo
5e1
il
1
d'.
beschermheeraan en ontvingen van hem bezetting (3).Xetzestienhonderd voetknechten, driehenderd ruitersen tweeduizend Utrechtsche burgcrs sloeg hi
j hetbeleg voor
I-haelk
vtezn (4). De kerken en kloosters te Utrecht moesten dekosten van dezen
.

togt dragen, en van hunne geuden en zilveren kostbaarheden werd geld gemunt met

hctborstbeeld van sT.SXAARTEX en het naamteeken desHertogsvan Gelre (5). De
belegeraars, om zich naar den kant van Seltoonhoven te dekken ,staken niet ver van

dtmrden Lekdi
jk door, hetgeen de omstreken en den Krzmpenerwaard onder water
zette,waardoor Ilolland meer dan honderd duizend kroonen schade werd toegebragt.

De vrecs, datzt
j ook den di
jk naar de zi
jde van W oerden zouden doorsteken, bewoog Graaf uzxpalK van A cz'>c.
?
z, eenige afgevaardigden naar K zanen te zenden ,
cm met de Utrechtsche bevolmagtigden, den Deken van St. ' ïdzdr ,ozztltzT van
lnyevelt en EVBRT SOUTESBALCH , die toen in Utrecht het meeste gezag uitoefende,
is onderhandeling te treden (6). Doch de Utrechtschen , welke door de Amsterdam-

mersvan mond-en kri
jgsbehoeften voorzien werden,maaktenzichmiddelerwi
jlmeester
van hqt slot Iaareveld aan de Lek, en de bi
jeenkomstte Fg-anen liep vruchteloos
&f(7).W eldraechternoodzaakten hen HENDRIK van Acz'/cM en rLoaxsvanEgmond,zome
1 v.
sonderdater bi
jna bloed gestort werd, het beleg van lleeeletein op te breken en maaurt-t
hetslotJaareveld te verlaten (8). VA> Elxowo hield de opbrengsten derUtrechtsche bezittingen in het land van Ileeeletezn voor zich, en betaalde daarmede zi
jn

(1)Corl.
espond.deMARGrEEITEd'Zutriche.T.1.p.262.
(2)Correspond.deMAIII;IJERITEd'Jutriche.13.1.p.264. Oude#01/.Dir.Arpn.Div.XXXII.
c.39. IIEn.
&,p.318. .
B'oec der Ghesciennl-qsen,in poor'sArcltief roor Kerkel.en W ereldt.
Gcdc/l., inzonderheid r/z'l Utrecltt, D.111.bl.3.

(3)t'orrespond.deM.
kativ>:
lllT. d'Autriche.T.'
I.p.279.gEoz,p.317,318.OudeHoll.rfr.
Iiron.Div. XXXII.c. 39.

(4)Correspond.deMARGrERITEd'Hutriche.T.1.p.%0.
(5)Correspond.#eMABGUERITEd'Zutriche.T.1.p.304. sEoa
t#p.318. u.vzx ERp,Hnnales
in M TTUAEI H nalect.T.1.p. 96.

(6)Correspond.deMARGVERITEd'Autriche.T.1.p.281.
(7)Correspond.deAIARGIJEEITEd'Autriclle.T.1.p.284,300,302.
(8)Correspond.deMAI
tGCERITEd'vlutriclte.
p.293. Boec der G/ledoïezlp,ï.v,sc'l,
Ovdc Roll.Dïr.Kron.Div.XXXII.c.39.

ll.DEst. 3 STrx,
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14
82- voll
t (1).DeLandvoogdesxaaoAazrllx bevalinsgelt
jltsde goederen,denUtrechtschen,
1628
zoowelgeesteli
jken a1swereldlt
jken, in Holland toebehoorende in beslag te nemen,
doch hieraan werd nietvoldaan (2). Ondertusschen was de Hertog van Gelrein
Utreehtteruggekeerd. De inwoners weigerden echter zl
jne benden in te nemen,die
in de voorstetlell gehuisvest werden, doch tlaar zi
j noch onderhoud noch betaling
Z4 v. onlvingen,aan hetmuitensloegen (3). Hertog KARZIZvertoefdenietlang indestad,
r-welke zich gedwongen zag , eene belasting op de dienstboden te hel
lnoame
and
l'
en,om zi
jne
15
.11 achtergelaten soldaten te bevredigen (1). Bi
j zi
jne terugkomstaltlaar,heerschteer,
Z1
7v.ondanksdenaanvoeruitJmeterdam ,grootgebrek en armoede(5). Xaarook ryuoRls
om crmaand rtz4 Egmond verkeertle in eenen hagcheli
jlten toestand,daar hi
l op l
aetonverzorgde
en onbetaalde kri
jgsvolk der Landvoogdes niet verlrouwen konde, en de Raad van
Holland zelfsdemaatregelen tegen de Utrechtschen genomen,tegenwerltte (6). ln
Utrecht maakte men zich door den invloed en hetgeld der geesteljkheid en tles
lleeren s'
rzvEx van Zuylen van Nyevelt gereed,den ltri
jg z0o lang mogeli
jk doorte
.

.

zetten. Deregering hield, tegen denzindes vollks:deGeldersche voetkncchtenin dienst,

enop lastdesHertogsvan GelrewerdhetgeschutuitIlontfoortderwaartsgevocrd(7).
Zeventienlzonderd man werden te Jutfaa& gelegd. Xetvier vaandelxvan hen maakte
Hertog XAREL zich m eester van het huiste Beest, en versloeg den hoofdman KoxxELls

azlcenzi
jnegezellen. Xaar te Jat
faas wedergekeerd,werden zi
j doorrlzoalsratt
E gm ond en den Heer van W aetenaar met tweehonderd ruiters en zeshonderd voetknechten aangetast en met groot verlies aan dooden en gevangenen , t0t aan de
poorten van Utrecht gejaagd (8). Korldaarnawerd overden vrede onderhandeld,
tot welken de Landvoogdes evenwel niet te bewegen was, dan op voorwaarde, dattle
Utrechtschen het verbond en alle gemeenschap met den Hertog van Gelre verbreken,

(1)H.ux zRl>,Annales,bl.96.
(2)Corremond.dexlRGvEaITz d'Autriclte.T.1.p.300-303.
(3)Corremond.deXARGrERITEd'Autriche.T.1.p.297.
(4)Correspond.deMZRGrERITEd'Zutriche.T.1.p.298.
(5)Correspond.de>RGUERITEd'Zutriche.%.1.p.301-303,305.
(6)correspond.deXARGrERITE d'Autriclte.T.1.p.301,303,305,306.
(7)Correspond.deMAItGUERITE d'dutriche.T.1.p.304,305.
(8)Oude#pll.Dir.Kron.Div.XXXII.c.39. Vermocdell
jk is dit dezelfde nederlaag van
welke rtoRls ran Egmond in een briel van den 29sten van Zomermaand aan de Landvoogdes

melding maakt, en waarbi
j ongevecrvierhonderd Utrechtschen gevangen werden gemaakt. t7p?=
respond.dc xiRonEnlTE d'A utriclte.T.1.p.308,309.
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lzetblokhtlis nabi
jKreek
çmç
jkslechten en zich geheelontwapenen zouden /
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zagvoerders in Utreeltt konden hiertoe niet bcsluiten en namen, om het vollt, dat a x.

den vrede verlangde,in toom te houtlen,twee vaandelsGelderscben indestad,terwi
jll
11O51
Oiln.
1
zi
j,uitvreesvooreene belegcring,de voorstad deW ::rd afbralken (2). Boch geldgebrek verhinderde de Landvoogdes, op haren eisch met kracht van wapenen aan

te tlringen, en de vredesonderhandelingen werden te K ianen tusscl
zen den Heer van

zHontfoort nevens de afgevaardigden der drie Staten van Utrecltt,en den Ileer van
Gaaeheek met AoltxAwx rsoalszoox van Utrecltt,teen Deken te Lttzk ,MARGARETIIA*S 15 v.
-.
evolmagtigden , hervat (3). De Utreclatschen weigerden ,zich aan (le reeds gemelde yll
yl
ao
ao
y
ji
tl
voorwaarden der Landvoogdesle onderwerpen,en lieten slechtsschoorvoetend deuitspraalt

overhunne geschillen metden Heervan lkhaeletelnaanhaarover(4).Eindelt
ljk werdin
weerwildesHertogsvanGelre,doordeonvermoeidepogingendesHeeren van Montfoort
in hetlaatstevan Hooimaand den zoen gesloten.DeUtrechtschen moesten dedriepunten,

tegen welke zi
j zich metzooveel ernstgekanthadden, aannemen en tevens beloven,
steeds als goede naburen van 'sKeizerslanden en onderzaten , en a1s getrouwe ontlerdanen van den Bisschop, hunnen Heer, zich te gedragen. Hunne in beslag genomen

goederen zouden teruggegeven, de wederzi
jdsche gevangenen ontslagen, alle outle
veeten en eischen aan beitle zl
jden vernietigd, en den omgang en hethandelsverkeer
lzersteld worden. Het verdrag tusschen rllzlps den Goede en ltunol,v ralt D iepltolt,

in veertienhollderd negen en twintig gesloten (5),z0u inkrachtbli
jven,en deLandveogdes de nog hangende geschillen van Bisschop rlt>:ll>rlAlx.en het Neder-stz
rc/l; m et

den Heer van lle&eletein, zoo mogeli
jlt in der minne veNreffenen. Beide parti
jen

m oesten zich aan hare uitspraak onderwerpen , voortaan geen oorlog met ellkander
voeren en nieuw opkomentle eischen of aanspraken aan de beslissing des Keizers

overlaten (6). Deovereenkomstwerd doordenBisschop en deStaten van hetNederd'lïc/lr volgaarne aangenomen;zi
j besloten die naauwkeurig op te volgen (7),en op
(1)Correspond. de XIRGCERITE d'Autriche. T. 1. p.308. oonT, Arcltie
f voor Aerâkkkreldl. Geach. ezll.ran Utrecht, D. 1.b1. 131.

(2)'Correspond.deMAIII;IJ
EIIITZ d'Autriclte.T.1.p.312.
(3)Correspond. de xzRo. d'Jutriclte. T.1.p.315-318. Corremond.de Mlx.eldc MAa(;.
'
1'.1.p.425. lnrentaris wczlltetArchief der '
t?ïJ/
' Kapittelen,bl.346.
(4)Correspond.deMARGIJERITE d'Autriche.T.1.p.320.
(5)ZieJlg.Gesch.d.Taderl.D.II.St.lI.b1.554.
(6)onoT'sArchiefuB.1.1)1.125 130. Corremond.dexARG.d'Autriche.'
1'.1.p.326. lnventarismczzhetlrc/lze/ der'
tpï
gy hapittelen,bl.346,347.

(7)corremond.de MzltorEplTsd'Autriclte.T.1.p.329.
#1+

A L G E X E E N E G E SC 11IE D E N IS
1482
- hun verzoek, gelastte de Hertog van Gelre tlen bevelhebber AORIA-KX Txllzs,
11
728
.

blokhuis nabj Freesmùk
. te ontruimen (1). In de stad Utreclttzelve echterwaren
velen,en onderhen EvEl
tT sovrExBtxacu,welkeermetdenHeervan Montfoortalles
bestuurde, mintler vredesgezintl (2). Van daar ongetwi
jfeltl, dat vsoRxs van Zkmond n0g steedsde renten en inkomsten der Utrechtsche bezittingen in zi
jn gebied
aan zich hield (3).
Trouwens, rust en vrede mogt het Stlcht onder FREOERIK nan Wcw zlgeenszins
enieten. Rosluo, ran M uneter , Heer van Rt6l-nen , ecn heerschzuchtig, onrustig
Pn Sclzraapziek m an , Waren in vi
jftienhonderd vjf(loorden Bisschop en de drie Over-

jsselsche steden, de slotvoogdi
j van Koeverden en het droslambtvan Drenthe 0Pgedragen. Boorlknevelari
jen en datlen van geweld, had hi
j een aanzienli
jk vermogcn
verworven en trachtte zich, naar'
hetschi
jnt, tot onafhankeli
jk heervan datgewest
te verheFen. Zeker is, dat hi
j in hetgeheim metde vjanden desbisdomsheulde
en m et tlen woelzieken Graaf Eozxao van Oo&t-Frze.
nland in naauwe betrekking stontl.

Uitde gelden, zi
jnen onderhoorigen afgeperst, stichtte hi
j ten W esten van Meppet
een zeer sterk slot, de Kinkhoret geheeten , onder voorwendsel van aan dien kant

de heerll
jkheitl Ruznen in het landschap Drenthetegen eenen aanvalte dekken.
Doch zi
jne misdadige bedoelingen waren te bli
jkbaar,dan datnietde drie Overi
jssclsche hoofdsteden, tegen wier bevel hi
j de Kznkhorat in eenen geduchten staat van
tegenweer gebragt had , met voorkennis van den Bisschop dit slot overrompelden en
ontmantelden. RozLov '
ean M unnter week naar Koeverden , verstefkte er zich en
verwnestte D renthe, Twente en Salland door gedurige uitvallen en strooptogten.

Bisschop raEozItlx
t, krachtdadig door het Boven-stl-eht ondersteund, drong eindeli
jk
23 v. tlen wedersllannigen stedehouder en leenm an toteene overeenkomst, naar welke deze,

l
le
st-tegen terugontvangstder voorgeschoten gelden, zi
jne ambten nederleggen en hetslot
ul
ar
af
nd

j51a Koeverden ontruimen zoude. De bedoclde gelden werden aan RoElaolpvan Jfllzle/dr
A
1'2A'. uitgelkeerd9 die nu metzi
jne manschappen in volle wapenrusting , vliegende vaantlel:
vi
m:
aj
qnd,en alle vervoerbare goederen Koeverden verliet. Dnch wei
uig dagen na zi
jnen aftogt,

maakte ht
j zich des nachts door eene listweder meester van het xlot. RElszcltnan
Koeverden,welke er bi
j afwezigheid van den op nieuw aangestelden DrostAool,, van
20- 21Rechteren het bevel voerde , bood wakkeren tegenstand, maar sneuvelde met eenige

xsvi
jn-

1l1aalld.anderedapperen,endeoverigen znchten hun behoud in devlugt(4).
(1)Inrentaris'
pll hetArcAïe/ derrïJ/ Kapittelen,bl.347,348.pûlTAzlls)Sïdf.Gelr.p.643.
(2)Correspond.deXZRGrERIT?SAutriclte.T.1.p.336,337.
(3)n.vA>ZRI'jAnnales,bl.*.
(4)s.B>:>I,GzjCâron.d.rrz
-edcle).Land.b1.191- 193,REylr,,D arentr.Illîtatr.p.187- 189,
.
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Eonige maanden te voren had Bisschop EREDERIK met de Ridderschap en Stedon s'an 14821528
het Bol:ell- en N eder-stlkht een eeusl/igdurend, beschermend en Terdedigend s'el'bonll

gesloten,welltsmerkwaardige inhoud hierhoofdzakeli
jk op nederltomt: De verbindtenissen weleer door de bondgenooten met andere Heeren .of Landen aangegaan , zouden

in volle waarde bli
jven. De Staten aan beide zjden deslJ&eel& zouden voortaan over
alle zalten van het Stl'
cht gezamcnltjk beraadslagen,en hunne afgevaardigden totdat
einde ten minste eenmaal'sjaars, en wel beurtelings in Utrecltt ofOverl
jùeet, bjeenkomen. W anneer eenen der leden des verbonds onregt of geweld geschiede ,
moesten de overigen de betering daarvan helpen bewerken , en zoo dit niet gelukte,
cenparig de wapenen opvatten. Niemand van hen mogteenig afzonderli
jltverdrag met
anderen sluiten , welk aan hetverbond eenig nadeelkon toebrengen. Eindeli
jltmoeten

alle geschillen, tusschen de wederzi
jdsche leden ontstaande, aan de uitspraak van
eenige der overigen onderworpen worden (1). Krachtens ditverbond, voegdehet
Neder-stgkltt een gned aantal manschappen, geschut en krl
jgsbehoeften bi
j de niet
onaanzienli
jke magt,.welke men in Otlerl
jù&elter herovering van het slotKoeverden
had bi
jeengebragt. Zoodra de Bisschop verzekerd was,datRozxzorvane lfzlœfergeenen
onderstand van Gronl'nge'
n en Graaf EozAlto te wachten had, trok hi
jmethetvereenigde leger uit Zmol en sloeg het beleg vncrKoeverden. Drie weken had Rozlaovhet

slot dapper verdedigd, toen hi
j tothetuiterste gedreven, zich bi
jnachtnaarGraaf
sozz
kltobegafbi
j wien hi
j te vergeefs op ontzet aandrong. De bezetting,aan haarlot
overgelaten en voor het ergste beducht, verliet sppedig insgeli
jks des nachtshetslot.
Xen verhaalt, dat slechts ééne soldatenvrotlw achterbleef, die twee dagen daarna zich

aan (len Bisschop overgaf! Rosruov van J'
J,Iz?.
vl:z*wertl van al zi
jneambten en van
hetleen Ruinen ontzet,zi
jn huis de ffïnà/lprzf',uithetwelk ieder oogenblik de rust
van Overiieeelàen Drentltekondebedreigtlworden, totden grond afgebroken, en

alwathi
l-bezatten behoevevan hetbisdom verbeurdverklaard(2).Anox.rvan(vj,
V,.
R eehteren , wellte in het beleg zestig man op eigen kosten had uitgerusten onder- term.
l
leuden , legde aanstonds na de wederinname van Koeverden zi
l.ne betrekkingen van .jgjz
,

Drost en Slotvoogd neder, dic hi
j afwisselend sinds het jaar vi
jftienhonderd bekleed ,

193. cnBo Exxlrs,Rer. Fris.Sït
sf.Lib.XLIV.p.685. non''s Zrchief,D.1.b1.130. M&Gwlx, Orer de Jcyflfrezzin Drente,2e st.2eQedeelte,1)1.48 53.

(1)orxnza,Jnalect.T.II.p.457- 465. Deovereenkomstisvan den 19 v.Zomermaand1512.

(2)s.:EwIXGA,cltron.d.Friescher Land.bl.194. lEvlrs,Darentr.lllustr.p.194.xAGllx,
Orer de besturen ï'IDrenthe,2eSt.2eGedcelte,bl.53- 56.ln hetglotdeKznkhorstpweren
so veele Fenster als dage intJaer sint''zegt:.BExlzcz,#ï4f.m,oont-Friesl.bl.481.
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1482- maarvan welkehi
jnietsdan verdrietgehad had(1). De Bisschop koosin zi
jneplaats
1528

svERwzzx, Graaf van Bentheim en Steinfurtlt, een dapper man en goed regent.

Ditwas echter in stri
jtl met de bepaling van I'IAy:IIEItIK van Blankenlteim in dertien
honderd vi
jfen negentig, waarbi
jtlezeambten door geeneanderen dan landzaten uit
Salland ofD renthemogten beltleed worden,en aan wclke men zich sedertstiptell
jk
gehouden had. Kampen verklaarde zich dan oolktegen deze keuze, maarvond hevigen

wederstantl bi
j Deventer en Zmol, zoodat de Graafvan Bentlteim in t1e hem opge(lragen bedieningen bevestigd werd,welke hi
j driejaren beltleedde (2).
RoEluov van A zzzlœz:r beklaagde zich zelfsbi
j den ltoning van Denemarken over
lletgeweldhem aangedaan,en riep allerhull)integen zi
jnevi
janden. ln dienstvan
1.
513 GraafEozAab van Oost-Frieeland, belemmerde hi
j met eenige scl
zepen de vaartop
t1eZttzderzeeen deed herhaaldestrooptogten in Drentlteen Overù'
J'J.:J. Een aanslag
op Koevek-den mislultte, maar Goor werd door hem overrompeld en hetland tusscl
zen
Omm en en Zmolonder zware brandschatting gesteld. Roovende en verwoestende trok

hij zonder eenigen tegenstand te ontmoeten, doorDrenthe me,
t tlen buiten de gevangenen naarOost-Frzealànd terug (3). Hier overleed hi
j. Zi
jne wetluwe, welke
hem in de ballingschap gevolgd was, werd laterdoor den Hertog van Gelremetlaet
.

slot te kKedde in J'
Feetmoldzngerland beleend (1). Naauweljks was Bisschop raEnEltxK van dezen vi
jand ontslagen, toen hi
j zich in de Groningers eenen nieuwen
berok-lkende. Hi
j hatl metden Hertog van Sakeen , doorKeizer MAXIXILIAKX totErfstadhouder van Friealand en Gronzngen aangesteltl, een twintigjarig verbond van
ontlerlinge verdediging gesloten en hem verguntl, in Ooerl
jùeel een legerbi
jeen te
brengen methetwelk die Hertog vervolgens naar t1e stad Groningen oprukte, om haar
en de Omm elanden aan 2en Graafvan Oost-Frien'land te ontweldigen. Zoodra dit

verbond tlen Groningers was beltend geworden, verltlaarden zi
j den Bisschop den oor1og en bragten hem ,bjzonderin Drenthe,met plunderen en brando aanmerkeli
jke
scl
aade toe. En toen zi
j kortdaarna den Hertog van Gelre t0tHeerhadden aangenomen, zotl deze ondernemende Vorst ongetwi
jfeld zich van Koererden en geheel
brenthemeester gemaak-t hebben, indien niet de Bisschop metbehulp derOverjsselschen, den toeleg door hetvaardig aanruklten zi
jner benden verl
jdeld hatl. Doch
(1)M&oxIN,Over dcbesturen ïl llrenthe,2e St.2e Ged.bl.48,56.
(2)xxowlx,Orer de Jelflrel in Orepf/ze, 2eSt. 2e Ged. bl.56- 60. AEvxrs,O crezlfr.1lr
lastr. p. 195.

(3)s.:ESTNGA,Chron.d.Ffew.Land,bl.195- 197. Orerîjàs.L'
/lrP..bl.476. nzvlrs,Darentr.W lvdfr.p. 195.

(4)xàoslx,Overdeàedf/rezlittprewf/le,2eSt.2eGed.bl.55.
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ztjn bondgenoot, de Hertog van Saksen, werd derwi
jze door de Gelderschen in de14
821528
engte gebragt, dathi
j om onderstantl naar buiteeltland vertrolt en zjne bentlen onbelaald achterliet. Dit volk , den Zmarten #/p' genaamd, trok uit Frzeeland

roovende en veelmoedwilbedri
jvende doorbrenthe.Or:rï
J'
/4'eJen hetNeder-stg-cht
naarIlolland. Yan hier verjaagd, lteerde deze woeste menigte het volgende jaar 1515
jùeelnaarFriesland terug. Eene andere bende', onder
doorGelre,Kleef en Overl
aanvoering van zAx van D g-epenhroek , zwierf plunderende en brandende in T'
wente

rontl, en men meent, dat zi
j met xA.>:x-van Gelre in betrekking stond. Deze
Vorstontkende echter eenig deelte hebben aan de vjandeli
jkheden metwelke rRAws,
bastaard van vos van Putten, in denzelfden tt
jd de steden Deventer, Kampen en
Zmol bedreigde. Insgeli
jks pleegde zckere GERRIT Tan Hagenhroek vele baldadigheden in Salland (2). En alsofditvoorhetgeteisterdeOverç
jeaelnietgenoeg ware,
verbrandde de stad Almelo,zoo a1stweejaren laterEn&ehede, Ommen en GI.am&Jdrgczz(3).
Bisschop I?REOERIK van Wcdex , afkeerig geworden van een bewind dat htj met
weinig geluk en nog mi
nder rustnu twintig jaren gevoerd had, wilde zich daarvan
ontslaan. Hi
j trad heimeli
jlk met den Koning van Frankrù'k in onderhandeling,
om zi
jn stift tegen dat&an M ete te verruilen, hetgeen tloor den Hertog van Gelre,
wiens zusterszoon tlien zetel bekleedde, zonder twi
jfel ondersteund werd. Keizer
MAXIMILIAAN en zi
jn kleinzoon Koning KAREL hiervan onderrigt, begrepen te wel
hunne belangen, om niet den hoogbejaarden Kerltvoogd deels door bedreigingen,
deels door beloften te noodzaken , hetbisdom vonr eenejaarli
jksche uitkeering afte
slaan en de keuze eens opvolgers aan hen over te laten. Toen deze overeenkomst

welke insgelijksin het geheim wasbewerkt, ruchtbaar werd, beproefden de Staten
van hetStgkltt, met reden voorhetverlieshunnervri
jheid en onafhankell
jkheid betlucht, den Bisschop , onder aanbod van vermeerdering van inkomsten, vruchteloos tot

intrekking van zi
jn woord le bewegen (1). Naar een ander berigt echlerj wenschte
Ksschop razollltlx, door jaren en ziekten afgemat, voor eene aanzienljke som gelds
(1)s.sEwxxoz,Chron d.Frïedd.Landen,b1.246-277. Overijsn.f'
ârds.bl.462. azvllps,
D arentr.A lldfr.p.197.

(2)Rxvlrs,Darentr.fllvdfr.p.197,198.
(3)MoowEx,Cltron.r.Derenter.b1.74.
(4)uvow,p.318. Zieook den briefderStaten van hetSticlttaan Bisschop I'I
tEIIEILIK van den
o tenxan Avintermaand 1516,ons,nevens andere oorspronkelijkestukken van dien ti
jd,goedgunstigmedegedeeld doorJhr.Xr.A.x.c.v.Ascu v.wlzcx,van wien wijeen uitvoerig verhaal
dczer nverdragt te wachten hebben.
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11
48
528
- en een jaarli
jksch inkomen van vi
jfzuizend Ri
jnsche guldensuiteenige kloosters, bet
bewind aan een anderoverte doen, doch vond in Frankrl
j'k en in E ngeland niemand,welkehettotdien pri
jsbegeerde,weshalvehi
jzich eindelt
jk totKoningKAREL
wendde, die er hetooraan leende (1). H0editzi
j,zekeris, datMAXIMILIAAX en
16agt
Y- KAlty:s hem bewagen of dwongen het Stgsl
cltt aan Xarkgraaf w ILLEM ran Branden,
-

ln
1a
51
and
5 nurg,een gverigaanàangervan hethuisvan ooetenrk
yk,tegen eenbepaaldjaargeld
aftestaan, waarin dePausinsgelt
jkshad toegestemd (2). W at(leuitvoeringvan dit
plan verhinderd heeft, is ons niet gebleken. Xen weet slechts, dat Bisschop >'aBnEltlm den Ptrechtschen zetel aan rxrzxps van Bourgondl'è' inruimde. Deze was

de natuurli
jke zoon van Hertog rltlps den Goeh bi
j de schoone MAROASETHA vAx
DER Pos'
r, wellte niettemin eene vrouw van onheaproken àl
z
dfz'
c/z/t:ïd genpemd en

zelfsaan anderen :an haar geslachttotvoorbeeld gesteld wordt (3). Hl
j hadteBrl
ueel
eene wetenschappell
jke opleiding genoten en zi
jne opvoeding aan hetHof van MARIA
van #p?z?-g/zldf;voltooid. Na haren dood, was hi
j in de kri
jgsdienst getreden en
doorxAxxxrxzzAAx,welkehem metderidderljkewaardigheidbekleedde,totbevelhebber
van Grevelzngei en daarnavan Kortri
jk aangesteld.Daarhi
j zich echteraandezjde
van pzLlpsvan Kleef inden opstandderGentenaarstegendenRoomsch-ltoninggeschaard
hud (1),washj bt
j hetherstellen derrustin Klaanderen genoodzaaktgeweest,zich
uitvreesvoorXAXIMILIAAN,totzi
jnen broederbAvxnvanS/lzrgozldïl'tewenden,welke
hem metopen armen ontving. Na desBisschopsoverli
jden,had de Aartshertog Fzxzlps
nan O/er:zlrf
g-k hem minzaam aan zi
jn Hof ontvangen, totRidder van hetGulden
Vlies verheven en het opzigt over zi
jne huishouding aanbevolen. Later was hi
j
tot opper-vlootvoogd aangesteld , en hem de bewaring der veroverde Geldersche

xteden aanbevolen. Uitstekend kweet hi
j zich van zi
jne pligten, doch door geheime kuiperjen en listen in zt
jne bewegingen totnut van den staat belemmerd,
llad ht
j zich naar Zeeland begeven, om aldaar op zi
jne goederen in stilte te leven.
spoedig echterwash1
juitzt
jnelandell
jke rustop hetstaatkundig tooneelteruggeroepen, doch derwaarts wedergekeerd nadat hj, op lasten totgenoegen desKeizers,
een gezantschap naar R ont% bekleed en XAREI,S zuster naar den Koning van D enem arken , haren bruidegom , vergezeld had. In dien ambteloozen slaat leefde rlrlps

van W/lzrv/zlW ltoen hem de bisschopszetelvan Utreeltt werd opgedragen (5).
(1)GEl
twltorswovloxAGrs,PltilippusA'
ldrgzfwdlf,
vin IIATTIIAEIJnalect.'
13.1.p.156,157.
(2)Correspond.deXARGIJEIITEd'Zutriche.T.lI.p.130-133.
(3)Faemina,adeo insigni formae venustate, et g'
ncul
pata pv#ïcïfz'c, ut viris admiratiolli
faeminisezemplofuerit.GERARD.xovzoxwGrs,#/lï&'.Burgubld.p.147.
(4)Verg.lliervoerbl.258.
(5)GEILZRD wovzoxzGr,,Pltili
p.AzI9lt/s#.p.147-158. snzsm Epist.266. Edit.Lugd..
#cl,

îrA D EltL 1 5 Db.
-. .
>
Ten einde de vereischte toestemming der Staten van hetStzeht aan beide zi
jden 14
18
528
des Ilieels tot dien afstand te verwerven , werd na veelvuldige voorafgaande onderllandelingen , GraafuExolxx van A cq
vxcz:, Heer van B reda en Stadhouder van Kol-

land met eenige andere ledcn van rsKonings Raad naar Utreeât gezonden. Hi
j w22izv
.
.-

t

rachtte de groole voordeelen aan te toonen, welke beide voor Holland en het Stzeltt term.

zouden ontspruiten, wanneerde tegenwoordige Bisschop,doorjaren en ziekten afge- 151f1
mat, den zetel inruimde aan een telg uit het magtig huis van Bourgondlè'. Daaren-

bovcn verzelkerdehi
jde Staten van 'sKoningswege,datdebedoeldenieuweKerkvoogd
bt
j zjne ltomstalhunne voorregten en vri
jheden bnvestigen ,en de Koning de ingezetenen van l
aet Stzcht, even a1s zi
jne eigene onderdanen, tegen allen overlasten
onderdrultking beschermen zou (1). Xaar de Staten van het N eder-stieltt waren
weinig genegen , rzxaxps van Bourgondin voor Heerte erkennen,welke hetkenneli
jlt
oogm erlk van KAREL van Ooetenrs
j'k , de geheele vermeestering van hetwereldljk
gebied over hetbisdom , ongetwi
jfeld zoude bevorderen. HetBoven-sticltt,hoezeer
ook door keizerli
jke gezanten aangespoord,waagde hetbovendien niet,zich te zi
jner
gunstete verltlaren,uitvreesvoorden Hertog van Gelre,wiensbelangen li
jnregtin
stri
jd waren metdie van hethuisvan Ooetenrù'k,en welke nietsverzuimde,om den
afstanddesbisdomsaanrzrxps,wien hi
j persoonli
jkhaatte,tegen tewerken(2). KAKzL van Gelre had niet alleen een leger in Friesland , hetwelk ieder oogenblik in

het Vollenhoofsche konde dringen, maar hj nam nog zevenduizend knechlen,die
geen Heer hadden ,in dienst, welke naar den kant van D eventer trokken. Op hlln.. 1517

nen togt door Tmentemaakten zt
j zich verraderljk meestervan Goor) en Oldenzaat
zou welligt hetzelfde lot getroFen hebben, intlien niet D eventer , Kampen en Zwol,

door het spoedig afzenden van een hoop ltri
jgsvolk, vereenigd meteen goed getal
Twcntsche boerel), ditverhinderd hadden. De Hertog betuigde,datdezevjandeli
jkheden buiten zl
jn weten geschied waren. Ook trokken de vreemde gasten,brenthe
verwoestende,eerlangnaarFriesland terug (3).
'13@111.p.262. srrrnlnrspETlrsin Jppendicead gEl
tzx,p.186.NaardezeSchri
jversnam rltlps
tegen zi
jn zin en alleen ten willc van MAXIMII,
IAAN en KZREL dehellzafgestanewaardigheid aan.
Doch volgens UEDA, wclke evenzeer tegen , als GEltàRnvs wovlogwGrs voor hem ingcnom en is, zou

lli
eedslangnaarden Utreclztscllen zetelgewenschtLebben.Ilist.f'zàc.Ultraj.p.319.Verg.
*i
.F r
v.IIHIJN op vAx HErsoEw'sB at.Sact'a,D.lI.bl.551.

(1)Cltartul.Jfcp'
or.Eccl.in MATTHAEIAnalent.T.1.p.158-161.
(2)Zieden bricl-van lIertogxwaEt aan deStaten van hetStichtvan den18v.Svinterm.1516.
(3)nzvlrs, Daret'
ttr.lllustl'
. p.198
,-203. Zie den briefvan Hertog xàREtvan den 16 van
Louwmaand 1517.

11 IIEEL. 3 S'
rrx.
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1482- Ondertusschen waren de Staten Tan Utreeltt,Asrellte niets Onbeproefd gelaten had1528 d

en, om FREOERXK van Baden van zi
jn besluitafte brengen , doorKoning KAREL
27v.overgehaald,om zondermedewerking derOveri
jsselschen,Flslpsvan Apl:rgpzldïëtot
Gr
a
s
'
r
'
.
nj
s
s
cho
1517
p aan te nemen (1). zi
jwaren trouwensook temagteloos, om meteenige
hoop op een gewenschten uitslag , zich tegen den wi1 van den veelvermogenden be-

heerscher <an Holland te verzetten, en moesten zich naar tle ti
jdsomstandigheden
schikken. Zelf
s konden zi
j slechtsmetmoeite,behalve eenige andere weinig belangjnevoorri
jke voorwaarden,van hem de bevestiging dervoorreglen bedingen,wellkezi
gangers, de Graven van Ilolland , aan de Utrechtschen hadden verleend en
verzekering erlangen datFILIPS Tan W/zêrg/êkdïl bi
j zi
jne k0a1st alles zou beloven
be
l
oo
f
d
e
n
bez
wor
en
hadden; ook geen vrede of
en bezweren, wat zi
jne voorgangers
oorlog aangaan buiten toestemming der Staten , noch iets besltliten of verrigten zonder

jheid door 'sKoningslanden, waar
zjne landzaten te kennen. Hetverzoek om tolvri
de stad Utrecht sterk op aandrong, werd niet ingewilligd; maar daartegen nam

KAREIZvan dien tàl
-d afhetNeder-stielttin zi
jnebi
jzonderebescherming (2). 'sPallsen lAewilliging in de overdragt des Sticltta was voortwaalftluizend dukaten yerworven;

een bewi
js,welk hoog belang dc Koning erin stelde,om hetSticht aan zi
jn gezag
te onderwerpen (3). DenieuweKerkvoogd kwam uitIlolland overIkhselstein met
een stoet van omtrent duizend ruiters in Utrecltt, werd met de gewone plegtigheitl

sl
1o9civl.
jken zetel geplaatst en nadathi
j den eed had afgelegd,in zl
jne
...oP den bisschoppeli
10 5'. hooge waardi
gheid erkend (1). Daarna bevestigde KeizerMAXIXILIAAN hem in het
Oo
g
s
t
we
r
e
l
d
l
i
j
k
be
wi
nd des bisdoms (5). Doclz niet vöôr hetbegin desvolgenden jaars
nlaand.
Averd rzxzxps, Avelke nimmertotden geesteli
jken staat wasopgeleid,geordend en tot
Bisschop gewi
jd (69. Het Boven-sticltt had spoedig hetbesluitvan hetN eder-stgkltt
gevolgd, en elk der driehoofdsteden eenengeheimschrjvernaarUtreehtgezonden,
om den Bisschop bi
j de inhuldiging te begroeten en hem uitte noàdigen,zi
jnekomst
in Overl
je&eltebespoedigen. Hi
jverscheen daarin Wijnmaantl,en werd eerstafzonderli
jk in D eventer, Kampen en Zmol, welke hem drie vergulde zilveren bekers

(1)REvlts,Darentr.Af'
lfdfr.p.203.
(2)Chartul.zl
.
fc,
7'
or.Eccl.in MATTHAEIJnaleet.T.1.p.161- 168.
(3)GERARDIJSwavxoxz
ïGrs,Philipp.Bwrgund.p.168.
(4)lntronizafio .
Dozyzz
rpz'
?
ipnltlppz, in MATTHASIJnalect.W.1.p.174- 182. n.sxol'rs,Rer.
B atar.Lib.XlII.p.192.

(5)Diploma Mlxlxlz-uwx,in xzTTllzzxZnalect.T.1.p.188-191.
(6)Fragm.GER.x0vI0x.in XATTHAEIAnalect.T.1.p.188.
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vereerden, en vervolgens op den Spoolderherg (loor de Ritlderschap en de kleine ste-1482de

1528

n van Salland gehuldigd (1).

De gewezen Bisschop y'
IAEIIERIK van #c& zI was met den schat, die i#n het lkasteel
te D lturatede bewaard werd en welken hi
j zich hatltoegeëigend,naar Lier in Bra-

hand vertrakken, alwaar hi
j weinigmaanden na zi
jnen afstand overleed (2). Geld-ll2e4
1'.
rfstzucht en eene heerschende neiging voor weelde,prachten overt
laad, welke zi
jne in-plaan4l
L'omsten nietkonden bevredigen, werpen eene schaduw op de overigensbeminneli
jke 1517
inborst van dezen Kerltvoogd, wellke den vrede zocht, maar slechts kri
jg en onrust
vindende,nietschroomde.zelfsin de hagchell
jkste omstandigheden,moedighetoorlogszwaard op te vatten, hetwelk hi
j metbeleitl en (Iapperheid voerde. De muitelingen behandclde h1
j met gestrengheid, de overwonnenen met zachtmoedigheid,de
welgezinden metminzame gastvri
jheid (3). Hetgeesteli
jk bestuurvan hetStgkhtliet
hi
j, naar het schi
jnt, geheel aan zi
jnen W i
jbisschop nzRxnozh over(é). Althans
geene openlt
jke bli
jken van zjne herderli
jke bemoeijingen bestaan, dan zi
jne zorg
voorde overbli
jfselen derHeiligen,welkein vi
jftienhonderd vi
jftien in deSt.Janskerlk
Utreeht gevonden werden (5); en deverklaring van eenebelangrjkeplaatsuit
eenepaussell
jkellulle ten behoeve derFranciscanen (6).
Van geheel anderen aard was zi
jn opvolger. Bisschop yzlzlps van W/?zrgpzldïl'hatl
eene te onafhankeli
jke, te wetenschappeli
jkeopvoeding genotcn,stond in te vriendschappeljlte betrekking met sawsxvs en andere gelcerden dier eeuw , en was oolt
zelf te verlicht, om niet te trachten de ingeslopen misbrtliken tegen te gaan en eene

verbetering in de Kerlt zelve te wenschen. Zoodra hi
j derhalvehetbisschoppeli
jk
bewind had aanvaard, liet hi
j zjne gedachten gaan over hetnazien der Synodale instellingen,hetverminderen derkerkeli
jke feestdagen, hetbeteugelen der afpersingen
en geweldenari
jen van kerkverzorgersfprovhorenten dekens,hetaanstellen van geschikte en hetverwi
jtleren van onbekwame predilters, zooalsertoen velewaren,
hetbeterverzorgen derarmen en dergeli
jke verbeteringen meer. Doch zwakheid en

(1)Rzvlrs,Daveb
ntr.f//tufr.p.204.
(2)nEDA,p.319. Bataria Sacra)D.II.b1.516.
(3)HED:,p.319.
(4)Batqria é'
ccrc,D.lI.bl.528.
(5)HEDA,p.320-324. Zie over dc wonderteekenen, welkevolgensdezen schrtiver,p.319,
320,onderBisschop FREIIZEIKvan Acdel zouden gezien ztin, vzx ltnlJs'sWcwf.op deBataria
é'ccrl,D.ll.b1.522.

(6)Batavia lccrc,D.II.bl.517-520.
éz +
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14
82- menschenvrees verhinderden hem deze.heilzame bedoelina
en uit.tevoeren (1). Hi
j
1528 had als gezant te Rom e aan het pausseli
gk Hof veel gezien, wat zi
lne hoogste verontwaardiging opwekte en aarzelde niet, ronduit te verklaren, datnaar zi
jn oordeel,
de Heidenen beter en onschuldigergeleefd hadden dan zi
j, die nu derchristeli
jke
wereld wetten'van godsdienst voorschreven (2). Hi
j koesterde uitdien hooftleook
weinig achting voor de hooge Geesteli
jken van zi
jn stift, poogde hunne vri
jheden in
te krimpen en het regtsgebied der Aartsdiakenen te beperken of aan zich te trekken,

bewerende,datalles,naarhetgewoneregt,den Bisschop toekwam (3). Alswereldli
jk Vorst, was eene zi
jner eerste verrigtingen hetuitgevenvan eenen landbrieften
behoeve van het Boven-stzcltt, in welken eenige bepalingen omtrent de vertledi-

ging van dat gewest en eenige uitbreiding der landregten gevonden worden (1).
Ernstig bei
jverde hi
j zich,om de sloten in hetNeder-stielttte versterken,bi
jzonder
datvan Duuratede, zi
jne verbli
jfplaats, hetwelk tcvensinwendig prachtig en gemak1518 keli
jk werd ingerigt(5). De vestingwerken van Ootmar.
çum ,Goor,Delden,Ontmen
en Kardenherg daarentegen werden geslecht(6). Ditmoette vreemdervoorkomen,
dewjlom dien tjd eene onbetaalde bende ruiters,welke onder FItEIIERIK van WJ#czI
gediend had , Oldenzaal benevens het slotLage vermeesterd, Salland en Tmente,
tot voor de poorten van Zmol, waar de Bisschop zelf zich bevond, te vuur en

te zwaard verwoest en slechts tegen een geldeljken afkoop hare rooftogten gestaakt
had (7). Daarenboven hieldde ZwarteRoop, uitFrzet-land getrokken,Overipsel
steeds in beweging en stroopte tot in de omstreken van D eventer. Deze woeste gas-

ten werden vervolgensdoorde Hertogen van Gelreen Kleef, in wier gebied zj veel
moedwil pleegden , en door den Graaf van N aseau verdreven , en die zich door de

vlugtnietkonden redden,opgehangen (8).
Niettegenstaande Bisschop vllzzps het bezit van den Utrechtschen zetel aan Koning

KARZL was verschuldigd, wees hi
jechterdiensvoorslag toteen wcderzl
jdsch verbontl
*-

(1)GElllnllrswovzoxwGcs,Pltili
pp.Burg.p.183- 185.
(2)GERARDrSwovzoxwGrs,Philipp.Burg.p.153. Verg.delant. van v.RI
TIJN, op de é'rffb'
acra , D. II.bl. 552.

(3)nElu,p.325.
(4) Tegenw.é'
fcclran Orcrz
l,
uel,D.1.St.1.bl.169.
(5)GERARDrSwovxoMzGrs,Phillpp.Wzdrgzlwd.p.185-187.
(6)Orert
jsselCltron.in nrxBAa'sW'zc/ccf.T.1I.p.466.
(7)(iEltz.
lorswovloxlqrs,Pltili
pp.Burg.p.188- 190.
(8)nzvlus)Darentr.f/lvdfr.p.205.

V A D E R L A N D S.
tegen hunne

vi
janden van de hand, dewi
jlde Staten aan beide zl
jden desIls&el.1482-vreesden, daardoor slechts te meer afhaulteljk te worden van hetHuisvan Oo&ten- 1528
rzl'à (1). HetBoven-stzehtslootkortdaarop metden Hertog van Gelre,'sKonings 1519
hardnekkigsten vi
jand, eene overeenkomst, dat men alle mist
ladigers op elkanders
grondgebied mogtvervolgen (2). De Bisschop zelfsstond,althansschjnbaar,ingoede
verstandhouding met den Gelderschen Vorst, welke op zl
jn verzoek den Graafvgn
laenburg, die op Overl
jùeeleenige aanspraak maakte, den togtderwaartsdoorzi
jn
gebied weigerde (3). spoedig echterbood zich Hertog KARML eene gelegenheid aan,
om zi
jneeigenli
jkegezindheidjegensrxLlpste toonen. Aan de stad Kampen wasdoor
Bisschop vlty:ozhlx van Slcztà:x/z:ïzzè een tol op den IJ&&el verkocht, om welken te

ontgaan,dekooplieden,sindshettlieperworden van hetZwarteW aterofdeOverk
jewc/t
ec/l: F echt, hunne goederen over Zmolnaar en van de Zuiderzee voerden. De
Kampers legden toen een tolaan den mond der F eeht, waaraan de Zwolschen vol-

strekteljk weigerden, zich te onderwerpen. Van wederzi
jdsche vertoogen kwam het
tot daden. Xet geweld namen de Kampers een Zwolsch schip , en de Zwollenaars
eenige Kamper burgers gevabgen. Dnor tusschenkomst van de Staten van het N eder- 1520
Stzcât, den Raad der stad D eventer en van den Bisschop zelven , konde men de

slaking der gevangenen en de teruggave desschips,maar niet hetslaken der vjandeljkheden tusschen de beide steden bewerken. Deze duurden voorttotdatKeizer KAXEL de twistenden bi
j monde van FaAxscoBzL en UEwORIK spzEltxwo, leden van den
Raad van K olland, vermaande zich aan de uitspraak van den Bisschop en vandeStaten
van het N eder- en B onen-stzcht te onzerwerpen en inmiddels den vrede tebewaren. 1 v.

Zj namen hierin genoegen en gaven weldra den scheidslieden op eenen landdag te ma
Lnu
wand
beventer, hunne bezwaren tchrifteli
jk over. 9esBisschopspogingen tntbevrediging 1521
bleven vruchteloos. Eenigen hebben dit aan zjne hebzucht, anderen aan het wantrouwen der Zwollenaarstegen hem en den Keizertoegeschreven. Hoe ditzt
j,Kampen was tot vrede genegen en bood om dien tebevorderen ,onderzekerevoorwaarden ,

de tolvri
jheid den Zwolschen aan; maar deze bleven eischen,dathunne schepen geheel onbezwaard langs het Zmarte W cfdr van en naar de Zuzderzee zouden varen,
totdathetgeschilbeslistzou zi
jn,gell
qk hun in naam desBisschops, dnor de dekens
van den Dom en van sI>T PIETER te Utrecht beloofd was. Terwi
jlhieraanverdergeen
gevolg gegeven werd, en een misverstantl tusschen rzxzxps en de Staten zelve de uitspraalt, op wellte Zmolsterk aandrong, slepende hield , trad de regering dier stad,
.

(1)GEnwaorswovloxzt
lrs,Pltilipp.Suzg.p.186 in not.
(2)Overfps.Chron.b1.460.
(3)stlcuTssuonsT,Geld.Gesch.B.XI.b1.3J0.
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11
482- door middelvan MlculEw vAx :OMBARG>:X , Drost van Hattem ,en zAltoB TEx STERTE,
528 S
chout van Ileerde, met tlen Hertog van Gelre in geheime onderhandeling. Eerlang
werd dan o0k eene overeenkomsttot stand gebragt, van welke de hoofdpunten waren,

dat de stad den Hertog, welke vermoedeli
jk reeds lang hierop had gevlamd, tot
haren beschermheer aannam en uit twee Vorsten , door hem voorgesteld , ecnen tot
haren Landsvorstzou kiezen in de hoop , dattleze vervolgens Bisschop vanhetgeheele

Stieht mogt worden, hetgeen men metallen i
jver zou tracllten te bewerken. Daarentegen zou Hertog KARZL de Kampers tuchtigen en hen noodzalten van hetinvorderen
des tols afte zien. Dienzelfden dag ontsloegen de Zwollenaarszi
ch openll
jk van den
8 v. eed aan Bisschop extxps gedaan. Den nacht te voren hadtlen de hoofdbewerkers tlezer
Hooim.
jgzl omwenteling vergeefs getracht, zich bi
J. verrassing van Ilaeeeg meester te maken.
.

Xaar twee dagen daarna, overvielen zi
j eene vergatlering van Overi
jsselscbe Edelen,
welke te Omm en, ter zake van den afval van Zwol, werd gehouden , en namen er
verscheiden gevangen. Eenige adelli
jlte huizen in den omtrek werden doorhen vernield en allcn, welke den Bissehop getrouw bleven,alsvi
janden beschouwd.

Inmidt
lcls hatldeHertog van Gelreeenekri
jgsmagtin Ooerç
jwœelgevoertlen door
Drost van Hattem , de stad Zmolvan eene bezetting voorzien. lli
j sloeg stralks

19 ï'. den

llooiln.uet beleg voor Kasaelt, maar werd na weinig dagen door de landlieden van F ollen.

hoven en de Kampers genoodzaaktaf te treltken. Wu wierp hi
j kri
jgsvolk in Gene-ldïddzlen in Zwart&luze,om aan Ilaaselt den toevoerafte sni
jden. KeizerRAREL
ten hoogste op de Zwollenaarsverbolgen,verklaarde hen tegeli
jk metde Gelderschen
en hunne bondgenooten de Friezen voor oproerlingen;en riep bi
j eene aanschrt
jving
27 1r. de i
ngezetenen van Onerù-'œelten ernstigsteop, om de wapenen aan te gorden,en
11cknillt. jjj tegen elk
, tlie hen mogt aanranden , tot het ttiterste te verdedigen. Bisschop

vzxalps ontving te Kampen mansehapgen uitHolland, metwelke hj den Hertog van
Gelre, die op nieuw het beleg voor Has&elt llad geslagen ,noodzaakte af te trekken.

Ondertusscben waseene Overjsselsche bende van honderd twintig ruitersen drie vaandelen voetknechten , onder aanvoering van zAx Kaclzzz, rentmeester van Salland,
en W ILLEM VAN bEUTICHEA ,

Schout van D ev- ter, ia de F elume gevallen en roo-

2tv.vende en plundereadetotaanKarderwiik doorgedrnngen,cen grootaantallandzaten
ll'
ll
4alld. met m eer dan vjfduizend stuks vee gevangen met zick slepende. Doch op den
terngtogt werdea zj bj Jperloo onder Elhurg doorHertog KARZLovervallen en
llerfst-

$en eenemale geslagen. De geheele buit viel in handen van den overwinnaar. Onder
de gevangenen waren de beide bevelhebbers, welke in eene houten kevie van mans
hoogte en zeven voet lang, w AsszwAAas kooi genaamd, teKattem W beurlenopge-

sloten en vervolgens te Jrnltem gevangen gezetwerden (1). Hetberigtvan eenen
(1)Zie over deze kooi, in welke vroegerHeerzAw van Wcl:elccrwasopgesloten geweest,
v.ulssgsr,Btukken r.d.Fc#erl.Ilist.D.1.bl.210. Gel#erdci Maandm.b1.321.
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82vlugteling uit den slag, dat alles verlaten of verraden SYaS, bragt het gemeen te De-14
1528
nenter in hevige beweging. llet rAatlhuis Werd geplunderd, de stedeljke schatkist
beroofd, menig belangrl
qk geschriftverscheurd en de regering veranderd. De kame-

die zich tegen de aanti
jging van verraad Op den Jyrfwk
manneli
jk en overtuigend verdedigde, bragtde menigte totbedaren en hierdooreen
gedeelte van het geroofde geld in de stedeljke kasterug. Deeensgezindheid der
raar PETER VAN M @UW IJK ,

iIIàFg'
PI'S W0ffl Ccllter Diet ZOO SPO0t1ig horsteld. llertog KAREL Verovertle inmiddels
V0rSC110i(10n0 Sloten in den Omtrelt Yan DeTenter en bragt de Stad ZelVe uittweeblokhuizen , aan gindschen kant des II&&els OPg0W0rPen , veelschadetoe,terwi
jleen
s
t
el
ander gedeelte zi
jner kri
jgsmagt Tmente aniep en brenthe op brandschatting de.

Bisschop vxl-lps had zich naar den Keizer in F laanderen begeven, om met hem

over de Boven-stichtsche zaken te raadplegen. Doch dekri
jg metFranhrl
jk verhinderde KAREL, den Kerkvoogd krachtdadig te ondersteunen ; slechtspreeshij hem
totopperbevelhebber derStichtsche kri
jgsmagt,den veldoverste w zrxzzM van R oggendorp aan , die in Frzesland de wapenen tegen de Gelderschen en hunne aanhangers
gevoertl had. Donr vAx ltoooElnosv ondersleund , kwam vlrlps met eene vlootvan

veertig schepen, ri
jkeli
jlt van manschappen en kri
jgsbehoeften voorzien, te Kampett.
Aanstonds werden onderscheidene gewapende,vaartuigen op de Zuiderzee gezonden ,

om tlen Gelderschen en Zwolschen afbreuk te doen, terwjleen ander gedeelte.der
bisschoppeli
jke kri
jgsmagtandermaalde Feluwe brantlschatle en plunderde. Ilaaeelt
wertlvan genoegzame bezetting en kri
jgsbehocften verzorgd. Om in tle betaling der
hulpbenden te voorzicn , verpandde rzrrps, die zich vooreerst teKampen bleefophouden,zi
jn goud- en zllverwerk en andere kostbaarheden. VA> xoGolxnoRpvereenigde ,
na cenen strooptogtin Friealand ,zi
jnebenden metdie van VREIA>:RIK van F'ttlïcà:l//,

'sBisschopsslotvoogd te Koeverden en Drostvan Drenthe,wien hi
jhetbevelover de
gezamenli
jke kri
jgsmagt opdroeg,terwi
jlhi
j zelfeerlang naar Frgksland terugkeerde,
om er a1s keizerli
jk Statlhouder hetbevel te voeren. FREDERIK Tan F-ïcidlo/ liep
het Geltlerschgezinde Groningerland af en wierp zich , tloor de vereenigde Geldersche en Groningsche magt nagezet, met eene sterke bezetting in Koeverh n. Het
overige deel van het bisschoppeli
jk leger verliep uit wanbetaling en vele traden in

(IienstdesHertogsvan Gelre,wienskri
jgsoversten vAx xzuRs en vAwPoxxzREwDrenthe plunderden en verwoestten.

Terwi
jlBisschop vzrlps zich in Kampen werkelocsophield,strooptcn deZwollenaars
ongehinderd in den omtrek. Eenige zi
jnerbenden, wellte op de Fdl?êo: en in het
land van K ollenhoven roovende rondzwierven, werden geslagen. De stad K ollenlto-

ren zelfs verklaarde zich in hetgeheim voorden Hertog van Gelre,aan wienszi
jde
zich openlz
jk vele Overi
jsselschenschaarden in M'elke 'sBisschopswerkeloosheid,groot
misnoegen en wantrouwen hatlopgewekt. Steenwz
jk werd tweemaaldoordeGelder-
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148z.- schen beslormd , die telkens met groot verlies werden afgeslagen en hunne beide aan1528 voerders xzcuxzs van p om meren en w xxsxa spxzozs verloren. De Bisschop ,welke

1522 ondertusschen te Bruesel bi
j den Keizer op onderstand had aangedrongen,ontvingom
tlien ti
jd van de LandvoogdesMAROARETHA van O/*z:zlrf
J'i- eene versterlting van vi
jftienhonderd man , onder bevel van zoals, of oEoaoz scuExK van Tautenhurg. Nlz

werden eerlang de Geltlerschen uit twee schansen, de eene bi
j Zwol, de andere
bi
j Ilaaeelt verdrevenq waardoor den Zwollenaars de toevoer werd afgesneden.
ScuEwK berende laierop Genemuzden en bragt deze sterkte bi
jna tot het uiterste.
In dithagcheli
jk ti
jdstip kwam Hertog KAREL te goederure in Zwol. Xet eene
aanzienli
jke magtvielhi
j op de belegeraarsvan Genemuzden aan, diena een allerbloedigst gevecht, de vlugt kozen. Groot was hetverlies der bisschoppeli
jken aan
gesneuvelden en gekwetsten. Vi
jf en twintighonderd krggsgevangenen, onder welke bevelhebbers van aanzien waren , negen veroverde vaantlels en een grootgelal
buitgemaakte paarden werden door de overwinnaars zegepralend naar Zwol ge-

voerd. Geenen tegenstand ontmoetende, dwong Herlog KAREL door zi
jn bevelhebber zAx ran &% îJcc# weldra de stad en het slot Koeverden tol onderwerping.
De wakkere slotvoogd EZt>:DERIK van Tmzekeloo, welke alle voorslagen om zich

over te geven, had afgewezen, was door zjne eigene manschappen gevangen genomen, die daarop met den vi
jand in onderhandeling getreden en met hunne
12 v. wapensen kri
jgsvoorraad uithetslot getrokken waren. VAx TwxcKELoo,a1skri
jgsl
l
e
l
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lnaand.
zi
l.ne vri
g,heid verwerven. jn zg
gu; pjaats werd zxs pan ,P J:Ct)A tot Drost van
Drentlte en slotvoogd van Koeverden aangesteld, wien het met veel moeite gelukte de overheerde Drenthenaars te bewegen , den Herlog van Gelre als Landsheer te
huldigen.

Ondertusschen hadden de Gelderscheninsgeli
jksdesloten Gramehergen enDiepenhe'
lm in Tmente vermeesterd. Zonder gevolg hield Bisschop rzLxps bi
j den Keizerom

krachtiger onderstand aan. Deventer en Kampen moesthi
jgenoegzaam geheelaanhun
lotoverlaten,waardoorzt
jd
.an ook eindeljk zich gedrongenzagen,metdenHertogvan
Gelre, die hen steedsm eer en meer benaauwde, te Zutplten een verdrag te sluiten.

10v 'i
j beloofden daarin,geenen bjstandmeer aan den Bisschop vanUtrechttegenGelre
Wln-te verleenen en geen nieuwen Kerkvoogd aan te nemen,welke nietvoorafverklaartl
lnaand.
.

had , met den Hertog in vrede en eendragtte willen leven. w ederkeerig beloofde hun

xahEx- zt
jne bescherming, ook tegen den Bisschop zelven. De Ridderschap en(le
kleine steden ofplaatsen van het B oven-stlcât. welke zich aan de beide steden aansloten , zoutlen in het Aerdrag opgenomen worden. Deventer en Kampen verontschul-

digden zich den volgenden dag bj den gewaarschuwden Kerkvoogd .overden stap,
t0t welken de nootl hen geleid had. Doch zj waren van kwaad toterger gevallen,

1)E S V A D ER L 1 5 D S.
en vonden in den Hertog van Gelre meer een willekeurig gebieder dan een wakkeren 1482beschermer. Terslond stelde hi
j àAIAEwD Tan Ilakvoord, Drost van Zutplten, tot 1528

Stadhnuder van Ooerl
jùeel, en zAxos '
rzxSTER'
I'ZtotRentmeestervan Salland aan,
die onmiddelli
jlt alwatmen te voren den Bisschop opbragt, ten behoeve van zi
jnen
Heer invorderde. Nieuwe schattingen werden uitgeschreven ; en ze lasten dagelglks
drukkendervoorde uitgeputteingezetenen. Tegen regten billt
jkheid aan dreefmen,
dat beventer en Kampen de steden , welke Bisséhop llLxps nog getrouw bleven , zoo

als Ilaeselt,SteenwL
jk,Oldenzaalen andere, t0thetverbond moesten overhglen,
of anders zelve de nadeelen vergoeden, welke den Gelderschen en Zwollenaars uit
die plaatsen werden toegebragt. Hieruit en uit andere bezwaren sproten ontelbare,

alti
jd even vruchtelooze onderhandelingén voort, welke eindeli
jk den Hertog derwijze
verbitterden,dathi
jalle gemeenschap van GelremetOoerùùeelafsneed,de inkomsten derEdelen en dertweesteden in beslag nam ,en hunne goederen inzi
jngebied 15:3
verbeurd verklaarde.
Niet slechts wenschten nu beventer en Kampen zich van den vreemdcn meester te
ontslâan , m aar o0k in Zm0l, waar trouwensde bevolking in het algemeen nimmer

Gelderschgezind geweestwas,begon men openli
jk tcgen debewerkersdernoodlottige
omwenteling, de oorzaak aller rampen , te morren. En inderdaad, zwaar boetten de
inwoners voor hunnen opstand. Hun handel op de N ederlanden was door hetverbod
des Keizers geschorst; alle neringen en handteringen stonden stil, en de toevoer werd

ten uiterste belemmerd. Steenwç
jk, onlangs door de Gelderschen bi
jverrassing genomen , was weder in de magt der Bisschopsgezinden geraaltt,en de bezetting van
Ilaeeelt stroopte alles in den omtrek weg, wat den zwollenaars toebehoorde. Nog
hooger steeg het misnoegen, toen Hertog XAREL onverwachts eene bezetting in Zmol,
wéar men die steeds geweigerd had , wilde werpen. De Gelderschgezinde regenten
geraakten allengs uit het bewind en eenige van hen , voor erger beducht, weken 1524
uitde stad, alwaar de geheime beraadslagingen met D eventer en Kampen over eene

tegenomwenteling werden voortgezet. De Hertog,die onderwi
jl Frzesland verloren
had, trachttenu te meerOverùeeelte behouden,en hetgelukte eenige zi
jneraanbangersin Zmol,deburgeri
jteoverreden, datzi
jne tegenwoordigheid in destad de
vervallene zaken zou herstellen. Hl
j stak derhalve uit Rattem den Ilieel over,
maar tegen woord en belofte aan , met drie vaandels voetknechten en eenige ruit
ers,
M/
.

welke hi
j hoopte metzich in Zwolte voeren. goch hierwasmen op zi
jnehoede. 14v.
Sl
echtshem werd de toegang verguntl,maarhetkrjgsvolk,hetwelkmetgeweldwildema
Leannd.
tebi
nnendringen , door het nederlaten der valhekken in de poort buiten gehouden.

KARZLin zi
jneverwachting te leurgesteld, trok gloei
jendevan spi
jten verbittering,
den volgenden dag naarGelreterug. Beducht voorzi
jne ivraak, sloten eerlang de
zwollenaarsmetberenter en Kampen een Terbonz,vaarbi
jdedriestedenbeloofden,
11DEEL.3 STrK.

11

ALGEMEENE GESCHIEDENIS

338

1482- ten eeuwigen dage aan het Stickt van Iltrech» en aan elkander getrouw te blijven,
1528 da wederzijdsche voorregten to handhaven, en de een de andere naar vermogen ,
11 v,
Grasm, hijzonder de stad Zwol tegen den Hertog van Gelre te ondersteunen, die inmid0

1524 deIs voor haar het beleg had geslagen.

De belegerden ontvingen derhalve spoedig van

hunne bondgenooten eene yersterking in manschappen , en boden zulken wakkoren
tegenstand, dat

KAREL,

aan den goeden uitslag zijncr pogingen wanhopende, het

Door tusschenkomst van Deoenter en Kampen werd dan ook te Hattem eene overeenkomst bewerkt, naar welke de Hertog en

eerst aan een vergelijk begon te denken.

Jr~s~~. de

stad Zwol zieh van alle vijandelijkheden zouden onthouden, hunne gesehiIlen aan

de beslissing van onzijdige scheidslieden overlaten, en den handel voor beider ingeze-

Zwol mogt inmiddeIs niet met het huis van OostenriJok of diens

tenen opens tellen,

aanhangers in eenige onderhandeling treden,

Den volgenden dag werd het beleg op-

gebroken, hetwelk meer dan drie weken geduurd had, en daardoor voor eene poos
aan den Overijsselsch-Gelderschen krijg een einde. gemaakt (1).
Ondertusschen was Bisschop
te

Wijh hi.j Duuretede ,

FILIPS

van Bourgondid op den zevenden van Grasmaand

in den ouderdom van zesli.g jaren overleden (2). Zeer.uiteen-

loopend is deze Kerkvoogd door zijne tijdgenooten heoordeeld, en terwijl de eene over
zijne deugden ,uitweidt, weet de andere naauwelijks iets meer dan gehreken in hem
op te noemen (3). ,Zeker was hij een man van verlichte denkbeelden, rijk aan ondervinding in staats- cn krijgszaken ~ die steeds het goede wilde , maar wien die standvastigheid van geest en verstandige onverwriktheid van wil ontbraken, ~elke tot het verwezenlijken zijner. heilzame bedoelingen gevorderd werden.

Daarenboven vorhinderden

hern de tijdsomstandigheden en zijne afhankelijkheid van den Keizer, om met nadruk
de wereldlijke zoowel als de geestelijke belangen van het Sticht te bevorderen (4).
Slechts bewerkte hij

t

dat Paus

(1) HEDA, p. 325. GERARDUS
Tronsisalanos et Gelros , in
466-468.

REVIUS,

St. I. bl, 170-178.
(2)
door

X den Utrechtenaars het voorregt verleende, of hen

P hihpp. Burgund. p. 204. ANONYMUS, Bel/um inter
Analect. T. III. p. 593-615. Overi.fss. Uhron, bl.

NOVIOMAGUS,
DUl\IBARS

Daoentr. lllustr. Lih. II. p. 206-2240 Tegenw. sc v. Over·i.fssel,
MAGNIN, Ooer de hesturen in Drenthe , D. I. St. III. hI. 1-83.

GERARDUS NOVIOMAGUS,
HEDA,

LEO

Pbilipp, Burgund. P: 206, 207.

u

I.

Zijn dood wordt, naar het sehijnt,

die zeer tegen hem ingenomen is , als het gevoIg van dronkenschap hesehouwd, p. 326.

GERARDUS NOVIOMAGUS,

des Bisschops Iofredenaar, sehrijft dien aan de gevoJgen eener gevatte koude

toe, p. 205.

(3) Vgl. de getuigenissen van

BEDA

en

GERARDUS NOVIOMAGUS

hem betreffende in de Batooio

Sacra, D. II, hl. 535-541; en de heide geheel versehillende grafschriften op hem in
radel·l. Woordenb. D. XV,

(4) Zie

GLASIUS,

u

146.

Gesch, d. Ckristel. Kerl. in lVederl. D. 111 J

u, 29.

KOK,
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daarin bevestigde, van onder een voorwendsel of voor welke zaak o0k , in de eerste1482-

regtsvorderingbuiten 'slandsgedaagd te mogen worden (1). Geleerden en kunstenaars
vonden in hem eenen i
jverigen en milddadigenbegunstiger (2). ERAsxrsnoemdehem
zelfszl
qnen Maecenaeen steldehoogen prt
jsopzi
jn oordeel(3). Inzonderheid washtj
een hartstogtelt
jk minnaarderschoonekunsten en had zelfin zi
jnejeugd,zich opde
schilderkunst en het goudsmeden toegelegd (4). De staatszorgen konden hem niet
aan debeoefening derletteren onttrekken. Hi
j1asdeGewi
jdeSchriften en vergeleek
de gewone Lati
jnsche vertaling fvulgata)metdie van zltAsxrs (5). Een grootgedeelte van de legenden der Heiligen beschouwde hi
jals fabelen,en hoogeli
jk werd
tle ongehuwde staatderPriesters door hem gelaakt,dikwi
jlsden wensch uitende,dat
bj dien meteenparig overleg der Bisschoppen afgeschaftmogtzien (6). Geen won,

der alzoo, dat eenigen hem als niet afkeerig :an de leer van IZVTHER beschouwd

hebben (7). Ht
j zalwelgeenescheuring, maareven a1szl
jn vriend,de grooteRot-,
terdammery meer eene hervorming van de Kerk in de lterk zelve gewenschthebben.
Men heeft hem ,doch naarhetscht
jntten onregte,van heerschzuchtbeschuldigd (8).
Xetm eer regtwordthem onmatigheid in wi
jn telastgelegd,ofschoon h,
i
jvan dronk.

aardscenen afkeer had. Kuischheid en ingetogenheid waren geene zi
jner deugden.
Op zi
jn sterfbed gevraagd zi
jnde, hoe het met zi
jne natuurli
jke kinderen zou gaan,
gafhI
j totantwoord;))zi
j zullen genoeg hebben,indien zi
jzich we1ged/agen (9).,'
Het Stieltt was onder het bewind vgn rzLzps van Bourgondiè'meer en meer il:

magten aanzien gezonken en bjna geheelonderOostenrijkschen invloed geraakt. Aan
den eenen kant .
bestookt door de benden van den heerschzughtigen KAaEL V , en

aan

(1)sEl)à,p.327,etzrcuEuvsad eundem.Batav.lccrc,D.11,b1.543.
(2)srzœalorsz'ETltrsin Jppendiee,p.187,188.
(3)saAsxzOpera,T.III,p.262,272.Epht.266,279.
(4)scaRrorspzTars,in Jppendice,p.188.
(5)Gzllwllorswnvzoxwors,Pltilzpp.Burg.p.196-11.
(6)ozRzaorswovloxzGrs,Philçpp.Burg.p.193,203.
q)aznà,p.327.GERRI:GEtllEwHàrn fcx N%
jmegen (G:RAaovslovxoxzots),'sBisschopsbiechtvaderjging naderhand totde Protestanten over,volgens vztzRzrs AwnazAsyBibt.Belg.aangehaald
in Bat.é'
ccr.D.ll)bl.539.

(8)lzow, p. 326; en u x ltsxzx, op Bat.Sncra, D.11, bl. 551. Vgl.daartwen GzlAlors
Erl
trs
wovlexzors, p.157,en den briefvan xltzsxrs door xu ru xrs aldaar aapgehaald. Sraalovsl'
in Jppendice.p.186.

(9)GznAltllrswovzoxzors,Pltilipp.Wxrp p.2X.
13*
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*n1482- den antleren kant geteislertl door den rusteloozen xAltzs van Gelre) uitgeput en 1
1528
wendig verdeeld , bevontl het zich in den neteligsten toestand. Z0o ooit, werd thans
een bekwaam man aan het hoofd van den zinkenden staat gevorderd; en er wertlen
gebeden opgezonden, om dien van den Hemelaftesmeeken (1). In Utrecht nana

men denootlïgevoorzorgen tegen aanslagen van buiten en verwarring van binnen(2).
Immers wertlen niet alleen , zoo als vroeger dikwerf geschied was, ook thans dnor
de naburige Vorsten ontlerscheidene mannen ter vervulling van den opengevallen
zetel aangeprezen , maar er heerschte een groot verschil van gevoelen onder de Ka#
noniken , van welke vele zich tegen eenen Bourgondiër, uithaat op Bisschop rlrlps,

verklaarden, terwi
jlanderen geenen Duitscher,uitafkeer van #RZOEItIK van Wcdel,
be eerden (3). Onderde mededingers kwamen hetmeestin a'anmerking:zvzRHz
kRo
van zr:zli:rg , Kardinaal-Bisschol)van Luzk , door den Keizer onderschraagd ; uEx-

PRIK van #:f
g'erda , Kanonik te Keulen , wien dePaltsgraafaan dezzAf
J'
A, zi
jn 5'ader, de Aartsbisschop van Keulen en de Hertogvan Kleef voorspralten; en EltAws
van Lunenhurg , welke met den zoon des Hertogs van Lotharingen en een der

Domheeren van Utrecltt, door den Hertog van Gelre, die meteene sterke krl
jgsmagt naar het N eder-stlcât afzakte, was aanbevolen. De vrees der regering van
.

Utrecltt, dat zich de keusderKanoniken op eenen gunsteling der gehate Oostenri
jkers of Gelderschen zou bepalen ,deelde zich aan hetvolk mede. De opgewondeno
6 v. menigte geraakle in de wapenen , en het Kapittel zag zich m eer door geweld dan
Blocim .
.
.
1524 door overreding gedrongen, de bisschoppeli
lke waardigheid aan uzxbxllc nan W ef
gdrex
op te dragen, een man wien men beweerde, niet minder uit te munten door deugd
en zeden , dan door geboorte en aanzien. De benoeming werd den volgenden dag

openll
jk den volke met plegtigheid verltondigd; en kort daarna een gezantschap
naar Keulen gezonden , om den gekozen Kerkvoogd tot eene spoedige overkomst aan

te sporen, welke de drang der omstandigheden noodzakelt
jk maakte. Erverliepen
echter meer dan vier maanden vöör de nieuwe Bisschop in Utrecht verseheen en

21v.aldaargehuldigd werd (4). Hj bekrachligdenaargewoontedealoude voorregten tler
llea
rf
t-Stad en beloofde,zich al
ma
nsd
s een Vader desVaderlandstebetoonen,de vjanden van het
.

Stzcht als de zt
jne te beschouwen, en naarvermogen tetrachten, zich inhetbezit

'

(1)HEOA,p.328.
(2)r.aolTzwszrs,Acr.Ultraject.Lib.1,p.6.
(3)HEpl,p.328,329.
(4)IIEOA, p.329. t.HohlExslrs,Rer.Ultraject.Lib.1.p.6-13. De Wcrârccpl/lede'
a rcy
ltet Generaat-capittel te Utrecht in 1524, ia oopr',Jrcltief, D.1.St.lI.L1,1-14. vzx
p

*

coxTGtEx,é'
l?c/lfdc/le Cteyne Cltronicke,bl.59- 62.

1)E S % A 1)E R L 2%5 D S.

der verloren sterkten en goederen te herstellen, en de bezittingen derGcesteli
jkheid14821528
zoo welte vermeerderen a1ste beschermen (1).
Hetopdragen derbisschoppelt
jke waardigheid aan HzwoltlK nan Bek
j-eren mishaagde
den Ilertog van Gelre. Hi
j gordde terstond weder hetkri
jgszwaard tegen hetBovenxç
zïc/tr aan en sneetlZmol allen toevoer af. beventer en Kampen, welke hi
j te vergeefs van het verbond met de Zwollenaars door bedreigingen trachtte af te trekken ,
stonden steedsten doel aan de roof- en plunderzucht zi
jner benden. Alle wegen
de
m
e
es
te kasteelen en sterltten in
en stroomen waren door de vi
janden afgesloten,
llunne handen, en de geldmiddelen ten eenenmale uitgeput (2). In dezen nootl

drongen de drie steden, op wie geheelalleen de lastdesoorlogs drukte,bj den Bisschop aan,om eenen vrede metden Gelderschen Vorst te bewerken,terwi
jldeStaten
van hetNeder-stfc/t; den Kerkvoogd vi
jftigduizend Rjnsche goudgulden beloofden,
zoodra hi
j dien zou totstand gebragt hebben (3). HEXBRIK van Wdfjdrezzverzocht
hierop den Keurvorst van Trzer , als middelaar tusschen hem en den Hertog op te

treden; maar de bi
jeenkomsten, welke deswege te Nug& gehouden werden,liepen
vruchteloos af. Nu kwam Bisschop IIE>PRIK zelfin Overl
jù&el,ontving de gewone
huldein de drie stcden en op den Spoolderherg , en bragt eene kri
jgsmagtbt
jeen ,8
Wi
jnv.
om Zmol tegen de Gelderschen te beschermen. Ht
j sloeg hetbeleg voor het slottema
15
a2
n4
d.
Rechteren, welks bezetting der stad veel overlastaandeed ; doch geldgebrek noodzaakte

hem ,ditop te breken. Eindeli
jk gelukte hetden Keurvorstvan Triereenenwapenstilstand te bewerlten. Xen trad voorts te beventer in nadere onderhandeling en sloot 19v.

eerlang een verdragvan vrede (1).DeBisschop z0u vi
jftigduizend Ri
jnschegoudgulden t
Wi
nerrn.

aan XAREL van Gelre uitkeeren , welke zoo lang Genem uiden, f nec/teA , Lage en
R echteren zoq inhouden , tot deze som voldaan 'was. D rentâe, Koenerden en D i.-

pdzl/tdï- zouden 'in hetbezitdes Hertogsblt
jven, doch na zi
jn dood wederaan het
Stzchtgehechtworden,ten warehi
jkinderen naliet,wien men vi
jftigduizendRi
jnsche
goudgulden voor de inlossing zou voldoen. Zmol moest den Hert
og tienduizend gulden
*
in#eens,.ofvt
qfhonderd jaarlt
jksopbrengen.

De'gevangenen zouden wederzjds zonder

losgeld ontslagen , alle eischen, aanspralten of vorderingen vonr nietig verklaard wor-

den,en alleveeten aan beidezi
jden ophouden (5).
(1)soarEwslrs,ller.D-lfrdjccf.Lib.1,p.13-15. vzx col
truxEp,Chron.bl.'62,63.
(2)soaTzxslrs,Iler.Ultraject.Lib.1.p.15. ItEvlcs,Daventr.W/tufr.Lib.II,p.225. vz>
c-Tozzx,Chron.bl.64,65.

(3)m vzN xaP,Annales,p.100. IloltTExslcs,Rer.Ultraject.Lib.I,p.17.
(*4)alvlrs,Datentr.J/lMdfr.Lib.11,p.225-227.
(5)prxszR, Znalect.T. 11, p. 468-474. HoRrEwslrs gteltditverdrag ten onregtelater,en
gedtookden iqqoud onjuistöp.Rer.Ultraject.Lib.11,p.43.
'
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148z- Ofschpan het bepalen der aanzienljke som , in dit verdrag aan den Hertog van

1528 Getr. toegekend, op de vrçegere belofte der Staten van het N eder-stzeltt den B+
schop gedaan,.grootendeels #egrond was,bjperden zi
j thans de grootste zwarigheden,
om de benoodigde gelden bi
jeen tebrengen.Desta/d Utreclttweigerderonduithiertoe
1525

ietsbi
j te dragen, dewi
jlzj metschulden en lasten reedsteoverbezwaaid was. 1)e
G'
eesteli
jkheid en Ridderschap trachtten niet minder dan de stedelingen en landbewoners, de, opbrengst van zich te verwjderen. Hieruit ontstonden hevige geschillen, welke ongelukkig de sluimerende oude burgertwisten weder opwekten.

Eindell
jk werd over ditgewigtig punt eene algemeene vergadering der drie Statçn,
de Geestelt
jkheid,deRiddersckap ofadel,en desteden,te Utrechtgehouden;maar
ook dezeliep,even a1s zoovele vorigebt
jeenkomsten,vruchteloosaf. Ondertusschen
moest hetgeld bt
jeen gebragtworden, zoo men het Bovenusticltt nietten prooiaan
den Hertog van Getre slilde laten. Bisschop uzxnztxx drong derhalve ernstig hierop

aan,maarwerd door den baatzuchtigen adelen een grootgedeelte der Geesteli
jkc id
tegengewerkty welke het.gemeen in:.Utrecht tegen hem opruide. Zoolang'echter

EvzhT sovTzwrArcu,.een man van groot'aanzien, moed en schranderheid,zi
jn invleed
in de slad behield,bleefdeopenbarerustalthansongestoo'
rd. Maar toen llj tenlaatste
voor t1e listen en lagen derGeestelt
jkheid en Ridderschap, tegen wier aanmatigingen
hj' steeds de burgers verdqdigde,moestzwichten en de stad verlaten had, geraakte
alles in opstand. JAKOB van A l
gzldep , 'sBisschops stedehouder'in Utrecltt, gesproten uit de geslachten.van vAN AMSTEL en ZUYLEN vAN IYMVELT, evenzeerbemind bj

jke regeringsleden,die op
hetvolk alsbj den adel,dreefterstond de oproerigs stedeli
hetstadhuis'
vergaderd waren uiteen, en vqrmde een voorloopig bestuuraan welksltx ftl

hj zich plaatste. Doch reeds tlen volgenden dag werden de gilden bjeengexoepen.
om een nieuweù Raad te vormen ,in welken ,niemand uitde Riddersèhap mogtqgekozen
worden. Allen die v
on,
der de vorige besturen gebannen of uitgeweken waren, werden
t1Ar. teruggetoepèn en hunne tegenstanderstotballingschap veroordeeld. Dien avond kwam
Bloeilt.Bisschop. ulxohlx,welkete Y f
g'k Jf
g-Duuretede zi
jn verbli
jfhield,mettweevaandels

ruitersin'de stad,alwaar hi
j met toovtsen en onderhetvreugdejuich desvolk'werd
ingchaald (1).
Xaar helgezag van den Kerk-voogd, noch datvan den Raad ofde Geesteljkheid
vermogten de in beweging gebragte menigtetebeteugelen.Onderdeleusvanvrt'
heid,
.

.

waarmede men haar had opgewonden, pleegde zi
j de grofste buitensporigheden en

de regeringsleden zelve waren niet veilig voorbeleedigingen. JAKOBvan Afjldhatlvroegerin eeneaanspraak t0thetvolk te kennen gegeven,datdeGeesteli
jkNeid
in geljkelasten a1sde W ereldll
jken zouden deelen,totdatdestaatuitzjneschulden
(7)u.v.zaPpdllcled.p.100,101.,t.peRTgyslrs,Aer.Lmrajcet.Lib.l,p.15-29.
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geraaktwas. De gilden drongen thanshierop aan en .eischto , datditbj'gezegeldebrie-1V2ven door de Geesteli
l'kheid bevestigd wierd kvelke zich r
acht'
verzettek 1526
daartegen Detikr
z
*

Men vorderde tevens afrekening van de ltameraars ofrentmeesters, die ingeeneelfjaren

geschied was, en verligting van de hnog opgevoerpe belastingen en ophren,
gsten. On-

tlertusschen stnnd deBisschop,dewi
jlOrerç
jueldoorden Hertog van,GelreDdreigd
wetd,ernstig op de spoedige voldoening dervijftk duizend goudguldenœ '
van welke
tot nu t0e slechts viertluizend bi
jeengebragtwaren; doch hi
j moestonverrigter.zake
naar W l
a'
k te D ?:?:rwl:& terugkeeren. Het groole verschilbestond steeds, hoe zicb
deze gelden te vcrschaffen. Eindeli
jkbepaalden deStatenvan Utreeht eeneschatting ,

die evenzeer op Geesteljken als W ereldli
jken zou drukken. De Amersfoordcrs
verklaarden er zich tegen. Nu werden er weder vergaderingen op vergaderingen gehouden , om andere.middelen te beral en. 9it verschafte den velksmemne/s op'nieûw
gelegenheid, de burgerj te Utreehtin beweging te brengfn , die nu de schatting
naar haren zin wilde gercgeld hebben. De Geesteli
jkheid,door vree,aapgetastyontbood heimeli
jkden Bisschopin destad,meenende datzjne tegenweordigheid het gem een ontzag zou inboezemen. Zi
j voorzag hem van eene li
jfwachttegon de mogvljkeaanslagen der misnoegden en bad ,dat
êhi
jnaarbelofte zorgen zou, datZiJ-,Ran
.

lde hj den zetelverschuldigd was,nietdoorhetvolk overvallenenyerdrongenwierd.
De burgersdaarentegen eischten van den Kerkvoogd de schatpligtigheid der Geesteli
jken en beloofde, indien hi
j hen hierin bevredigde,hem binnen korten,ti
jd de benoodigde som te verschaFen. Hoewel nu de Bisschop geene hoop had ,iets van de

Geesteli
jkheid en Ridderschap in ditopzigtteverwerven,bleefhi
jevenwelbeslqitel
.oos.
Dit verwekte nieuw misnoegen in de gemecnte. Onder groote beweging werd de

Geesteli
jkheid en Ridtlerschàp bjeengeroepen en voor het laatstafgevraagd.
, ofzi
j
g'eli
jke imposten en lasten metde overige ingezetenen dragen wilden? Ophetontkennend antwoord,kwam hetverbitterde volk in den nacht op hetSt.Janslterkhofbi
jeen
en zwoer,:
de wapens niet af te leggen , vôôr dat hunnebegeerte was.
ingewilligd.Xea
drong intusschen met geweld in de St. Janskerk ,bedreef er veel moedwil, ev,be-

dreigde het Xinderbroederlklooster, hetwelk aan de Zuidzjde des kerkhpfs.grensde.
Den volgenden morgen , Hemelvaartsdag, voegden zich de gilden bl
j het4olk, en
men maakle zich gereed,om de gehate Geesteljkheid in hare kloostersaan te tastenls2
lö2eivm.
.
.

en inzonderheid de geslichten der Kanoniken le vernielen. Ditwerd denBisschop le- 1ja5

rigt, die in de St.Xaartenskerk de dienstverrigtte. De Geesteli
jken vloden terstond
uit dc kerk, om hunne scbatten en kostbaarheden te verbergen. Ongetwi
jfeld zou
Utrecltt een tooneel van moord en plundering hehben opgeleverd, indien niet de

Bisschop aan den wil des Molksvoldaan had (1). Hj beloofdeen bekrachtigde met
(1):.noRTEwsxvsARer.Ultraject.Lib.11jp.30-37.
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jn zegel, dat de Geesteli
jken z0olang den impostvan wi
jnen en bieren,even als
1528
de andere onderdanen zouden dragen , tot de schulden van den staatafgelost waren.

24v. De vi
jfKapittelsmoesten van de bewuste zes en veertig duizend goudgulden terstond
1525 vd
, en de kloosters binnen Iïtrecht, lzzl:rz/oorz,Rltenen,/Fï
J'k en

Bloeim. .ftienduizend

daar buiten tien duizend den Bisschop ter hand stellen; de overige een en twintig
tluizend znuden over de boerenplàatsen omgeslagen worden , van welke de grondbe-

zittersden derden penning moesten opbrengen. Geen Geesteli
jlte wie o0k,zouvoortaan huis,hof, erf of rente binnen ofbuiten de stad Utrecht mogen aankoopen, np
verbeurte van het gekochte. Benevens eenige andere bepalingen van minder belang,

werd vastgesteld, dat de sinds elf jaren verwaarloosde afrekening,welke eene som
van meer dan een millioen gdudgulden beliep, z0u afgelegd worden. De vjfKapittels verklaarden deze punten ,voor zoover hen die betroFen ,in allen deele te zullen

nakomen en de overige Geestelt
jken ook daartoe aan te sporen, hetgeen zj methun

zegelbevestigden (1). De gemeentebehaalde alzoodezegepraaloverde Geesteli
jkheid , en hare voorstellen werden oolt door de regering van Utrecht goedgekeurd.
Er werd tevens bepaald, dat in de gilden geene vreemdelingen mogten opgenomen

worden, welke niet het burgerregt ontvangen hadden. Deburgerszoudenjaarljks
op een bepaalden dag nieuwe voorstanders der gemeente en rentmeesters kiezen. De
Raad zou niemand in ballingschap zenden , de misdadigers naar dewetten straFen , en

de wet voor allen geli
jk zi
jn. De stad mogtniet met nieuwe schulden bezwaard
worden. EvEaT sovTzwBArcu zou met zi
jne beide vrienden oovzztT van deFoorr
en covEhT van A/ddnlvrg ten eeuwigen dagegebannen bli
jven en hunneaanhangersuitden Raad geweerd worden (2).
De rust was echter hierdoor niet hersteld. Het ontbrak Bisschop XIZwBXtIK volstrekt

aan bekwaamheid, om in ditti
jdperk van gisting en spanning hetbewind te voeren.
Hj hechtte te veel geloof aan lieden, die meer hun belang dan datvan den staat
raadpleegden,en was geheelonbekend metde voorregten,gewoontenenvri
jhedendes
volks. Van daar,dathi
j gehoorgafaan de begeerte der Geesteljken en Edelen',om
in weerwil der gem aakte bepaling , de'een en twintig duizend gulden van de lantlen,

akkers,dorpen en schoatambten teheFen,in stede vandeboerenplaatsen,welkegroo19m tendeels in handen derGeestvli
jkheid en van de Ridderschap waren. En toen hierollooim.ver jn ctrecât eene hevige bew'eging ontstond , wathi
jgenoodzaakt, om ergerte
voorkomen , zich naar den wildes volks te voegen en te verklaren, dat de schatting

(1)Zieden oor:pronkeli
jken briefin noois,Zrcltief 1,
.d.Gesclt.r.Lr
fr.D.I,b1.133,134.
Ygl.p.v.Ea1',Jnnales.bl.101. L.HoltTEwslrs, Iler.l,
W z'cJ'
ecl.Lib 11,p.37,38.

(2)lltpltrrxslrs,Rer.t,
//fv*cpecf.Lib.l1,p.38.
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van de boerenplaatsen zou ehesren Mrorden. Nu Werd eerlang ten beslemde dage1482D
1528

flen Bisschop teW kj'k ht
j ttuvetedehetgeld terhand gesteld (1). Hjbegafzich
daarop naar l
aetBoren-stieht, waarmen hetaandeelvan Overfpeelin de gelden
aan Hertog xAltEs verschuldigd metmoeitebi
jeenbragt,dewi
jloolthieroverdewi
jze
van hemng tusschen de Ridderscbap en de steden getwistwerd. De vi
jftig duizentl
goudguldens,metzoo vele zorgen bt
qeengeschraapt,wertlen tlen Hertog vanGelreuitbetaald,welke nu devierplaatsen,donrhem in pandschapgehoutlen,ontruimde(2).
HetWeifelendgedragdesBisschopshad zo0welhetvolk a1sdeGeesteli
jkheitlenden
Adeltegenhem ingenomenyen hj zag zich dageli
jksmeerenmeerinmoejelt
jkheden
en beslommeringen gewikkeld. Onvoorzigtig en onstaatkundig trok hi
j in deze netelige omstandigheden naar D ttitschland , verloeftle er negen maanden en liet onder-

tusschen den staat ten prooi))aan den wilder winrlen,geli
jk een schip dalvanstuurman beroofd is-'' De gilden in Utreellt eischten onstuimig afrekening van de rentrneesters, onderwelke zich eenige Kanonilten bevonden , en dreigden zelfsderegerings-

leden,welke hun hierin naar het schi
jnttegenwerkten,metballingschap,gevângenis
of dootl. Gemeente en Raad, welke door een getleelte der burgeri
j gestcund wcrd,
stonden weltlra vi
jandig tegenover elkander. De wederzi
jdsche haat wies dageli
jks
aan, (1e wetten waren ltrachteloos geworden, en openbaar geweltl, roof en moortl
werden ongestraftgepleegd. GERUIT ltxtFè, door het vollt tolOutlerman aangesteld ,

A'errolgde hevig deGeesteli
jkheitlenRidderschap, boven aldiegenen, welke van het
vervreemden derstedeli
jke penningen betigtofovertuigd waren,wier huizendoor llet
graauw werden geplunderd. Te midden dezer geweltlige spanning , werd de onrust in

Utreclttvermeerderd op hetberigt, datde benden desKeizersnabi
jFreeewt
j'k ge- o1o2gsYt.
komen waren. Terstond werden door de Staten alom manschappen in de wapencn maand
geroepen , om , zoo mogeli
l.k , den Keizerli
l.ken den overtogt derrivierte beletten, 1525

dewjlmen voor eene belegering van Utreehtvreesde. lnmiddels zette het volk de
zaalt tegen de gewezene rentmeesteys met geli
jke hevigheid voprl. Eerlang echter
verd de beslissing van dit
wigtig punt, beide door den Raad en de Gemeente
, ge

ofgilden aan den Bisschop opgedragen,welke uitDuzt&chland teW zjk :f
J-Duur-O18v.

oa
gs
tetede was teruggekeerd. HzxohxK vayt Wef
':res kwam hierop te Utreeltt en hetma
nd
.y
gelukte heln, door den rentmeesters, overeenkomstig den wensch der gemeente, be-

hoorli
jke afrekening te bevelen, de inwentlige rust althansvoor eenige maanden.te
herstellen (3).
(1)1.sollTzwsxcs,Rer.nltraject.Lib.11,p.39-43.
(2)REvlus,Darentr.J//zl,
vfr.Lib.11,p.231,232. M00,:x,Chron.m.bere'nter,bl.87,88.
(3)noRTzwslrs,Aer.Ultrajcct.LibzlI,p.43-56.
11 9EEIz, 3 STUK.
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Te spoedig slaagden de onruststok-ers en woelgeesten , om het miMnoegen (ler naauw-

li
jksbedaardeGemeentetegendenRaaden deGeesteljkheid wederop tewekken,die
zj van trouwloosheitl omtrenthetvolk beschuldigden. Van woorden kwam hetweldra

tot daden, en Utreeltt bood op nieuw een tooneelaan van twist en verwarring. be
bevelen van den Bisschop werden hier even weinig gehoorzaamd , als eene buitengewone belasting op de boerenplaatsen in E em land gelegd , door de Amersfoorders

werd ingewilligd (t). In Zmol bleef ondanks het gesloten verbohd, steeds de
tweespalt heerschen , en zelfs poogden eenige Gelderschgezinde burgers de stad weder

1 v.

in handen van Hertog KARELtespelen (2). Bisschop UEXpRIK, wienstegenwoordigheid bj dezen staat van zaken in hetSticltt meer dan ooitgevorderd werd,begaf

Iaente-zich weder naar D aztscltland , zonder den staten hiervan eenige kennis te geven,
'na
nd.I,etgeen door velen hoog werd opgenomen. De gilden speelden nu geheel in Utreeltt
15a26
den meester en hadden alle vrees voor wetten en straFen afgeworpen. De Geeste-

ljken,om den vrede te bewaren,deden alwatde Gemeentebegeerde,wier eischen
steeds grooter werden, naar mate deant
leren toegaven (3). De overmoed desvolks
ging eindelt
jk zoo ver, datzelfsde gilden aan een besluitdesRaadshunne toestemming gaven, waarbt
l'hetdragen van geweer ofwapentuigen aan elk scherpeli
jk verboden werd, terwijlmen tevensmiddelen bepaalde,om oproer en beweging te voorkomen (1). HetBoven-stiehtwerd intusschen doorden Hertog vanGelregekweld.
Uitvreeswilligde men allesin wathp
--vorderde,enzt
jnehebzuchtwasonbegrensd(5).
Xiddelerwjl baadde Bisschop uzxnRlK te Heidelherg zich achteloos en onbezorgd
in allerlei wellusten (6). Na een afzi
jn xan zes maanden, gaf hi
j eindeli
jk aan
26M. het herhaalde verzoek der Staten gehoor cn keerde terug.
wi
jnVruchtelooswaren zi
jne
maand.pogingen.om in Utrecltt den vrede te herstellen. Door eene gevaarlt
jke ziekte aan13v. c
ast, welke eenigen aan vergif,anderen aan eene losbandige levenswi
jze toeschrjR'et
slagt-s'en,begafhi
J.zich naar W l
j.k iJ
g.Duurœteqeen stejdo zxuos panN .
yy-xw s henevem
lfê'lllld.Ehws'r Tan Jmerongen totzi
jne stedehoudersin Utreelttaan (7). Ongelukkig verx

klaarden zich beide tegen het rekening aieggen der rentmeesters, om vele hunner

(1)uoaxExslvs,Rer.Ultraject.Lib.111.p.57-59.
(2)lzvxts,Daventr.fl/z
?
xt
vfr.Lib.lI.p.232.
(3)loaT>:xslrs,Rer.Ultraj.Lib.111.p.59.m v.xk:,ânnales,p.102,103.
(4)nooT,ârchçef ToorKerkel.en W ereldl.Ge4câ.m.Utr.D.I,bl.134.
(5) Tegenw.é'f.r.Overt
jn.D.1,bl.181.
t6)aEvxts,Darentr.Illn&tr.Lb.II.p.232.
(7)uollTElslts,Rev.Ultraject.Lib.111.p-62,Rvvlns,pce-fr.Illuatr.Lib.II.p.:32.
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bloedverwanten en,vrienden , welke hierin mogten te kortschieten , te Sparen. Dit14821528
Merwekte natuurlt
jk nieuw misnoegen en nieuwe verbittering. De Burgemeester
KSVFF, de man des volks, stond aan het hoofd der beweging en wapende in het ge8 v.
heim de Gem eente tegen de Geesteljkheid en Ridderschap. Er ontstond des nachts w 1
'nternl.

een hardnekkig en bloedig gevecht in destratenvan Utreeht,toteindeli
jk deaan- 1526
hang der Geestelt
jkheid en Ridderschap doar'zwxos van At
ljwd:x aangevoerd, de
overhand behield. Maar deze stri
jd kwam den overwinnaars zoowel als den overwpnnenen, doorhet verlies vanstri
jdersduur testaan. De zegevierenden bedreven
vele baldadigheden tegen de Gemeente;menig burger verliet vrjwillig de stad ,
maar een nog grooter getal werd daaruit voor eeuwig verbannen. De steeds zieke-

ljke Bisschop kwam nu op verzoek zi
jner stedehoudersin Utrecâten stelde de Gemeentein hetongeli
jk,ofschoon zi
jslechtsovereenkomstig zi
jneeigenebepaling.de
afrekeninggeëischthad en op zi
jne regtvaardigheid steunde. Hi
j trok spoedig metde
evangen genomen burgersweder naarMrk
j'k zf
g'Duuretede,behandelde hen metde
uiterste gestrengheid,en dreigde Amerefoort en de overige steden, welkeUtrechtscheballingen hadden ingenomen, met zi
jnewraak, indien zj nietonmiddelli
jk de
vlugtelingen verdreven ; doch aan deze bedreiging werd door den Bisschop evenmin

gevolg,a1sdoordesteden gehoorgegeven (1).
Oadertusschen waren in Utreeltt krachtige maatregelen genomen ,om de rust te 1527
handhaven. Openbaar was afgekondigd , dat alle ingezetenen , schutters en gilden

den Bisschop op nieuw den eed van getrouwheid moesten aqeggen, en op li
jfstrane
en verbeurdverklaring van goederen , zich van alle gesprekken , zamenkomsten of
bewegingen onthouden , die tot oproer konden leiden. Het getal der gilden was

doorineensmelting verminderd, hetgeen hun invloed en magtaanmerkelt
jk besnoeide.
zi
j moesten hunne zegels,brieven en banieren den Bisschop in handen stellen;en indien zi
j de gemaaktebepalingen nietopvolgden,zou binnen ëtrechteenesterktewordenopgeworpen,waarin de Geestell
jkheid,deRidderschap en de stedeljkeRaad reeds
hadden toegestemd (2). De stedehouders des Bisschopswaren nu geheelmeesterin
de stad en bepaalden, om hun gezag te bestentligen, dat de gewone jaarli
jksche
verandering der regering voor alti
jd was afgeschaft. Twee leden uit de Ridderschap, ovsszhT van Zuylen en Aazwp van Y vîrel # werden tot Burgemeesters

aangesteld, gehqel in stri
jd met de wetten, naar welke niemand uit de Ridderschap totlid van den Raadmogtgekozen worden,ten ware hi
j zich voorburgerver(1)HoxTExsxrs,Aer.bltraject.Lib.111.p.63-6*7.
(2)Zie de Documenten in nonT'sZrchief 17po,.Aerâe/.6n W ereldl.Ge#è/l.0.Utrecltt.
St. Il.b1. 135- 110.
l4 *
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- klaardeen beloofde,ditsteedstezullen bll
jven. Hetvolksbestuur.tdemocratie)ineen
woord, wasin Utreeht doordeadelregering (aristocratie)vervangen. ))Een voorteeken,''zegtuohTExslcs,qdathetwereldli
jkgezagin nogmagtigerhanden zou overgaan.''
De verdedigers van de regten desvolks, van de vri
jheid en onafhankeli
jkheid waren
verdreven , en een zwak ,afgeleefd man, gel
jk deHeervA>zcxxzExwas,stondaanhet
hoofd der stad. De ballingen trachtten eerlang eene tegenomwenteling te bewerken ,
1
0
v
.
l oeiln en reeds was daartoe de dag bepaald ,toen het plan uitlekte. 0p nieuw werden bur.

1527 gers, die men van verraad verdachthield ,uit de stad gebannen , waartegen zich een
root gedeelte der bevolking verzette, helgeen den Bisschop noodzaakte,eene afdee-

ling ruitersin destad te zenden,om de rustte bewaren. lnmiddelswaseen talrl
jke
bende voetknechten , welke de dienstverlaten had en zonder Heer rondzworf,over

den 1J&.elin hetNeder-stçeht getrokken. Zi
jstond in betrekking met den llertog
van Gelre en verspreidde alom schrik en vrees. Jmerwfoort echterwasvoorhaar
minder beducht dan voor de listen en lagen des Bisschops en der Utrechtsche gezagvoerders. De burgers weigerden deswege eene bende ruiters uit Utrecht,te hunner

versterking gezonden in tenemen;en hetblqek duideli
jk uiteene tweedepoging van
den Bisschop,om hente verschalken,datzi
j zich in zi
jne bedoelingen nietvergisthadden. lntusschen verwoestten de bandelooze knechten het land , en vele verarmde en
beroofde huislieden vlugtten in de steden. Vruchteloos deed de Utrechtsche Ridder-

schap dagell
jks uitvallen op deze woeste gasten, welke langsdo Fer#f'stroopten en
te M aareen het slotvan s'
rzvEx van Nyevelt, Kommandeur der DuitscheOrde, waar
men veiligheidshalve de goederen van het Duitsche Huis verborgen hatl, overweldigden
.

qn plunderden. VAx wxzvzxzl'zelfwasbij de verdediging gesneuveld en debezetting
werd vermoord. Xetden buittrokken de rooversnaar hethuis TerM eiden bi
jFianen,eene bezitting desHeeren van Brederode. Een hoop bisschoppeli
jlke knechten
maakte er zich meester van ,helgeen de Utrechtenaar den Kerkvbogd euvel duidden ,

dewi
jlde Heer van Brederodedeze daad gewisnietongewroken zou laten,en zi
j de
magt der Hollanders vreesdcn. Door tusschenkomst van den Hertog van Gelre werd
echter deze zwarigheid uit den weg geruimd , en vAx Bltzozaonz met Bisschop Ilzx-

naxK verzoend (1).
De Amersfoorders wantrouwden steeds den Kerkvoogd, welke wederkeerig nietin

ebreke bleef, hen door zAKoB van Nyevelt, slotvoogd van hethuister Eem ,te

kwellen. Zt
j geraalkten insgeli
jks in twist metde Utrechtschen over cene schuld van
eenige duizenden guldensten behoeve van Utrecltt aangegaan,in welke zt
j wcigerden
te deelen. Dit bragt den Bisschop, die als scheidsman werd ingeroepen ,in nieuwe

(1)HonzEsslvs?Rel-.Ultraject.Lib.111.I).67 77.
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moel
jeli
jkheden,uit welkehi
j te vergeefs beproefde, zich teredtlen. ln Utreeht1482was sindseenigen ti
jd zi
jn gezag merkelt
jk afgenomen en werd met eene geheele 1528
yernietiging bedreigd, welke lzi
j tloor cen dubbelzinnig gedrag verhaastte. Zijne
naenigvuldige zamenkomsten met rlzoRls van E gm ond, Kapitein-Generaal van

Ilolland, zi
jne gunstige stemming s'oor de ballingen,maar bovenal betaandringen, om in Utreeht eene sterkte op te werpen, ten einde de stad in bedwang
te houden , verhoogden het misnoegen en den argwaan der Utrechtschen, tlie zelfs

van buitenaf vermaand werden, op hunne hoetle te zi
jn, dewi
jlmen trachtte hen
x der de heerschappi
j der Hollanders te brengen. Toen derhalve de Bisschop met
een gewapend gevolg, ontler welk zich een vaandelkrl
jgsknechten van vLoalsvan
Egmond bevond,in Utreeltttrad,wertlhi
j rcedsden volgenden dag door hetgemor
desvolksgenoodzaakt,de vreemde gasten van zich teverwjderen,om ergerte voorkomen. De Staten van hetN eder-stzcht spoorden hem aan , met den Hertog van Gelre,
tu%chen wien en de Zwollenaars hevige onlusten waren uitgebroken, in vredesonder-

handelingen te treden; maareene bi
jeenkomsttntvereflbning der geschillen te Apeldooi'zzgehouden, liep af zonder dat er iets beslistwerd. Vele latere onderhandelingen
hatlden tlenzelftlen uitslag; de Bisschop speelde den geveinsde en trachtte slechtstjtl
te winnen , hetgeen Kz
ka>rx,s schranderheid niet ontsnapte; en van den vretle kwam
niets. De Staten wezen ondertusschen het stichten van een kasteel in Utreeht geheel
van de hand en omlkleedden deze weigering metkrachtige redenen,tevens dreigende
geweld met geweld te zullen keeren en verklarende, dat Utreeht niet gewend was

x der hetjuk te staan. Hoogst verbolgen verliet Bisschop zly:wnaxxcde stad,waar de
heerschende aanhang besloot , de hulp van KAREL ran Gelre tegen hem , wien m en

eenljk van landverraad lergunste van het huis van Ooetenrç
jk beschuldigde,interoepen. Zi
jn wankelend gezag vorderde nu meer dan ooit doortastende maatregelen ,en het oproerig Utreeltt zou derhalve door kracht van wapenen onderworpen

worden. Methulp van rIaoalsvan Egmond bragt hj totdatdoelnabi
jWk
j-k lz
J
bktur.tede eene kri
jgsmagtbi
jeen (1). Doch de Utrechtschen hiervan verwittigd,e1ogv
.
st.
wapentlen zich en teen de Bisschop voor tle stad kwam ,vond hi
j de poorten geslo-ma
azxl
jg2;
ten. Hem en zi
jn gewoon gevolg van ruiters werd we1 de toegang aangeboden,
maar ditwees hi
j methetspi
jtig antwoord af:))Gi
jhebtde poorten voormi
jgesloten,
.

welnu, ik zweer, dat ik er niet binnen zal komen, zonder deze gewapende mannen
bij mi
j. Keert naar de stad terug en zegt,datmen morgen den nieuwen en ouden
Raadvergadere,wantthanszi
jndeledennietwe1bi
jzinnen door de groote drinkbekers,

die zi
j heden , een heiligen dag,geledigd hebben. Laathen dan rl
jpeli
jk overwegen,
(1)L.uoltTExslvs,Ret-.l,
r/fp-cpecf.Lib.1V.p.78 95.
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2- ofzi
j mi
jde,>poo
rten zullen openen,en boodschapt mi
j ditte Ooetbroek,waarik za1
Ilj
overnachten.
er verscheen den volgenden dag de Burgemeester ovsBla'
r van Nyenelt, maar men ltonde het niet eens worden , en dienzelfden avond vertrok de Bis-

schop, onder bedreiging, dat hi
j zich met de wapenen over den aangedanen hoen
voldoening z0u verschaFen,in arren moedenaarW l
j'k à#
#'Duurntede (1).
Reedsdesanderendaags maakte ht
j zichtotdateinde stri
jdvaardig,en ontbood hulpbenden uit Brahand en Holland. De misnoegden in Utreeltt, den storm ziende

opkomen , wendden zich buiten weten van den Burgemeester vA# svzvExzr , die nog

steedsmetden Bisschop onderhandelde,om bi
jstand totHertogKAREL;en weldra was
de stad, tot schrik en verbazing der vreedzame burgers, van Geldersche bezetting
voorzien. Het graauw geraRkte op de been en plunderde aanstonds de huizen der

voornaamsteGeestelt
jken,welke aan den Bisschop verknochtwaren. Erheerschte eene
vreesscli
jke #erwarring,opschudding en verdeeldheid. VAx wxzvElz'
r moestgedoogen,
15v. dat des nachts met geweld nieuwe Geldersche benden werden binnengelaten, wier

gnd.
st-getal thansvi
jftienhonderd beliep.
mOo
aa

Niemand was zt
jne bezittingen meerzeker, en de

1527 gegoedstelieden namen de vlugt,hetgeen de Geldersche Opperbevelhebber.
in Utrecltt
xxxhrzx vxxMosszx zoo veelmogeljk poogde te beletten (2). Op eene bi
jeenkomst
te Bevermeerd,trachtten de Overi
jsselsche afgevaardigden vruchtelooseene verzoening
tusschen den Bisschop en de Utrechtsche opstandelingen te bewerken , die thans zelve
ovcr het binnenlaten der Gelderschen , onderling verdeeld waren. Om Utreeltt den

toevoerafte snjden,liet uzwnzlxm van #:#-6r:x ,nietbi
j magte,de stad met geweld
te bedwingen ,aan de F lcrê een blokhuis opwerpen,welks bezetting het omliggende

land aiiep, de,kloosters op brandschatting stelde en den buitnaar W l
j'k :fj Duurœred: voerde. De Gelderschen in Utreoh,t bleven haar in dit opzigt niets schuldig ,en
hetlneder-stzchtwerd door degenen , welkehet moesten beschermen , een tnoneel van

nameloozenjammeren ellende (3).
De Hertog van Gelre, welke geene gelegenheid verzuimde, om zi
jn gezag uitte
breiden, had inmiddels de vjandell
jkheden tegen de Overi
jsselschen voortgezet. Tqn
einde de gemeenschap van Deventer met de Zuiderzee te belemmeren , versterkte

ht
j hetkloosteyte W çl&em , en bevestigde het doorhem overweldigde bolwerk de
Koehurg onder de muren van Kampen ,om den Kampers het stroopen op de F ell4me

tebeletto (1). JAx wzsslyK en xATvxlxzs KSI'ZL, tweeOvert
jsselschen,diehem in
(1)II.VA. ERp,dwxclea.p.103. HourEwslrs,Aer.Ultraject.Lib.lV.p.95,96.
(2)u.ux ER',ânnales.p.103. uoltTExsrrs,Aer. Tllfrcp'ecf.Lib.V.p.97. poxTrs lxrTsavs,
A er.A ustriac.Lib.lX.p.222.

(3)H.vAw ER:,ânnalea.p.103,104. noaTzxslrs,Rer.Ultrqject.Lil).V.p.100-102.
(4)lEklvs,Daventr.lllustr.Lib.111.p.239.
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verschillende oorlogen dapper gediend hadden en zjn vertrouwen bezaten,maakten 1482zich door middelvan een schip met houten sparren beladen ,onder welke kri
jgs- 1528
knechten verborgen lagen, bi
j verrassing meester van Ilaeeelt(1). Genemuzden en
onderscheidene andere Plaatsen of sloten,geraakten insgeli
jksin handen derGelderschen,welke daaruitde Overi
jsselsche steden, bovenalZmol en Zmart&luo , geweldig plaagden (2).
Het geluk bekroonde niet minder des Hertogs poyingen in hetN eder-stzcht d'
an
20 v.

zi
jne wapenen in Overl
jveel. Hi
j bewerkte,dat de vi
jf Kapittelen,deRidderschap eogsten de stad Utrecht hem tot Beschermheer aannamen en zich bi
J' een plegtig Yer-maand.
jgw

drag tegen den Bisschopverbonden,wien zt
j besloten aftezetten en voor vjand de'
:
vaderlandste verklaren.DeverbolgenKerkvoogd trok hierop metvjfhonderd knechten
naar Utrecltt, en legde uit wraak de drie voorsteden in de asch. Spoedig keerde
**
hp
met eene sterkere magtterug, om (1e oproerig0 Stzd to b0dWiDg0D jWelke hi
j in jI
1e4
Vt*rjj
de engte bragt, doch door eene kri
jgslist misleid, weder onverrigterzake verliet.maand.
HertogKARE
'L nameli
jk meldde in eenen voorbcdachten briefaan MAARTEX vAw Rossxx ,
datht
j den volgenden dag bi
j hetopgaan derzon met vierduizend voetknechten en
duizend ruiters aan de Bildt zou verschi
jnen, hem gelaslende, op dienzelfden tt
ymetzi
jn volk de stad te verlaten ,om den argeloozen vi
jand onverwacht,zoovan ach-

teren a1s van voren aan te tasten. Deze brief werd den Bisschop in handen gespeeM
en had de bedoelde uitwerking. De belegeraars, te zwak om zulk een aanval te
weêrstaan , trokken in stilte af. XAAKTZN vAx Rosszx zond hen eene bende Paardenvolk achterna , die boven Zeht met hunne ruiteri
j, welke de achterhoede uitmqakte, handgem een werd. Na een scherp gevecht, keerden de Gelderschen bj
,

hetnaderen van hetvjandelt
jlt voetvolk,naar Utrecht terug. Deze stad,nu geheel
Geldersch , ontving eene versterking van bezetting y en door belofte van nog mœ r
nnderstand zoo in geld a1s in manschap , werd de bevolking , welke eene tweede

Wlegering en hongersnootlTreesde,gerustgesteld (3).
K sschop I1zx1)1tIK was inmiddels over den Af
gx in de B etume getrokken , en met
een ri
jken buit in W ï
J': àf
.7-Duurwtede teruggekeerd. Niet verre van die stad ,

lokten de Gelderschen eenige zjner gewapenden in eene hinderlaag en voerden hen
ge'
vo gen naar U trecltt. Eene onderneming tegen het blokhuis aan d6 Fccrt daarentegen mislukte, deels door de dapperheid der bezetting ,. deels door de muitzucht
der Geldersche knecbten , welke weigerden aan te rallen, z0o lang men het achter-

(1)nnltTExslrs,Aer.Ultraject.Lib.7.p.102k
(2)axvxrs,Darentr.Illuptr.Lib.111.p.238,239.
(3)t.uoaTzsslrs)Rer.Ultraject.Lib.V.p.103=10& x vzl ERp,ay/szlc/e..p.10 ,104.
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1482- stallige loon niet betaalde.XA&ItTEN vAw Itosszx was derhalve genootlzaakt af te trek1528 k

en, en werd onderden spot en hetgejouw des volksin Utrecht ontvangen. Om

den Utrechtschén den toevoer van levensmiddelen uit Hotland te beletten, voorzaj

t1e Bisschop hetslotKreeland aan de F ec/t; van eene sterkere bezetting,terwjldie
van hetblokhuisaan de Fccrl,hetwelk de Gelderschen andermaal vruchteloos belegerd hadden, de omstreken afstroopte en vernielde.

lndien noodlottigen staatvanzaken,beproefde Hertog zAx van Kleef de twistentlen
metelkander te bevredigen. Ht
jbewerkte een wapenstilstand voor eenige dagen,en
op zi
jn aanzoek kwamen te Ileue&en de afgevaardigden 4an den Bisschop, derStaten
26 v. van Overùùsel,en ders
teden Jmer&foort, W ç
jk J/
J'Duuratede en Rhenen met
llerfst- (1e gevojmagtigden des Hertogs van Gelre en der Staten van Utrecltt, na gegeven
lnaand

1527 vri
jgeleide,om over den vrede te onderhandelen bi
jeen. De Opper-deken van Kleef
leidde de vergadering , welke a1s eene regtbank konde beschouwd worden , vdor welke

parti
jen hare bezwaren inbragten en hare handelingen verdedigden. Eenige dagen
waren meermethevig ki
jven, beschuldigen en verontschuldigen, dan met bedaarde
beraadslagingen en overleggingen doorgebragt, toen de zamenkomst eindigde zon-

der ietsbepaaltl te hebben. De Overi
jsselaars evenwel achtten hetdienstig met tle
Gelderschen,terwi
jl hetbestand nog duurde, op hetKoerh'
uh bi
jDeventer in nader
besprek- te treden. Nevens de afgevaardigden des Hertogs verschenen hier ook (1e
zaakgelastigden van den Bisschop. De Gelderschen beweerden , dat geen bestendige

vrede tusschen de beide Vorsten mogeli
jk was, indien niet den Bisschop, zoo a1s
reeds in de vorige vergadering was voorgesteld, een mederegentofbi
j-bisschop,naar
keus van den Hertog van Gelre, werd toegevoegd. De Overi
jsselschen verklaarden
zich hiertegen,dewi
jlmen daardoor allengs onder hetjuk eener vreemde overheersching zou geraken. ))lndien gi
j.dit te voren hadt.laten bliiken,'' washet bitsche
antwoord van den Gelderschen afgevaardigde, )zou geene nieuwe bi
jeenk-omstnoodig
geweestzi
jn. Bedenkt,''voegdehi
j erbi
j,))datz0ogi
jnaderhand,doordewapenen
overwonnen, den vrede begeert, gi
j dien op zwaarder voorwaarden zultmoeten aannemen. Uw Bisschop heeftreedsvele steden en sterkten verloren en is naauweli
jks
in staat, het slot te D uurq
vtede te bewaren. Onze Herlog heeft uwe duimen in den

mond en kan u dri
jven werwaarts hi
j wil.'' Vertoornd en yerontwaardigd vatte de
Burgemeestervan Deventer nu hetwoord op. ))Overùùeel,''zeidehi
j onder anderen, ))is noch zoo verarmd, noch zoo verachteli
jk, datniemand het(1e behulpzame
hand zou toereiken. W i
j zi
jn veeleer gezind,de kansdesoorlogsmanneli
jk te wagen,
dan ons gedwee te onderwerpen; en willen liever onze duimen , dan de geheele hand

en allesopoFeren-''Aan weerszi
jden verbitterd gingdevergadering uiteen. Xen verhaalt, dat toen kort daarna het geheele Stzcht onder het gezag des Keizers geraakt
ivqs,Herlog KAR:L, helhooftlschuddende , zou gezegd hebhen, dat de onberadene
,

.
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tlillfllkking van zi
jn gezantOlrerhetvasthoutlen der duimen,'hem beide hetBoven-11
45
828
en Neder-sticlttuitdehanden gewrongen llad (1).
Zoodra de wapenstilsland ten einde wasgespoed,werd deltri
jg hervat. DeGelderschen,tot wieeene bendebisschoppeli
jlkvoetvolkuithoefdevanwanbetalingwasovergeloopen, brandschatten efvernielden de dorpen om JFl
L)-k /?'
J
.j D utttl-&tede. Daartegen
vielen de Devenlerschen, onder aanvoering der Heeren Bhvxsvslzr en oEsscuER , in

Gelre,maar werden bi
j Zutphen zorgeloos stroopende en rooventle,door de boeren
overvallen, geslagen en met achterlating van alden buit en eenige manschappen , tot

onder de muren hunner stad terug gejaagd. Des Bisschops benden plunderden en
verwoeslten middelerwi
jldeBetttwe. Debezetting van hetslot Gellekom in dellTielermaard nabi
j Hsperelt,vielden vi
jand bi
j hetaftrelklten in den rug, ontnam hem
een gedeelte van den buit en ltapte de gesneuvelden aan stukken , die als zegetee-

kenen uitde venstcrs en op de torens gesloken werden. De Bisschoppeli
jk-en,woedentl over dezen barbaarschen hoon , zwaeren eene bloedige wraak. Aanstonds

werd hetslotbelegerd, meer dan eens hcvig bestormd en eintleli
jk overweldigd. Te
vergeefs smeelkten de dappere verdedigers oln genade; onbarmhartig werden zi
j naar
buiten gesleepten op de li
jlten der gesneuvelden lot den laatsten man vermoord. Na

het plunderen en verbranden van hetslct,trokl
ken tle overwinnaarsnaarJkujk Jt
J
D u'
ttl-stede terug, en vernielden in het voorbi
jgaan hetstelke huisteRenoi
jen aan
den oever der Linge. Op deze naare geraaltte geheel Utreeht in beweging. Dade-

ljk werd een hoop gewapenden naar deLek gezonden, om den vi
jantltlen overtogt
te beletten, doch spoedig weder teruggeroepen, dewi
jlmen in Utreeltt zelfeen geheim verraatlvermoedde. Teen deze vrees i
jdelwasbevonden, trolkeene bende uit,
om hetslotJbkoude te overweldigen,maar moestzich ltri
jgsgevangen geven. XAAP'
rEx vAN sosszx hieltl door gedurige strooptogten de landzaten in onrust, en den-

lkeli
jlkom in do betaling zi
jner benden te voorzien,eischteIlertog KAREI/van(1eStaten
van Utrecht de aanzienli
jlke s0m geldsterug, welke hl
j hun totbestri
jding-tleroorlogskosten ha4 opgeschoten (2).
Bisschop UEXIIRIK , wiens zaken hoe langer z0o meer verliepen , werd in deze benarde omstandigheden door Z)
J*n broeder, den Paltsgraaf I'REDERIK, een onderstand in
manschappen aangeboden. Dit dienstbewijswerd evenwelop bestelzi
jner l'oornaamste

Raatlslieden, well
ke de Keizer door goud en beloften had omgekocht, beleefdelt
jk
van de hand gewezcn en hi
j vermaand, zich vee.
leer in de armen s'an het latlis

(1)I-.HoltTExslt'
s,Rer.Ultraject.Lib.V.p.108 120.
(2)t.uoll'
>r
sslrs,Rer.tr/p'cjecf.Lib.V.p.120,121.
11 I):Es. 3 Srrlc.
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14
18
528 van Ooatenrî
jk tewerpen (.
1). Hetschi
jntechter, dat uEynhllt zelf reeds Yoorlang
tlit voornemen gekoestertl had; immers sinds den aanvang zi
g.ns bestuurs ston(j.jjk
J.ju

vrientlschappeli
jke betrekking en briefwisseling metrsoazsvan fgzzlpzld, 'sKeizers
Kapitein-Generaalin Ilolland (2). Hoe ditook zi
j,hi
j ontbood thansin hetgeheim
vAx EGxoxb op hetslolte Daurstede, openbaarde ofverklaartle hem natler zi
jn besluit omtrent dit punt en verzocht tevens de benoodigtle gelden , om het onbetaaltle
jke ti
jding Onm -ld.
kri
jgsvolk te bevredigen. VAx Eoxolo begafzich mettlezebelangri

tlelli
jk naar Brussel. Wa weinig dagen werd over deze zaalk op eene bi
jeenkomstte
tusschen Bisschop HEXDRIK nevens zi
jne Raden, en Flzowls van EgSlaqtrn.m ond asvoxzs nan Lalaing # Graaf van Iloogatraten en Stadhouder van Rolland ,
1527
,
GERARO MULART en LAURENSDUBLIOUL, de Oostenri
jksche gevolmagtigden,onderhandeld. Er werd bepaaltl t
lat de Landvoogdes den Bisschop toL betaling 4an zi
jn
krl
jgssrollk,zestienduizentlgulden op den vieren twintigsten derloopende Slagtmaantl,
en indien de kri
jg tegen de Geltlerschen voortduurtle, voor de vi
jfvolgende maanden vi
jfen twintigduizend gulden totonderhoud van dtlizend ltnechten, voorschieten
Z0u . Wannc
erdeKeizeritzdien tusschenti
jd metden Koning van F''ankrù'
k vretlc
sloot, z0u hi
j den Bisschop daarin begri
jpen en hem in hetbezitvan Utrecltt,Han.
1t:;îr. Sehoonl
toven

J.:llen andere stetlen, welke de Geldcrschen in weerwilvan hetbestand overweldigd

haddcn, trachten te hersLellen. Xogt binnen dien ti
jd geen vrede getroffen worden
en deltri
jg metGelre voortduren,dan zou deIzandvoogtles,na de bepaaldevt
jfmaanden, den Bisschop de benootligde hulp verstreklken, terwi
jldeKeizer de goederen
derUtrechtenaars, in zt
jn gebietlgelegen,als verbeurd verklaard zou hotltlen,tottle
oorlog geëindigd was.HENORIK van .
#:t)kren deed daartegen afstand aan den Keizer

en zi
jnenakomelingen van al devaste (temporale)goederen van hetbisdom , totti
jtl
en wi
jle de voorgeschoten gelden terug gegeven waren, en zou hiertoe de inwilliging
van tlen Paus pogea te verwerven. W ederzi
jtls kwamen de Keizer en de Bisschop
overeen , buiten ellkanders medeweten en toestemming geen verdrag met de Utrech-

tenaarsofGelderschen te sluilen,en bi
j eenen vi
jandeli
jkcn aanvalvan buiten,beider
steden, sloten en sterkten voorelkander open te houden. Eindeli
jk belooftle nog de
Bisschop, het Stgkht zoo wel aan deze a1s aan gene zi
jde van den IJ&&el, nlch
geheel, noch bl
j gedeelten over te geven ofafte staan,dan aan dengenen,welken
tleKeizerzotlaanwi
jzen (3).
(1)r.Illlr>:
sslvs, Ilet'. F/frcjecf. Lib.V. p. 121, 123. vAN CORTGEEN, Stichtsche cleyne
Cltron.b1.66.

(2)t.uoRTxxslrs,Rer.Lllrcpecf.Lib.VI.p.123.
(3)IletTractaatrcn Scltoonhoven, in oaoT'sArcltief mnnr de Kerk- eAl Mzkveldl. Gezc/l.
r. Utt..D.1.St.lI.b1.17- 23.
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Daags te voren was de slad Rltenen van de Gelderscben door s'erraad ingenom en.1482-

ethuisTer Jz/rz-l geraakte bt
j verdrag in hun bezit, en weldra volgden ook de

1528

sloten Ter E em , ayzzz:rpzw :gz en onderscheitlene anderc , zoodat genoegzaam al tle

stetlen en sterkten van hetNeder-stçeltt zich in 'svi
jands handen bevonden. Dit
echter ontmoedigde geenszins den Bisschop, eenen aanval tegen Utreeltt zelf te be-

proeven,terwi
jlxw&.ltvy:x vax sosszx zich eltlersophield en de Geltlersche bezetting
slechts uit een vaandel voetknechten en eenige ruiters bestond. Door verstandhouding
met een deel burgers, wasin de slecht bewaakte stad des nachts reeds cen gedeelte
van zi
jn volk langs vcrborgen wegen binnengeraakt, toen het wapengekletter
der indringcnden alles in beweging en in het geweer bragt. Er ontstond een
ver&voed gevecht, rnaar de aanvallers moesten eindeli
jk onder ecnen hevigen 14v.
kogel:egen uit de torens en van de wallen aftrekken. ssrrecdaardig werdcn nu svin-

terna.

zoo wel geesteli
jke als wereldli
jke personen, die men van deelneming in het ver- 1527
raad vermoedde, vervolgd en mishandeld. De toestand des Bisschops verd steeds

meer en meerhagcheli
jk. De stad Jmersfoort, op welke llàjzijn laatslcn stcun
vestigde

die zich nOg niet m et de Geltlerschen en Utrechtschen vereenigd
ecne twi
jfelachtige houding aan. Het slot te D ultratede, de eenige

had, nam
plaats,welke bj in t1e daad had overgehouden, wasvan alle zi
jtlen door s'ijandeli
jlke
benden ingesloten(1). ln hetBoren-stlchtwaren intusschen genoegzaam allesterkten en steden , uitgezonderd D eventer, Kampen en Zmol, in de magtder Gelder-

schen geraakt. Vruchteloos hadden de Staten van Overjjùsel getracht, met den
Hertog van Gelrein minneli
jke schikking te treden. Naar mate zi
j zich toegeefli
jker
hadden betoond, waren zi
jne eischen grooter en gestrenger geworden, tot zt
j ten
einde raad en geduld , alle onderhandeling afgebrok-en en besloten hadden , geweld
metgeweld te keeren. Doch te zwak tegenovcr de Geldersche magt en ongelukltig
in launne eerste onderneming, een aanslag op het versterkte ltlooster te M'zndesem ,
was bun geen ander redmiddel overgebleven , om zich van de Geldersche overheersching te ontslaan , dan even als de Bisschop , toevlugtbi
j den Keizerte zoekena Tot
dat einde waren de geheimschri
-j
vers der drie groote steden naarSehoonhoven ge-

zonden, om de raadplegingen bi
j te wonen. Hier echter was men slechts overeengekomen , in de volgende maand te Kampen natler met elkander te onder-

bandelen (2). Op den bepaalden dag verschenen aldaar de afgevaardigden van
Overk
je&el, en yxaohls van Egmond met den Stadbouder van Friesland,scuxxx
(1)uohTxwslrs,ller.Ultrajeot.Lib.V.p.125-130.
(2)Mxvxvs, Daventr.llll*str. p.243,244. Over%
j&selnche 6W,-ozl.bl.475 izzprsBwlt'sAnal.cf.r
l'.II.

.
-

-

.

1482--van Fttl
//czllzfr,j
jl
a, aan het hooftl der Kcizerli
jl
ke gevolmagtigden. Xaar dewi
1,
528 deze laatstc onverwrikt op de aanneming van hunnen lleester, als llertog Aa
,yj pra.

hand en Graafvan Holland, tot Erfheer van Overù*sael, onder toestemming van
lden , den
tlen Bisschop , aandrongen ; cn (le afgevaartligden van dat gewestin last hat
Keizer de verkiezing van hunnenLant
lsheeren alle voordeelen,de heerschappi
juitge-

zonderd, in tewilligen, z0o scheiddemen onverrigterzake vaneen (1). De onderhandeling werd in hetbegin desvolgenden jaafsdoor de wederzi
jdsche afgevaardigden
hervat en toen eene overeenkomstgesloten. De Staten van Overl
jsselDamen daarbi
j
1 v.
Lo
uw-den Keizer,ingevolge den vorigen eisch,totErfheer aan,onder betjkug, gathi
j hicr'nznnd toe 'sPausen goedkeuring z0u verwerven, of hen anders zoowel tegen lletOpperlaoofd
1528

(.
lerKerk alstegen elken vi
jand beschermen;ook z0u lli
J'geen s'rede mettlen Hertog
van Gell-eaangaan, vöör de landen en plaatsen, welke van Overùùeel waren afgescheurd, daarmede weder vereenigd en de ingezctenen in hel ongestoord bezithunner

goederen,in Gelre gelegen, hersteld waren. Alhunnc vri
jheden,gewoonten ,voorregten en bezittingen zouden ongeschonden bli
jven ;zi
j zouden alleen veor hun gewonen regter te regtgesteld, en nietboven hun Vermogen belastWorden. DeRidderschap
en steden zouden , onder goedkeuring des Keizers of diens Stadhoutler, de schattingen
naar oud gebruik heflkn. Behalve nog eenige andere punten , zouden tle steden,
welke verscheidene voorregten en vri
jhedenvan de Keizers onlvangen hadden,nimmer

genoodzaaktwordcn ietstegen den ti
jdeli
jlten Kcizerteondernemen (2).
Ondertusschen duurden de vi
jandeli
jkheden van en tegcn den Hertog van Gelt-e,
ondanks het wïnterjaargeti
jde, vernielend voort. Na het stillen van een naisnoegen
onder de bezetting van Utreeht uit wanbetaling ontsproten , beproefden eenige Gelderschen een aanslag op Schoonhoven, welke mislukte even a1s de aanval der De-

venterschen op Dl-epenheI-m (3). De Hollanders versterkten hunne grensvestingen,
en den Bisschop werd op eene bi
jeenkomstmct(teKeizerljke gevolmagtigden tebot.dg-eeltt,alwaarzichde afgevaardigdenvanOver,
Ll's&elinsgeli
t
jksbevonden,een gewapendc
ondersland door den Keizer toegezegd. Daarentegen bekrachtigde HEXDRIK van Wé?
f
g
:':-

l-en ,onder inwachting der Pauselt
jke goedkeuring,den afsland van hetBoeen-stl
'eht
cn ontsloeg (
leOverjsselaarsschrifteli
jltvan den eed hem gedaan,sleclatshctgeesteli
jk
regtsgebiedvoorzichen zi
jne opvolgersbehoudende.Hl
jbeloofde tevcnsvan hetgeheele
(1)I'rrzxoouF,0bs.J?zr.Unir.T.17 in Jppendice,p.360,aangehaald in den Tegenîroordlgen Staat'
tCc?zOrez-i
jssel,D.1.St.1.b1.184,185.
(2)novxcu vwwpzpssoRzcuT,Analecta Bel
g. 3'.111. p.7 13. Vgl.Iltl
kl'Esslrs,Ile1-.Lr/&*/
#.
lzib. Vl. p. 131, cn TE wakl'Elt, k'
aderl. Il'
ist. D.lI. b1. 256.

(3)noll'
Esslrs,ller.L'lfrtp-.Lib.VI.p.132 1.
'
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bisdom ten bchoeve des Keizers binnen het 3-aar af te zien tecen eene vercoeding 1482=
1528
van tlertigduizend gulden, terwi
g.l bi
l. A'oer den afstand van het Boven-sticltt een jz
x.
'
Jaargeld van drie duizend gulden zou genieten , zoolang hem de Keizer geene meer Sprokkelm.

voortleelîge betrelkking verschafthad;hiertegen moesthi
j den Overi
jsselschen de tien- 1528
tluizentl gulden kwi
jtschelden, welke lli
j hun ter bestri
jding tler oorlogskosten had
voorgeschoten. Onder de overige bepalingen dezer overeenkomst was, dat de Keizer
noch de Bisschop buiten elkanders toestemming m et den Hertog van Gelre of de

Utrechtschen vredezou sluiten (1).
rerstond ontvingen Fsoals van Egm ond. den Graaf van Ilennenberg en scuElw
f
den last, zestienduizcnd voetknechtcn en twaalfhonderd ruiters zoo spoedig mogeli
jk bi
jeen te brengen. Ondertusscheu werden in Utreeht allen , wellke uit Yrees
voorden kri
jg in stilte de stad ontweken Waren9 openli
jlkingedaagtlen bj gebrelte
.

daarvan,met tienjarige ballingschap en zware geldboete bedreigd. Er werd voor den
tt
jd vanzesmaanden ,ell
ke Vrt
jdag tot eenen bid- en vastdag bepaald,opdatde kri
jg
gelukkig mogt slagen. Maar het heerschende geldgebrelt gaf hiertoe weinig hoop.

De ruiteri
j eischte op morrenden toon vi
jfmaantlen aehterstallige soldi
j, en ltonde
niet dan m et mocite gestild worden ; oolt lteerden de uitgewekenen niel terug.

De Hertog benoemde een nieuw stedeli
jlt bestuur en bezette de dorpen aan de
Lek, om den Bisschop bi
j de terugreis van Dordreeht op te vangen, die echbehouden te W i
l'k Jï
J-Duuratede aankwam. Onderrigt van de groote ltri
jgstoerustingen der Oostenri
jkers, versterkte hi
j zi
jne heirmagtdoor eene nieuwe ligting,
vermaande de steden en sterkten tot waalkzaamheid, en voorzag haar van leeftogt.
Gebiedend werden deze maatregelen gevorderd , sinds scuzxx , dien de Keizer

totstadhoudervan Overi
jnnelhad aangesleld, naarden llsselkantmetecne aanzienwa
ar
door de Gelderschen van alle zi
li
jl
ke magt oprukte,
jden ten W esten door de
Hollanders,tenOosten doordeOverl
jsselsclaen ,en ten Zuiden door'sBisschopsbenden,
bedreigtl werden. In Utreeltt heerschte de grootste 'verslagenheid. Yelen begaven

zich uitvrees voorden opkomenden storm naar elders, weshalve zi
j voor overloopers
en vi
janden des vaderlandsvcrklaard, en hunne huizen engoederenden kri
jgskneckten
ten beste gegeven wertlen. De llerlog A'an Gelre voorzag de stad van levensmidde-

len, k-ri
jgsbehoeften en eene versterlking van manschappen (2). Hi
j lietdoorden
Graafvan Aleurs de omstreken van Jmernfoort en dc bezittingen der bisschopsge-

(1) Tractaatrc'zDordrecht,in DtlllT'sHrcltie
f r.Kerk.e?I lkkreldl.Gcdcâ.r. è.
7&-.D.1.
St.1I.L1. 23- 30.

(2)IloRrExslrs,Acr.Ultraj.Lib.VI.p.135,136.

.
yu
r$
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1482- zinden verwoesten, hetgeen slechts strekte , om den haatder landlieden tegen de
1528

Gelderschen en hunneheerschappi
jhevigerteontvonken (1).
Ten einde de Oostenri
jk-ers te voorkomen cn tevens de wraak der UlrechtscbeGeestelt
qkheid en Ridderschap op den Raad van Ilolland te bevredigen, welke naar de

bewindvoering over hetStioltt streefde en de leer van XZITTHER , in spi
jt van de
l:evelen des Keizers, zoo in hetgeheim a1s in het openbaar ondersteunde. werd vA>
RosszM , thans tot Veldmaarschalk van Gelre verheven , de uitvoering van een slout
wapenfeit opgedragen. Xet twee duizend voetkneclzten en twee honderd ruiters, naar

ant
lcren metslechts dertienhonderd man kl hetgeheel, verzeltlvan eenigeUtrechtsche

burgers, trok l
aî
j onderKeizerli
jke banieren om minder achterdocht te verwekken,
in allerjlvoorbi
j M ontfoort en W oerden den Rjnkant langs naar den Haag. De
bezetting 4an Leiden liet hcm , tegçn haren wil, op hooger lastongestoord roor-

bi
jtreltken; hetgeen later bj eenigen het vermoeden opwekte, dat t1e togt der
Gelderschen mel voorkennis der Landvoogdes geschied was, om bi
j de Staten van
Holland eene geldleening ter bestrt
jding der oorlogskosten doorte dri
jven , waarin
men aarzelde te bewilligen. Ongehindçrd rukte MAXRTZN vAx RossE3x door het dorp

Foorseltoten, waar hj een paar boerenwoningen in brand slak, naarA'
J'J'ZPJ-i-en
voor het Haagsche bosclz, ontroltle hier de Geldersche vanen en viel onder het

geschreeuw van Gelre/ Gelre.
/ te geli
jk aan drie kanten den Haag aan. Elk nanz
(1Ar. in de grootste verwarring de vlugt, meestnaarD elft) velen zelfsveroorloofden zich
Lente-den ti
jd niet, iets met zich te nemen of te bergen. Het Hof van Holland werd
m152
aand
8 verm eesterd, doch niet geplunderd. Behalve de huizen door Edelen van Geldersche

afl
komstofgezindheid bewoopd, bleven weinig woningen hiervan bevri
jd. Hetverbranden van den Haag moest voor twintig dllizend gulden afgekocht worden. Na het

plegen van de grofste buitensporigheden, keerden de Gelderschen met (le gi
jzelaars
en den buitlangsdenzelfden weg naar Utrecht terug, de dorpen, wellte zi
j doortroklken , zware brandschattingen afpersende. Zegepralend toog vAx RossEx Utreeht

binnen. De roof wertl onder den llertog en het kri
jgsvolk verdeeld; dcn burgers
daartegen eene nieuwe schatting afgedwongen, hetgeen zoo wel bj tlen adelals de
gemeente het hoogste misnoegen verwekte (2).
Inmitldelswas de SLadhouder scuExK in Ot3eril'
&eel gekomen, de schans de Koe(1)posTwxrs,Hist.Gelr.Lib.XI.p.744.
(2)Brief élc?& den Proostrc?zKuilenburg ccn zi
jn broeder,diezich metux Rosszx in
den S tllg bevond, te vinden acllter A. srRzcK's vertaling van IloRTEwsxvs werk , 's Grarenltage,

1625. zyowTrs Il>:rTElrs, ller. Austriac. Lib.lX.p.224. HoaTsxsxrs, Aer. Ultraj. Lib.VI.
p.136-140. I'
oxTAyvs,Hi&t.Gelr.Lib.XI.p.745. Zie hiervoor bl.307.
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bttrg nabi
j Kampen stormenderhand door hem bemagtigd en de bezetting over de1415
828
kling gejaagd. Hierop had hi
j, a1s vertegenweordiger van zi
jnen Xcester, op den
derdcn van tentemaand de inhuldiging te Kampen, daarna te D eventer en toen

te z'
rol ontvangen, waarbl
j dc stalen den Keizer trouw zwoeren en scuss.
#an zi
jne zi
jde, de onderhouding des verdrags beëedigde. De sterkte te JF,
ilsenn
over den IJ&ael, Genem ug-den e)l Zwartelug-e werden aan de Gelderschen olltno-

men. Ilaeselt moest zich na eene allerhardnekkigste verdedlging bi
j vertlrag aall
scuEllt overgeven. 'sKeizers onvoorwaardeli
jlte vergiflknis-toezegging em dien ti
jtl
uitgevaardigd aan allen, tlie zich van de.oproerigen afzonderden en zi
jne genade
zochten , miste niet hare werking. Velen onderwierpen zich , en Hertog KARIIZ,

door t1e Oostenrjkers en Bisschoppeli
jken elders bezig gehouden , was genoodzaakt
van het heroveren :an Onerl
j&eel af te zien. Hi
j trok zi
jn Tolk uit de slerkten
Morgen&ter, Jl te na, Kç
jk ïx depot, Nzè'
nheek en W zlpe, M'elke Deventer
geweldig benaauwd hadtlen en nu t0t den grond vernield wertlen. Uit de steencn
van de M orgeneter, werd eerlang de waag op den Brink te beventer opgetrokken ,

en tnt schimpende nagedachtenis aan weêrzi
jde der rnuren een morgenster en een

hoofd,in eenen potki
jkende,gesteld (1).
Het plunderen van den Haag llad de Staten van Ilolland aangespoord ,

last tler Landvoogdes drie duizentl voetknechten en vi
jthouderb ruiters bi
jeen
brengen. De stroomen en zeegaten werden met greole en kleine oorlogscllcpen
bezct, de landlieden zoo welals de poorters van wapenen voorzien, en met eenige
Brabandsche steden overeenkomsten ter beveiliging van den handel aangegaan. Bi
j

de Hollandsche kri
jgsmagt voegde zich die der Brabanders en zccr waarschi
jnli
jl
t
Het
o
pper
be
v
el
ov
cr
di
t
ver
ee
ni
gd
l
e
ger
,
het
&
v
el
k
ook eene Keizerli
jl
te bende.
uit acht- ofnegenduizend voctknechtcn en vi
jftien honderd ruitcrs za1 bestaan hebben, werd aan rsoals van féwwzpzl# opgedragen (2). De Bissclloppeli
jkcn vielen
op bet berigt, dat vAw aossEx naar de Zdrdzlz
ttl/lt/:x was opgerultt, roovende en

verwoestende in de W:rzêzpc. De Geldersche veldheer, die zicll nog nabi
j Zutphet
bevond, keerde onmitldelli
jk terug en behaalde te Ilaaften osrerllen eene volkomen
overwinning. De Amsterdammers, welltelaetslotte Aliidreeltt, eene voorraadplaat:
derUtrechtschen,naauw insloten,doordezemare verschrikt, llraken in alleri
jl het
beleg op (3). Deomstreken van Utreclttwerden z0o weldoor deGeldersche bezet(1)'olTrsllErTEhrs,Rer.Wv4frïcc.Lib.lX.p.224,225. IloltTElslrs,Rer.Ultraj.Lib.VI.
p. 142, 145.Lib. VIl. p. 151. nEvzrs, D arentr.lllustr. Lib.111. p. 244- 246.

(2)àza: v.o.GoEs,Regist.d.Dagr.D.1.bl.130- 185. Ygl.Lier&'
oer,bl.307.
(3)HoltTEwslrs,Aer.Ultraject.Lib.YI.p.142,143.
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1482- ting als door de Hollanders geteisterd , (1e ltloosters, molens en boerenwoningcn in de
1528
t
l
de aederen weggeraaf

asch geleg , en g
tl. In de stad zclve heerschte hetni
jpendste
gebrelk,dewl
jl doorhetgeheeleStzellt verboden was,Op verbetzrte van li
jfen goed,
levensmidtlelen derwaarts te voeren. Gewapenderhand werd uit Rhenen , door de

Geltlerschen bezet,na en dan indedringendstebehoeftc voorzien(1). Ovet'à)-eselAl'
as
bi
jna geheelin de magt desKeizers,enOostenri
jltsche bcnden bestookten hetNederSticht. Doch naar mate de gevaren stegen , scl
aeen dc stoutheid van Hertog KAREL

1r;Ar. te stijgen, llj verklaarde uExohlK van s:'
J'crczz vervallen van den bissclaoppeli
jken
1528 zeel,en op zi
jn bevel kozen de Staten, te Utreeltt bi
jeengekomen,I'IAEIIERIK,

B1Oei'''. t

Graaf van B zeltellingen en Kanonik te Keulen , naar oudergewoonte en met de ge-

bruilkeli
jke plegtigheden totBisschop van Utreeht. Den volgenden dag werden brieven
naarJmersfoort en Deoenter gezonden,hen uitnoodigende,metde Staten van het
Neder-stzch,t eene li
jn te trekken, den nieuwen Kerkvoogd in zi
jne waardigheid te
erltennen , en den Hertog van Gelre tot Erf-beschermheer van het Stzeht aan te

nemen. Xen vondgeen gehoor en de Overi
jsselschen inzonderheid,wezen hetvoorstel
metverachting af(2). Bisschop uxxnnxK betuigde in den Raad te Amer.
kfoort den
burgerszi
jn dank voor de hem bewezen trouw , verklarende dat de heerschzucht en
de overmagt tles Hertogs van Gelre alleen hem get
lwongen hadden , den Keizer om

bi
jstand te verzoeken;tevensNerzelterende,nimmer te zullen gedoogen, hoe heto0k
metden kri
jg mogt alloopen, dat hunne vri
jheden en voorregten door iemand geschonden of verminderd wierden. De regering van Utreeh,
t daartegcn, liet zijne
wapenschilden afwerpen en zi
jn naam van de rolle wegwisschen. Beduchtvooreen
beleg,nam zi
j de vereischte maatregelen van voorzorg. De wachten werdenversterlkt9
(le geesteli
jlte gestichten en woningen om de stad verbrantl, op datde vt
jand er zicll
nietin znu nestelen ,en de boomen gekapt, welke hetbespieden van zt
ljne bewegilw
gen belemmertlen. Op de wederzi
jdsche strooptogten geraakte men diltwerf handgemeen,maar kwam niettoteen beslissenclgevecht(3).
Eerstin den voorzom er, na het

van Ilaeeelt trok FLoltls van Egm ond

gaan
B2
lo7eivll.l.m et zi
jne k-ri
jgsmagtvan de Lek opOs,'er
langs Utreclkt cn viel na het vermeesteren van
##
het slotde E em , in de F :îu'
t/l:, alwaar t
1e benden van scnEwl
c zich met de ZIJ
n0
13 v. vereenigden. Xen sloeg het beleg voor Ilattem , welk na een dapperen tegen-

Zom er1tpaaltfl.

(1)II.v.Eltp,Annales,p.104- 107.
(2)I
loRTExsl'
rs, 1le1.. Ultrqject. Lib. VI. p. 143,144. stlcllrEllfonsT, Geld. Gesch. l). .
:.
1.
b1. 401.

(3)lloRrExslrs,Re1. L/f/ert
yect.Lib.571.p.146 148.
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stand bi
j verdrag overging. E îszzz.
g volgde,op raad van Hertog KAREL zelven,en1482.
ontvingen Oostenri
jksche bezetting. Hardermùk
viel insgeli
l.ks uog 1528

beide plaatsen

vöôr het einde der maand ,na eene geweltlige bestorming, in handen van zoxoxn.
De Bisschop had zich inmiddels van het slotLeeuwendaal,tusschen R henen en het

huis Ter Spref', meester gemaakt; een verraderlt
jke aanslag der Gelderschen oI)
Amerefoortwasmislukt(1).
Het berigt dezer tegenspoeden , verhoogtle in Utreeht de steetls heerschende oneenigheid. De Bisschopsgezinzen staken het hooftl stouter op, de bewerkers van den

oorlog werden in volltsliedjes beschimpt, en de voornaamste van hen, nevens
eenige aanzienlt
jke burgers, verlieten tlestad, welke door hetonbetaalde krt
jgsvolk
met plundering bedreigd werd. De stedevoogd van Utreeht, de Graaf van M eure,

riep de Kanoniken bi
jeen,wien hi
jhetgrootgevaarwaarin destad verkeerde,nadrukkeli
jlk voorstelde metde vermaning, datzi
j in hetgeldgebrelkzouden voorzien.
En toen zt
j hun onvermogen te kennen gaven, zagen zij,om erger te voorltomen,
zich genoodzaalkt, de gouden en zilveren kerksieraden af te staan ,van welke onmid-

delli
jk geld gelnunt werd. Dit bovenal bragt de Gelderschen in haatbi
j hetvolk.
'sBisschops aanhangers werd hierdoor een beter uitzigt geopentl, hunnen Heer in het

bezit der stad te berstellen, te meer dewi
jlo0k de moed en waakzaamheid derbezetting aanmerkeljk veriaauwd waren,en eene bende Geldersche ruiters,totversterking naar Utrecht afgezonden , door de Amersfoorderswasopgeligt. Zj vermaanden
den Bisschop,zi
jne komstte bespoedigen en bewerltten,dathem de slechtbewaakte
W ittevrouwenpoort zou geopend wortlen. Op den bepaalden dag zond derhalve

usxohxlt van .
#:t)-eren zi
jn kri
jgsvolk metvierhonderd vri
jwillige burgersuitJmerefoort, welke door eenige Utrechtsche ballingen werden aangevoerd en op een
afgesproken teeken in den vroegen morgen in stilte Utreeht binnentrokken , terwi
jl
de zorgelooze bezetting in diepen slaap lag. W eldra echter was de geheele stad in 1 v.
b
llooim .

eweging. Op de Neude geraakten de Gelderschen metde Bisschoppelt
jlten handge- jgzy

meen , welke laatste na een scherp gevecht meester van de plaats bleven. De Graaf

van M eurs, die zich in de nabi
jzt
jnde poortversterkthad,werd na dapperen tegenstand genoodzaakt te wi
jken. Ondertusschen was wlLrzx TURK met een vaandel
knechten uit D uuretede,insgeli
jks binnengedrongen. Eenige Gelderschen vlugtten
hierop in het Bisschops Hof, om zich pldaar tegen het geweld en den aanloop te
verschansen ; de overigen werden door de Bisschoppeli
qj
ken en zamengezworenen,

(1)uoaTExslrs,Iler.F/frc-jec/.Lib.VI.p.149,150. Lib.VII. p.152,153. v.Elkp,zbtnav/rz
/
rcr. Lib.IX.p.225. scpBzssERT, Beschr. 1?. ïlardet.lo.
les,p.107. z'owrrsuscTznl;s,Iler.W k4t
D.II.bl.64.

11 DSEL. 3 STUK.

A L G E )1E E N E G E S C 111E D E N 1S

-w

14
28 (lie hen in ruiteri
j en voetvolk overtrogen, uitde straten verdreven Van alle zi
18
52
jtlen
tl()or aandringende vi
janden ingesloten en door de burgers verlalen , namen zi
j het
lnoedig besluit, nog eene laatste poging te beproeven Ii
j verdeeltlen zich in drie
lloopen; de eene, vierhont
lertl man sterk , ging op de Outle Grachtden vi
jand te
.

.

keer; de andere bezette het sterlte gebouw , laet Keizerrv.'k geheeten , 55'elk op

Neudeuitzag,en de derde bleefop hetHofbi
j hetgeschut. MaardeAmersfoortlers,
lzoewelheviguithethuisKeizerl-i
jkbeschoten,dwollgenspoedigdeverdetligerszichover
te geven;en-lkortdaarna moesten de Gelclersclaen hun geschutbi
jt1eNeude,deAvi
jlhet
lkruitl tloor den regen onbruilkbaar was geworden, yerlaten en naar (lc Ganzem arkt
rugtreltlten. Hier rultten de lmersfoorders in twce aftleelingen OP hen aan. Een G0tleelte trok naar de Bakkersbrug,om het Hofte bemagtigen,terwi
jlde overigen 0P

llen vi
jand instormtlen. De bisschoppeli
jke ruiters, die tloor de Geltlersche gcletleren
m oordende heent
lrongen, maaktcn hier een einde aan den bloedigen stri
jd. Het
gevccht werd op de Vischmarkt m et denzelftlcn uitslag voor de Gelderschen hervat,
die nu naardeTolsteegpoortaft
roklten. Hierboden hun deBissehollpelt
jken,welke llet
Hof hadtlen verlaten,op nieuw den slag aan; zi
j wcrden andermaalgeslagen en velen
onder het vlugten doorstolten. De overste w lI,x,Ex van t'
i:zzz en tle hopman ooBsEI,-

STEEX,tliede burgcrs van kkrg
e
j-k 5#
@-D'zfurq
vz/
slc in llt!t geveclltin tlc Bettt/c:mishandeltl hadden , wcrtlen uit bloetlwraak tcrstond ncêrgesabeld , ofschoon zi
j hun leven
A'oor grnot geltl wilden koopen. De W ittevrouAvenpoort, wellte dc Gelderschen het
langstc bezct llielden , wcrtl tloor het geweltl van laet geschut lot de overgasre genoodzaaltt.
Vreesseli
jk was het lot der overheerde stad. Drie dagen achtereen werd zi
j den

woedent
len ballingen en uitgewekenen pri
jsgegeVen. Xen had afgekontligtl, datclk
die zich voor overlast wilde hoeden , lzet wapenschild des Bisschops moest uithangen,

ofzi
jn naam op de tleur sehri
jven. Ditverhinderde echter geenszins,datnietalleen
de huizcn der eerste onruststokers geplunderd wertlen , maar oolk tle woningen van

hen,welke naderhantleenig ambtbcklcetlhadtlen,cn vanveleaanzienlt
jkelieden,tlio
getracht hadden den vrede te bcwcrken , maar niet ten gevalle van den Bisschop uitde
stad gewelten waren. De rampzalige bewoners zochten hun heil in de vlugt. Honderd Geldersche voetknechten werden uit hunne schuilplaatsen geslecpt,en meer dan
veertig van hen in koelen bloedc doorstoken. De onmenscheli
jke wraak bepaalde
ges
ne
uv
el
den
wer
t
l
e
n
aa
n
s
t
ukken
gescheurd. W ie
zich nietbi
j de levenden,zelfs
eenen Gelderschgezinde eene schuilplaats of hulp verleende, werd aan ll
jfen geetl
..

gestraft,en deaanbrengerrjkell
jk beloond.Hierdoor geraakten vele aanzienli
jkegeesteli
jke en wereldli
jlte personeninhechtenis,bovenal degenen ,svelke den aanhang van
sovr
rzsB.
slzcll hadden tegengewerkt, ofschoon zi
j ook naderhand van gevoelen waren
v.

4
twam Bisschop UENDRIK in Utrecltt, niet a1s een Vorst tles Vretles,
Hooim. yerantlertl, Xu l
1528

n E S V ADE R L A N D S.
maar om zijne wraakzucht te koelen,

;3G3

Na het houden van een dankdag om het ver- 14821528

overen der stad, we rd hem op de Neude door de geheeIe gemeenle hulde, trouw cn ()
onbepaalde gehoorzaamheid gczworcn.

Kort daarna werden de schout

GOVERT

Y.

KONI~G Hooim,
1528

en eenige voorname gevangenen op de Beestenmarkt 9 zonder aanklagte of verhoor ,

alleen op

vermoeden ,

dat

gewecst waren , onthaIsd.

zg dc voornaarnste aunstokers der verlodene

0pl'oeren

De rompen lagen tot aan den avond openlijk ten toon,

toen na veel smeeken en tegen groot geld, den hlocdverwantcn vergund werd , hen
tel' aarde te bestellen.

'Veinig dagen later vielen op dezelfde plaals en op dezelfde 15. Y.
HOOllll.

,vijze nieuwe slagtoffers van 's Bissehops wraak,

De Opperdcken

l\IELIS

oan N {je'velt ,

die eenige dagen verrnomd in de o~streken ellendig had rondgczworven , behield op
voorspraak van

GERRIT

van roorst, door wiens beleid hoofdzakclijk Ut rech c in de

magt des Bisschops geraakt was , het leven,

'I'wee geringe hurgers, maar die in dezc

beroerten groot waren geworden, en welke men na lang zoeken in ecn mesthoop
dekte, werden daarentegen zonder vorm van regtsgeding nedergestooten.

011t-

De Graaf

van Meurs, die te midden van het gewoel veilig uit de stad geraakt was , werd
door de .hooren aan de recltt

herkend

cn

teruggebragt,

doch

na het sluiten

van den vrerle met twce in hechtenis genomen Geldersehe Raadsheeren ontslagcn.

Bisschop

HENDRIK

nam

eenige

aanzienlijke gevangenen

met zieh naar

"7ij

I, b!'j

in den Rijnstroom Iiet

Duurstede ,

van

verdrinken.

Slcchts een keizerlijk bevel , alle verdere wrccdheid te staken, daar

welke

hij

Cl'

twce

in ledercn zakk en

men reeds genoeg gemoord had, konde te naauwernood de overigen , die nog teu
getale van twintig in de ijzers zuchtten , voor een gclijk lot hchocden.
VON

AFSTEM:,

WOLFGANG-

een norsch en bloeddorstig mensch, op wiens raad de Bisschop door zoo

vele onmenscheljjkheden zijn naam en stand geschandvlekt had , werd stedehouder in

U treclü;

Nevens hern werden aan zekeren

HENDRIK. VAN HEUSDEN

HENDRIK

VERBURG ,

TEUNIS BAFL.~ND

en

de rust en de veiligheid der hurgers tegen het haldadig lirijgs-

"Volk, en de bewaking der stad toevertrouwd , alwaar de Vroedschap en Raad, na hct
gevangennemen der Burgemeesters , v1'ijwillig hunne betrekking hadden nedergelegd (1).

Op de tijding van den val van U'treolü , hadden de Geldersehen Rhenen in allen
Dezelfde schrik beving ook de bezelting van Wageningen, welke
zieh op eervolle voorwaarden aan den Bisschop onderwierp. FLORIS van E gm,o'lld
sloeg het beleg voor de stad Tiel, die zieh moedig verdedigde. De Geldersehen

spoed verlaten,

stroopten ondertusschen in het gebied van Amersfoort, waardoor de stad in 1'ep en
roer geraakte.

Doch toen men uit een gevangcn verspieder vernam , dat hun getal

(1) HORTENSIUS, Rer. llltra}. Llb. VIf. P: 153-160.
\'. X. p. 225, 226. II. T. ERP ~ Annoles , p. 107, 108.

}'ONTUS HEUTERUS,

Re1' ...rlustriac.

Lih. IX.

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

1482- gerin: was, rukten de burgersuit en versloegen hen in eene scllermutseling nabi
j
1528 Iloevel
-aken) slechts weinigen ontkwamen door de vlugt. Xiddelerwi
.l zond de
l

Lantlvoogdes XARGARETIIA van Oostenrç
@jk den stadhoutler vAx HOOOSTRATEN, tlen
Heer van Jeeendel
ft en zoosT sAsBov'
r, leden van den Raad van Holland,nevens
den Opperrentmeester vlxcsx'
r cohxzrlsszx naar Utreeht, om de hooge Geeslelt
jkheid, of de vi
jf Kapittels,metde overeenlkomsten tusschen den Keizer en den Bisschop aangegaan , bekend te maken. VA.w HooosTaatl'Ex , na het breed uitmeten tler

groote diensten door den Keizer aan hetStieht bcwezen, hetwelk hi
j van de Gelderschen verlost en daardoor den Bisschop hersteld had, merkte aan , dat de Ka-

Pittels deswege verpligt waren , aan de vorige onderhandeltngen tusschen de beide
Vorsten hun zegel te hechten. De Kanoniken erkenden hierop volgaarne 'sKeizers
dienstbetooning ,maar ontveinsden niet de vrees, dat hethuntoteeneeeuwigeschande

en verwijt b:
j hetnageslachtzou strekken , indien zi
j hetaloude bisdom in de magt
van een wereldli
jk Heer stelden,hetgeen hun bovendien buiten de bepaalde goedkeuring van den Paus, ook niet vergund was.De gezanten derLandvoogdesruimden deze

zwarigheden uitden weg;de nooddwang immers zou de Kapittelsbi
j denakomelingschap genoegzaam regtvaardigen; en de Pausyhiervan waren zi
j verzekerd,zou zich
de zaalk laten welgevallen (1). Daarop verkl
aarde eenparig de Utrechtsche Geestell
jkheid, dal aangezien de Bisschop nietbi
j magte was,den staattegen den Herteg van
13Ar. Gelre te beschermen , en men geen ander middel kende, den Keizer voor de
t
oa
gn
st
l
n'a
d-oorlogskosten en geledene nadeelen eenigzins schadeloos te stellen , zi
j in 'sBisschops

1528 overdragtvan hetwereldli
jk gebied van het Boven-stg
-cht llietalleen, maaroolk van
hetX eder-stlcht met al wat er toe behoorde aan KAKEL V als Hertog van Brahand

enGraafvanIlolland en zl
jne opvolgers,in deze beide waardigheden,toestemde.Het
geesteli
jkebewindbleefaandenBisschopen degenen,die na hem den zetel van Utreeht
zoudenbekleeden;zi
jzoudenhetBisschopsHof(hetHofEpiscopaal,datis:Utrecltttotzetelplaats)behouden;bovendiendoordenKeizervaneenlusthuis(huysvanplaisance)voorzienwordenennevensde voordeelen,voortspruitende uithetgeestelt
l'k regtsgebied,van
hem tweeduizend guldens 'sjaarsontvangen. De keus:an eennieuwcnKerkvoogdmogt
alleenvallenopdengenen,welltendeKeizerofzt
jnenakomelingen,deHertogenvan kra/)lx# en Graven van H olland ,daartoe geschikt en bekwaam zouden achten.De aloude

voorregtenenvri
jhcdenderGeestelt
jkheid zouden bevestigd en gehandlzaafd wortlen (2).
Nevens den afstand van het wereltlli
jk beheer des Stzchta op de bovepgenoemde
(1)IloRl'Ehslrs,Aer.Ultraj.Lib.V1I.p.161,162.
(2)v.p.wzTEl,Utrecht&ch Placaatb.D.1.bl.1- 3,8. c.P.goYscK vzw pzpEysRscnr,a#?1f4lccta Bel
g.'
1'.111.P.1.p. 17- 58.

D E S V A 1)E R L A N D S.
voorwaarden , verklaarde Bisschop HEwDRIK den volgenden dag , besloten te hebben 1482t

ot eeren ende dienst Goids ende ter ontlastingl
ae van zi
jne conscientie,'' o0k de

1528

Kerlk en het bisdom van Utrecht in handen s'an den Paus te stellen ,ter unste van 14 v.
d
Oogst-

engene, welken tle Keizer en de Paus tot Bisschop zouden benoemen. Hi
jmaand

zou t0t deklting der kosten door hem aan het versterken der steden en an- 1528

derzinsbesteed,van den Keizer vi
jftientluizentlgulden,boven de dertigduizentlin het
verdrag van Dordrecht bepaald ,ontvangen; ook zou men hem behulpzaam zi
jn in
hetterugbekomen der vier ofvi
jftluizend guldcn, welkedeStaten van hetNederS/ïc/tl hem verschultligd waren. Behalve andere punten van minder belang , beloofde

nogdeKeizer,de landzatenbi
jhunne voorregten,vri
jhedenengewoonten,))zooverdie
redeli
jck zi
jn ende zi
jereen deuchdelick gebrui
jck van hebben,''tehandhaven,hcn
a1seen goedVorstteregeren en hunne bezittingen tebeschermen (1).
De Amersfoorders namen het euvel op, dat deze belangri
jke zaak buiten hunne
voorkennis en toestemming geschied was. Zt
j beklaagden zich over den Bisschop ,die
hun steeds verzelterd had, dathi
j aan geen afstand van het bisdom dacht, noch in
eenigeonderhandeling methethuisvan Oo&tenrç
jk getretlen was,en daarin ook niet
4onder hun raad en bi
jwezen treden zou. zi
j zonden dadeli
jk afgevaardigden naar
M eehelen , werwaarts zich de keizerli
jke gezanten begeven hadden, om bj den vri
jdom van tollen en andere voorregten,welke zi
j genoten, nog eenige van tlen Keizer
te bedingen,wanneerhi
j hetgebied over hetStichtaanvaard zou hebben. Xenwees
hen naar Delft, werwaarts het Hof van Holland, sinds hetplunderen van den
Haag , was overgebragt. Zt
j betuigden hier hunne deelneming in den voorspoed der
keizerli
jke wapenen tegen den Hertog van GelreendatdeKeizer,aan wienook hunne
stad zich wilde onderwerpen, als wereldli
jk Heerin hetBoven-stieltt was gehuldigd
en dit eerlang in het Neder-sticht worden zou. Hierop verkregen zi
j in naam
des Keizers van de Landvoogdes MAROARETIIA de toezegging ,datniet alleen hunne

aloude voorregten en vri
jheden behouden, maar zelfs vermeerderd zouden worden,
indien zi
j den Keizer a1s Hertog van Brahand en Graafvan Holland,den eed van
getrouwheid aflegden; dat hi
j hen, even als zi
jne overige onderdanen zou beschermen , en geenen vrede met den Hertog van Gelre aangaan tlan onder beding , dat

dieVorstde goederen en erven derAmersfoordersjin zi
jn gebied gelegen,den eigenaars teruggeven en deze panden niet zwaarder belastqn zou dan die zi
jner eigene
onderdanen. De overige bepalingen lergunste :an Hmerefoortgenomen, gaan wi
j
knrtheidshalve stilzwi
jgend voorbi
j. De kmersfoorderswaren echter metdeze beschikkingen niet geheel tevretlen , en wachtten (1e komst des Grayen van Koogatraten te

(1)v.p.AVATER,Iffr.Placaatb.D.1.bl.3-8.

t4
/öw
n
'7
. Utrecltt af
lk
-)p
-5
r'
)
.

om over hetgeen zi
j van tlen Keizer verzocht maar niet verworven hadden,naderte onderhandelen (1).
Ilet beleg van T'
iel Avas inmitltlels opgebroken , en wcldra wertl over vrede gehan-

deld, waartoe het eerste aauzoek,geli
jlk eenigen nietzonder grond beweren,van de
zi
jde des Keizersgeschied was(2). Hetisbi
jnaongeloofli
jk,wanneermen verhaald
vintlt,dat ondertusschen Hertog KAREL,totvergoeding zi
jner geledene schatle en ongehinderd den wapenstilstand, een strooptogt in Gooiland cn E em land veroorlooftl
werd. Xet tweeduizend man te voet en driehonderd te paard viell
ai
j erin, legde

ll
5erv
. Soest in asch en noodzaakte de overige dorpen, die een geli
jl
k lotvreesden,tot
lbt.

.

,naand zware brandschattingen en hetleveren van gi
gzelaars. Vôôr datde Oostenri
lksche be1528 zetting uit Utrecht zich met de Amersfoorders, die terstond in beweging geraalktwa-

ren,ltonde vereenigell,lteerde hi
j,zoo a1s afgesproken was, naar zi
jn gebied terug.
'sKeizers afgezant, Lz
trRzws bvBxzlovxz, Heer van Sarte, een m an van groote staat-

lkundige bekwaamheden en zeergezien aan hetHof,zette nu bi
j den llertog de on3 v. derl
aandelingen met zulk een gunstig gevolg voort, dat eerlang de vretle te Gorin-

'
i
jnd.
n-c/zdlzz geslolcn werd (3). Kortdaarna bekrachtigde Bissclaop uExoalx , op het voetlA
ïV
t
aa
12v. spoor desKeizer
s, alles wat te Utreeht betrek-lkeli
jlk den afstand van het wereltlJlA
'
nd
-. li
lk gebictl des stgcltts, verrigt en toegest
nMT
zaa
J'
aan was (1). xegen dagen latcr hatlde
plegtige overdragt plaats in het kapittelhuis te Utrecht, in tegenwoordigheitl (ler

keizerli
jlte gezanten, der Graven van Iloogstraten en van llttrtn :en van cen aanzienli
jl
k getalUtrechtsche Grooten, z0o geesteli
jke alswereldli
jke. De Bisschop deetl
2lv. sclarifteli
jlk afstantl van het wereltlli
jlt gezag ovcr Utrecht en laetNeder-stieht met

Wijn- l water toc bchoortle ten behoeve van tlen Keizer en dienserfgenamen,alsHcrtogen

l'
naand.a

of Hertoginnen van Brahand en Graven ofGravinnen van Holland. Hi
j verklaarde,
dat de veelvuldige en nog onbeloonde diensten hem door den Keizer tegen den Hertog 'vau Gelrebewezen, wien hi
j bi
j magte was noch is te wederstaan , hem na ri
jp
beraad en overleg metde.Hooge Geesteli
-j
klzeid,zi
jne Raadsheeren en andere mannen

van aanzien,hiertoe op hetvoorbeeltlvan Otleri
j%
veelhebbenaangespoord,ontslaande
tlerhalve al zi
jne onderdanen van den eed hem gedaan. Hetk-erkeli
jk regtsgebied
echter had hi
j voor zich en zi
jne volgersop tlen Utrechtschen zetel,onder de bepaalde voorwaarden behoutlen. De Graaf van Ilbogstraten,, hiertoe door den Keizer

(1)lloltTzxslrs,Iler.Ultrqject.Lib.VII.p.163 167.
(2)poxTzxcs,Ilist.Gelr.Lib.X1.p.757.
(3)Ilolll'
>rxslrs,Aer.Ultraject.Lib.YII.p.167 169. pol'
rrslzrrzRrs, Aer.Justt-iac. Lib.
IX.p. 227.

(4)v.0.AVATER,Utr.Ptacaatb.D.1.bl.8,10.

DES V.A DER L A. N D S.

genlagtigd , aanvaarddo

DU het bewind,
Terstond zwoeren hern de Utrechtenaars , dat 1482..
I
K·
I
z~J uen
eizer , als runneu » Erflandvorst, Heere en natuurlijken Prins ," ook zijnen 1528

erven en nakomelingen, Heeren en Vrouwen van Braband en Holland, ten eeuwigen
dage goed, getrouw en gchocrzaam zouden zijn, zijne schade verhoeden,

dcel bevorderen , hern in alles onderdanig zijn, hijstaan cn dienen.
legde hierop , in naam ztins meesters , den Utreehtsehen den eed af',

zijn voor-

IIoOGSTRATEN

belovende, da t

de Keizer hen voortaan togen alle ge,veld bewarcn , heschermen en verdedigen

ZOll,

hun goed regt laten wedervaren en hen regeren , gelijk een vroom, eerlijk en opregt
Vorst verpligt is (1).
Deu11~

Nu werd door de Hoogo Geestelijkheid in de Domkerle een Te

laudamus aangeheven, hetgeen door het vieren van da Mis van den H. Geest
DE u IDDER gevolgd werd.
's Bissehops Raadsheer VON AFSTEM

door den Wijbissehop

maakte hierop der gemeente den afstand openlijk bekcnd, goud- en zilvergeld werd
onder het volk .uitgestrooid

en de dag in vreugdebedrijven doorgebragt (2).

des Keizers heeft men jaarlijks tel" viering van deze gebeurtenis, in

Op last

Utrecht een

plegtigen omgang gehouden (3).

Da Graaf van Hoog straten werd achtercenvolgens to Anlers!oo'rt,

WiJ·k hii

Duurstede , Rhenen en Montfoort, als vertcgenwoordiger des Keizers, ingehuldigd
cn heöedigd.

Met veel plegtigheid en vreugdebetuigingen ontvingen hem de Amers-

foorders , met wier afgevaardjgden hij te Ucreclü over hunne vroegere eisehen was
overeengekornen.

Hij bezwoer dun ook hunne voorregten, vrijheden en ge,voonten te

4 v,

onderhouden , waarvan in den eed aan de Utreehtschen geen woord gesproken was, Sl3gt~1
manne

1\:len onthaalde hern op een praehtig banket en vercerde hem twce bij uitstek schoone 1528
ossen met vergulde horens.

Te Utrecht tcruggekeerd, legden hern de vijf Kapittels

den huIdigingseed. af, waartegen hij hun <Je handhaving hunner voorregten, regten

CD

1.3 Y.

ge,voonten beloofde, Op zijn bevel werden de staatsgevangenen geslaakt, de uitgewckc- SInGt.

maanrl.

nen in hunne goederen hersteld en degenen, die zieh voor de wraak des Bissehops nog
verborgen hielden, vergund weder in het openbaar to verschijnen, terwijl bij k lok kenslag werd afgekondigd, dat elk zieh van alle verwjjtingen \vegens vorige beleedigingen
zou onlhouden , op verheurte van lijf en goed.

(1) v,
v,

D. WATER,

(2)

PONTUS HEUTERUS,

PONTUS HEUTERUS,

TENSIUS,

Placaath.

n

stolde , v66r zijn ve r-

I. b1. 10-16. Bat. Sacra , D. 11. b1. 564-576. IJOYNCK
nORTENSIVS, Rer. Ultroject, Lib. VII.
.dustriao. p. 228.

.rlnalect. Belg. T. II!. P. J. p. 58-89.

PAPENDRECIIr,

p. 172-175.

tu:

HOOGSTRATE:N

u»,

Rel .. .d ustriac, Lib. IX. p. 228. Bat. Sacra, D. 11. h1. 576, 577. non-

p. 176.

(3) 1\11'.

A.

1540, bl. 89.

1\1.

C.

V.

ASCII

V.

"'IJCK,

Plegtt·ge Intrede 'Van Kei ser

KAREL

V/in Utrecht ,

Bi
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1482- trek naar M eohelen , zouAswEs TENEREMOXP tot stedevoogd , HEXDRIK vERBrlto en
1528
PIETER MEEREXBgRO tot Burgemeesters en zouAx vAx cusExBoRcu t0t schout van Ut-

reehtaan (1). Om de stad in toom te houden, werd hetSt.Katharina'skloostergetleelteli
jk afgebroken, en op de plaats het bekende slotFredenhurg opgetrokken,
welk grootendeelsreedshetvolgende jaarvoltooid was(2). De Keizerbetuigc
leonf'
,
I
l
1
j
'
.
:
;
j
;
I
!
,5l
d
' dert
.
,
p
usschen aan tle Utrechtsclze Geesteli
jlken zi
jne erkentell
jkheid voortle hem bewezene
qksTirl-ul
'
t
&
t
e
k
e
nd
e
di
e
n
s
t
,
we
l
k
e
h
i
j
n
i
mme
r
v
e
r
g
e
t
e
n
,
v
e
e
l
min met ondank vergelden
terln.
1528 zou (
3). Op verzoek van Bisschop uExnnl)t en der vi
jf Kapittels, hechttePaus
19 v. cl
uExExsVlIzi
jne goedkeuring en bevestiging aan de overdragtzoowelvan hetBovenOO
J
s
t
l
s
y
e
de
r
maand a
stichtten behoeve van xaass v ,wienswilhi
jtrouwensnietgewaagd z0u
1529 hebben te wederstreven (4).
HEXDRIK van Wdz
g':r:x gevoelde spoedig berouw over hetverlieszi
r
jnerwereldli
jke
-

magt. Ontevreden op zich zelven en veracht door het volk , laetwellt hem ,naar de

kleurderltwartieren in hetwapen van Beç
jeren,schimpendden hlaautren Wïz'z-c/z/'
noemde, deed ht
j eerlang o0k afstand van hetgeesteli
jk gebied over hetStzeht en
vertrok naar Dtdtechland, alwaar hi
j a1sBisschop van lforma, naar anderen van
Mente,in vi
jftienlaondertltweeen vjftig overleed (5). Xethem nam destaatkunt
lige
invloed der Utrechtsche Kerkvoogden , die zoo vele eeuwen eene groote rol op het

tooneel der Nederlanden vervuld hadden , vooralti
jtl een einde. Hetontbrak hem
geheelaan bekwaamheden,om bi
j z0o vele beroeringen van binnen en aanvallen van
buiten,zwaard en staftevenste voeren;maarindien hi
j deze hoetlanigheden o0k bezeten had, zou hj evenwelbezwaarli
jk den valvan hetStgkltt,reeds zoolang door
de Bourgondische Vorsten voorbereld, verhinderd hebben.

GELOERLA>D. De heerschzucht en hetkri
jgsgeweltldesHertogsvan Gelre hadden
insgeli
jks niet weinig toegebragt, dat de Stichtschen zich in de armen deslteizers
wierpen. Aan hei einde van het vorig të
jdperk, zagcn wi
j xAltzyuvan Akza/,?# in
(1)IloltT>rsslrs,Aer.T//frcp'
.Lib.YlI.p.176--180. poxTrsHErTEIIUS,ller.W?
xt
s'
ff'
ïcc.Lib.lX.
p.229. v.n. wATEII, I'
ltr.P lacaatb. D.1. b1. 16- 24. Hovxcw v. PAPENDRECIIT, W'zc/ecf.Belg.
'
13.111.P.1.p.89.

(2)H.v.EltI',ânnalen,p.108,109. srrFnxnrspEThrsin Jppendice,p.191. Proereeezàer
Gescltiedenis ran het kasteel Fre#ezlivrg , in vAx soturls, Ferspr.Letterarb. L1. 3.

(3)Ilovlcx vzx l'
wpEwollEcllT,Analect.Bel
g.T.111.P.1.p.98. Bat.Sact'
a,D.ll.bl.577.
(4)v. 0. wàTEn, Utr.Placaatb.D. 1. b1.24 28. Hovxc!
tv.z'
A1'
E5DREc1l'
r,Analect.Belg.
T.111.P.1.p.94,100 112. B at.Sacra,D.II.bl.578- 588.

(5)pasTpsIlcrrERrs,Rer.Af44Jrïcc.Lib.IX.p.229. srrrRlorsI'
ETRrsin Jppendice,p.191.
Jlqtaria Saora, D.Il.111.589,598.

V A D ER LA N D S.
hantlen van MAXIXILIKAX, welke zich van zjn gebied had meester genaaaltten aldaar11
45
828
-

l
tlsLantlsheerwasgehuldigd(1). NveldrageraaktedezeVorstin geschilmetdenHertog van Kleef, welke hem in den Gelderschen ltri
jg krachtdadig had ondersteund,
doch thans voltloening van oorlogskosten eisclate,wier berelkening echtcronjuistbes'ondenwerd,terwi
jlhi
jdaarcnboven,tegenregten billi
jkheid,velascheideneGeldersche
plaatsen in bezit hield. En toen de Ilertog kortdaarop overleed, vermeestercle zi
jn
zoon en opvolger zz
tx 11,op grond van de vorderingen zi
jnsvaders,destatlArnhen'
t,
van welke de helft reetls aan (len ouden Vorst tot schadeloosstelling was verpand
geworllen , de geheele F elttwe met het huis Rozendaalen JFagenI-ngen. XAxIMI- 148:

t,lA.
&x, in eenen kri
jg metFrankrê
jk gewikkeltl, was nietbi
j magte,hem door de
wapenen-te bedwingen en meest in eene overeenkomsttreden, waarbi
j hetgeschil
aan tle beslissing van 'sPausen gezanth
, dcn Aartsbisschop van Grau , werd overgela-

len. llen bepaalt
le tevens,datHertog zAx overde plaatsen,wellke hi
j in Gelrel)ezat, voor laetHof van Gelre zou te regt staan ; en sxwxlxrxzlwxx, wegens zalten, die

hct gebied van ffleef belroflbn , voordatvan Kleef. .
pt?lz/z-clt?l?z wcrtl wetlcrmet
Gel,
re vereenigd, en cen handelsverdrag tusschen Zutplten en Klee
f afzonderli
jk gesloten. Aveinig ti
jds daarna overlecd V-ILLESIran Egmond, dc i
jverige verdedlger 19 Ar.
uwde regten zi
jns broeders llertog ARxoun, naast h3'ienszi
jdc hi
j le GravewcrtlLo
Inaalltl
llijgezet. lli
j was een man van groote lkri
jgsbekwaamlaeden cn paardebi
g'cen goet
l 1483
llarteen helder verstand. Xen verhaalt,dathi
j op zeltergastmaalcencnGodgeleerde,
wellke bi
jna geen neushad en op eene ongeri
jmde wi
jee oçerhetgeloofsprak,toevoegde: ))Een geloof, zoo alsgi
j hetpretlikt,geli
jlkt een scllip zonderroer,ofeen
aangezigtzonder neus;wanteven als een schip het roer misscnde , op genade van de
baren ginds en herwaarts wordt geslingerd , en het engelachtigste aangezigt zonder
neus mismaakt is, zoo is ook laet geloof zonder de liefde onnut en Gode ongeval-

l@
lg.1) Zi
jn zoon en naamgenoot,welke met zi
jne broedersaan de hoogcschooltePav-t
)'
& eene geletterde opvoedinghad ontvangen, stontlaan hethoofd dierGeldersclae
Edelen, wellke nevens (le steden den Aartshertog MAXIMILIAAX op nieuw den eed van
laulde en trouw aflegden. Deze naauwere vereeniging metden Vorst, steltle perlten 1481

aan de brandsticbtingen, moorden en rooveri
jen van welke Gelrezoo lang een jamAl
om
heer
s
c
ht
e eene gewenschte rust, die slechts
merli
jlk tooneel geweest was.
nu en dan gestoord doch spoedig wederhersteld werd (2).
KAREL van fgznpnd, de zoon van Hertog Aool,v ,bevond zich nog stecds aan llet

(1)Ziehiervoor,b1.183,189.
(2)poxTwxrs, Hist. Gelr.

p. 573- 578. stlcHrExlonsr, Geld. Gesclt.
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1482- llof van SIkXISIILTAAN. X0n hatlhem allengsmeer vri
jheid gelaten en onder de tlap1528
perste veltlheeren .an dien li
jd,in de ltri
jgskunstgeoefend. Hi
j wastegenwoordigbi
j
I486 de verki
ezing van MAXIMILIAAX tetRoomsclz-Koning op den ri
jltstlag te Frankfort,

en bi
j tle krooning te Jken waar hi
j tot ritlder s'erheven en bi
j die gelegenlzeid,
hetgeen opmerking A'erdient, Ilertog van Gelre genoemd cn onder de Ri
jksvorslen
geleld werd (1). Nu bi
jna twintigjaren oud, trolkhj alsbevelhebberin hetO0stenri
jksche legertegen de Franschen op (2). Doch in den slag bj'Bethunegevangen
genomen, werd hi
j naar Jbbeville gevoerd en bi
jna vi
jfjaren in laechtenisgehout487 den (3). Koning KARZL Vlllbelooftle echter, hem hetzi
jtloorminneli
jkeschikking,
hetzi
j door geweld van wapenen,in hetbezitvan Gelrete herstellen,hetwellt5x.
&xISIILIAAX,naar zi
jn gevoelen,tegen alle regtinhieltl. De Hertog van Kleef, eenige
Ri
jltsvorsten daarentegen vermaanden de Geldersehen, den Roomsch-Koning getrouw
te bli
jven. Dit vond weinig ingang in gemoederen, voor well
ke (le vreemde heerschappt
j, door het heffen van ongewone schattingen en het verkl
-achten van 'svolks
voorregten en vri
jheden , meer en meer ontlrageli
%
jk wcrcl. H et bleef'geen geheim ,
dat de ridderschap en steden van Gelre, terwi
jlAIAXIMILIAAX in Bl-ugge gevangen
zat, ziclz aan zi
jn gebied trachtten te onttrekken en door middeldesGraven van
Rlewrn, de slalking van KAREL van Egm ond te bewerken. Derlaaly'e ontving t
1eHer1488 tog &an Saksen , welke ter verlossing van tlen Roomsch-ltoning in deA/e#t?rlczld:?zwas

gekomen,gestrengen last,een wakend oog op Gelreen b?
j Erkeletîa eene afdeeling
van duizend ruiters en drie duizentl voetlkncchten in hct veldtehouden. Hi
jwastevens
met keizerli
jl
te brieven voorzien, in wellkc alle Geldersche steden en landzaten, die
zich tegen MAXIMILIAAN oproerig betoonden, in den Ri
jksban verklaard werden. Dit
bevelschrift zou ecl
ater niet afgekondigd worden , dan onder goedkeuring dcr Hertoen van Gulg'k en Kleef. XAXIMILIAXN zelf waarschuwde op gebiedenden toon , de
Gelderschen tegen kwaadwillige en baatzuchtige vollksmenc rs, die slechts hun eigen
belang , niet dat des lands raadpleegtlen ; en verklaarde, dat tot geen ander oogmerk

tle scbattingen,overwelke zi
j klaagtlen,waren uitgeschreven ,dan om hetkri
jgsvolk
te voldoen cn KAREL van Egmond uitde Fransche gevangensehap te bevri
jden;niet
om dienVorétaan hethoofdvan Gelrete plaatsen,geli
jk zi
j meenden,maarom zi
jne
(1)I'
RIIHERI,Gcl-l/lt'
fkl.llel'.é'
c'
rva
-of.T.111.p.17,aangchaald in denTegezttr.î'taat.'
&.Geldet'l.
1:1.111 (18). Zicllicrvoor b1.256. z.A.IzEAols, de'Orig.etflc/?.Gest..
p.D.deBred.,
739 ,740.

(2)x.
wltEtran A'
vgfa/oTd was den ticnden vau Mlagtmaand 1467 in dc stad Gl'aregeborcn.
Tr
sscuExxlcllEll,W 'zzlc/ed Cliviae etc. p.525.

(3)powTt;
sIlxrTEltrs,Acr.Austr.Lib.II.p.80. p05Tz5rs, Ilist.Ge/r.Lib.X.p.578,581.
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eigene belofte na te komen; zoo zi
jietsanpersbedoelden, zou hi
jbi
jden Koning14
18
52
:,.
y
van Frankrl
â-k be&verken, dathunne plannen veri
jdeltlp'
ierden. Tevensgelastte hi
j
hun, afgevaardigden naar Bommel te zenden, om aldaar van zjne zaakgelastigden
zi
jnen wilte vernemen,hen metde zwaarste straffen bedreigende, indien zi
jhieraan
nietvoldeden (1).
W einig baatten deze vermaningen en bedreigingen , ofschoon ook de Ilertogen van

Gul'
ik en Kleef aan ALBRVCIIT van kçtzi-l'
en tweeduizentl voetltnechten en twaalfhonderd ruiters hadtlen toegezegd, om de m isnoegde Gelderschen in toom te houden. Het
verlangen naarbevri
jdingvan den vreemden heerscher,en de slakingvan den wettigen
Landsvorst werden levendiger, sinds MAXIMILIAAX in Gelredemuntswaardeplolselinghad
1489
verminderd , hetgeen hier,zoo a1selders,grootgemor enontevredenheidverwekte(2).

Hetvielden Stadhouder.
:110Lv van F'
cevdcy ten uiterste moei
jeli
jk,hetgezagvanden
Koning en de openbare rust te handhaven. KAREL van Egm ond bleefnietin gebreke,
uit dezen staat van zaken voortleel te trelkken. De Graaf van M eure had reeds z0@

veelbi
jhetFransche Hofbewerkt,datslechts hetbepaalde losgeld ontbrak,om hem
in vri
jheid te stellen. Dringend vermaande hj derl
aalve den Raad vanZatplten,zi
jne
verlossing uit de langdurige en ondrageli
qke geyangenschap,door hetzenden der gevorderde gelden en gi
jzelaars,voorwier schadeloosstelling hi
j gaarne wildeinstaan,te
bespoedigen. Zi
jne zuster FII-IPE, Hertogin van Lotharingen, spoorde insgeli
jksde 1491
zutphenschen aan, thans met de daad hunne liefde en i
jvervoor den wettigen Vorst
tebewijzen. NietminderwasKATHARIwA van Gelre,zi
jnemoei,voorhem werkzaam
bij(le stetlen van Gelre,dan zi
jn oom ,de Hertog van Bourhon,en zi
jn zwager,de
Hertog van Lotharingen, bi
j den Koning van Frankrç
jk. En algemeen wasde
vreugde op het berigt, dat hi
j eintleli
jk uitzi
jne gevangenisontslagen en aan het
Fransche Hof ontboden was. De Staten van Gelre zonden terstond,nevens hunne @pregte dankbetuiging aan den Koning , een gedeelte van hetlosgeld , met belofte het

overige, waarvoor de zoon des Graven van Meurs borg moestbli
jven, te voldoen,
wanneer KAREL teruggekeerd zotz zi
jn. XAXIMILIAAX,die zich in Duztscltland bevond, dreigde te vergeefs de Geldersche ridderschap en steden met zjne hoogste
ongenade,indien zi
j den eed en trouw jegenshem vergaten. Even vruchtelooswaren
de maatregelen van den Statlhouder Aboxav van A ct6
-.
vczl, om de komst van KAKEL in

Gelre metgeweld te verhintleren. DejeugdigeVorst,vergezeltldooreenigeFransche
benden onder bevel der Heeren van AREMBERO en caov , kwam over Lotharingen en

(1)poxTzxvs,Ilist.&e/z'
. Lib.X. p.582,585 5$1. stlcprix onst, Geld. tJe:v/l. B.X . bl.
29 1, 292.

(2)Ziqkiervoor,b1.266.
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- Luik in zi
.
j
-neerfstaten behouden aan. Hi
jwertlte Roermonde, Kenlo, Nl
jmegen,
.
:5v. A t-nltem , D oeahurg , Zutphen , voortsin bi
g.na al de overige stet
len met onbeschri
vl
Lente-feli
jke vreugde ontvangen en als Heergchuldigd, alom de voorregten bevestigende en
Ilzltand.
1492 vermeerderende. Xen gaftlen Stadhouder onbewimpeltl te kennen ,datmen deawettigell Erfheer XARZI, trouw gezworen had, en den eed aan sx-x.
xa
lxlslxAx, alleen uit

tlwangafgelegd,alsvan onwaarde beschouwde (1).
Xt
txlxlLlAAx washieroverten hoogste gebelgd. In een schri
jven aan dc Geltlersclle
steden verklaarde hi
j, tlatlnen niethem , maar den Fransehen zelven, uelke doop
(Ien Graaf van Rlettreopgezet, zi
jnebilli
jl
te voorslagen hadden afgewezen,delangtlurige gevangenschap van !t.
&RELmoestwi
jten,dewi
jlhi
jdadeli
jltzestigduizentlgoudguldens voor de slaking van dien Vorst had gebotlen,maar dat men steedshardnekkig

en in strl
jd met alle redelt
jkheitl, twcemaalhonderdtluizend goudguldens was bli
jven
vorderen. Ten slotte waarschuwde hi
j de Staten van Gelregeene nieuwigheden en
onlusten aan te vangen ; ea vermaande KXREI- af te wachten ,watmen hem goedgunstig

zou vergunnen en toeleggen. Zulk een toon strel
tte slechts, om den fleren jongen
man,die voor zi
jne regten optrad, te beleedigen en de Geltlerschen,welke besloten
hatltlen goetl en bloed voor hem op te zetten,te verbitteren. Xoedig wendde hi
j
zich t0t den Keizer, betoogde het wettige zi
jner aanspraken op Gelt-e,Gulik en
Ztz//?/lcn , en verontschuldigde zichj dat hi
j nog nictvoor hem den leeneed hatlafgelegd, met de bede eintligende, dat (le Keizer hem nietin den Ri
jksban en voor
vi
J
lantlmogtverklaren,wanneer hi
j ter herkri
jging zi
jner erfstaten,op welke hi
j zl
jne
regten tegen e1k '
zou hantlhaven , genoodzaakt wiertlT
ude WnP0n0n togon XAXIMILIAAN

en vlslps op te vatten (2). Dit vond, eli
jk men denlkellkan,geen gehoor;en
nu ontbrandde eerlang de oorlog tegen hetmagtige huisvan Oostenrç
jk,die met
kleine tusschenpoozen van bestand ofvrede vi
jftig jaren getluurd heeft, en in welken
KAREL ran Agzzz/zztfen zi
jne getrouwe onderdanen zicheenenonverwelkeli
jltenlauwerlkrans gestrengeld hebben. lmmers, (
le belangstelling, welke de worstellkamp van een

lklein volk met zi
jnen Vorsttegen vreemtle overhcersching opwekt, zalnieteintligen
dan methetmenschell
jk geslachtzelf(3),
De oorlog met Frankri
jk verhinderde MxxlultlAxx, zl
jne bedreigingen door tlo
wapenen te ondersteunen. De strooptogten van FasoEaltt ra'
n Egmond , Ileer van

(1)Oî
tdc11011.Dir..
srpp. Div.XXXI. c.71. 1)1.407. poxTrsIIEI
JTMUS,Rer.Alfdfz'
. Lib.
lV.c. 4.p. 108. I'
ol'
rzxrs, Ilist.G ell. Lib. X.p. 588 591. Lib.XI.p.595. sl
alcuTExl
foqsT,
Geld. Geaclt. B.X .bI.292 294. B.X 1. b1. 301. Cl
tron.r.Nymegen , b1. 109.

(2)poxl'
rslllsrTl
rlrs,Rel-.z?z,
sfz'.Lib.lV,p.108. 'tlil'zsrs,11
-2.
:1.Gelt-.Lib.XI.p,595 597(3) Vcrg.lzicrvoor,b1.280,281.
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lxh selatein , in Gelre nootlzaakten echter llertog ICAREL het zwaartl aan te gorden.1482-

Xvoldra geraaltte hi
j (1001-V-erstandhouding met de burgers,na een kortbeleg in het

1528

bezit van JFagenzngen , en spoedig (
laarna gaf het slot .
Lg-ehtenherg zich zont
ler

jne onderflanen waren doordevreemde
merkeli
jlken tegenstantlaan hem over. Xaarzi
Landvoogden te zeeruitgeput,tlan datlai
jbi
j magtezou gewcestzi
jn,den krijgaanvallend voort te zetten. Hi
j moest zich bi
j de bescherming der grenzen tegen de onaa
nv
al
l
e
n
des
He
er
en
va
n
Ili&
elatein , welke tloor Vlaamsche en Braophoudeli
jke
bantlsche benden gesteund wertl, bepalen terwi
jl tle Ritlder vAx BlloElknrlzEx,onl
onderstand naarFrankrù'/cvertroltken was, Ten einde de Oestenri
jkschen zoo s'eel
mogeli
jkeltlerswerkteverschaffen,zondllertogxz
kltEs eenekri
jgsbende totlaulp vanhet
Kaas- en broodsvolk in Ilolland , en hield dat gewest steeds in vrees s'ooreen aanval.

Ook bemagtigde hi
j hetstadje Baren en s'ernielde hetslot, toen EREDERIK van E g- 1493
ntond, door MAXIMILIAAX wegenszi
jne diensten toteersten Graafvan Bttren verheven , zich om Utreeht gelegcrd had. Het slot te Bee&t in de Sdzzzzre, waaruithet

volk des Hertogs van Sak@en stroopte, noot
lzaakte hi
j,ltrachlig dner de steden geholP0n , na een hevig beleg t0t de overgave. 0m deze roovers en brandstichters verder
te beteugelen en den handelt
e beschermen, sloothi
jmetde stad Amersfoorteen

verbond van wederzi
jtlsche hulp en verdediging. Xetnadrult zorgtle hi
j voor de veiligheitl en rust van den staat;(1e steden werden totdestiptste waakzaamheiclvermaantl,

en zi
j,welke hier en eldersin hetgeheim metdenvi
jandheulden,opgeligtenopenli
jk
geregt of in ballingschap verwezen. 9e Slaten ondersteunden den Vorstnaar vermo1
E
.
d
3'
,
-i
'
gen , en m et hunne loestemming werd eene bede over deFeltztn: uitgeschreven (1).Ilot
lillt.
Gebiedend werden deze maatregelen van voorzorg gevorderd , niettegenslaantle xARs!, in het verdrag te Senlt
is ontler de bontlgenooten des Konings van Frankri
-j
k,
*'
.

wellke daarin begrepen waren,genoemtl wordt(2), lmmersvieldeG'
l.ootbGaal'
de
van AIZBIECIIT van Sak&en in Gelre, stak vele dorpen in brand en plunderde
het schoone klooster M arg.èktmeerd. De Hertog verdreef M'el deor hulp van eenige

jne wraak ep Brahand,maar
Fransche kri
jgsbenden deze roofzielte gasten en koelde zi
zi
j keerden eerlang in grooter getale terug, verwoestten allcste yuur en te zwaartl
op hunnen weg en bem agtigden N g-ettwatad in hetlkwartier l'an Roel-m onde.KaltEs,

welke op dien ti
jdin Lpl/tcv-ïzléi:x bi
jzi
jn zwagerHertog llE5k,eenllevigvi
jand van
(1)I'
oxTlxcs,Ilist.Gell'.Lib.X1. p.597-599. stlcllTEsuons'
r,Geld.Gesch. .
B.Xl.bi.302
304. K l'on. '
t7. A rnhem , b1. 61- 64.

(2)ovxow'
r,Corpsrï/ll/zil.T.111.P.Il.p..303 309. 1'olTusIIEITERtS,.
Re1..zlustr.Lib.V.
p.122. OnjuistwordtdoorposTAlrs,Ilist.Gelr.Lib.X1.p.600,deïnhoud van dîtverdrag,
met betrekking tot den llertog van Gelt'e,opgegeven.
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1482- hethuisvan Bourgondiè',zich bevontl,keerde nu onmidt
lelli
jltterug.UitReermonde
1528 1.iep hi
jde overige steden te wapen,dewi
jlde Heeren vAx IIENXEFBERO enscllovwElBuao, hem in naam van den Roomsch-Koning metkri
jg en vervolging betlreigden ;
lli
j verklaarde tevens, onverwriltt besloten te hebben, hetonregtvaardig pogen zt
jner
vjanden met alle magt en middelen tegen te gaan en zich op Holland en Braband
te wreken, waartoe de hulp des Konings van Frankrç
jk hem niet zou ontbreken. XAxlxlLlxz
kx, die onlangs tot de Keizerli
jke waardigheid was verheven en
1111 het bewintl over de N ederlanden aan den Aartshertog rllzlps zou afstaan,

trachtte deswege, naar het schi
jnt, vooreerst eenen kri
jg metden onverschrokken
Hertog te vermi
jden. De Keizerli
jke Hof-xaarschalk, KohxElzlsvan Wt?réx:p,Voogd
1494 van de stad Grave en het Land '
ptdzz K aik , en ER>:D>:ItIK ran Egm ond , sloten

althans met RAREL een bestand. De Keizer zelf, ongetwi
jfeld om ti
jd te winnen,
beloofde hem in een mondgesprek te Graee, dat hj niet verder zou gemoeid
worden, indien hi
j zi
jne regten op Gelre met goede redenen konde'staven. En
tle Hertog,hetzl
j uit eerbied voor het Opperhoofd desRi
jks, lletzi
j uitdc overtuiging van de regtvaardigheid zi
jner zaak , bewilligde, dat het geschil aan het
oordeel der lteurvorsten werd onderworpen. Deze echter verltlaarden, dat KAREL noch

zelfs zl
jne voorouders, eenig regt op Gelre en Zutphen kondcn hebben, alzoo
deze landen bi
j den dood van REllono IV aan hetRi
jk vervallen waren; datzi
jn
grootvader Ahxovo en zi
jn vager Aool,v, niet door de Keizers beleend geworden
waren en derhalve ongeveer eene halve eeuw de wapenen tegen hetRi
jk gevoerd
voo
r
t
aa
n
ni
et
de
n
naa
m
va
n
Ge
l
re,
maa
r
alleen dien
hadtlen; en dat hi
j tleswege
van Egmond zoude dragen (1).
Deze uitspraalk verwekte algemeene verbittering in Gelre) en indien Hertog KARZL

zelfniet genegen geweestware,de wapenen optevatten,zoudenongetwijfelddeverontwaardigde landzaten,die nu meerdan ooitbesloten,goed en bloed te zi
jnen behoeve
op te zetten,hem daartoe aangespoord hebben. JAx van C/zcl/n',PrinsvanOranje
en gezantdesKoningsvan Ft-ankri
jk, had de Staten van Gelrereedstweemaanden te voren uit Keulen op dit vonnis voorbereid en hun verwittigd , dat MAxlxl-

Llxxy vooralsnog niet gezintlwas,van zi
jne aanspraken op hun land aftezien. Er
waren derhalre maatregelen genomen,de Keizerlijl
te benden van lletGeldersch grondgebied te houden. Thans dreven de burgers de Oostenri
jksche bezetting uit de
stetlen , en alom maakte men zich tot eenen kraclltigen tegenstand gereed. De Keizer

rukte eerlang met eene kri
jgsmagt in Gelrej bemagtigde terstond Roermonde bi
j
Verdrag, en sloeg toen hetbeleg voor Nç
jmegen, hetwelk hi
j,ecllterspoedig,met
(1)Oude Holl. Dir.Kron.Div.XXXl1.c.3. PowT&xrs,11l-st.Jelr.Lib.Xl.l).600-413.
stlcuTgyuf
lns'
r,Geld. Gesch.B.ïI.b1.30i 30:. Verg.hiervoor,bl.139,141.
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achterlating van sr
eel zwaar eschut en een aanmerkeli
jk getal gesneuvclden ,1482in de haast moest opbreken. De wakkere Gelderschen bewerkten eindeli
l.k , dat 1528
de Keizer naar Dul-tnchland moest vertrekken, zonder dat hem gelukt was,

zi
jn zoon vllzlps als Erfheer der Nederlanden, ook in Gell-e te laten huldigen.
Hier Waren cchter aan verscheidene oort
len nog Saksische manschappen blt
jven
liggcn. Hertog KAIIEL hield met behulp der gewapende poorters, deze roovers in

toom cn maakte zich ontler andere stornzenderhand meester van Ni
jkerk op de
F elume, hetwelk tloor Hertog AsBltzctl'r zeer sterk emaakt was. Tusschen hem

en rlLlps wertl in llet begin des volgenden jaarseen bestand vooreenige maanden
gesloten , tcgen t
len zin desKeizers, welke den Aartshertog sedertnatlrukkeli
jltvermaande, Gelre aan zjne overige slaten te hechten, waartoe hem het Ri
jk behulpzaam z0u zi
jn. Ondertusschen betoonden de Gelderschen hunne liefde voor
KAREL, toen op den landtlag te Tiel over de vri
jlkcoping desjongen Graven vatl
A :?zré., zt
jn gi
jzelaar in Frankrt
j'k, geraadpleegd werd. Naauweli
jks had KARSL
verklaard, dat laj veel liever zelf in hechtenis zou terugkeeren, dan gedoogen,
dat zi
jn xriend nog langer in vreemde ketenen zuchtte, of terstond werd eene
nicuwe schatting totbi
jeenbrenging van den lospri
jsingewilligd en dadeli
jkuitgeschreyen, tcrwi
jlmen hem tevensuitde algcmeene middelen eene inkomsttoelegde, om
zi
jnen staat naar eisch op te houden. Dusdoor hetvolk gesteund, besloothj den
krt
jg aanvallend voortte zetten. Vecllïgtnog vöörheteinde van hetbestand,liethi
j
.

*

het bcleg slaan voor het slot Baar , een eigendom des Heeren van I.
h nel.
vteln boven D oeehttkg aan den lJs&el, onder bevcl van den hopman xlyrxnztlp srxoEw zan,

wien de stetlen Zutphen en Doeebuvg van de benoodigde kri
jgsbehoeften zouden
voorzien. Xicldelerwi
jlllad FZAIIO>:RIK van Egmond in de Kelttwe,en o'
r'
ro van#?zren aan den kantvan Kleef eenig kri
jgsvolk bi
jeengebragt, om (len Gelderschen het
hoofd te biedcn. KxRxs riep dadeli
jk teNêjkerk uitde ltwartieren van Nz
jmcgen
en Jrnltem een aantal gewapende lantlzatcn bi
jeen, en ontbood uithetgraafschxp
Zatphelt eenig ltl.i
jgsvolk en oorlogstuig,om de bewegingen van roxowngatleteslaan.
lntusschcn strooptc vAx 'svasx in het zulphensche , nam den onder-drostJAw MoM

met eenige manschappen gevangen, verbranddezijn huisteKelen wierp bJ
j verrassing eene versterking in het llol Baar. Dit bewerkte slechts,dat deze sterkte nu

heviger dan te voren aangetast, dikwerf bestormd en elndeli
jk op Hemelvaartsdag
geneodzaakt wertl, zich over te geven. Zi
j werd totden grond geslecht,en ZutpAdzl zoowel a1sD oeahuvg , op welke hooftlzakeli
jk de lastdesbelegsgedrukthad,
schadeloosgesteld (1).
(1)024h Ao??.Dir.A-?'ps.Div.XXXII.c.3. pûsrrslslpTslt'
rs,lle1-.al?fdrrp
-cc.L
'ib.Y c.g,
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1482- Te midt
len dezer vi
jandell
jkheden, verschenen Geldersche afgevaardigden op den
15
28
'nlJ
)'k om de regten van Hertog KXREIZteverdedigen
149
6 Ri
l.ksdag te kform,
v,zeer waarschi
l

en denKeizer tebewegen,zi
jnebenden terug tetrelkken. Terwi
jlzj hiervrucllteloosarbeidden, slolen de Hertogen van Gelre,Gttlik en Kleef, door tusschenkomst
llesAartsbisschops'van Keltlen , een verbond van vrede,waarbi
j zi
j bepaaltlen,hunne
svederzi
jdscl
ze eischen aan tle beslissing van dien Kerltvoogd over telaten.Daarentegela
werd Gelre gestadig aan tlen kant van Ilolland door de Oostenri
jkschen bestookt,
hetgeen al de waakzaamheid des onyermoeiden Hertogs vorderde en waartoe hi
j
ook (le stetlen vermaande: gelastende dat de burgers zich naar vermogen wapenen

en zelve of volwassene plaatsvervangers, maar geene ltinderen,z0o als(likwi
jlshet
geval was, de wachten betrekken zouden. Op den landdag te Jrnltem werd be-

paald, steeds een zelter getalltrt
jgsknechten terbescherming deslandsin tlienstte
nem en. Men kwam tevens m et de stad Utrecltt overeen , de bezetting der sloten
B eeat en Gellieltem , die zich weerbarstig aanstelden , in teugel te houden. Onder-

tusschen was eene bende zeeschuimel's uit K olland op de F elume geland en had de
iluislieden ,die haar tegentroklten ,deels gedood, deels gesTangen gonom en. Roovende
brandende trol
k zi
j naar lFoerden, om den buit te verdeelen en te verltwislcn.
De Gelderschen vielen , om zich te wreken , in G.ooI-land, legden eenige dorpen en
w oningen om N aardelt in de asch en togen , zonder eenig verlies, m etden roof cn
(1e ge5Tangonon teruG.
o De togt van Keizer M&XIMILIAA> naar Italiè' en van I'II-II,S
Cn

van O/z'/dzlru''k naar Spanje,staakten voor eene poosden lkri
jg tegen Gelre. Door
tlen dood van Bisschop pAvlo ran #/?zr.g/Al:&J'verloor Hertog KAREL daarentegen een
nabuur, die over het geheel steeds den vrede met de Gelderschen bewaard had ; oolt

overleed om dien ti
jd zi
jn vaders zuster KATH&RI>X van Gelre,welke in laagcheli
jke
oogenblikken metbeleid en walkkerheid hetroer van staatbestuurd,enzi
jnebelangen
metonverpoosden i
jverbehartigd hatl (1/
h.
Vôör de terugkomstvan rzLlps in de Nederlanden en op zi
jn bevel,viel>'ZAEII>ZItIIk
1+7 '
van Xéypptlwlt/ in den Tieler- en Bommeler-waard en stak drie ofvier dorpen in
tlen brand. De burgers vap T'
lel en eenige uit Bom met troltken hem tegen , maar
werden geslagen en sleehts weinigen redden zich door de vlugt. Xen verzocht en
A'erkreeg kri
gsbehoeften van Hertog XAREL,en gewapendemansclaappen uitJrnhem ,
-j

j).123. l'
oxTwlrs, H ist. Gelr. Lib.XI. p.603- 605. stïcuTExpoRsT, Gel#. Gesch. B. XI.Ial306 ,307. K ron. '
p. A rnhem ) b1.65.

(1)Oude11011.Aïr.hrott. Div.XXXII. c.7. powTrsIl>:rT>rl'cs, Rer.Wzldfz'
. Lib.V.c.5.
poxTzwrs, Ilist. Gelr.Lib.Xl.p.606- 608. stlcuzEwlousT,Geld. Gesch.B.X1.1
a1.306 308.
x 3-on. v:. Arnltetn ,bl. 66.
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N r,
**megen en & agenfngen. Nabi
j Ravenwmaaêin eene hinderlaag gelokt, ontm oet-1482de vlugt 15%
ten deze hetzelfde lot; naar een ander berigt daarentegen , zou de vi
jand op
gejaagd en het aantal dooden en evangenen wederzi
jdsaanmerkeli
jk geweestzi
jn.Z8W.
Hoe dit zi
j, de Gelderschen vermeesterden kortdaarna Leerdam , doch Hertog AL-yna
omc
rand
Bazcu'
r van tçciq
vdzz noodzaakte hen eerlang het stadje bi
j verdrag over te geven. 1497
Hertog KAREL vielin de Meç
jerQ
j nan denW/ac/z, verbrandde Oœc# nevenseen gedeelte van het dorp G# enn en keerde met ri
jken buit en vele gevangenen terug.
ALBRECUT van Sakeen liel nu op kosten der stad 'œIlertogenhosch , over de M aa.
eene brug leggen, die aan beide oevers met ankers vastgemaakt en zoobreed was, dat

tiell ruiters naast elkander er met gemalt over konden rjden. HetslotBatenhurg
werd door de Oostenrt
jkschen ingenomen, en hetland tusschen M aa. en W aaldag
en nacht vreesselt
jk geteisterd. De Gelderschen zetten hunne rooftogten op Brabandsch grondgebied voort. Zt
j werden deswege openljk door den Aarlshertog voor
vt
janden van het huisvan Oo&tenri
jk verklaard,en alom hunne goederen aangeslagen. Eerlang echter werd tusschen rlrlps en KAREL voor onbepaalden ti
jd een wa- 21v.
N

penstilstand gesloten , dien men elkander zes weken te voren zou opzeggen. W eder- W interm ,

zjdszou de handelonbelemmerd en hetverkeerveilig zjn. De voorheen opgelegde
brandschattingen en gcmaakte overeenkomsten zouden van waarde blt
jven,en debeide
Vorsten de gevangenen behouden , maar de uïtgewekenen in hunne goederen herstellen. Xen zou elkanders vjanden niet allçen doortogt noch schuilplaats verleenen , maar hen zelfs op verzoek uitleveren. Opkomende geschillen, die men niet
kontle vereFenen , werden aan de beslissing des Bisschops van Utrecht overgelaten ,

vien ook tevenshetslotOJ
g>X te bewaren gegeven werd (1).
De Groote Gaarde 4an Axzwhzcgv van Sak&en , nu afgedankt, trok stroopendedoor

deFelvoein Overùùsel, waarHertog KARELden Bisschop van Utreehtkrachtig in 1498
het vernielen van dezen woesten hoop ondersteuntle (2). InmiddelsspoordeKeizer
xAxxxlLzAax den Aartshertog tot het hervalten van den krjg tegen Gelre dringend
aan. De Hertogen van Gulik en Kleef noodigde hi
j nadrukkeli
jk uit,daarin deelte
nemen. Als onderdanen van hetRi
jk konden zj hem dienstnoch heervaarlontzeggen , en sloten met hem en den Aartshertog een verbond. Tot schadeloosstelling

der oorlogskosten en nadeelen,welke zi
j uitdien krjg te wachten hadden,bedongen
en verwierven zl
j in dit verdrag vooreerst ontheKng van alle ri
jkslasten en beden,
(1)Oude #0/1.Dir.Kron.Div.XXXII.c.11. poiTwlrs,Hint.Geln Lib.XI.p.608-610.
sklcuTgwlloRsT , Geld. JedcA.B.Xl.b1. 308- 310. Kron.r.Hrnhem , b1.67.- 70. oroxylovg,

Benchr.m.'aHertogenb.bl.192.

(2)Ziehiervoor,bl.313. powTzyrs,Hl
-&t.Gelr.Lib.ï!.p.610.
1! I)EE:. 3 STUK.
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1482- hunnen landzaten opgelegd, zop lang de oorlog zgu duren. Voorts, tlat dcgr een
1528 keizerljk

bevelschrift, alle naburen op zware strafverboden werd. mettle Geldersclaen handelte dri
jveny ofhen van krl
jgs- en levensmitldelen te voorzien; datmen
ten derdegezamenli
jk,elkmeteenegenoegzame ltri
jgsmagt,op denzelfden ti
jden aan
verscheidene oorden Gelre zou aanvallen , en helzwaard nietnederleggen ,vôördat tle
Gelderschen zich aan den Aartshertog onderworpen hadden , ten ware men censtemmig
van besluit mogt veranderen.

De Keizer zou aan e1k deê beitle Hertogen vi
jfl
aondertl
ruitersen duizend voetknechten verschaffen, die zj echter op hunne kostcn moesten
j
Onderhouden, doch daarvoor in hetbezitzouden bli
jven van de vestingcn, welke zi
Yeroverden, tot de Aartshertog hen schadeloos gesteld had, hetgecn binnen hetjaar
na het staken der vjandeljltheden moest geschieden, o0k tlan wanneer zi
j den Ge1derschen niets ontnomen hadden. De Hertog van Glnlik zotldaarenbovcn Toor zjn
19v. leven W ae&enhulg,Bprn en Ilertzogenrade)de Hertog vanKleef,iFaehtendonk,

zomcr-G oelt en Lohitlt bezitten , voor zoo ver de Aartshertog hierin bewilligde. Zonde:
maand
1498 hunne voorkennis zcu de Keizer met Hertog KARES geen vrede aangaan , en in elk

gevalhunne landen tegen nadeelen vri
jwaren. Deze overecnkomstwerd te Freihurg
in Breq
-agoum geteeltend (1).
Hertog KAREL verzuimde niet, zich in staatvan tegenweer testellen. Getrouw door
de Edelen en sleden ondersteund,liet hi
j alom de trom roeren, nam ednigevreemde
benden in dienst, voorzag de vestingen van behoorli
jkebczetting, en verbood den
uitvoer van granen. Inmiddel: plaatste zich de Keizer zelf te J ken aan het hooftl

van een talri
jk heir, en rukte doorde Hertogen van Be%
jereyt,Xciedzz,Gwlzk en
Klee
f vergezeld, in Wz
jnmaand op Geldersch grondgebied. Eehte,Fv,
:?z'
/
*z-fc#,
Stralen ,E rkelens en, naar eenigen, ook de vesting Batenburg werden deels stor-

naenderhand, deels bl
j verdrag bemagtigd. De Gelderschen vielen ondertusschen roovende en brandende in de landen van M eurg'en Ilelneberg , toen onder de voogdt
j
desHertogs van Gulik , en herwonnen het slot E eltte. XAXZMILIAAN poogde vruchteloosD euticltem ,waarHerlogKAREL zichbevond,te vermeesteren.Hi
j trok daaropnaar

18v. Duitechland ,waar deri
jkszaken zi
jne tegenwoordigheid vorderden. Hetlict zich
be
evenwelaaniien,dat de keizerli
jke velhebbers metnadruk dcn oorlog zoudcnvoorttcrm .
q'
Vin-

zetten , waarlegen de magt der Gelderschen niet bestand was. Velen begonnen derhalvc aan den raad gehoor te lcenen , zich den Aartshertog te onderwerpen ,welke

aan KAREIZeen aanzienli
jltjaargeld toeleggen, diensgi
jzclaar,den Graafvan M eur.,
(1)DU x0>1',CotpsDiplom.T.111.P.ll.p.391. Verg.ppxrlyr:, Rist.Gelr.Lib.Xl. p.
610 612. stlcuTExuoasT, Geld. Gesch. B. XI. b1.311. TEscnEyxAcllEl
t, Hnnal.6'
Npp'
ce etc.
P. II. p. 321.
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vri
jkoopen en de voorregten en vri
jheden derGelzerschen handhaven zoude. Xaa'14
18
52g
t10 zinkende moetl herreesweder, toen nOg W66theteinde desjaars,Koning LObEjfhontlerd ruiters
wxzK Xl1,:an moetlerszi
jde naauw aan KAREL Vermaagscbapt,hun A'i
zond. De Hertog van G'
ullk besloot spoedig, zi
jne geschillen met Gelre tloor tusschenl
komst #an tlen Franscken Koning te vereFenen. Dellertogvan Klee
f, vergeefs 1499
z te winnen , sloeg het beleg voor .
D eutz-cA:z??.
trachtendc de Zutphenschen vool- zicl

Om hem tottlen aftogttenootlzalten,vielen deNi
jmegcrsin zi
jn gebicd,verwoestten S2p4rovk.
het stift Beedbergen en ronfden eene groote menigte vce. Docll in het teruglteeren k'
clj
u.

h &eleteln nabi
j M ook
werden zij door de Kleefschen onderbeveldesHeeren van Ik
el
1
va
n
de
n
bui
t
ber
o
of
d.
Xe
n
A
A
i
l
,
da
t
z
i
j
b
e
ha
l
v
e
t
l
e
dooden ,
overvallen , kerstrooid
jten rouw ,
vjftienhonderd gevangenen achterlieten, Hertog KAREL,verbolgen van spi
cene vreesseli
ont
l
er
m cnschen
jke slagting
viel eerlang in hetland van Kleef, rigtte
en beesten aan , sclzoot de stad Kranenhurg in brand en sleepte een groot getal gejne bentlen,door ongeveerdricduizend Guliltsche
Vangenon aan ketenen metzich. Zi
en Kleefsche overloopersversterkt,vernielden de tlorpen # vleltken en kloosters, welke
lXanten werd alles verbrand en een aantal burgers, tcr
zi
J' ontmoetten. Onderde stat
verdediging uitgetrokken , gevangen medegevoerd. De omliggcnde sloten , dorpen en
nhoom ,4,001-eene zware brandZehuchten die zich niet,zoo als het kloos*ter M arzè.
schatting vrl
glkochten , wertlen omvergehaald of in de asch gelegd. De stad Kleè
f
vo
or
beutl
che
t
n
zelve zou gpvaar gcloopcn laebbcn , indien niet haar llertog het beleg
trachten, allengs t1en vjand uitllethartzi
jns
Opgebroken , en met inspanning van l
15 v.
landsverdreven had. Eindelt
jk werd doormiddeldesKoningsvanFrankrt
jkteJkenZome
r.

ldYan lyyaand.
tusschen de bondgenooten desKeizers en Hertog KAMEI,,een besland voor den ti
een J'aar gesloten. Hunne geschillen over Goelt, Lollitlt, kfaehtendonk en andere

plaatsen,zoowela1sde bi
jzondcre veeten van eenigeHeeren tegen XARI.
:XZvan Gelre,
zouden aan t1e uitspraak van œopsw zzx XlI worden overgelaten, voor wien deswege

de belanghebbenden tegen den vi
jftienden van Oogstmaand moesten versehi
jnen. De
hantlel en het verkeer zouden vri
jen onbclemmcrd zijn. Mrie hetbestand schond,
.

zou door den Koning en de overige Vorsten tot retle gebragt worden. In ditverdrag
Xen m centechwordtgeen woord van dcn Keizer of van den Aartshertog gcsproken.

ter,datzijer stilzwi
jgend in toegestemd, hetallhansnicttegengewerktbebben,deWi
jlin een vredesçerdrag s'an MAXIMILIAAN metropzwlzK X1lbetvorigejaargeslolen,
Herlog xAaElu als een bondgenootdcs Konings was opgenomen (1). W einig maanden
(1)OudeIloll.pïr.Kron.Div.XXXII.c.16. s.JIENI>GA, Cltron.d.Fr.Lalèden,b1.102.
'tpyTrs llErT>
:urs, .
ller. A ustr.Lib.V. p.130. TEscnzxMa
tcllER, Z nnale& Clivlae, P.I1. p.322 ,526.
rosTzxrs,Ilist. Gelr.Lib.XI.p.612- 611. sucnTxxlfonsT, Geld. Ge&ch.B.XI.b1.311- 314.
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14
15
828
- daarna tratlook de Aartshertog rlLlps in een wederzi
jdsch hulpverbond metKARBL,
21v.hetwelkt0twederopzegjenstoe zou duren (1). Ondertusschen hatlden deRidderschap
W
i
n- en steden van Getre, om zich te enger aau haren Erfheer te verbinden ,besloten,
mai
*nd
a

1499 dat men onderling en methem eene li
jn zou trekken en niet gedoogen,datdelanden,sleden ofgemoederen verdeeltl werden ;men z0u elks regtellhandhaven ,deeen
den ander beschermen , en buiten elkanders raad en goedkeuring geen vrede of ver-

zoening metwien en op welke wi
jze oolt mogen aangaan. Buiten ditverbond werden
allen gesloten , die in de verledene oorlogen hun verschuldigden pligt en trouw aan

den Vorstnietbewezen hadden, ten ware zi
j daaroverberouw toonden en in ditverbontlwenschtenopgenomen teworden (2).
Hct is waarschl
jnli
jk, dat overeenkomstig het bestand van Zomermaand, Hertog
XAREL en de overige daarin begrepen Vorsten of hunne gevolmagtigden, op den be-

paalden tt
jtl naar Frankri
jk zt
jn vertrokken; maarvandeuitspraak desKoningsis
onsniets,op hetwelk men eenigzinsstaatlkan maken,gebleken (3). Erenzeerisaan
betlenking onderworpen, of de Hertog van Gelre, welke door den dood van vllczl'
r

nan A dl
zr' een zi
jner getrouwste vrienden verloor, den toeleg zou gehad hebben,
de bezittingen des overleden Graafs, wiens zoon voorhem in Frankrù'k borg was
gebleven, met geweld te bemagtigen en zich alzoo aan de zwartste ondankbaarheid

1*0 schuldig te maken (4). Zeker is, dat in het volgende jaar, dejongeGraafvan
M eur., nadat vi
jf en vi
jftigduizend goutlgulden achterstallige losgelden bi
jeengebragt
waren,uitde gevangenschap ontslagen en metKARELuitFrankrL
jk in Gelreteruggekeerd, doch niet lang daarna overleden is. Den Hertog waren tot voldoening van

den lospri
js, door zi
jn zwager RExé van Lotltarlngen eenige penningen verstrekt,
voor welke hi
j en zi
jne vierhoofdsteden de domeinen vanGelre verpandden. De oneenigheden tusschen hem en Graaf osw Axzo van den W:rg , werden terbeslissing van

goede mannen gesteld. Hetbli
jkt,datna tlen aioop desbestandsvanveertienhonderd
negen en negentig, de vi
jandeli
jkheden tusschen Gelre en Kleef hervat waren, dchanswedereene wapenschorsing van ruim zesmaanden metden HerlogvanKleef
19 v. wjlt
Lente- gesloten werd,gedurende welke men de geschillen over het bezitvan Gocâ, W achptaantl
1501

(1)v.MJERIS,Nederl.Fordfezl,D.1.bl.317,Inedegedeeld uitde ChartresdeBrabant.
(2)w.v.toox, Geld.Placaatb.D.I1.Appendix1.là1.194. ppsTAsrsbffzàf.Gelr.Lil
'
).X1.
P.616.

(3)stlcnlEysoRsT,Gel#.Ge&ch.B.Xl.b1.314.
(4)TEsc/EyxzcllxR, ânnales 6Wpzoe etc. P.11.p. 322,526. stlcsTE,llollsr, Gqld.Geq
r:é.
B.XI.bl.314.
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tendonk en andereplaatsen,toen in Klcefsche handen,doorwederzjdscheraadslieden14
821528
z0u trachten te vereFenen. Eenigen ti
jd te voren had KAKZL van den Koning van
Sehotland, zAxos IV , wiens vader uit MARrA van G:lr8, de dochter van Hertog ARloup, ontsproten wasjdeverzekering van toegenegcnheid enhulpbetoon ontvangen (19.

Om degunstderRidderschap en steden van Gelrete winnen, welkehi
j doorhet
verachteren zt
jnergeldmiddelen meerdanooitbehoefde, beloofdeHertog KAREL, de
voorregten, vrjheden en gewopnten derGelderschen, en wathl
j meer bi
j zi
jne in- 1501
huldiging bezworen had, te onderhouden ; de geregtigheid en het regt alom te handhaven ; buiten vnorkennis en toestemming der Ridderschap en vier hoofdsteden geene

sledeli
jke, landeli
jke of krl
jgslasten te heFen, erfeljlte opkomsten te vervreemden,
ambten of heerlt
jkheden weg te schenken ofte verpanden, geen oorlogaantevangen,
0feenige nieuwighedenin zi
jnelanden ofmetbetrekkingtotdemuntintevoeren.Hi
j
zou boven alleszorgen voor de veiligheid van wegen en stroomen ter bevordering van

den handelen hetverkeer, waartoe hj ook de steden dringend aanspoorde. Zooveel
mogeljk z0u hi
j slechtsgeboren Geldcrschen totambtlieden en slot- of stedevoogden
jk betuigde hi
j der Rid- ,
3 v.
aanslellen, en aan hen alleen zi
jn zegelvertrouwen. Eindeli
derlchap en steden zi
jnen dank voor de hem toegelegdejaarljksche achtduizend goud-Grasm.
gultlens,benevensde belasting op hetbier,die hi
j voor den ti
jd van zesjaren zpude
gcnieten, om daarmede zi
jne schulden te vereFenen, terwi
jl hi
jtevensde wi
jze be-

paalde,op welke zi
j moestgeheven worden (2). Toen menhem echterkortdaarna
voor oogen hield, h0e zeer de landzaten in de vorige oorlogen verarmd en in diepe
schulden gedompeld , de muren , poorten , veslen en torens der steden , sterkten en

slolen gehavend en vervallen waren,welke noodzakelt
jk moesten hersleld worden,en
de onderzaten alzoo geene buitengewone laslen dragen konden, vergunde hj der
Ridderschap en steden, datzj voorden tjd van zesjaren de bierschatting tnthaar
èigen nut mogten aanwenden, om daarmede de loopende schulden af te docn en de

steden wederin behoprljken staatte brengen (3).
Doortusschenkomst van den Franschen gezant, werdin Herfstmaand de wapenstilsland

metKleefvooreenjaarverlengd, en deKoning van Frankr%
j'k t0tscheidsman der
geschillen benoemd. Indien echter de koninkli
jke bevestiging dezer overeenkomst
binnen dric maanden niet geschied was, zou het besland methetaanstaande Nieuwe

Jaargeëindigd zi
jn. Insgeli
jks word de wapenschorsing metden Aartshertog vlxzlps
(1)'t
lsTzNrs,Ilist.Gelr.Lib.XI.p.618-621. sucllTEsnollsT, Geldq&e4c#-B.Xl.bl.315.
K ron. r.A rnh. bl.71.

(2)w.v.toox,GeldersclzPlacaatb.D.II.Appcndix 1.b1.196.
(3)Poyrzyvs,Rist.Gelr.Lib.Xl.p.621. stlcnTE,nnnsT,Geld.6e4c//.B.Xl.bl.316.
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1482- vernieuwd;en dewi
jldeze VnrstnaarSpanjevertroltcn langerdantwcejaarbuiten1528 lands zich ophield , z0u Gelre eene weldadige verademing genoten hebben, indien

nietde Kleefsche twist(Ie rustTersloord had. Immersdaar de KoningvanFrankriik
in den bepaalden ti
jd lletbesland niethad bevestigd, vatte men dewapenen wecler
OP. De burgeressen van Xkjmegen en Arnhem stontlen Yrl
jsvillig een getleelteharer
ketels,pannen en ander koperwerk af, om daarvan geschutte gieten. Hertog KAREL
sloeg lzet beleg voor Heue&en aan den A J'R , doch werd door de Kleefschen , welke

metgewapcnde vaartuigen dien stroom waren afgezakt, aangetast en derwjze na een
1502 allerhevigstgevechtgeslagen, dathi
j alzi
jn geschuten ltri
jgstuig, nevenseen groot
aantal gevangenen en dooden moest achterlaten'
, en zelf ter naauwernood door de

trouw van een Xoor, met een booje over den A!)'zz ontvlugtte. De Herlog #an
Kleef, door den Graaf van Scltouwenhurg,Drostvan het graafschap Zutphen, en
den Heer van Batenhurg met geld cn volk gesteund, behaalde nog eenige andere
voordeelen. De dappere bezetting van H eus&en tastte het slot te Keppelaan; en
tleezutpl
zenschen , welke het trachtten te ontzetten , vielen in handen van tlen Hcer
van Fooret en werden naar E m merçk gevoerd. De Kleefschen pluntlcrden E l&t,

Randwi
*ik en andere dorpcn, en versloegen de burgers van Ni
jmegen en Jrnhenö
bj hetdorp E lA zzin de Betume. Eene Geltlersche bende van vi
jftien honderd man,
welke in deZfjz?zdrw gevallen was, trofhetzelfde lot, en met tweehonderd gevangenen lkeerden de overwinnaars terug. Eindeli
jlk bewerkte tegen heteinde desjaars9
41e Fransche gezanl raAxçols de Fïfïgzly weder eene wapenKhorsing voor ruim zes

maanden, binncn welken ti
jd de Hertogen #an Klee
f en Gelre in persoèn voor den
Itoning van Frankrç
@jk zouden verschi
jllen; ondertusschen zou ellt zi
jne goederen
in des anderen gebicd gelegell, ongest
oord genieten (1).
Gelre cchtcr mogt gecne rust smalten. Van den ltant van rzlzxrg van O/.
s
.lexrï
i
-j
.

1503 wertl het vrcdesverdrag van veertienhonderd negen en negentig door hetvermeesteren van het slot Oç
-)
-en aan de M aaw verbroken (2). Hertog xAl
xzs op den
Bisschop verbilterd , wien de bewaring dezer sterkte was tocvertrouwd, verraste de

Klt.
inder. Hi
j bleefer nietlang meester van;en bi
j eene tweede Iloging,om llaar
te overrompelen,werden zi
jne naanschappen door deKampersopgevangen cn naarlast
tles Bisschops onthalsd. Uit weêrwraak ligtten de Gelderschen eenige aanzienljke
stichtschen,welke den Iekltendam bj Utrecht Khouwden,op en voerden hen naar
(1)Oltde 11011. O ïé. K ron. Div. XXXII. c. 24. TEscnExxzcnER, A nnales C'Srïce, P.l1.
ja.322, 527. poxzwxrs, Ilist. Gd/r.Lib. X1.p. 622- 624. sslcsrExnoqs', Geld. Gesch. B. Xl.
. t,. H rnltem , bl.74.
1)1.316,317. K ron,

(2)Ziehiervoor,bl.313,314,en dealdaaraangehaaldeschri
jvers.
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het slot te Hattem. Over en weder werden vele vi
jandelijkheden gepleegd. De1482Gelderschen verrasten Oldenzaal en D zepepheim en slechtten het slot ter W olde. 1528

De Bisschoppeli
jken (laarentegen leisterden de Feî?z'
l
m: door rooven en branden,maar
stootten hethoofd 5'001-hetslotIlelle,tusschenNç
@jkerk en Ptttten. Eindeli
jlkwerd
tloorde stad Utl-eeltt, die zich in dezen twistgeheel onzi
jtlig hield, de vrede, althans vooreenigen ti
jd, hersteld (1). Kort te voren had een vreessell
jke brand de
stad Ilarderwi
jk, waar vele landzaten uitde#Z6!u1=emet hunne goederen gevlugt
waren, binnen tlrie uren bi
jna geheel in een puin- en aschhoop veranderd. Xenll3
vn.
.
tl1
oil
meent, datvi
jftienhontlerd menschen er hetleven bi
j verloren. Na ditongevalwertl 1503
zi
jterbewalking doordeArnhemscheburgersbezet(2).
Tegen heteinde (lesjaarskwam vxlzlpsvan Op,fenrl
*
j'k in tle Nedevlanden terug.
Xen beweert,datlli
jden Keizer,op diensernstig aantlringen,telnnapruekbeloofd
had,den krl
jg tegen Gelre metnadruk door te zetten. Hoe dit zi
j, hi
j besloot er
toe en verbood OP hetstrengste allen handel en verkeer met de Gelderschen,hetgeen

men te Jmnterdam openli
jk afkondigde,en in Gelre,hetwelk doorenoverHo.
llaItd
van velerlei waren voorzien werd, eene algemeene verslagenheid verwekte. Tevens 1504
werden te J m eterdam , Iloorn , E nkhuizen en E dam oorlogsvaartuigen uitgerust,
*
om ontler bevel A'an plErxh vwx xzsxuw aanEx de Zul.derzee te bezetten. Er werd insgelijltsheirvaartbeschreven, en te '&fferzpyezll/zc/z eene ltri
jgsmagtvan drieduizentl
ve
r
kl
a
ar
de
yz
rl
p
s
door
ce
n
Her
aut
den oorlog aan xAazxz,
man bi
jeen gebragt. Nu
en vermaande in brieven de Gelderschen tot onderwerping. Xoedig betuigde de Her-

tog,dat hi
j mindervoor 'sKoningswapenen beschroomd , dan wel over zi
jne handelwi
jze omtrent hem verwonderd was; dat hi
j om den M'il zi
jnsvaders Anox,r, die
voorde zaak van het huisvan Bourgondzë wasgcsneuveld enwaarvoorhi
jzelfin eene
langdurige gevangenis had gesmacht, een geheelander loon verdiend enverwachthad ,

bovenal van eenen Vorst, die uit een geslachtwas gesproten van hetwelk hi
j ook
afstamde; dat hi
j daarenboven onlangs nog den Koning zi
jne dienst en die zi
jner
onderdanen had aangeboden, indien hj hem slechts ongemoeid in hetbeheerzjner
erfstaten wilde laten, hetgeen voor den Koning ongetwi
jfeld eervolleren voordeeliger
zt
jn zoude,dan een volk te willen breidelen, welks Vorstliever zi
jn leven zou opoFeren,dan zi
jne onderdanen den vreemden tot prooite laten; cn eintleli
jk,datde
Koning tegen hetaangeganeverbond zondigde, waarbt
j bepaald was, dat men de
wapenen nictdan een halfjaar nadathetbestand geëindigdwas,weder mogtopvatten.
(1)HEDA, p. 316. posTzxrs, 11ist. Ge/r. Lib. XI. p. 624. stlcllrEwloxsT, Geld. Ge.
:c#.
)).XI. b1. 317.

(2)Oltde.
&///.Dir.A'
rp''
l.Div.XXXII.c.25. l'alTwil;s,Ih-st.Gelr.Lib.Xl.p.625.
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14
82- Hierom zou hi
j zich op God en zi
jn goed regtverlaten,en de burgers vanJrnltem ,
1528
wier trouw en hulpvaardigheid hi
j nietbetwi
jfelde,vermanen,hunne stad en vri
jheid

manhaftïg te verdedigen (1). OnderbevelderHeeren van llaselnteln, van Zevenhergen en anderen trok in den Herfsthet leger van rxlzxps, die zelfte 3&Kertogen:/>c# bleef, in Gelre. De sloten Rem ert, Ter&eel, en na hevigen tegenstand ,o0k
M g-ddelaat.werden ingenomen. Vôôr den winter echter keerden de burgers van den
z/owoâ naar hunne haardsteden terug. HertogKARELvielindeMel
jerl
j,verbranddehet
dorp Lltltaan de M aa.,en stqlde Keeeel en M aren op brandschatting. Rrnola,.Vorst

van Jnhalt,doordenKeizermetvt
jftienhonderd man afgezonden,sloeg middelerwll
het beleg voor Bom m el, brandschatte den Tieler- en Bomm elerwaard en verwoestte

l
zetbloei
jendedprp Drzel. Om denzelfden tjd stroopte xolshT nan Wr:pzâer,g met
de bezetting van N aarden dageli
jksop deFcîldlre, waar hj weinig tegenstand ontlnoette. DeXert
og van Kleef,met wien het gcschil over W achtendonk vermoedeli
jk n0g niet veregend was, bedreigde het graafschap Zutphen ) en driehonderd ruiters met duizend voetknechtcn werden naar D eutieltem ezonden ,om hem
in hetoog te houden. De Heervan Ilw&eleteln legleJppeltern ,A lpâenenM aa.J/zncn:l met de kerk in de asch cn maakte zich meester van de schans te Ol
jen,
docll moest het beleg voor het slot Iledel in den B omm elermaard opbreken. On-

dertusschen vielen de Gelderschen uitRoermonde op nieuw in de Mezierg
j-, verwotstten het dorp Budel, en plunderden of brandschatteden kort daarna het lantl
van Keuwden en den Dordteclten vclrd. W oudrzchem en het land van J ltena ,
w elke aan MARGARETIIA van Croy , Gravin van R oorne, eene nicht van HerlogKARXL,

toebehoorden, ontvingen brieven van vrjwaring. De Heer van Ilewelwtel
-n',die zich
in 'œH ertogenhoeeh bevond , trok den Gelderschen tegen , versloeg hen en nam eene

menigte gevangen, terwi
jl de overigen op het slot Pouderoiien vlugtten,hetwelk
ztj versterkten en van daar uit in Kolland stroopten. Belangri
jker dan deze schermutselingen en rooftogten,wasdescheepstrl
jd op de Zuzderzee. HertogKAIEL had
te Karderlo%j'k een aantaloorlogsvaartuigen uitgerust, welke metzevenhonderd man
tegen hetnajaar in zee staken, om langs de Hollandsche kusten te kruisen en zoo
logeli
jk ,eenige zeestad,inzonderheid Edam of M onnçkendam , te verrassen. Die
loeleg was uitgelekt en werd veri
jdeld. Eenige Hollandsche oorlogsschepen en eene
groote menigte W aterlandsche koggen geraakten voor M onnikendam m et de Gelder-

schen slaags,terwz
jlhetstrand metgewapende manschappen bezetwas. Naeenscherp
gevecht, week de Geldersche vlnot ondergunstigen wind naar Hardermù'k terug,
(1)(Hde#0/1.Dir.Ar*.Div.XXXH.c.W . s.BEsxxz,Cltron.d.Frïew.Land.bl.103.
'olrAlvs, Hi&t.Gelr. lx1L.Xl.p.625,626. stlcnTzlueRsT, Geld.Gpec/l.B.X1.b1.318.
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metachterlating van een schip en honderd dertig gevangenen. De winter veroorzaakte 14821528

eenenstilstand van wapenen (1).
ln den voorzomervan hetvolgendejaar,werd de kri
jg metvernieuwdewoede her- 1505
vat. Terwi
jlrzLlps, nu Koning van Kaetilzè'geworden, naar Duztechland wasvertrokken , om Gelre en Zutphen van den Keizer te verheFen,waren de Gelderschen
in Goozland gevallen en hadden het verlaten dorp H ilvereum verbrand ,doch na

een vergeefschen aanslag op W ee&p,bi
j het naderen der Hollantlers het beleg voor
de echans Uzterm eer opgebroken en eenigen buit met zich gevoerd. Evenzeer
mislukte het xAhExz, de stad Utreeht deels door eene kri
jgslist, deels door

verraad te overrompelen. Hetslot Poedero%
j-en vermogten de Hollanders evenmin
te bedwingen en zj konden niet verhinderen, dat de Gelderschen het land tot
voor de poorten van D ordreeht zelfs aiiepen. Eenige vredelievende mannen
hadden ondertusschen getracht, den Koning met den Hertog te verzoenen , doch

zonder gewenscht gevolg. Fxrlps, wiens tegenwoordigheid in Spanje gevorderd
werd, vond raadzaam vooraf Gelre aan zich te onderwerpcn , om gerust te kun-

nen vertrekken. Hi
j zelf toog aan het hoofd van een talri
jk leger uit Bral?tdxd ovcr de Maa., sloot Bontmel in, en belegerde J z-z?/tezzz alwaar hi
j met
cenige burgers verstandhouding onderhield. Hevig was de aanval, dic tweemaal
dapper werd afgeslagen; maar de derde bestorming kocht men door tusschen- 23 v.
k
Zome,.'omst des Bissclaops van Utreeht, voor achtduizend goudguldens af, en de stadlllaand.
gaf zich over. De burgers moesten op zullke voorwaarden, als men hun zou 6 v.
voorschri
jven, vergiFenis voor hunnen weêrstand smeeken, vztzps op nieuw huldeIloeillt-

zwcren en hem beloven, voortaan getrouwe onderdanen te zi
jn. W ageningen,
Ilarderwi
jk, Hattem en E lszzrg op de FeJZ:Y:; Deutichem , Z/cJ:m , Grot
en D oeahurg in het graafschap Zutphen ) D 'el in de Bet.
ume ) en Stralen
nevens W aehtendonk in het Oçer-Kmartzer volgden dit voorbeeld. Het bli
jkt,

tlat dit alles het gevolg eener verraderli
jke overeenkomst van eenige Arnhemsche
ingezetenen met rxLlps geweest is, wien zi
j het bezit van de F:J'
?
z?m: en van
De
s
t
ad
Zut
phe
n
,
o
fschoon 011het graafschap Zutplten hadden verzekerd (2).
geëischt, bleef den Hertog getrouw , die over weinig volk beschikken konde

cn door het schieli
jk verloopen zi
jner zaken, schier wanhopend geworden was.
lli
j had wel een alti
jdtlurend verbond A'an onderlinge bescherming met I-ooE(1)GrltxEtxtT
sHlilxwlhrs,Ilolt.Gelriaeque Bellum , in xzTTszExZnalect.T.1.p.323-327.
Oude 11011.D ir.Arol.Div.XXXll.c.27- 30. l'osrwxrs,H ist. Gelr.Lib.XI.p.627. sLlcnTsxlloltsT, Geld.Gddc/z.B.Xl.bl.319. v.nErRx,Bescltr.m.'sFerf/gezls.D.1.bl.406- 408.

(2)Kron.r.Hrnltenô,bl.76,77.
1I.DEEL.3 STUK.
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1482- w IJK XlI gesloten , maar dit kont
le hem weinig baten , zoolang men vrucllteloos
1528
.
.

op onderstalld uitFrankrùk wachtte. IIi
Jen deStaten van Gell-e,welke aldeze
onheilen aan zi
jne beni
jders loeschrevcn, wendden zich tot bi
jna alle Duitsche
Ri
jksvorsten, maar deze lkonden noch waagden het, ziclz tegen den Keizer to
verzetten. Aanzienli
jk-e Geltlersche Edelen , en onder lzen de lleeren vztx BlAolxuoas'
r, w zscrl en vAx zsvzxBllttoEx, l
aadden zich voor FlLlps verklaard , die Ongee

twi
jfeld geheel Gelre ontlerzi
jne magt zotzbrengen,indien hi
jden lkri
jgstogt5,oortzette. K ARZL haakte tlerhalî'e s'tlrig naar een bestand , en gelulkkig :'001
*hem , dat

FlLl1'
s, naar Spagjje l-erlangende,er niet afkeerig van was. Door den Bisschop
van Utrecht, den Heer van Ilontfoort en cenige andere voorname lietlen werd
tlitbewerlkt. De Hertog, vergczeld door zAx van Jf
'olètfoort enFlLlpsB'ATURI!L,
Domdelken te Utrech.
t, Abt van E .ç:?:y en lkanselier van het Guldett F lz-d.
v, begaf

zich op vri
jgeleide van den Koning ,naar de legerplaats te Rozendaal,vieldenYerst
te voeten smeelttein ootmoedige bewoortlingen ,om eenen billi
jken vrede.FzLlps hief
hem minzaam op, geleidde hem op hethuis Rozelldaalen plaatste hem aan zi
jne
zi
jde. Er werd een bestand voor twee jaren gctcclkend,binnen welken ti
jd hetgeschil over het regt op het hertogdom Gelre en het graafschap Zutplten, door een

geli
jlk gctalgoede mannen van beide zi
jden zou beslistworden,aan wieruitspraak de
Staten A'an Gelre zich onvoorwaardelj'k mocstcn ontlcrwerpen. Fzlzlps zouterstondzi
jn
leger terugtrekken , maar t0t vergoeding der oorlogsltosten J rnhem , Tiel,Ilattem ,
Rardermi
k,E lhurg en hetnog bclegerde Bommelin bezithoutlen. Overigenszou
-i

aan ellt intusschen bli
jven wathi
jbezat. KXREL zou,voor bezoltliging,>'zLlpstegen
alle vi
janden dienen, llem naar Spanje verzellcn en daarvoor tlrieduizend goudguldens ontvangen. De burgerli
jke ambtenaren in de steden zouden in launne be.

.

-

dieningen bli
lven; degenen , wclke verdreven of vri
lwillig uitgewelken waren , in

hunne goederen, zoo als zi
j die vonden, hersteld worden; en handel en vcrkeer
tusschen de wederzi
jdsche ondcrdanen onbelemmerd zl
jn. De Keizer zou dcze Toorwaarden mede ontlerteekenen, en de Hertogen van Kleef en Gulik, de Graaf
van M eure, de Bisschoppen van Utrecltt en Luzk, en aoBzlt'
r van der Jftzrà zou-

tlen, desbegeerende, in ditverdrag begrellen zi
jn. Bommel, datzich nog stceds
hardnelklkig verdedigde was, naar hetschi
jnt,de eenige derin ditverdrag genoemde
steden , wellte zich niet dan mct moeite cn schoorvoetend aan deze overeenkomst

onderwierp. FlLll,s verlietnu eerlang 'Gelre, natlatlli
j er rllulps van W/lzrvozldïl',
later Bisschop van Utrecllt, tot Stadlloutler en Luitenant-Generaal had aangesteld.
Itxass volgde hem naar Braband, ontving, naar men wil, dc beloofde som

voor de Spaansche reis, doch ontvlugtte heimeli
jlk en vermomd uit Jntltp:,
?*pel
in alleri
jl naar Gelre-, FlLlps,lloezecr lli
j ook llieuwe woelingen van dcn kantdes
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ontlernementlen llertogs moestduchten ,begaf zich evenwelin l
aetbegin desA'olgentlcn 1482'

1528

JaarsnaarSpatje(1).
jgi:
Naauweli
jks was hi
j vertrol
tlten, toen KAREL de vip
-antleli
jklzetlen hervatte, in
wcerwil der vermaningen van den Heer van M olttfoort cn den Domdeken wA'
rt:REc. Ili
j was mecster gebleven in laet kwartier van Roel-monde en in tlat van
NI
@
j-ntegen, de steden Tl-el en Bommel uilgezonderd. De geheele Keluwe tlaarentegen en het graafschap Ztttphe't, behalve de hooftlslad , waren in de magt der

Oostcnri
jkschen. Hicrdoor heerschte in Gelt-e groote A'erdeeltlheid;tle eene lantlzaat
stontl tcgenover den anderen; m en ging onder zware la-ten gebukt en er w as gebrek
aan levensmiddelen. Loosw rzlt X.II, bekommerd osrpr de aattwassentlc grootheid van

vllzll,s, op wiens hoofd hi
j ongaarne de lkroon van Kastzliè'geplaatstzag, trachtte
hem uit Spanje naar de Nederlanden te trelkken. Hi
j zond tleswcge, ondanksde
plegligsLe betuigingen s'an hettegendeel en nietlegenstaande zi
jn verbond van vriendschap met rlxaxps, in het geheim onder hetbevel des Heeren van Tilzgny hulpben(len naar KAREL, welke zich reeds van de sleden Grol, Loeltem en JKagenzngevt
had meester gemaaltt. W IIZLEX vAx cRov , Hcer van Cltievrea, Algemeen Statlàoudcr

der Nederlanden,eischte onmitldelli
jk deze steden terug,doclzdeHertog leendelaieraan evenmin het o0r, alsaan de bedreigingcn van FlLlpszelven, ))datlai
j zicl
z llet
schenden des bestands bitter zou beltlagcn, cn dat geen bondgenootof vriend , hoc

magtig, hem daarvoor zou lkunnen vri
jwaren.'' De Heer 4an Chl-evre& beschrcefnu
heirvaart tegen den llertog en verklaarde hem den oorlog. Fllzlps van #/.
?
,
/.
?-go.
n(&ô'

sloeg hctbeleg voorkFagènlngen,en bezctte tlen Rç
@)-n bi
j die statlmettwee gewa- 18v.

erpende schepen of ltanoneerbooten. K<.
ltyls nam achthonderd afgedankte Duitschers uitmZoanaand
k

Frz
-ealand in dienst,wellte (le Ooslenri
jltschen op de Fcl?zztl:bestooltten en Ilolland
en Brahand beflreigden. FlLlps van W/àzrppzlfA-â'drong bi
j den llcer van Chl-evre.
op versterlting van manschappen aan , om hun het hpoftl te ltunnen bietlen, (loch
geldgebrek verhinderde zullks. lntusschen was REI>IER , baslaard van Gelre,naar het

FranscbeHofgezont
len, om ont
lerstand tothctontzetvanW agenzngelzteverzoeken (2).

(1)Oude 11011.Dir.Xron.Div.XXXII.c.31,33. 'osllrslkErTEnrs,Rer.Justr.Lib.VI.
c. 5- 8. n. sxol, R er. f cfcr. Lib. Xl1. p. 183. p. vAN ERP, Annales,p. 95. s. BENINGA ,
Cltronicket d. Fr. Lalld. b1. 109 , 110, l'
owTwsrs, Ilist. Gelr. Lib.Xl. p.629- 632. stxcl-

TExronsr, Geld.Gesclt.11.XI. b1.321- 323. GlcHwno,Ilapportsur#?
#
''
érentest
çdrïc,
sde documents etc. p. 365.

(2)ltmxll:
a ofRES: ran Gelre was waarschi
jnli
jk een natuurli
jke brocdervan llertog xwnzt,
ofschoon drzehem ,zoovermcn wect,steedszi
jn Ialoedverwant(maigh)en raadsheer,nooitzi
jn
broedernoemt. Hi
jwashecrvan Aerssen en Grunsfoort,raad cn kamcrhcervanHertogxAitlt.
49 +
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14
15
82
.8 IzopswxlK xIIverklaardenu openll
jk, dathi
jzich de belangen desHertogsaantrok,
dat vlx-rps geene aanspraak op Gelre had en de bezette plaatsen aan xAltzïzmoestaf-

staan,a1sheteenige middel,om tlen kri
jg te eindigen. Hl
j zond tevenseenige honderd speerruiters af, om W agenzngen te ontzetten , en de Bisschop van Lttik beloofde

erzi
jne benden bj teVoegen. De Heervan Cltlevre& bevond zich in deuiterste verlegenheid. De Oostenrjksche bezettingen in de Geldersche steden en hetvolk van
Fxtlpsvan'plirgondflsloegen,wegens achterstalligesoldi
j,aan hetmuiten. Hoewel
tle geheele kri
jgsmagt slechts uit ruim drieduizend voetknechten en twintig ruiters
bestond, was het gebrek aan geld zoo groot, dat men, om daarin te voorzien ,tot

buitengewone maalregelen zi
jne toevlugt moesl nemen. Nietalleen werden alle beschikbare geltlen gebezigtl, maar zelfs de wedden der ambtenaren en bedientlen

des Konings en van zi
jn zoon XAREL van Ooetenrz
jk ingehouden; en ondanks tlit
alles zoutlen
wel twintigduizend kroonen te kort komen, om den kri
jg nog
cenige welken voort te zetten. De hoop op geldell
jken onderstand uilSpanjeenhulp
lait E ngeland was i
jtlel. De Engelsche Vorslwas,ingevolge hetverbond metrll,lps
in hetvooljaargesloten, vcrpligthcm teondersteunen (1). Hi
j bepaalde ziclzechter
alleen ,om als middelaar tusschen den Koning van Kastilêz en den Hertog van Gelt-e

op tetreden,en den Koning van Frankrl
jk tevermanen,dezen laalste geen onderstand in geld of manschappcn te zentlcn. Fltlps zelf had reeds getracht met KAREL

in een bestand ofverdrag te treden,en zi
jne zaakgelastigden waren totdateinde met
den kanselier van Gelre en (le afgevaardigtlen der steden Roermonde, F enlo, A f
J-oogst-megen en Zutphen te Dzeet bi
jeengeltomen. Xen zocht echter van beide zi
jden
'n
an
jtlte winnen en elkander te misleiden. De onderhandelingen liepen dan ook
1a
50
:dsIcchtsti

s'ruchteloosaf,nadatdeGelderschen van deOostenrjkschen vergeefsde ontruiming dcr
ln 1501 was hi
j Drost van de FelMlt,e en bekleedde diewaardigheid nog in 1519. Getrouw
diende hi
j zijnen Meesterin velegewigtigeomstandigheden. Bi
jdeinneming van hetslotMiddelaar,welkhi
jdapperhad verdedigd,washi
*
jgevangen genomen en naarBraband gevoerd.ln
hetvolgendejaar 1505 had hl
jIlattem verdedigd,maarwasop nieuwin 'svi
jandshandengevallen.
Dellertogbenoem de llem in 1507 tot gezantbi
*ideonderhandelingen mcthethuis'
van Oostenrù'k,
en later was lli
j veelvuldig voor'sHertogsbelangen bi
jhetllofvan Frankri
jk werkzaam. llii
verkreeg

1513 de verbeurd verklaardc goederen van HEwoalK ran 4er n'tege in lzet kwartier

xan Roermonde, en drie jaren daarnadeheerli
jkheid W ick-eradtin leen. Bi
j KwREtsafwezigheidin 1515,werd hi
jstedehouderin Gelre,en overlced in 1523.ln1J
'03 llad lli
tjAI-EIoscllzxcx
+an Nydeggen, Yrouw van W albeek , Ae
ferden enz.gehuwd,en lieteenedochterna,ïeesteli
jke zuster ilt het kloostervan sT.prxRlwvste Nuis. Zie v.o.BERG? ia de cotwespondattce de
X&RGtEa:TSd'Hufrïc/le.T.1.p.9 (3).
(1)alzxEl
y,Jcta #?4Jl.Znglic.T.V.P.l7.p.221-227.
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stad Tiel geëischt en aangedrongen hadden , dat de dagvaart verschoven en te M e-1482b
1528
ehelen zou gehouden worden. Om op de bewegingen der ezettingen vanRoerm onde,
E enlo, E rkelen., Gelder en andere plaatsen over de M aa. te letten , besloot vkx
chov de helft der krjgsmagt, vôör de verwachte komst van Fransche laulpbenden,
welke hj toch in hetveld het hoofd niet konde bieden , langs den linker Xaasoever
de winterlegeringen te laten betrekken , en de andere helA in de Geldersche steden
en sloten te leggen welke de Oostenrjksche zi
jde hielden. DeHeervan IJ&&elst:ïzz

vermeesterde intusschen hetslotRavenamaaçin deWef?
zme. Eene poging,N ç
jmegen
tloor verraad te bemagtigen , was mislukten had aan twee burgemeesters, die er in
betrokken waren , het leven gekost; den een door een geweldigen val, toen hi
j over
den muur wilde ontvlugten ; den ander door het zwaard van den scherpregter. Dit

voorval echter is aan eenigen twi
jfelonderworpen (1). DeKoning van Frankrç
jk,
om eene bedreigdc landing der Engelschen ten behoeve van vllalps, te voorkomen.

zond een bode naar Gelre ten einde een wapenstilstandwte bewerken,waarin ht
j door
den Koning van Engelani en den Bisschop van Luzk ondersteund werd. Hi
j gaf
zelfs tegenbevel aan de benden , die reeds tothulp van KAREL waren opgerukt. De
Hertog weigerde evenwel onverwrikt een bestand te sluiten , maar was genegen tot
.

een volledig vredesverdrag; ook bood hi
j aan,zi
jn geschiloverGelremetFxxuxps,aan
deuitspraak derKoningen van Frankrù'k en Engeland teonderwerpen. Hetschorsen der wapenen wasook bi
j LooswllK XII weinig ernst geweest. Althanszoodra hi
j
bespeurde, dat men van den kant der Engelschen niets te vreezen had , trok eene

Fransche krt
jgsmagt onder bevel van ltoBzhv van der M ark, Heer van Sedan en
broeder van tlen Bisschop van Luzk.naar Gelre op. Zt
j z0u echteronmiddelll
jk,Ier
liefde voor den Koning van E ngeland, terugkeeren ,zoodra het nog steedsbelegerde

W agenzngen doorden vt
jand verlaten werd (2).
In de laatste helh van Herfstmaand toog ROBERT van der M ark over de M aan.in

de Betttme,en versloeg op zt
jnen weg twee of driehontlertlKleefschen,bondgenooten
derOoslenri
jkschen (3). Den Oostenri
jkschen zelven bragthl
j weinig nadeeltoe, uit
hoofde eener gelaeime overeenkomst met den Heer van Chlevre& reeds vôör drie

maanden gesloten, waarbi
j hi
j zich verbonden had, terstond na den dood yan
x-oozwxzK XI1, indien nietvroeger,tegen een bepaald jaargeld in dienstvan Pllzlps
(1)Z1ev.n.3ERGUin de Correspond.dexlRcr>mlTEd'Hp
zllïc/le.T.1.p.42 (1).
(2)Lettrea de Lorls Xll,T. 1.p.61 95. Correspond.de XAILGI/ERITE d'âwtriclne,13.1.
p. 1 79. Oude 11011.D ir. Arol. Div. XXX II.c.35. poxTAxrs, Ilist. Gelr.Lib.XI. p.633.
sl-lcn<Exuoasg, Getd. Gesclt.B.Xl.b1.323,324. Gz
tclz
kap,Rapport,p.366- 369.

(3)Correspond.dex&aGrEI
!ITEd'Ztttriclte)T.1.p.79. czcnzAo,Rapport,p.372.
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- ovcr te gaan (1). Hetschi
jntzelfs, tlatniethi
j in persoon;maar ENGELBRECIIT ran
Kleef,weleerPostulaat-Bisscllopenbeschx
ermheer vanUtreeht(2),hetbevelvoorllem
overdeFranschehulpbentleniu Gelregevoerd heeft.ENOELBRECUT had vanzi
jne moetler
(legraafscllappellR etltel, Xevers, J ltrerre en E J'lczzlpc.
v geërfd , en was meestondcr

tlen naam van Graaf vau Retltel buitenlands bekend; hi
j was zeer gczien aan het
Franscllellol
-,en deKoning hatl zich in vele staatltundige onderhantlelingen van llem

llediend (3). Terwi
jl de kri
jg in Gelreflaauw werd voortgezet, v1lllertog KAREL
#/
?zè Bosolt, legde verscheidene dorpen in de asch en'keertlc
ïvi1
'ntnaar Roermonde terug (1). 0m dien ti
jd ontving men het bcrigt
lnaant
l met veel bui
1506 van het overli
jtlen des Konings van Kaatzll-ë, hetwelk de berelkeningen tles KoningsvanFrankrç
jk veranderde. LooEwxlltXlI, die vroegermeer dan eensverklaard had, tlat hi
j zi
ja ontlerdrultten bloedverwant, den Hertog van Gelre, Fien
men wcderregteli
jl
t van zi
jn land berooven wilde,hetgeen hi
j niet gedoogen kontle,
allecn uiteen beginsel van metleli
jden en nietom de vrientlschap metrlulps te brc2 3,
*. in de Alek
t)
-et-ù. van
t

ken ,eenige hulp gezonden had, gelastte lhans zoowelaan KAREIZalsvz
kx DER AIAIIK ,tlc

vi
jandeli
jlkheden oogenblikkeli
jk te slaken (5). Uit staatktlndige inzigten, werd na
$
) v. oolk hctlleleg van W ageningen , welk vier maanden geduurdhad,opgebrolten,geheel
5Vi
J
'nn van FlLlps van W/àzréx/ntfïl, welke deswege zi
jn ontslag verzocht
lnaand.tegen den zi
17v. en ont
ving (6). Acht dagen later geraalkten Grolen Loeltem , door het verraad

Wi
11
1aai
nnd-.tIerouitschc bczettingen, in l,antlen der oostenri
jkschen (7).
beidezi
jden (le winterlegeringen betrok-ken.

Sedert wertlen aan

(1)Letttn
es de I-ouls XlI,T.1.p.51 54. vwxDER MAEK,leSangliet.#c4Zrdennesbi
jgcnaalnd, verlietwerkeli
jk onderFuwxsI, even a1szi
jn llroeder de Bisscllop van Luik,dezi
jde
van Frankrk
j'
k s'oor die &'
an KIREI,V ,wien lli
j echteria 1521,wegcns eenc xoorgewende inl'reukop zi
jneregten,den oorlogverklaarde. Hi
joverleed in 1536. Zie LE Grlv ,in deLettres
dexxx.cldeM&qg.sa$lle,1'.1.p.3 (1). T.lI.p.370 (1).
(2)Zichiervoor,bl.121.
:ERGII, in a'c Correspond. #/ xkRGlJEal1': dlz utriche,
(3)wAsExwwlt, D. IV.b1.347.
T.1.p.81 (1).
(4)v.IlErllx,Rist.r.'s11ertogenb.D.1.b1.413.
(5)Lettres deLorlsXII,T.1.p.59,77,80,93.
(6)oERiRors wovlohlAcrs,Pltilipp. A?
zfrg?:zld. p.151, welkezich echtervergist, wanneerhi
j
beweert, dat ''
Fageningen ecrst na den dood van Koninl Fltlps is Ilelegerd geworden. stxclTgx-

upusr,Geld.Gesclt.B.XI.b1.323 (*).
(7)Gzcuzqp,Rapport,.
p.369,370.
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llertog RAREL hield evenwel Ilolland en Bl.ahalld aetlurîa in vrees s'()0r een aan-1482.
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val. llj had hetplan beraauld, Dordt-eeltt en Rotterdayn te overvallen; doch men
was er op zi
jne hoede en van den toeleg kwam niets(1). Eerstlaatin llet voorjaar
werd tle veldtogt geopend, maar de stri
-j
tlkraclzten A'an beide zi
jden waren te gering,
oln iels van belang te ondernemen. De geheele Oostenri
jk-sche kri
jgslnagtbestond 1507
thans uit zeven- of achthonderd ruiters, xi
jfduizend voetknechten,ontlerwelke zicll
meer dan vi
jftienhontlerd Duitschersbevonden, twee kleine stulkken geschuten twaalf
of veertien valltenetten (faucona). De stri
jtlkrachten des HertogsA'anGelrewaren
insgeli
jks zeerbeperkten in drie afdeelingen gesplitst. Een gedeelte metden Hertog
zelven, lag in het graafschap Zatphen en belegerde het slot JFzldenhoreltnabi
j
Forden, toen aan den l'
leer van f'
Fïâ'c/z behoorende, welke hetmetvi
jftig voetknechten verdedigde; het bli
jkt niet duidelgk of hetbemagtigd is. Een anderge-

N.

deelte hield ziclz op il1 de Betuwe en bestookte Ilolland. De derde afdeeling lag in
het kwartier van Roermonde of het Oeerkwartz-ez-, waar tevens de Fransche htllp-

benden onderEwOELBRECIIT van Kleef, toen Landvoogd van Champagne,gelegertl
waren. De bastaard van Gelre sloeg hier het beleg voor W aelttendonk, in hetwelk
tleRidder or
rro scuExlt vaktF2/#:.jz
,
jx:,1,die metzi
jn broeder Ahwouo,zi
jn zoon lIEx-

IIRIK, oq''
ro valt .
f/l
p
r'fttz?d en eenige andere Edelen de zi
jde tles Hertogs verlaten
had , het bevel voerde. De sterkte werd eng ingesloten, om haar tloor honger tot

overgave te tlwingen. Maarhier en eltlers begon hetkri
jgsvolk tlesllertogsuithooftle
van wanbetaling te morren , en weigerde eenen voet te verzetten , zoo lang men het
aclzterstallig leon niet aangezuiverd had. KAREL was eclater hiertoe zoo weinig il1

staat, dat hi
j zelfs niet den lospri
js voor veertien stulkken geschut,velke tlen Brabanders in handen gevallen waren, konde bi
jeenbrengen. Hi
jl
aield te vergeefsop
onderstand in geltl en manschap bh
t'Ft-ankrù-/zaan, terwi
jltle Oostenri
tjltschen het
platte land van hetOverkwartiek.afliepen en verwoestten (2).
W ederlteerig verontrustte de Geldersche bezetting van laetslotPoederoùettîn den
B om melerwaard niet ver van de Ilaae,door herhaalde invallen Ilolland en Brahand ,op welker grenzen het was gelegen ,en had reeds Bodegraven in tle asch gelegd , omdat het de opgelegde brandschatting schoorvoetend opbragt. JAx van,A ,-

mond, Stadhouder van Ilolland, sloeg metvierhontlerd lkl'tjgsknechten,behalve een
deel poorters uit D ordrenltt, Gouda , Gorznehem , H eueden en 'z'H ertogenhoeeh ,
het beleg voor het slot en sneed het door een blokhuis neldra alle gemeenschap af.

(1)wwoExlwn,1)-1V.bl.351.
(2)Lettres de I-orls XlI,T.1ip.96 103. cot-vespond.dc M,klLql)EA1T>:d'Atttriche, 44.1,
p.81 90. GàcuAllo,Ilappol'
t,p.372,374.
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gezegd Suz
jdewind,maaktealdeze

pogingen nutteloos. Om den vjand van hetbeleg aftelokken,trachtte Hertog KARZL

Oudewater te verrassen , hetgeen door de wakkerheid der burgers mislukte. Nu rukte
4logst- jjk.
maand J met al zi
jne m agt totontzet van Poederok
jen op, en bi
jzi
jneaankomstnamen
1507 de belegcraars in al
leri
jl,metachterlaling vanhunkri
jgsluig,

lafhartigdevlugt(1).
De Kleefschen hadden zich inmiddelsVan hethuiste Persingen bi
jA t)'megen meester gemaakt, en s
troopten in delanden tusschen Maa. en W aalk2). Hierrigtten
tle benden des yorsten van J nltalt, xaxxxxslAwws Kapitein-Generaal in deN ederlan-

den, insgeli
jks door rooven en branden groote verwoestingen aan. Zt
j vermeesterden
daarna de beide blokhuizen der Gelderschen voor W aclttendonk , en slechtten die met
cenige andere sterkten in den omtrek. Voortsbemagtigden zi
j Ilaren en D odendael,

en verbrandden het slol Ooy nabjNê
jmegen (3). Doeaburg daarentegen geraakte
weder in het bezit van den Hertog , welke plegtige omgangen beval, ten einde den

lll
jstand desHemelsoverzjne wapenen in teroepen (1). Ht
jzelfvereenigdezichontlertusschen met de Fransche hulpbenden te R oerm onde en viel in Braband. Turnhout, Ilal, Dalem , Tzenen en andere plaatsen werden meest stormenderhand ingenomen en uitgeplunderd;doch de stad Dleet bleef door de dapperheid haars Hecren ,
GraafXIEXOItIK van A cewc?
,
i, verschoond. De landen van Kempen en Keshay werdcn afgeloopen , en de buit met de gevangenen naar Roermonde esleept. De Franschen hulpbenden weken op het berigt van het naderen des Vorsten van A nhalt,
naar St. s'
l
zscr;, alwaar zi
j door de bezetting van Namen overvallen en metzwaar
A-erlies OPdevl
ugtgejaagd werden (5).

De naderende winter maakte een einde aan den veldtogt, welke de geldmidtlelen

derLandvoogdesMAZtOAK>:TUA had uilgeput. DeOostenri
jkschebczettingen indeGeltlersche steden , bleven nietalleen onbetaaltl, maar hadden zelfs gebrek aan hetaller-

(l)Lettres de torls Xll, T. 1. p. 96, 98. Corremondanne de MARGITERIT: d'ziutriche,
'
1'
.1.p.90. Grltt. nElxAxwx H oll.Gelriaeque Bellum , p.328- 331. Oude S o/l.Dir.Ar/p.
Div.XXXII.c.38. 'owTzlrs,Rist.Gelr. Lib.Xl.p.636. stlcnTEwlloEsr,Geld. Jedc/l.B.XI.
bl.325.

(2)TEscnEaxkcnzlt,ânnales CliviaejP.Il.p.323.
(3)v.uErsoEy,Sï4l.m.'#Rertogenb.l).1.bl.415. Verg.Correspond.deMZRGtERITE #'WM.
triche,T.1.p.91,92.

(4)stlcllTEwueltsr,Geld.Je#câ.B.XI.bl.325.
(5)Correspond.deMARGrEgZT:d'Zutriclte,T.1.p.93. Oade S0/1.Div.ILron.Div.XXXII.
e.37. plpyTksrs, //4 1, Gelr. Lib. XI.p. 635. stvcnTEwnoRsr, Geld. Gesch. l1. X1.b1.324.
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noodzakelt
jltste, en dreigtlen te verlreklten (19. De Gelderschen op hetslotPoede-1482-

royen zetten ondertusschen llunne rooftogten in Ilolland en Brahand voort. Om 1528
hicraan perl
ken te stellen ,sloeg tleVorstvan J llltalt, door de Hollandsclae stetlen en 1508
inzonderheid door *z.Hertogetthoeelt onderstcund , in de lente er het beleg voor.

Zi
jne kri
jgsmagt bestond uit twaalf vaandelen voetvolk, duizend ruiters en twaalf
stuklken grof geschut,de ttcaalj',#/:/.
:1616% genoemd,bebalve de zoogenaamtle Tuimelaars, uit welke zware steenen of bouten ter verbri
jzeling (ler muren geworpen
wertlen. llet slotwerd wcldra van alle ltanlen de toevoer volslrckteli
jk afgesneden
en derwi
jze door hetgeschut geteisterd,tlat in weinig dagen scbierhet geheeledak
was ingestort. Vier welten had de wakkere bevelhebber srzzbzw lwo ziéh metde ïrOOt-

ste inspanning vcrdedigd,toen een zware muur omvergeschoten en htjdoor een balk
verpletterd werd. Nu ontzonk der bezetling tle mocd. Zi
j gafzich over en verwierf
vri
jen ahogt, uitgezonderd twaalf overloopers, welke met den strop geslraftwerden.
Hctslotwerd geslecht en de grachtmetpuin gevuld (2).
Terwi
jl Poederoyen nog belegerd werd, en de Vorstvan Hnhalt&'an den kant
tler Stalen van Brahand en Ilolland vele moei
jelt
jkheden wegens het betalen
zi
jner manschappen ondervond, traehtte Herlog XAREL, denltell
jk om den vjand
van het beleg af te trekken, Ilarderwê
jk, Ilattem en E Jslfrg te vermeesteren. Doch hïerin , naar het schi
jnt, door den Graaf van kuren verhinderd,
die aan het hooftl eener talri
jke bende op het punt was in de F:flfoe te verschtjnen, viel hi
j in Gooiland (3). Zondergevaarvan veeltegenstand teontmoeten , konde KAREL tleze onclerneming beproeven. De Hollanders waren onderling
verdeeld over hel bezctten der grensstezen en vreesden de oorlogsltosten. De

Oostenrl
jkschen en Kleefsclaen weigerden op tetrekk-en,zoolang zj nog achterstallig

(1)Correspond.deMlno.d'Autriclte,T..l,p.94-100.Mlxxxltlux van Hoorn,bevelhebber
van liel,schreef aan de Landvoogdes,datzi
jn volk ))pourlaplupartn'a robe, pourpoint ne
ehemiseen dos,etnesceucntquemengier(nesaventquemangerl.')
(2) Oude 11011. Dir.Ar/o'
l.Div. XXXII.c. 38. Grlt. IIERMANSI 11011.Gelriaeg.Belt. p.
333- 335.Corresp.dehlàRo.d'H vfrïc/ze.T.l, p.99- 108,uitwelke men maj;gissen,datllet
beleg vaa het laatste van Grasmaand tot het Iaatste van Bloeimaand gedaurd lzeeft. poxTwwrs,

Ilist. Gelr.Lib.XI.p.636,637.stlcurEyuoasr, Geld.Fedc/l.B.XI.bl.326. v.ugrax, n ist.
p. idylet-togenbosclt, D.I,bl.416- 418.- HAnzsrs,A nnales D uc.Brab.r.ll.p.521 en I'aszcs
.

uEcT>:llrs,Iler.zzlf
vfrïcc.p.155 vergissen zich in den ti
jd op welken hetslot werd overgegeven,en dewi
jzeop welkedebevelhebberhetleven verloor.
102- 105.107, 108.Vgl.l'
oszxsts,H ist.
(3) Correspond. de xlnl.d'Zutriclte,
Gelt..Lib. XI, p. 637.
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1482- loon te eischen hatlden ; zelfswas men beducht,dat de bezetting van Jrnltem , indien
1528 zi
J. niet spoedig bevredigd werd , die stad aan den vi
l.and zou overjeveren. x eu ver.
moedde daarenboven , dat de Grooten hetmisnoegen aanstooltten en een opstantl tegen

tlen Keizcr beoogden, (1). M uzden viel terstond den Geltlerschen in handen,
werd geplunderd en in brand gestoken;hetslotging bi
j verdrag over. JKeesp,welk
geweigerd had bezetting fn te nemen, wcrd insgeli
jks bcmagtigd; doch Naarden,
tlat hielvan voorzien was, bleef ongemoeitl. De. stad J materdam stelde zich on-

middellj
tk zoo te water als te land in staatvan tegenweer9 en antwoordde toen tle
Hertog, die zich in W eeep bevond, haar door eenen Priester opeischte,dat zi
j zich
nog niet totde nootlzalteli
jkheid gebragtzag, 4an heer te veranderen. Na verscheidene vruchtelooze aanvallen , trolt XAREL met eenig verlies aan dooden , naar
Jfeeap terug. Een tweede aanslag had gcen gelukkiger gevolg. Eenige Gelderschen

geraaltten b1
j nachtbinnen hetblokhuisder AmsterdammersteYpealoot,een gehucht
aan den Muiderdg
jk tusschen Amsterdam en W eeep , te wederzi
jde door hetIJ
en den D iem ermeer bespneld, welke m et oorlogsvaartuigen bezet waren. Op hetvcrnemen van onraad , werden de Gelderschen uit deze schepen hevig beschoten , en

vlugtten den weg op naar Jmeterdam. Hier werden zj door eene bende poortersder stad onderschept en een jaar in hechtenis gehouden. De Hertog vertoef24v de nog eenigen ti
jd in W eesp , voorzag het van bezetting en lkeerde toen naar
zomer-Gelre terug, Om dien ti
jd trachtte eene vloot van vierentwintig Geldersche sche'n1a
a
n
d
E
à
/
z
z
:
ï
z
e
z
z
b
i
j
mi
s
t
i
g
weder te verrassen. Doch zi
508 pen n
j verd ontdekt,.verjaagd en tot
bi
j .%
,ehokland achtervolgd. De Amsterdammersbragten aanstonds hunne gal
joten en
eenige andere vaartuigen in zee, lm haar op te sporen, maar zi
j was reedspaar
de Geldersche havensgeweken (2).
Kort na de overgave van hetslotPoederoyen , was in Gooiland eene kri
jgsmagt
bt
jeengetrokken, om den Gelderschen W eeep te ontruklken. De Vorstvan Hnltalt
sloeg zich neder bi
j de Geznhrug ,eene bende V'alen onder zekeren EMRIof EMERI
.

*

teMuzderherg, en FLoplsvan Egmond te Naarden (3). Ongeveerachtmaanden
werd W eeep ,waar Ilzxphxx.van E rkelens het gezag voerde, onder afwisselende be-

velhebbersingesloten (1). Gebrek aan genoegzame manschappen en kri
jgsbehoeften,
naarhetschi
jnt, verhintlerde hetbeleg metnadrulk door te ze.
tten. Althans de be(1)Correspond.deMlRo.d'zlutriche,T.I,p.105,106,107,113.
(2)orlL1,
.u>:llxàxwys,Holl.Gelriaeglte#c//.p.337-343.346,350=354.wâtaxzza,Bezcltr.
v.W yzldferd.St.1,D.11,bl.20S- 210.

(3)Grlts.u>mxwlxrs,Holl.GelriaequeBell.p.347.
(4)In hetRapportvan Gicgwao,p.366,374, komcn deRiddcrtovlsaotlx cn zzcçpssPVAETI
LEIBBE als zoodanig voor.
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e

-

'

wegingen desKoningsvanFrankrç
jk eischten 'sKeizersstri
jdkrachten elders.Vruch-11
45
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teloos beproefde IIE5n1tIK van E ngeland eenen vrede lusschen de beide Vor- 20

v.

sten te bewerken. LopEwllltX.II verklaarde, dathi
j liever zi
jne kroon in dewaag-llooim.

schaal wilde stellen dan KAREL vatt Gelre verlaten , en ging s'oorthem hulpbenden 1508

zenden, opdat hi
j de veroverde Hollandsche plaatsen niet mogt verliezen (1).
Ondertusschen stelde MAXIMILIAAN l
'
let hoogste belang in t1e herovering van JFeesp ,en

wa
s voornemcns in eigen persoon debelegering teleiden (2). Hi
jwerd nietalleen
hi
-

.

28 &r.

erin verhintlerd , maar zelfs moest de Vorst van Jnhalt op zi
gn bevel met al de oogstDuitsche voetknechten naar W ageningen opruk-lten. AXIIAI,T had twee blokhuizen lnaalttl

3'O0r W eesp opgeworpen en clk met vierhonderd man bezetachlergelaten (3). Door
gebrek aan levensmiddelen was de stad schiqr tot laet uiterste gebragt, en een hoplnan der bezetting poogde haar den Amstertlammel'
s ovcr te leveren , doch hetverraad

werd onttlekt (1). Te goederuurgelukte hetden Gelderschen ermondbehoeften in
te vûeren. Zi
j beproefden insgeli
jks een aanval op Jeperen,doch werden teruggeslagen (5). Dikwl
jls vielen erschermutselingen voor. Onder anderen leed rxaoslsvan
Egozlpz?d eene gevoelige nederlaag bi
j M ulderherg , in welke de bevelhebberEMRI
nleteen hoop sYalen sneuvelde (6).
Om dien ti
jd wertlmetden Koning van Frankrl
jk en den Hertog van Gelre een
Ilestand '
voor zes weken geslolen (7). lntusschen zou men te Kamerç
jk overeenen
valledigen vrede onderhandelen. De Landvoogdes XAROARETHA zond een aanziep-

li
jk ambtenaar naar Gelre, om metKAREL te raadplegen, terwi
jl zi
jtlen Keizer vermaande, zicl
z in zi
jne voorwaarden gematigd te toonen, daar mcn bezwaarli
jk de
landen tot het voorlzetten van den kri
jg,doorwelken zi
jzeer gedrukt werden, zou
lkunnen bewegen (8). Holland in hetbi
jzonderlaad daarbi
jzoo veelgelcden,datdit
gewestdoorXAXIMILIAAw een gcdeelte deronrlogslasten wasltwi
jtgescholtlen (9).ge
(1)Correspottd.#exwx.et deMAIIG.T.1.p.72. Colrespond. #e Mwlto. d'J utriche '15.
116 y 123, 127, 140.

(2jCorrespond.deMAx.etdeM1R0.'1'.1.p.72,79.
(3) Covrespond.deMwaG.d'Jutriche T.l.p.138.
(4)Grltt.rlEllxA.
wsrs,Holt Gc/rfceçveBelt.p.343,348.
(5)Correspond.dexwx.efdeMARO,T.1.p.88.
(6)poxrwlrs,Ilist.Gelr. Lib.XI. p.640,stlcllTElnoltsT,Geld.Gesch. B.Xl.1)1.326.
(7)LettresdeLorlsXlI.T.1,p.122.
(8)Correapond.dexlnG.d'Jutriche.T.1.p.1J3.
(9) Correspond.dexwx.ef#:!xAItG.d'Zutr.T.1.p.-95.
50 +
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528 vrede kwam tot stand, waarbj bepaald werd, dat ))KAIAEL van Gelre,andersvan
10v. E gmond , de stad W ee&p en hetslotte uklazden binnen veertien dagen moestafstaan.

M'
in- Hl
j en hetlluis Ooatenrt
j'k zouden behoutlen helg.e.en zi
j lhansin Gelrebezaten,
terna.
1508 tot dat de Keizer en de Koningen van Frankràlk , E ngeland en Schotland

over hetregt op dathertogtlom zout
len beslisthebben. DeKoning van Frankrù'
*k
zou XAaEL van Gelre geen onderstand verleenen , wynneerdeze weigerde zich naar dit
verdrag te schiltken. De handeltusschen de Geltlerschcn en de andereNederlanders,
zou Aveder even vri
j en onbelemmerd zi
jn alste voren'' (1). llertog KAREL nam met

13v.tegenzin den Kameri
jkschen vrede aan, en ontruimde alleen op sterken aandrang des
1
a
O
'
'
W
Ko
ni
ng
s
v
a
n
Fr
a
nk
rù
'k,in hetbegin dcsvolgenden jaarsdestad l'
Peesp en hetslot
maand
.
1509 te Muiden (2).
Het kon derhalve geene verwondering barenj dat de vrede spoedig A?erbroken werd.
Onder voorwendsel, dat door de Oostenri
jkschen, die Hrnltem en bt
jna de geheele

F elttme in bezithadden,Wegens het eischen van schatting in den B omm elertraard ,

op het verdrag inbreuk wasgemaakt, hervatte KAXELde vi
jandeli
jkheden. Hi
j had
reeds Barneveld ingenomen en versterkt, doch op het berigtvan 'sKeizers aanlkomst

in deNederlanden,weder verlaten (3). Vruchteloosbeklaagde zich deLandvoogdes
hierover bi
j hem zelven en aan hetFransche Hof. Koning Lonzwxzlt XII scht
jntzelfs
den Hertog tot de vreâebreuk aangespoord te hebben, om X&XIMILIAAX daardoor in

deNederlanden en uitItaliè'te houden,dewi
jlhi
j alleen den oorlog tegen deVenetianen wenschte voort te zetten. En toen de Keizer ziclz tot ecn togt naar Gelre
aangordde,schrikte hem de Fransche gezant hiervan af, verklarentle, datzi
jnXeester
den Hertog ondersteunen z0u (1). PogchendgenoegVerlklaarde MAxzxlLlxAw , datdeze
#

gezindheid desKoningshetbehoud was van )Xi
jnheerKAREIZ,dien lli
j anderszonder
twi
jfeluitzl
jnland gejaagd,ofalthanshetgrootste gedeelte er van verdelgd zou hebben-'' Hi
j trachtte echter de Landvoogdes te vertroosten met de belofte,')binnen
êén jaar, de muitmakers, verraders en leugenaars zoodanig tot hun pligt te brengen, dat zi
j hunne tongen en ooren nietzoutlen weten te bcrgen-'' Bi
j zi
jn vertrek
29v. uit de Nederlanden , vergenoegde hi
j zich, MAaOARVTIIA tegen de bedoelingen van
Grasm.XAItSXZ, die metlaem den spot dreef,te waarschuwen , en voorts de zaalt maar aan

(1)ocxoyr,CotpsDiplom.T.1V.P.1.p.111. Vgl.llicrvoorb1.287.(7).
(2)Oude#///.Dir.Ar/zz.Dlv.XXXII.c.38.rownwrs,llist.&:/r.Lib.XI,p.639,slalcsTExlI0RsT, Gel#. Gesch.B.XI, b1.327.

(3)Correspond.de XARG.d'Jutriclte.T.1.p.155.
(4)Lettres deLorlsXII,T.I,p.150,151,154,16I,162,220,T.ll.p.179.Correnpond.
de xzx. et de xzxGtT.1.p. 111, 113.

D E S V A D ER L A S D S.
God over te laten (1)* Hetachterbli
jven der verpligte hulp uit E ,?é>:!J/l#, de on-11
4g
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gezindheid van de Staton derhïederlandell, Om den krt
jg te herYatten , zOOWela1s
t
1e vrecs vnor Franirï
p'i Wederhielden de Oostenri
jltschen, iets tegen Gelre te
Ondernemen ; en l'
lertog KAREL Was te 5'eel in de Stichtsche zaken genilkkeld, om

Brahand ofIlolland te verontrusten (2). Hetbli
jkt echter,datlai
j zich van eenigc
plaatsen in zi
jn gebied meester gemaaltt, maar andere daarentegen verloren Leeft(3).
De Herlogen van Kleef en :an Gulik, de Kerkvoogden van Keulen, J.
flzzlzzidr en
Luik, weinig heilin hun bandgenootschap methet huisvan Ooatenrl
jk vindende,
traden met heln in onderhantleling, niettegenstaande hi
j in dcn ri
jksban verklaard a x
was;en 51AxIMILIA.
&x lietnictna, zi
jne verwonderïng en xerontwaardiging over hunS-lagtm.
1509
gedrag te kennen te geven (4). Kort daarna werd tusscllen KAREIZvan O/vfezlrz
g
r'à
en KARZL van Gelreeen afzonderli
jk bestand voor een jaar gesloten, om , zoo het
heette,een cinde te malten aan de rampen en ellende,welke uitden kri
jg voor de
beiderzjdsche onderdanen voortvloeiden. Elk zou,naar luitl van hetontwerp,intusschen behouden wat hi
j thansbezat;en hetgeschil over beider aanspraak op Gelre,
teronderzoeking van vier aanzienli
jk-e goede mannen,wederzi
jds te kiezen,gesteld
worden,naar wierberigtdeKoning(vanArragon?)en deKoning van Frankri
jk,
.

a1s vrienden en beschermers der beide Vorsten , uitspraak zouden doen. De Keizer

nam hierin genoegen (5). Hl
j deed insgeli
jkseenige voorstellen aan denKoning van
Frankrç
jk overdezaken van Gelre,welke geen gevolg gehad hebben (6). Hierop trad hi
j in onderhandeling met den Hertog zelven. FREozaxlt ran Egmond en
andere Baanderheeren, wien xAxI51lLIAAs beloofd had hiertoe nimmer zonder hunne
voorkennis te zullen besluiten , namen dit ten hoogste euvel op en verzochten de
*
Landvoogdes, van hun eed ontslagen en aan zich zelven jovergelaten te worden , j51a
wanneer men de zaak s'oorlzette. XARGARETHA zontl evenwel Tolsox o'oa naar Her-

tog KAREL,dieechter weinig uitrigtte (7). Ecnige dagen laterwerd xzx FzBax,a1gemeen schatmeester, naar Utrecht afgevaardigd, om met den Kanselier van Gelre

(1)Con'espond.de Mwx. ef deMARG.T.1.p.130-133. Correspond. #e xzaç. dtA utriclte,
T.1.p.160. Vgl.Liervoor,bl.288.

(2)Vgl.llielvoor,bl.288,318.
(3)Correspond.deMARG.d'Zutriche,T.l,p.175,179.
(4)Correspottd.de MAx.eldeMznG.T.1.p.207,208.
(5)Correspond.deMzx.etdexzno.T.1.p.243.
(6)Lettres de LorlsXlI)r
l'.1.p.204. Correspond.deMz1lG.d'Zutt'iclte,T.1.p,171- 175.
(7)Tolsox o'oawasdenaam van den Herautder. Urde van het Quldenvlies, welke waardigllcid thans Tnoxzs lszz
tc bels
'lccdde.
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1482- over een huweli
jk van den llcrtog metIswzlEl-Lt '
ttan Optvlczkrù-i, eencltleindochter
1528 tles Keizers, te onderhandelen ; maar ook tleze zending beantwoordde niet aan het
4 v.

sprok-doel(1). Nu werd eenebi
jeenkonastterregcling derGeldersche geschillen,tegenden
ielm 1510 eel
'sten van Lentemaand te Luik bepaald, waarbi
j Fransche zoowel als Keizerli
jke
zaalkgelastigden zouden tegenwoortlig zi
jn (2).
Onderlusschen zette Hertog KAREL dcn lkl
'i
jg tegen den Bisschop van Utreclttin het
Boven-stieht voort(3). De Keizer gafM&lloz
tRyrTuA volmagt,denBisschop te onder16v steunen,en deKcrkvoogden van Keltlen en M un&ter nevensde Hertogen van Kleef
,

.

Lente- en Galik te verlnanen , den oproerigen Gelderschen geene hulp te zentlen. 0p denlllaanr
!.
.
.
zelftlen dag verwittigt hi
J der Landvoogdes, dat lzi
g geene der voorwaal
.(jeu ,op welke
tleHertog van Gelre, wien men niet veel verlrouwen kan ,in een A'erdragwiltreden,
kan aannem en ; doch weigert niet op nieuw onderhandelingen m et hem aan te lknoopen j indien dittotzi
jne eerkan geschieden, en deelt haar tot dat eintle het plan
m ede #an een huwel
i
jlttusschen dien Vorsten xsAsEzar.
k(1). Hieruitbli
jkt,dathaar

lauweli
jksvool
-stel, kortte voren den Hertog zelven gedaan, op eigen gezag geschietl
was. DeKoning van Frankrù-k had,ongetwi
jfeld terbereikingzi
jnerbi
jzondereoogmerken , deze Terbindtenis het eerst voorgeslagen ; en 'sHerlogsgezanten weigerden op

de bi
jeenkomstte Luzk volstrekt in natlere beraatlslaging te treden,zoo langmen van
'sKeizerszi
jdein dirn echtnietbewilligd had (5). KAXEL wasderhalve,helzi
jmet
oftegen zi
jn wil,vangevoelen veranderd. Vroege: toch had hi
j belbofd,xxxlxlLxAax
eene groote som geldsuit te keeren en nimmer te zullen huwen , indien m en hem levenslang in het gerlzst bezit van Gelk.t, als eeh achterleen van Beahand
,wilde
'
,

laten,hetwelk na zt
jn dood aan den Keizer vervallen en behooreh zoude (6). X4xIAXIIZIAAX zelfvond geen behagen in dithuweli
jk) en de vootsvaarden,tloor hem ontworpen,svarcn van tlien aard,datmen ligtbevroeden konde,datzi
jnietzoudenaangenomen worden. ISABELLA moesttot haar zestiende jaar bnder bescl
aerming bli
jven
vandenHertog4'anLotharingen ,in wiehshanzpnt0tdienti
jddestedenJrnhtm ,#/rderwljk en Ilattem met geheelde F:l?z?r: zouden gesteltlworden. De Keizerwilde
(1)Correspoktd.deMwao.d'Autriche,T.1.p.175-183.
(2)Correspond.de5Iwao.d'Autriche,T.1.p.236.
(3)Zie hiervoor,bl.318. Correspond.deMARG.d'Wvf/'.T.l,p.184,194.l'osTzlrs,A?'
df.
Gelr.Lib. XI.p.641.

(4)Correspond. de xlx. et deMlRo.d,Autriche,T.1.p.243-248. Col'l'
espond.de'
xzRl.
d'2 ?/lr.T.I,p.187 191.

(5)Lettres deLorlsXll.T.I,p.264,271.
(6)Correspond.de Mzx.etdexA1to.T.1.p.232.

Y A 9 E R L A N D S.

Montfoort,lFaelttendonk,Bommelen denBommelertoaal-dmetalwatertoe be-11
45
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hoorde, alsaan Brahand gehecht,voorzich behouden. Daarenboven z0u hi
jin het
bezitbli
jven van Tiel,den Tielerloaard en hetLand '
t,cl Keneel totna devoltreklting desl
auweli
jks,wanneer zi
j aan KAREL van Gelre zoudenafgestaanworden ,wien
hetalstlan ook vergund zou zt
jn,destaden hetslotlfaehtendonk,voordenpri
jsdoor
wjlen Koning rzrlpsbepaald,terugte koopen (1). XARGARETIIA zelveklaagde, tlat
deze buitensporige eischen eene overeenkomstmetden Hertog bijna onmogeli
jlt maalkten, tegen wien zi
j nietbi
jmagte was iets te ondernemen, flcwi
jl de Staten en
Grooten des Lands ongenegen waren , tegen hem kri
jg tevoeren, daar clk slechts
oI)eigen voordeellette. Zt
j trachtte derlaalve den Keizer tot eenen billl
jken vrede
te bewegen, doch dc oorlogzuchtige raad des Heeren van llkseletein vond bi
j
hem meer gehoor (2). Hj sloot met KARIL van Oowz:nrzl'/c, als E
.rfvorst der
N ederlanden ,en den Bisschop van Utreeht een beschermend eq verdedigend verbontl
.

.

voor den ti
jd van zesmaanden tegen den Hertog van Gelre. OQk werd d.
eHertogvan
Kleef,op wienstollen te Lobitltde Gelderschen groote inbreukmaak
.a
ten,vermaand,
hun den oorlog te verklaren (3). Hertog KAKILbevond zich in.
den neteligsten toesland;en hem ,zoowelals zi
jn ltrt
jgsvolk, entbrak hetzelfsaan laetnoodigste onderhoud (1). Xaar had men van zi
jne magtthansweinig te duchten, erwasveelvan
zi
jn moed, door de wanhoop aangevuurd, te vreezen. Dit zal niet zonder invloe;
op 'sKeizers besluit geweest zi
jn, de voorwaarden betreltkeli
jk het huweli
jk met
deOostenri
jksche Prinses te wi
jzigen en ao nemeli
jker te maken. Xen ltonde het
echter na veelvuldige onderhandelingen , niet eens worden, hoezeer xA.
xxMII,xAA>

en inzonderheid de Landvoogdes zulks schenen te verlangen (5). XAROARETHA
speelde hierin de gekeinsde. zi
j drong slechts op dithuweli
jk aan, om het te
verbreken, zoodra hare omslandigheden een gunstiger aanzien verkregen (6). Koning vsaplwAwn van Jrragon bragt zwarigheden tegen dit huweli
jk in het mid(1)Correnpond.deMlx.etdeMàaG.,T.I,p.245,246.Correspond. de Mznc. d'z-tutriche,
'1'.l,p.189 , 190.

(2)Correspond.dexwal.d'Autt'
iclte,T.1.p.195-199,203,204.
(3)Correspond.deMzx.etdeMwRo.,rr.1.p.268.correspond. de xzRl.d'A utriclte )'1'. l.P*
192, 199 , 204.

(4)Correapond.de-MARG.d'ziutt'
iclte,T.1.p.195.
(5)Correspond.deMzx.etdexàRo.,T.1.p. 279-282,313,323,328,3l2,351.Correspoitd. de MARo.d'A utriclte,T.1. p.20,5- 214
2.17
, - 22
7.
, ,,

(6)Correspond.deMzllç.d'Au.
triclte,T.1.,
p.2I8,210-
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1482- den (1);cn deKoning van Engeland waserinsgeli
jks niet naedeingenomen (2).
1528 Eindeli
l.lt werden in'
W intermaantl alle onderhandelingen met KAREL afgebrolten , wiens

bestemde bruid sedertde gemalin desKoningsvan Denemarkettgeworden is (3).
De Koning van Frankri
jk had den Hertog aangespoord, den Keizernietsin te
willigen, en hem ongetwi
jfeltlontlerstand in geld en manschap gezonden. XARGARETIIX was ten minste vooreenen invalin Holland cn Branand beducht. Zi
j trachtte de grenzen te versterken en m et de Vorsten van Keulen en Alan8tek., van Gulik

15v. en Kleef,die even als zl
j den Hertog van Gelre vreestlen,een verbontl te sluiten.
.

.

.

Iuouw-Ditwas te noodzakellker, dewi
ll KAREL mct vi
gftienhondertlman zich te fEoudl.z.cyopv
maand bavond ,

1511

hetkri
jgs- en landvolk in de omstreken van Dordrecht verslagen had, en

zelfs den fftzl.j
x bedreigde. Xen vreesde daarenboven, dat de Oostenri
jl
ksche benden en bezettingen in de Geldersche steden , uit gebrelk aan betaling misnoegd cn

muitend,tothem zouden overgaan (4). Deze zwarigheden moeten spoedig-uitden
mdzjn, dewi
jlFsoRls van Egmond, ltortdaarna Rolland konde verlaten,
27 v. weg gerui
Louw- om de Utr
echtschen te tuchtigen (5). Erwaren o0k inderdaad, hoewelvruchteloos,
maand
nieuwe onderhandelingen tusschen MxuoxaE'
rux en It,
kt<EL over een bestand geopend.

De Lant
lvoogdesverwierfechter vri
jgeleide voor haren hofmeester uzsolx naarD oenhurg,om met den Hertog de Terongeli
jkingen, hem door rsoltzs van fgpzozld ,
wien lai
j den aanstoker des oorlogs noemde, aangedaan, in der minne te vereffe-

nen (6). Xaar vöörde gezantn0g was aangekomen, maalkten deGelderschen zich
meester van Ilarderwi
jk. VAx Eoxoxp, welke van de Ni
jlkerkers op de Feldfzpe
eenige gelden te vorderen had , maar niet bekomen ltonde ,had den bevelhebber :an

Hardermù'i bevolen , hen met geweltl van wapenen daartoe tetlwingen. De bevelhebber,welke over te weinig volk beschilkken ltonde en alom te zeer door gewapende landlieden omringd was, om alleen die taak metlloop op een gelukltigen

uitslag te ontlernemen, verzochtschrifteljk drie of vierhont
lerd Oostenri
jkschen uit
hetStieltt tothulp, wier aanlkofnst te Xi
jkerk hem door het in brand steken
van zcker lzuis, moest onderrigt worden. Deze brief geraaltte in het bezit der
Geltlerschen ,welke dieq met eene nagewaakte hand toestemmend beantwoortlden , en

(1)LettresdeI-ovzsXII,'14.II.p.27.Vgl.Correspond.deMkx.eldc xlRo.'
13.1.p.401.
(2)Correnpond.deMARO.d'Aatriclte,T.1.p.249.
(3)Correspond.deMAx.etdeXARG.T.1.p.357.Corresinond.deMIRG.dsAutr.,T.1.p.224.
(4)Correspond.deMA.
I
'GIJEIIITEd'âutriclte,T.1.p.223-231.
(5)Ziehiervoor,bl.320,pox'
rAxt;s,Hist.Gelr.Lib.X1.p.642.
(6)Corresponà.deMAISGIPERITEd'zlutt.
iclte,T.1.p.238.-240.
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op den bepaalden ti
jd eenige manschappen naar N'
t
j'kerk zonden, welke terstond1482het beraamd
1528
esein gaven. Bi
jna de geheele bezetting van Harderwk
jk trok nu der.

waarts, doch werd door de Gelderschen aangevallen, verslagen en grootendeels af-

gemaakt. De stad, welke niet meer dan dertig kri
jgsknechten bevatte, gaf zich, 6

hoewel tegen den zin van eenigen , terstont
v.
l over, onder belofte, dat haar geen na- spr
okdeel zou geschieden. Eenig vollt uit A rnhem 9 onder den bevelhebber zA> van ke
l
m.
jgjj

Termonde,tothulp derHarderwi
jkersafgezonden,kwam telaat(1).
Hertog xAltzL betuigde, datdeze aanslag buiten zijnevoorkennisen tegen zi
jn wi1
geschied was. Ook verklaarde hi
j geheelonkundig te zi
jn'
'van hetgedrag desBastaards van Gelrein de Ileçierç
j rcx den Sowc#,welke,naarhetschi
jnt,debevolking trachtte om te koopen en voordezaak derGelderschen tewinnen (2). Xen
mag echter weinig waarde aan deze verzekeringen hechten, daar KAKEL zelf de Am-

sterdammerstotzi
jne belangen poogde overtehalen (3). DeKoning van Frankrù'k
toonde zich uiterljk zeer gebelgd overhetinnemen van Harderwi
jk, als eene inNeuk op den vrede van Kameri
jk. Xeer dan eensen ontler bedreiging hem zt
jne
hulp te onttrel
kken, vermaande hj den Ifertog schriftelt
jk,de stad terug te geren en
geenevi
jandeli
jkheden teplegen; maarxAazlzkonde erniettoebesluiten (1). Xen
mag hieruit betwi
jfelen, of hetbijden Koning zelven welernstig gemeend geweest
zl
j. De Landvoogdesalthans hield zich van hettegendeelovertuigd en dathi
j zelfs,
ofschoon dit ten sterkste door hem ontkend werd , in het geheim den Hertog met

geld ondersteunde(5). Zekeris,datX&REIzzich om 'sKoningsvertoogen nietbelkommerde.XetvoetvolkuitUtreehtkwam hi
jinLentemaandvoorArnhem ,indehoopaldaar
onder de inwoners, welke door gebrek en ellende schier tot wanhoop waren gebragt,
.

eenen opstand te bewerken, hetgeen mislukte. Hj vielnu in hetLand rcx Kuik
en plunderde het dorp van dien naam , zonder dat vAx Eoxown, bi
j gemis van volk
en geld, dit verhinderen konde (6). Even ljtleli
jltmoestmen gedoogen, datnabi
j
(1)Lettres de torls Xll, T. II.p. 116- 120. correspond.de MàBG. d'zlîttriche,
p.240- 243. 57gl.scnaàssERr,Beschr.r.Harderw. D.lI.bl.5j.
-60.

(2)LettresdetorrsXlI,T.lI.p.120,121.
(3)Correspond.de xzno.d'Autriche,T.1.p.245.
(4)Lettres de sorls X11,T. 1I.p.123,126,166,171,174- 180,185-194,203,204,
213,242. Correspond. de MA.
zG. d'Zutriche, '
13. 1. p.251, 261,265,267- 279,287. tooz-

wxJK noemt den Hertog van Gelre bi
j dezegelegenheid nune malvaiseetperverxetesteetque
le diable l'em portit-l
) T.II.p. 176.

(5)Lettresdez-orlsXl1,1'.l1.p.133,158. T.111.p.34,37.
(6)Correspond.dexwlto.d'Autriclte,T.1.p.253,264.
1I.DEEI,.3 S'
rrx.
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1482- Keulen eenige ruiters onder den Bastaard van Gelre, meer dan tachtig Vlaamsche
1528 l

.

tooplieden op hunne reis naarFrankfort, ondankseen vri
lgeleide van den Hertog

van Gttlik ,overvielen, twee of drie doodsloegen , de overigen gevangen naar de stad
Gr
a
s
m.
151 Gelder voerden , en op een losgeld van honderdduizentlgulden stelden. De Oosten1 .
ri
lksche benden ,die steeds onbetaald en onverzorgd bleven, zwierven in t1eomstreken
Tan X ntwerpen en 3&Sdrl/tjyd/li/.
çci rond , en teerden OP lkoslen der reetls zoo s'erarmde landzaten. Door bemoei
jing des Koningsvan Frankrl
jk. desAartsbisschops
van Keulen en des Hertogs van Gulik , werd om dien ti
jd i
jverig over een huweli
jl
k
w

tusschen Hertog XAREL en de dochter desHertogsvan Kleef gehantleld. En ofschoon
o0k ditnimmervoltrokken werd , verschaftehetthansden Gelderschen Vorstin denHertog

van Kleef eenen bondgenoot,welke hem nietonverschillig kondezi
jn. LooEwlzKXlI
drong intusschen metnadruk b1
j hem op de slaking der gevangen ltooplieden aan;en
tle Keizer bedreigde KARZL metden ri
jksban, indien hi
j weigertle. Na verloop van
eenige maanden werden zl
j ontslagen (1). De Herlog, dieeerlang totbeschermheer
der stad Utrecht gekozen werd,ondersteunde inmiddelsde Utrechtschen in den kri
jg
tegen de Hollanders (2). Bommel geraakte in zi
jn bezitdoor ozaK van scl/idzl,
wien hetgelukte ecn schip melrjs beladen, waaronder krt
jgsvolk verborgen was,in
de slad te voeren. Aanstonds vereenigden zich de burgers met deze rappe gasten en

verdreven de Oostenri
jksche bezelting, van wellte een grootgedeelte een paar tlagen
te voren metdcn bevelhebber w xxzlzEx de Jeude, tot ontzet van lk
lk&elstezn was uit28 ol get
roltlten (3). Daareptegen letlen deGelderschen op denzelfden dag eene gevoelige
Bl
2oe
9ivm.
. nederlaag bi
j eenen aanslag op Tiel. Vierhonderd van hunne voetknechten waren
gCYZRZOS Z0ROm0R y 0R 00R bJ
J*Rz geli
jk getalwas gesneuveld ofin hetwateromgekomen (1). De bezettingen van Hettnden en het slotLoevestein werden datleljk na
het verlies van hetnabt
jgelegen Bommelversterkt, en de Hollandsche grenzen zooveelmogeli
jkdoor kri
jgsvolk gedekt. Te meer wasditnoodzakelt
jk,daar de burgers
van Bommet uit Kuilenbt
urg levensmiddelen, en van Nk
j'megen en eldershulp in
manschappen ontvingen, wellte in deomslrelten plunderden (5). Iletsterlteslotte

(1)LettresdetorlsXII,T.II.p.157-159,185,210. T.111.p.6. Correspond.dexAx.
etde MIaG.T.1.p.390- 392. Correspond.de MARG.d'A utriche,T.1.p.275- 279.

(2)Ziehiervoor,b1.322-324. Vgl. 'owrwwrs, .fp':?. Gelt'.Lib. XI.p.642.
(3)poynxrs,Iliat.Gelr.Lib.XI.p.645. Corresp.de xàno.d'Autriche,T.1.p.291,307.
(4)Correspond. de MàRG. d'Z utriche, T.1. p.289. Correspond.de Mlx.etde MAIIG.T.1.
là.416.

(5)cortnespond.deMzRo.d'Autriche,T.1.p.291,297,306.
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Ilattem werd dobr den bevelhebber pzzulps van Som eren , gezegtlvan den A:c/c,14821528
voor achtduizend gpudgulden aan Hertog KAnXL overgeleverd , wien de burgersdaarop w x.

a1s Heerhuldfgden (1). FLohls nan Egmond vreesde insgeljks voorhetverliesvanZ
ome
rlma
ant
Jrnltem en Tiel, waar hetkrjgsvolk, uitgebrek aan hetnootlige,dageli
jltsver- 1511
liep (2). Eenigevoordeel.
en doorde Hollanders,inzonderheid de Enkhuizers,op de
Geltlerschen behaald, die langs de Zuiderzee kruisten, konden niet opwegen tegen lleoim.

de nadeelen, welke de Oostenfi
jkschen te lande geleden haddcn (3). Nietalleen
bleven de laerwonnen steden in hetbezitder Gelderschen, terwi
jl de overige plaatsen
gevaar liepen, weldra daarin te geraken , maar Ilolland zelfs werd met een nieuwen
inval bedreigd. Door X'
AXIMILIAAX en MARGARETUA was reeds vroegerbi
j de Hoven

van Frankrù'k,Engeland, Arragon en Romenadrukkeli
jk-overde Gelderschen,
alsschendersvanden Kameri
jkschen vrede geklaagd;eenebeschuldiging,welkeHertog xAltzxz op zjne beurt, den Oostenri
jkschen had toegeworpcn. De K oning van
Jrragon bcloofde hun onderstand, zoodra de kri
jg in Italiè'geëindigd zou zi
jn; en
Paus Jvxalcs 11 scheen niet Ollgpnegen den ban over den Gelderschen Vorst, indien

zj ditbegeerdcn, uittc spreken (:). KAREL daarentegen ontving te kFageningetö
van den Koning van Frankrt
j'k eene aanzienll
jke som gelds,hetgeen Lobzw xzx echterbt
j tlen lkeizerlt
jken gezantbleefontkennen. De Landvoogdesweigerde daarop den
Fl
-anschcn gezantOE cnlslaox den doortogtnaar Gelre (5). Inmiddelswaren Al
jftienlzonderd Engelsche knechtcn tot hare hulp te Jrnemuzden geland (6). Xen sloeg
het beleg voor de stad Kenlo, wier bezetting uit achthonderd man bestond , cn rigtte 28v.

Oogst-

niet ver van Bommel twee blol
thuizen op, om '&ffdrzogezliozc/zaan die zi
jde telllr
kaypd.
dekken. DeHertogvan Gelre1ag teNk
j-kerk op de'QJ/
ZZ,:en hadhetop W aterland gemunt, welkssted'
en deswege teharerbescherming drie gewapende schepen in de

Zaiderzeezondep. Hi
j maakte zich meester van Tzet, van hetslot W heltin het
Zutphensche, van de stad W oudrg-chem en bedoelde een aanslag op N zeumpoort 13v.
slagtaan de Lek, welken echter, naar het schjnt, de gepaste maatregelen van nzxnaxx.ma
anq..
Tan Acœxvclz verjdelden. lntusschen duurde het beleg van-Fenlo voort. De stad

(1)Correspond.dexwno.d'Autriche,T.1.p.310. ppwn srs, R ist. Gelr. Lil). XI. p.643.
(2)Correspond.deMzao.d'Autriche,T.1.p.312.
(3)Correspond.de MAEo.d'Autriche,T.1.p.315. vRzxor,sù f.w.Enkk.bl.56.
(4)Lettres detorlsXll,T.lI.p.131,132,167,299,303. T.111.p.79.
(5)Correspond.deMzRG.d'Zutriche,T.1.p.328,334,338.
(6)ltsloyrussEqGs,câron.r.zeel. D.II.b1.378,waarditvoorvalverkeerdelj
lkop 1509 gestcld wordt-
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2- wasdesti
jdseene der beste cn magtigste steden in den omtrelt, en haar val,hiervan
528 hi
.

eld men zich verzekerd, zou de onderwerping van het geheele Overkwartier na
#

zich slepen. De lange duur derbelegering wordldeelstoegeschreven aan hetvt
jandeljk leger, welk aanvankeljk niettalrjk genoeg geoordeeld werd, de stad geheel
in tesluiten; deels aan den Keizer, welke steeds op den aftogt aandrong; deels aan

hetverwisselen van bevelhebbers,dewi
jleerstGraafII>:NIIItIK van Acœec'
?z,laterFzrlps
van W/l
zzgozlr l,Admiraal van Holland , en toen beide door ziekte beletwerden, het
beleg te bestieren , hetopperbevel aan FLoRls van Egm ond was opgedragen. Nietvlör

den zevenden van Slagtmaand, naar hetschl
jnt, werd de stad meternstaangetast,
toen men zich van hetnabi
jgelegen slotGrehhfurwt, devesting Baarle,hethuis
te Jer&&en en het stadje Stralen had meester gemaakt. Na een hevig kanonvuur, drong een deelder belegeraars door de bres tot het eerste wachthuis in destatl

door. Hiertastte dewakkere bevelhebber swAaTExBrao den vi
jand aan en sloeg hem
opdexlugttotbjdenheuvelLzclttenherg,waareengrootaantalOostenri
jkschen ineenige
met ri
js overdekte kuilen stortte en zondergenade afgemaakt Averd. De overigen,
welke ondertusschen de muren beklommen hadden, moesten insgelt
jksmetmerkeli
jk
verlies aftreklken. HoewelsNvARvsxscho door een bout het eene oog werd uitgeschotcn, had hi
j zich echter nietvôlrden geheelen aioop van het gevecht naar de stad
lat
en voeren. xEene tweede bestorming slaagde niet gelukkiger, door de wakkerheid
#
der burgers, die nacht en dag onverpoosd de wallen bewaakten. D e vrouwen voorzagen hen daar niet alleen van levensmidtlelen , maar namon OOk de sYapenen , t0r
aqossing der mannen ,op. Eene van haar ontrukte bi
jhetbestormen,eenen vi
jandelt
jken vaandrig hetvaandelen bragthet in zegepraal naar hare woning. Er zou nog
één aanval beproefd , en zoo deze mislukte, het beleg opgebroken worden. Eenige

Oostenrj
ikschgezinde ingezetenen verbonden zich, de stad aan drie ofvierplaatsen in
brand te steken ; en in de verwarring,wellte dit veroorzaakte, meende m en het doel
te bereiken. Xaar den nacht te voren was de bezetting van nieuwen voorraad, zo0

aan volk alskrt
jgsbehoeften voorzien geworden,en Fenlo werd ten derdemale vruchteloos bestormd. De Oostenri
jkschen togen nu af, en weldra volgden hen de Engel.

1 v.
'
# in- schen, die zich wakker van hunnen pligt gekweten en omtrenthonderd man verloren
term .

1511 hadden. Vier hunner hoplieden werden , om hunne betoonde dapgerheid, met de

ridderlàjkewaardigheid bekleed (1).
(1)LettresdeLorlsX.
ll,T.111.p.86 89. Cot'respoi;d.dexz
tx.et#cMàno.'
13.1.p.42f;,
427,430,439,446,452,475. T.II.p.44,45. Correspond. de MARO. d'A utriclte, '1'.1.

p. 332,337, 343, 358,361. Boec der Ghescienhsen, in nooT'sHrchie
f,D.111. b1.3.
l'tlzl'
vs lEtTEars, Ile2.. Wzfdfrz'
cc. Lib.YII.14. 150. powTwxps, 11?z'f. Gelr. Lil
a. XI. p.644,645.
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Terstond na het opbreken van het beleg, vielen de bezettingen van E enlo en 14821528

Roermondein Noord-Braband, en legden eenigedorpen in de Mel
jerl
j'van den
s/œc/èin de asch. UitW oudrzeltem troklten de Gelderschen over hett
l
jsnaar Her- 1512
dikaveld en staken helm et de vleklten Ilaastrecht en J art&hergen in brand, honderd tachtig van de ri
jkste landlietlen uit die omstreken gevangen met zich voerende.

Zj bestormden Keukelom ,doch lieten er veelvolks;en teisterden geweldighetLand
'
rcwzJrkel. Uit weerwraak togen twee- ofdrieduizend mannen, zoo kri
jgsknecbten
als burgers en landvolk uitde Meç
jer%
j, bi
j hetdorp HedeloverdeAccœ in den
B om melermaardnbedreven erveelmoedwilsen lieten de dorpen D riel en Rowsem in

tle vlammen opgaan. W eldr
'a werden zi
j tloor de Gelderschen,die zich bi
j verrassing
van de sterkte T%6il, aan (lcn regteroever der W aal tegenover Bom mel,meester ge-

maakthadden,overvallen en ten eenenmale geslagen. Bi
jna achthonderd kri
jgsknechten en vi
jfhonderd burgersen landlieden vielen in handen der overwinnaars,welke
hen onmenschelt
jk behandelden en velen in koelen blpede vermoordden. De tjding
dezer nederlaag baarde in 'œIlertogenho&ch eene algemeene verslagenheid, en men

was, uithoofde van geldgebrek, niet bj magte den vi
jand krachtigen tegenstand te
bieden. De Gelderschen vertoonden zich eerlang op nieuw en verbrandden het dorp

Ronmalen) ja,het was hun,bli
jkbaar door verstandhouding metvoorname ingezetenen,'bi
jna gelukt, ''Ilertogenhoech zelf te verrassen, indien niet te goederuur
eenige burgersin allerjlde onbewaakte poorten gesloten hadden. Terstond geraakte
allesin beweging,de noodklolt werd geklepten de gewapende burgeri
j vloog naar de
wallen. Ondertusschen hadden schrik en vreesvelen derwi
jze bevangen, datzj,na
*

het verbergen hunner kostbaarheden , over de muren door de moerassen poogden te
ontvlugten. De Gelderschen moesten echter aftrekken , en staken op hunnen terug-

togtverscheidene dorpen in brand (1).
Ondertusschen was kFoudrzcltem weder in hetbezitderLandvoogdesgeraakt(.2).a v.
Zi
j had onmiddelljk na hetverlies dierstad, vLoRlsvan Egmond en uyrxbltxx nan ma
Leant
end.
.

N a&satn gelast, er het beleg voor te slaan. Door den onwilder Hollanders, wellte

naar vrede met Gelre haaltten, en bovenal dersteden Delften Jmeterdam ,die
onbeschroomd buitengewone beden weigerden, was dit niet dan drie maanden later

sucnrxluoltsT, Geld. Gesclt.B.XI. bl.329. REIGERSBZROU, Chron. r. Zee/.D.1I. b1.378. Vgl.
Correspond.de xàx.efde MARG.T.1.p.502.

(1)Oude S/JJ.Dir.Kron. Div.XXXlI. c.40. Boec der Ghescienissen,b1.3. ptplTzxrs,
R ist. Gelr. Lib.XI. p.646. stxcnTEwuoasr, Geld. G esch. B. XI.1)1.330. v. IlErax, Bescltt'
.
v.'sHertogenb. D. 1. bl. 421- 424.

(2)Boec der G/leq
çcïcozlït
st
ves,bl.3.
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- ten uitvoergebragt9 en der stad volstreltteljk alle toevoer, zoo te water a1s te lantl
afgesneden geworden. Dit had eindeli
jk de Gelderschen, twaalfhonderd man sterk.
genoodzaakt in hetgeheim over de M erme, metachterlating hunnerbagaatlje,weg
te trekken (1). Hertog KAREL, die zich in de omstreken van lfoerden opbield,
schjnt tocn Bodegraven bemagtigtl en l'erbrand te hebben (2). Fxzol
txsvan Eg-ond, zi
jn bitterste vi
jand en die geene wetkende dan die .an zi
jn eigen wil,Yiel
in hetvi
jandeli
jk grondgebied. H'
i
j was vermetel genoeg teverltlaren, dathi
j den
Keizertoebehoorde voor wien hi
j Gelre zou bewaren, en de bevelen der Landvoogdesofvan KARELvan Oo&tenri
jk, welkedaarmede in stri
jd wàren,nietwildeopvolgen (3). Doch XAItOARETUA zelve had bevolen, 'svi
jands landen te vuur en te
zwaard te verwoesten zonder ietst: spares (1). Vermoedeli
jk washet om dien ti
jd,
flatvAx Eoxoxo de Geldersche sl.oten', den R ooden Toren, P ersingen en Heum en

veroverde(5). Een voorgenomen aanslag ter ontzetting ofvermeestering van Jnltolt,
een steedjebj Etnmerik,toen een gedeelte van Gelre,werddenkeljlkveri
jdeld (6).
De burgersvan 'œHertogenhoeeli hernamen middelerwi
jl de sterkte Tuzl en belètten tlaardoor de Gelderschen, Bommetvan leeftogtte l'oorzien (7).
Onvermogen aan den kantder Oostenri
jkschen, daarBraband en Ilolland weigerden langerdeoorlogskosten te dragen, en de schi
jnbare genegenheid tlesKbningsvan
Frankrjjk, om een verdrag tusschcn SIAROARETH,
N en Ilertog KAREIZte bewerken,
gaven aanleiding toteen: zamenltomstder wederzi
jtlsche gelastigden te Kianen. Uit
v.
8 de voorslagendetLandvoogd'esbli
jkt duideli
jk,datde vrede haar geen ernstwas;datzi
j
Gr
151
asm.
2 SIechtsti
jd zochtte winnen,en datdeKeizergeenszins bedoelde, zil'ne aanspraken op
Gelreafte staan(8).Immerswilde men 1o. dat KAREL nan Gelre, onder verzekering
van merkeli
jkevoordeelen,in dienstvan KAREL'
vanO/œfdnrj-k zou treden.2>.tlathi
j
het hertogdom Gelre en het graafschap Zutpv
âeltalleen als stetlehouder des Keizers

zou regeren. 3*. dat deze gewesten alti
jd vooreene bepaalde som doorden Keizer
(1)Corl'
espond.deMzng.d'Autriche,T.lI.p.1-4,7,13- 16.
t2)Corremond.dexkao.d'Autriclte,T.lI. p.14, 15, 17. Oude 11011. pfr.Kron. lliv.
XXXII. c. 40. l'
oxrAxrs, R ist. Gelr. Lib. XI.p.646.

(3)Correspond.deMARO.d'Azttriche,T.II.p.41.
(4)Correspond.de M&Rg.d'Aatriclte,T.lI.p.20.
(5)OudeIloll.Dir.Kron. Div.XXXII.c.40. l>ayrlprs,Rist.Gelr.Lib.Xl.p.646.
(6)Correspond.deMAK.efdeXARG.T.lI.p.11.
(;)Correspond.deMARG.d'Zntriche,%.I1.p.29.
(8)Correspond.deMAx.efdeXARG.T.1.p.499,504.
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konden gelost worden. 4O. dat de geschillen tusschen hem en den Keizer aan het1682.

oordeelvan zekere scheidsregters zoudenonderworpen worden,maartlath:
) voorafalle
steden,plaatsen en sterkten,welke hi
j sinds hetsluiten van den Kamerl
jkschen vretle
hernomen had, moestteruggeven. . Teregt beschouwde Hertog XAR/L ,wiens zaken

Volstrel
ttnietwallhopigstonden,deze onretleli
jke en bespotteli
jke voorslagen,welltehi
%
j
in hetjuiste daglichtplaatste, a1s geenszinsgeschikt,om toteenen goeden en duurzamen vrede te geraken. Hi
j verklaarde tevens, datmen reeds drie ofvierjaren op
flergeli
jke wi
jze met hem gehandeld en dan uitgestrooid had, dathi
j hoegenaamd
IIRQV :020 D0011 Vf0tl0 Wilde hoorell; terWi
jlhi
j integendeelbetuigde, alti
jd hiertoe
gereed le zi
jn, mits op eerll
jke en billi
jlte voorwaarden, krachtenswelke hj zl
jne
wetligeerfstaten gerustkondebezitten (1). Watlater werd te Lu'
ik, ten overslaan
van den Franschen gezant aan hetHofvan Hertog KAREL, weder over eenen vrede,

doch insgeljltsvruchteloos,gehandeld (2).
ln dien tusschentjd hadden de Gelderschen de BrabantlichesleedjesMegen enOselt
nevens het dorp Bernhem ingenomen en verbrand. Voorts trokken zt
j bi
jhet tlorp
Ke&selwederoverdeMaat%,en rigtten geweldigeverwoestingen aan in de l4lei
jerv''
ean den W /ec/l. Het gehucht Rzntham , voor '> Kertogenhoeclt gelegen , de dorpen
Scltï
jndet,Liealtout,Stzphout enGeldrop mett1ekerk,op wier torenvele ingeze-

tenengevlugtwaren,gingen in de vlammen op.Vandaarlteerdenzi
joverNeder*waart,

metbuitbeladen naarRoermondeterug (3).Zl
ljmaakten zich vervolgem doorverraatl
meestervan Stralen,en beslotenW achtendonktebelegeren (1).HetslotW zeelt,door
deOostenri
jkschen hernomen,en waarzAx van 3':lJ.1cc/zlletbevelvoerde, ging ingevolgeeen verdrag metHeer zAx van /Fk-z'câ,overin handen vanHertog KAREL (5/
h.
XAXIMILIAAN,door deRi
jltsvorsten ontlersleund,zond nu Herlog IIENIIItIK van.
#r?:zld'
lri
jk,een derdappersteveldheeren van dien ti
jd,enzi
jnbroederERIK tegcn deGeltlerschen (6).Zi
jvielen in hetOverkwartzer,vernieltlen eralleste vuurentezwaartl
cn hernamcn Stralen,hetwelk zi
j sterk bezelten. Onderlusschen legden de Gelderschen H ee&wçik enDintet
.in de Mel
jeri
j en aldedorpcn in hetLand rczzAltena
-

(1)LettresdeI-orlsXlI,T.111.p.224-227.
(2)Lettres de I-orlsXlI,'1'.111.p.279.
(3)v.IIErRN,Ilist.r.'&Serf/gell.D.1.bl.424,425.
(4)Correnpond.de'IARG.d'Autriche,T.II.p.49.
(5)poxTwxrs,Ilist.Gelr.Lib.XI.p.646. ux HzssEtT, Geld.a
vccxdvc.b1.143,alwaarhet
verdrag gevonden wordt.

(6)Correspond.dexlx.efdeMkRG.T.lI.p.24,66,382.
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18
528 jn de asch (1). Nu ondernam de immerrustelooze Hertog van Gelreweder een aan
-

slag op Am gterdam. Elfhonderd man trokken van onder Utrecht derwaarts, docl
z
kwam en er eerst vier dagen later aan , staken de schepen
, wel
kein de Oude Zi
jds
W24v
in-. M raalIagen om te overwinteren ,in brand, en keerden
nog denzelfden dag terug (2).
t1e51
rm.
2 Een gedeelte trok naar de WïJ#l, en de overigen legerden zich in het Karthuizer-

-klooster bi
j Utreeht, maar werden er nog dien avond door den Heer zAx van W czsenaar , aan hethoofd van vierhonderd , naar anderen achthonderdman ,uitgedreven.
Doch den volgenden morgen overvielen zi
j hem met hunàe makkersbi
j hetvrouwenltlooster te D alen. Hi
j werd geslagen, gevangen naar Rattem gevoert
l en aldaarin
eene houten kooiopgesloten. Deze kooi,meti
jzeren traliën voorzien, waszeven voet
lang en zoo hoog , dat er een man regtop in konde staan. Er was sleehts ruimte in
voor een bed en stoel, en door eeh venstert
je werd den gevangene spl
jsen drank
toegediend. Zt
j hing in hetmidden aan hetgewelf van een steenen toren en werd
bj hetmiddag- en avondeten neêrgelaten (3). Na het uitstaan van vele kwellingen
en beleedigingen, werd vAx wAssxwwAh twee jaren later metmoeite voor twintigdui-

zend gulden ontslagen (é). Hj wasRaad enKamerheervan KARZLvan Oo&tenri
jk,
Riddbr van het Gulden Vlies, en ontving ter belooning zi
jner diensten in vi
jftienhonderd
t zeventien eenjaargeld van zestienhonderdgulden (5). Lesjaren lateroverleed hi
Jaan zt
l.ne bekomen wonden bi
J.de belegering van Sloten in Frzeeland (6).
GraafSEwORIK van F'
ct
vœlvmaakte zich ondertusschen meestervan betslotJm elrooi in

tlenBommelermaard,enverbranddeeenige dorpen in den omtrekvanRoermonde(7).
De Gelderschen handeltlen op geli
jke wi
jze in den Dordt&elten Y ccrd,vanwaar zj
naetvele gevangenen en ri
jken buit terugkeerden (8). Doch het ontbrak hun zoo
(1)v.I
lErRw,Ilist.r.'sIlertogenb.D.1.1)1.425.
(2)LettresdeLnrlsX1I, T.lV. p.12. Xen vergeli
jkcLierl
ai
j wzGEwzzn, Beschr.1).zzadf.
St. 1. b1. 21
4. Zie voorts Oude Ilolt. D ir. Aros. Div. XXXII. c. 4.
*'
p.96. l,olrz.
wrs,R ist. Gelr.Lib.XI.p.64:.

(3)Oude Ilotl.Dir.Kron. Div. XXXII.

v.ERp, Annale&,
.

40. s.v,ERp,Jnnales, p.S6. Lettresde

I-orxs XII, '
1'. IV. p. 12. I'oxTwwrs, Ilist. Gelr. Lib. XI. p.646 ,694,695. Zie hicrvoor,

b1.334 (1).
(4)Corremond.deMwx.etdeMzRo.T.lI.p.274.
(5)GwcuwRo,Rapport,p.303.
(6)I'
ownwrs,Ilist.Gelr.Lib.XI p.712.
(7)v.uzrAx,Beschr.m.'.
:Hertogenb.D.1.b1.426.
(8)BoecdcrGhescienhsen,b1.14.OudeSo?/.Dir.Kron.Div.XXXII.c.41.
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wel als den Oostenrijkschen aan geld en manschap, om den krijg met kracht voort te 14821528
zelten. Hertog KAREL hield in dien tijd te vergeefs hij den Koning van Frankr~jk,
en de Landvoogdes bij den Keizer op enderstand aan,

MAXIMILIAAN

vcrklaarde , dal

hij door den Italiaanschen oorlog geheel was uitgeput, doch op hegeerte van MARGAin het sluiten van een verdrag met KABEL van Gelre hewilhgrle , mits er niet
in zijn naam over gehandcld wierd , maar door den Koning vau Frunkrijk , wien hU
RETIIA

als het hoofd en den geheimen hewerkcr "an den Geldersehen krUg Leschouwde (1).
De onderhandelingen duurden mannden lang, terwi]] intussehen I-Ierlog

KAUEL

begre-

pen werd in een wapenstilstand tusschen den Keizer en de Koningen ",'an A1'ragon en
Engeland aan de eene zijde, en de Koningen van Frankrijl« en Sch ot lond aan de
andere (2), Eindelijk k warn eene vierjarige wapenschorsing tot stand, welke den
tienden van Oogstmaand

ingaan en den Oostenrijkschen noch voordeelig, noch

ZOll

eervol "las (3).
De onderhandclingen over een huwelijk tussehen Hertog

KAREL

en

ANNA

van Kleef ,

ccn paar jaren te voren aangevangen, worden om dezen tijd, nog voortgezet.

Maar

dewi]! 111en tot bruidschat , deels in pand , deels als geschenk alles hegeerde , wat d e
Kleefschen in Gelre bezatcn, gelijk Goclt, Lobit h , de DujJ'el en het Rjjksu~ald,
werd deze verbindtenis , welke de Keizer en de Landvoogrles daarenboven tegenwerk-

teu , verijdeld (4).
KAREI;

"an Geire maaktc er geen ge,veten van, het gcsloten verdrag eerlang openlijk

te sehenden.

Arnhem en een gedeelte van de f/eluwe waren nog steeds in 's vijands

hezit en moeslen, wat het ook mogt kosten, door hern weder met Gelre vereenigd
worden,

Mel behulp van eenige burgers geraakte hij op eenen vroegen morgen on- 21 v.

verwachts in de stad, en kreeg terstond zooveel toeloop , dat de Oostenrijkschen er Lentemaand

uitgejaagd werden.

1\len plunderde hierop de huizen hunne I' aanhangers, van welken J514

rang of staat ook , en deelde geldelijke belooning aan degenen uit , welke den aanslag

(1) Lettres de

LOUIS

(2) Lettres de

LOUIS

Correspond. de

lUARG.

(3) Ocrrespond. de
T. II. p. 84-87.
PONTAl'{US,

XII, T. IV. p. 13, 35-37.
XII, T. IV. p. 107, 113.
d' .dutriche ,
MAX.

et de

r.

MARG.

et de

MARG.

T.l1. P: 146.

1'. II. p. 177, 178. Correspond. de

MARG.

d' Autriclte,

Boec der Ghescienl·ssen, hl. 4.

11ist. Gelr. Lib. XI. p. 647.

Üorrespond. de

l'rJAX.

11. p. 700

Oude Holt. Di». Kron. Div. XXXIII. c.41.

SLICllTENIIORST,

Geld. Gesch.

n

XI. 1>1. 332.

(4) Lettres de LOUIS XII, T. 11. r- 158, 159. T. IV. po 327, 328. Üorrespond. de MAX. et
MARG. T. II. p. 156. TESCIJENMACHER, dnnal. Ciioiae , P. II. p. 323. SLICßTENHORST, Geld,
Gesell. B. XI. bl. 332.
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1tL G E AlE E N E G E S L
-Nii1E L)2 t
A'1s
z 1<.
14
w)- bevorderd
- #
>.jj
.
1,'
L
t.
u
-t
-j
a

hacltlcn (1). Spoedig boden de Groninger onlusten den llertog op nieuw
acne gclegenlaeid aan,zi
jne oorlogzuchtte bevredigen,den Keizer te lkrenken en zi
jn
eigen gezag uit te breiden. lliermetle liep laeLjaartotzi
jn vaordeelten eintle (2).
llocl'
1metdelzaanvang van hetvolgende verloor hi
j door den dood van xzoosvrxzK Xll

penen magtigen besclzermer, maar vond eenen antleren in diens op&-olger vRa
txs l terug. De nieuwc Koning bewcrltte eene wapenschorsing van vier maantlen tusschen
12
-v. ICAIIEL van O pà-fczzz-ï-jà en KAREL van Gelre, binnen welken ti
jd lai
j de geschillen

Z0'3'el'-

r-

rnnllltcltlcrbcide5olsten zou vereffenen (3). De Ilertog van Gelrevolgde hem metzesdui1515 zentlman naarItalië,en stelde hetbewind overzi
jne staten in laanden vancualsroF17zl,,Graafvansleure. 3I
'aarop een valsch gerucht,datdeOostenri
jkschenhetbestand
gesclzont
lcn hadden,vcrlietlai
j hetFransche leger en droeg hetbevel overzi
jne benden den Hertog van Guzse op. Dôch te Lêons de overwinning der Franschen bi
j
Alarignan vernemende, trof hem de smart, dat hi
j hierin nietgedeeld had, zoo
diep, dat hi
j in eene zware ziekte viel. Zi
jn oorspronlkeli
jk plan wasgeweest,dcn
Italiaanscl
1en kri
J'g geheel bi
j te wonen, en totdateinde had hi
j völr
'zi
jn vertrek
.

een wapenstilstand van eenige maanden met den Bisschop van Utrecltt, den Hertog

van ffleqf en den Graafvan Benthem gesloten, en zich metGraafoswAx,o van den
Berg verzoend. Tusschcn de Oostenri
jkscl
aen en de Geltlerschen waren, zelfsna den
uitgang van hetbestand, geene vi
jandeli
jkheden van aanbelang gepleegd; slechtshad
oRoo'
rv PIER metdeFriezen,welkc de Geldersche zi
jde hielden enGelderscheFriezen
genoemd werden,de Zaiderzeeonveilig gehoutlcn (1).
Schl
jnbaar buiten voorkennis van llertog KAREIZ, pleegden de Gelderschen in het
volgentle jaar vi
jantlell
jltheden tegen Holland , alsvaar maatregelen tot krachtigen
28v. wederstand genomen werden. Het gelukte hun evenwel N'
ieuwpoort bi
j Soho
(logstv
. on-

Inaarld ltoven te bemagtigen. Door Graaf uExoalx nan A cwz'tz?z gedrongen , moesten zi
g het
1
'
5
1
0
i
e
dage
n
dcs
nac
ht
s
we
de
r
ve
r
l
at
en
8 v. na eeu g
.
Van de zeventien mannen, daarbinnell
lea
rnd.ge
t'
st- vangen g0nOm0n 1 werden 1
*l1 den #cc,j' tien met den strop en de overige m et
ll
na
het zwaard estraft, t
leAAi
jl zi
j het Geldersclae kri
jgsvolk van levensmiddelen voorzien hatlden. Ondertusschen was deor hct llof van Holland en den G.
raaf van N aswc?
z, hoezeer Herlog KAItEL verklaarde, dat de verovering van N '
ieutopoort niet op

(1)Correspond. de Ma
tno.d'Atétriche, T.lI.p.92. Kron.'
p.-drnlt.b1.79. stlcHTEsllonsl-,
Geld. Gesclt.B.Xl. bl. 332.

(2)Ziehieradlterdcgeschicdenisvan Fl.ieslaltd en Groitingen in ditti
jdpcrk.
(3)s.BExlxok,Cltl.
on.d.Fk.Land.b1.278. B.syrslyol,Ilist.r.Oostp'
iesl.b1.551.
(4)Ilose
TAxrs, Ilist. Gelt'
. Lib.
657 661. stlcuTEyloRsr, Geld. Gcdc/l.
-

!
'
$38 .
342.
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zi
jn bevel gelclaietl was, alom afgekondigu
tl, dat hi
j het ecrstden vrcde verbroken 1,
i82had; en allen onderdanen des Konings vefboden , met hem in eenigen handel

treden of hem cenige scl
aatting te beloven, op l'erbeurte van li
jf en goed. Allc'
weerbare mannen, bi
jzonder ten platten lancle, waren opgernepen , zich op klokkenslag stri
jdvaardig te laouden. Bovenal was men voor Oudewater en IFoerdelé
bezorgd, en beval, het geboomte om hleze steden te kappen, opdat de vi
jantl
erzich niet in zolznestelen (1). Hetbll
jlttechter, datde Hollandersheteerstden
Avapenstilstand geschonden hadden , want ontler bevel van HExnltzlt van A cz'z'czz, FLflz4ls van Egm ond en anclere voorname Edelen, waren in hetbegin van Oogstmaand,
naar men giste, duizeud paarden en zesduizcnd Toetknechten in de A-cîvtnc getrokken, welke zi
j tot aan Jrnhem te yuur en te zwaard verwoestten (2). Het slot

Ilulkeetekn, ook A l-te-n,a genoemd, dewi
jl Ilertog KAREL het op de grcnzen van
Ilolland aan de Zuiderzee gcbouwd had, om den vt
jand aan dicn lkantafte houden,werd na menige beslorming door eene bende Oostenri
jltschen,dieuitFrzeelanli
getrolkken was, veroverd en de beyellzebller w EltxElt SPIEGEL met de bezetting gevan-

gen genomen. Hetsloten de bi
jliggende schepen lietmen in de luchtvliegen;doch
naderhand werd tleze sterkte wegens de gunstige ligging, stevigcr dan voorheen op-

gehaald,en onder hetbevelvan slkcRlvsI,AwxllKo)!x.gesteltl (3).
FRaxs l, wellke bi
j hct bestand van vi
jftienhonderd vi
jftien tussclaen KAREIZran
O/l'/'cfkrz
J
r'/c en KAUEL van Gelre, tot middelaar launner onderlinge geschillen gekozcn

was, had zich sedert dien ti
jd met deze netelige taalt bezig gehoudcn,maar,om
geen der beide Vorstcn te mishagen, zi
jne uitspraak opgeschort (1). llj bep-erkte
echter een nieuwen wapenstilsland voor zes weken : die tot hetbcgin van Bloeimaand

moest duren, maar wederzi
jds lkwalijk gehoudcn wcrd (5). ln Frietgland althans
zette men de vi
jandeli
jltheden voort; doch niet vôör den uitgang van hetbesland,
zond Hertog KAREL den Zwarten Iloop, dien hi
j in dienstgenomen llatlen achtof
negenduizcnd man sterlt was, derwaarts. Na hetbem agtigen van D okkl6m , staken
deze woeste gastcn uit de Kul.nder over naar Kolland. Hier hatl men hunne ltomst

(1)Oudef7///.07
*z,.ILron. Div.XXXII.c.46. Boec#cr Ghescienissen,1)1.4. yoxrzxt;s,
Ilist. Gelr. Lib. Xl. p.668. sllcllTElllonsr, Geld. Gesclt.B.XI.b1,345. V-AOENAAR, D.lv.
b1.398,399.

(2)p.v.Eup,zinnales,p.98.
(3)Oude #/8/.Dir..
Srt?vl.lliv.XXXII. c. 45. 1)1. 434. I'oxTwxt:s, 1*1ist. Gel1-. luib.
p. 670. stlcllrEsl
lolksT , Gel
.d. Gesclt. B. XI. 131.346.

(4)poxTxwrs,Ilist.Gelr.Iuib.XI.p.672. sllcul-Ewuclas'
r,Geld.tlc,
s.c/d.B.Xl.1)1.347,348.
(5)s.IIE5IN(;A,C/11/0?.d.fk.Iuan#.bl 304,305.

1J2>
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1482
- voorzien en zeven vaantlels voetvolk in Jyeet- Frzesland gelegd. Een daarvan lag in
1528
25v. Fledem blik, waar de Gelderschen metruim drieduizsnd man onder de overslen ssluZonAel'
-sz
naaant
l scu en oolzrsrErx het eerst landtlen. Ondanks eenen dapperen tegenstand werd tle
1517 stad stormenderhantl veroverd, gepluntlertl, uitgemoard en verbrantl; docll hetslot,
tloor zAx van #,
?:?
,
:r:.
?z verdedigd, bleef beheuden. Vandaar voorttrekkende staken de

vi
janden de dorpen Opperdoe.
v en Twiak ih brand,welk onheilM zdmoude voorhontlerd vi
jftig gulden afkocht. Langs den Zmaagdù-k togen zi
j. Iloorn voorbi
j,roovenlle en moordende door B erkhout, J velthot-n en Ut-&em , over den Ilttlgendn
-'k
,
:6 naar A lkmaar, werwaarts de ingezcttenen der naaste dorpen met hunne ltostbaarste
v.
Zolner-goederen gevlugt waren. 00k tleze stad viel hun in handen en werd acht dagen
rnaand.
.
achtereen geplunderd. Zoo aanzienli
gk was dc roof, dat t1e inwoners, wellte daarenboven op eene zware brandschatting gesteld werden, verklaarden ,het geleden natleel

ln geene dertig jaren te kunnen herstellen. De vermaartle school, wellke hier om
dien tj
ld bloeide, ging door deze ramp geheelte gronde. Xiddelerwi
jl was FLoals
van Egmond uit Hoorn met een deelkri
jgsvollk (le Gelderschen gevolgd,en had,
om hun den terugtogt te beletten , den IlazgendL
-i
k,tusschen de meren d'eff?zïgpzlwaard en de Sc/t:z
?-z4d?-, doorgesloken en de opening meteene sterke wacht bezet.

De Gelderschen beducht, datzl
j doorde Hollanders zouden ingesloten worden,Aerlieten,metde voornaamste burgers als gi
jzelaars,Alkmaar op den negentlen dag en
staken het aan verscheidene plaatsen in brand, welke nog in ti
jdsdoorhetvoll
kdes
Heeren van Egmond gebltlschtwerd. Plunderende en verwoestende lroltken zi
jdoor
de dorpen Egmond en Bet:ek-trt
:'k tot aan Spal-endam . Ifet blokhuis, wclk (le
-l

Amsterdamnaers hier opgeworpen doch slechts met vi
jf en zeventig man bczet hatlden, bemagtigden zi
j in den eersten of tweeden aanval, verbrandtlen geheel
Sparelldanz, en togen toen voorbi
j Jmeterdam , door de Amstellandsche veenen ,
naar het Sticât. Bi
j Kuilenhurg of Kganen geraakten zi
j over de Lek, en vermeesterden stormenderhand, doch met verlies van OngeFeer duizentl man , het

stat
lje Jsperen aan de L'
inge. Uitwraak werd bi
jna de geheele bevolking, zonder
genade over de kling gejaagtl. Ondertusschen had UEXDRIK ran #cJ.:lM,Stadhoutler
vaa R olland , den vierden man uitalle steden en dorpen ter heirvaart geroepen , en

weltlra sneed hi
j tlen Gelderschen binnen Jsperen allen toevoer af. Doorden nooll
oogst-gedrongen togen zi
J eerlang met den buit deels naar Amersfoort, deels naar
''d1
'ant1-de F:ll
z?
mc (1). Derwaarts volgtle hen de Graaf van Naaö-alt met eene sterlte
kri
jgsmagt,welke er eene schrikkeli
jkeverwoesting aanrigtte; en eindeli
jk hetbeleg
i
s v.

.

sloeg voor Zrnhem ,waar ziclz Hertog KAREL bevontl, tlic eel'lang geheelingesloten ,

(1)oadeSp//.D'
irfAz'o?l.Div.XXXII.c.45. s.Bslxst;w,6Wr/zl.#,Fr.Atln*
#.b1.305 311.
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in den hagchcli
jl
tsten toestand geraakte. Xiddelerwi
jlxielen de burgersvan ',
#Ile1--14
15
828
togenhoscltin hetoverkwartier van Gelre en legtlen er een paar bloeijentle dorpen
in deasch. DoortusschenlkomstdesKf
lningsvan Frankrg
jk, wertl eene vretlehandeling voorgeslagen, en KARSS valt Opœl:rlz
rfjà, wellke naar Spana,-e verlangde,
toonde zich daartoe genegen. Ecrstlkwam eene wapenschersing lotsland, en de Oos-

tenri
jkschen bralten de belegering van Jrnhem 0p. Daarna wertl te Utrecht ten
overstaan tler Fransche gezanten, door deOostenri
jltscheen Geldersche gelastigden
een bestand veor zcs maantlen gesloten. KAREIZ van Gelre beloofde zi
jn regt opllje('*ir.*fk>.t.-

F'
rv
iealand , Gr/zlïwgczz uilgezonderd , aan XAREL van Ooq
vfdzlrï
g'à af te slaan en T1.3111)I'Ifv

zi
jn kri
jgsvolk binnen een halfjaar ofvroeger uitFrg-ealand le voeren. Voor dien
afstand zou hi
j hondderdtluizend kreonen genielen. vi
jf en twintigduizend in gereett
geld,de overige op bepaalde ti
jden binnen de vi
jfeerstvolgendejaren ,onderborgloyt
tlersteden Dol-dreeht,Jmeterdam ,Gorinchem en 'sS:rzpgezlz/é'c/z(1).
In weerwildezer ovcreenkom sl, verzekerde Hertog KAREI,spoedig deFriezen, wellke
er niet metle ingenom en waren , dat zi
j op zi
jne bescherming ltonden rekenen. En
ofschonn het bcstand bi
j(
Ien uitgang, nog vcor een geheeljaar verlengd wertl,zette 16v.
oaoovs ,:11:1,. zil'ne rcoftogten op de Zugderzee tegen de llollanders voort. Deze on- Lentet
lT1aznt
versaagde man . te Ikh-nalrerd nietver van H arlznge'
n geboren , stond aan het hooftl 1518

derFriesche scheepsmagt,en hatluithaatlegen de Ooslenri
jkscheheerschappi
j,zich
aan de belangen der Gelderschen gewi
jtl. Dcor stoutheid, wreedheid en gelult was
hj tle schrilk der omliggende volken geworden, en noemtle zich den verweeslerder
Denen , den wreker tler Bremers, den aanhouder der Hamburgers, het kruis der H01-

lantlcrs,en voerde galg en rad in zi
jn wapen (
.2). Vôörhetslpiten vanhetverdrag,

Boec der G/ledc/-csïddczl, b1.4. vzx TIIABOR,Ilist.r.k't.l'
e.
nl.St.lI.bl.224- 228,230- 234.
Aant.bl. 140. 'ozl'
rs IlEtTEnrs, Iler. zlustriac. Lib.VlI. p. 175. poxTàxrs, 11ist. Gelr. Lib.
XI.p. 674 , 675. sl
-lcnTExllol
ts:, Geld. Jedc/z. B.XI. bl. 348, 349. vEtlrs, Chron. v?.Iloot-3t,
b1.193 199. BoollxwxI., Gesch.v7.Z lkmaar,bl.56 58,65- 67.
Eltp, A nnales, p. 99. v. Tllàst)lk, Ilist. r. Eriesl. St. lI. bl. 234, 235 , 236.
poxTcs Il>:r'
rl:lrs, Iler. H ?4,
:fr. Lib. VlI. p. 175. s.:xslxcA, Chron.d. Fi. Land.bl. 311- 313.
GorruoEvEx, Chron. r. Ilolland, bl. 576, 577. I'
oxTzxrs, Ilist. Gelr. Lib.X1. p. 675, 676.
sl-lcllTExuolls'
r, Geld. Jedc/l'
. B.. XI. b1.350. scllorzwrs,Fr.S zdf.b1. 593. vEtlrs, Chron. r.
lloorn , b1.203.

(2)In hetopschrirtvan zekerkreupels'ersje,waarin Li
jdeHollandersbespot,noemthi
j zich
belagcheli
jk genoeg: lk GRO:TEPIER,Koning vaytFt'iesland,llertog van Sneek,Qraafvan Sloten, Vri
jheer van Hindelopen, Kapitein-Generaal van de Zu.
iderzee-'' wlwsEylrs, Cltrolt.r.
k'kiesl. B. XlV.b1. 451.

ALGEIVIEE:NE GESCIIIED~NlS

l-i,S2 - had hij vorscheiden Hollandsehe koopvaardijschepen in de Zu.iderzee genonlen, en de

15~,'3

sieden of dorpen van ffest-Friesland in gedurige onrust gehouden.

Eindelijk was

in Hailand vrije kaapvaart op de Friezen afgekondigd, on onder Level van

»an den Route, Heer van Fleteren , wien men

FRANS COBEL,

had toegovoegd, eene oorlogsvloot tegen hen uitgezonrlen.

ANTONIE

Raad van Holland,

Zij waren hierdoor weldra

van de Zu iderzee verdreven en eenige hunner schepen te Ilunschaten verbrand ge-

worden , terwijl vele andere tot aan het verdrag in de Friesehe havens bezet gehouden
werden (1). Maar nu moesten de Hollanders , op haog bevel , sliptelijk het bestand nakomen

eu mogten slechts verdedigenderwijze handelen tegen

GnOOTE PIER,

die hunne schepen

op de Zuiderzee ,vegnam en de bemanning, zoo ver zij niet uit vrcemdolingcn bestand, wien voor groot losgeld het leven en de vrijheid geschonken werd , zender ge-

nade over boord wierp, hetgeen hij » voeten spoeIen"
14 v. verloren zij, na
f

noemde (2).

Voor Hoorn

dapperen tegenstand, elf schepen en vijfhondcrd man,

Later viel

)oG;.-t~ eene geheeIe vloot uit de Oostzee in handen van den gevrcesden z.eeschuimcr. Maar
] 5J.~ eene landing des nachts te Hoorn mislukte, Reeds was de vijand in de stad gedron-

maan«

28

Y.

gen, toen de in allerijl gewapende burgers hern noodzaakten, zonder veel schade aan-

lfel'fst gerigt te hebben , terug te trekkon. Bij den aftogt maakte hij zieh me ester van een
maanu.
lEnkhuizer schip, Een nieuwe aanslag op lVI. edemblik, eene maand daarna , "was van
even weinig ge'70Ig.

De Friezen staken eenige huizen in brand, doch eer de ont-

stelde hurgers bijeenkwamen, waren zij weder vertrokken (3).
Ondertusschen had Hertog

KAREL

zieh met den Ridder

OTTO SCHEN"K.

van Niddeg-

_gen en eenige andere Oostenrijkschgezinde Edelen verzoend , welke hern trouw zwoe..
ren , en in hunne verbeurdverklaarde goederen hersteld werden (4). Heul wordt , ondanks zijne tegenbetuiging, te laste gele gd , dat hij om dien tijd de afgedankte benden
of zoogenaamde Zioarten Hoop uit Friesland,

welke stroopendc en roovende door

het Boven-.Sticltt naar Gelre waren afgezakt, heimelijk in dienst nam t om

bij het

einde van het bestand tegen de Oostenrijkschen gebezigd te worden ; maar dat zij,
toen dit bestand voor een jaar was verlengd geworden, op zijn bestel zieh, tot grooten overlast der ingezetenen, in de omliggende ge\vesten verspreiddcn,

(1) (Jude Roll. tu».

s-»:

Div, XXXII. c. 45. bl. 436.

VELIUS,

De vereenigdo

cs-;« Ir. I/oorn, bl.

199-202.
(2) Zie hiervoor, bl. 297.

(3) .GOUTIiOEYEN , Chron, v. Holl, bl, 577, 578. "'I~8EMIUg, Ühron, o, Friesl. B. XI'T. bl, 452,
453. PONTANUS, tu« Gelr. Lib. XI. p. 680. SLICHTENIIORST, Geld. Gesch, n XI. bl. 350, t353.
VELIUS, Ühron, v. Iloorn, hl. 204-207.
(4) PONTA~lTS,

ut«.

Gelr. Lib.

xi.

P f577.

SLICUTENIIORST,

Geld. Gesch.

n XL }JI.

351.

V A D E R L A N D S.
m agt der Bissclloppen van ILealen , ljluneler en van Utreeât, der Hertogen van 14t62---.
q
l$
7
4
!
;,
:
1
3(
r
k
!
l
Gulik.en h lee
j en tlesStadhoudersvan Ilblland had op Paaschdag deze vernielende
tnenigteaangetast,ereene groote slagt
ing onderaangerigten haartotbi
jFenlo nage-

jaagd. Hier waszi
j doorhetgeschutvan de wallen beschermd gewortlen, doch hatl
spoetlig de wapenen van 'zich geworpen en de vltlgt geltozen. De meesten wareu
door de verbitterde landzaten in Brahand, Zuid-Holland , Utreeht en Oner'
i
l'
&ael
van l
kant gemaakt. Hertog KAREL had er eenigen , die zich vroeger in Frzealand
aan verraad lladtlcn schuldig gemaakt, met den strop gestraft; doch een edeelte,
onder belofte van in drie maanden geene wapenen tegen hem op te vatten, over de
Zuiderzee naar Frzeeland, en van hier naar D enem arken , toen in oorlog metZmeden , laten vervoeren. Aldus wer; de Zmarte fl//p , zoo lang de schrik der Neder-

landsclaeennaburigestaten,verstrooid en ontbonden (1).
Om dien ti
jd sloo: Hertog KAREIZ onder toestemming

en door tusschenkomst des
Konings van Frankrv-'k metELIZABETH , dochter van Hzxoazx den Jonge, Hertog

van Brunemç
jk-Lunenhttrg , een huweli
jk,waarbi
jdeze Vorstin totbruidsgave dertigduizend Ri
jnsche gnudguldens, belaalve de kleinooden, zilverwerk en ltleederen,
ten bedrage van tientluizend goudgulden , werden toegelegd. lndien hare broedcrs
geene wettige afstammelingen nalieten , zouden hare kinderen de naaste tot de vader-

li
jlke landen zi
jn. Daartegcn zou zi
jjaarli
jk-svierduizend vi
jfhonderd guldenuit'slands
inkomsten genieten, en op alle plaatsen, '
waar zulksgebruikelijltwas,alsHertogin
van Gelre gehuldigtl wortlen. Ilertog KAREL zou bewerken, dat de Koning van

Frankri
jk met de Hertogen van Lotharingen en Bourhon binnen hetjaarna de
voltrekking des lauweli
jks verklaarden, haar en hare kinderen in voogdi
j en bescherming te willen nemen. Krachtensditbuweli
jk, zoutlen de Hertog van Brunswl
jk-Lunenburg en zi
jne erfgenamen gehouden zi
jn,Hertog KAREL en zi
jnenakomelingen
+

hulp te verleenen tegen e1k , die hen in hunne regten of landen wilde benadeelen ,

en zulltsmetalle magtte verl
ainderen. Hierop bezochtKAREIZzi
jne bruid; doch de
genoegens, wellke hi
jmethaar deelde, waren van korten duur. Hetberigtvan het
overli
jden tles KeizersMAxlxlslz
tz
kx, voerdehem onmiddelli
jk naarFrankrjjk, om
rItAws I, well
te den opengevallen ri
jkszetelvoor zich begeerde, metzi
jnen raad te
ondersteunen. Nog hield l
ai
j zich op aan hetFransche Hof, toen de dag totde lzu- 1J1t)
wcli
jksfecstviering bepaald, verscl
aenen was, en ELIZABZTH melhare moeder en een

(1)vww Tllklloa, I1
-ist.r.Friesl. St.lI. bl.239 242. E.BENINGA,Ilist.r.Oost-lh-iesl.141.
568. GorTlloxvxx, CItl'on. r. 11011. bl. 579. posrrsIIErTERIJS, Rer.H vdfr. Lib.YlI. p. 177.
poaTawlls,S :.
:f.Gelr.Lil).Xl.p.678. stlcllTEllloqs'
r, Geld.Jedc/l.B.XI.1.)1.351. scpoTzwt7s,
F?-. Ibst.11. XV1lI.131. 596. Ygl.hier&-oor,1)1. 332.

A L G EX EE N E G E SCH IED E N IS

14
18
528 luisterri
jk gevolg zich te Zutpltettbevond, waar men haar, begeleid

dnor een aantal
10 v. Geltlerscl
ze Edelen , tleftig ontvangen had. Hertog Itxltss kwam drie dagen daarna
Sprok.aan, en de trouwplegtigkeid, op welke afgevaardigden uit al de Geldersche steden
kell1
a.
.
1519 genoodi
gd waren , werd met veelpraal gevierd. lnzonderheid muntten de gezanten

tler stadGroningen bovcn de overige uitin lkleederpracht,grooten staatenin rl
jktlom
A-an gesclaenlten, welke uitvier zware, s'ergulde, fraaibau'erkte zilveren vazen, vier
van de schoonste paarden en even zooveel vetgemeste ossen van ongemeene grootte bestontlen &
r1). De Hertog bevestigde dan ook kortdaarna,overeenkomstig hunverzoek,

op tlen landdag te Arnltem , de stad Gronçngen in hare oude voorregten,wellte hi
j
meteenige nieuwe vernaeerderde. Hem werd op denzelfden ti
jd door de Geldersche
Steden zekere schattingen en belastingen ingewilligd, waartegen hi
j moest beloven,
ieder bi
j zi
jne land-,leen-,statl- en di
jkregten te handhaven; geene vreemdelingen
m etambten of sloten te begiftigen, noch uitgegeven ambten cn renten weder in te
irelkken; de zoodanige, welke voor hooger dan zes ten honderd verpand Mraren ,

moest hi
j totgeli
jkmatigheid brengen; de onderdanen totgeene buitenlandschc heirl'aarten of kri
jgstogten noodzalten, maar hen ook niet van de binnenlantlsche ontlleffen (2). DeonlangsingehuldigdeHertogin EI.IZABETIIbekraclatigde insgeli
jkstloor
een lzandvest dealoudevoorregten A'an Ni
jmegen (3). Totverzcltering van hethantlelsverkcer sloot Hertog KAREIZ met den Bisschop van Utreeht eene os-ereenlkomst.

Een weinig te voren had hi
j den Heer van Keppel, na hetopleggen eenergeldboete,weder in genade aangenomen (1).
lliddelerwijl waren in hetbegin van Lentemaantlte Utreehtten overstaan van den
Franschen gezant olr xzx ouvcnz, onderhandelingen over ecne verlenging van het be-

S2p3rovk. stand tusschen de Oostenri
jksclle en Geldersche zaakgelastigden geopend (5). Kortte
kellll. voren had de Landvoogdes aan Graaf IIENORIK '
van A tzt
vz'
cl: bevel gegeven, voor de

A'eiliglteid derZaiderzee en der Hollandsche lkusten te zorgen, dewi
jlde Gelderscllen
(1)Covrespond.deMAl
t(;.d'xdatriche,T.11.p.147. v.Tllzson, llist.r.Ekiesl. St.11.L1.
ltron. d. Fr. Land. b1. 319 ,320. poxz
rlis
243. K ron. m.A rnltent, bl.79, 80. s.IIESISGA, 6'
l
'
o
x
T
w
w
r
s
,
.
t
I
'
s
t
.
Ge
/
r
.
Li
b.
Xl
.
p.
6
80
,
6
81.
IlzllT>rllvs, Iler. z.
/?
4df?-. Lib. Vlll. p. 185, 186.
sl-lcllTExuoRsT,Geld. Gesclt.B.X1.bl.352,353.

(2)sucne
rExlol
tsT,Geld.Gesclt.B.XI.b1.351.
(3)Cltron.r.Nqj'
megen,b1.113.
(4)posl'
lxrs,Ilist.G.ell'
.tib.Xl.p.683. stlcllTslllons'
r,Geld. Gesclt. B.X1.b1.355.
(5)Correspond.de xz
tRo.d'Zutriche,T.lI. p.153-157. Hetîsopmerkeli
jk,dathetAcpertorium #er Placaten van Ilolland,b1.6, aangehaaldbi
jwIGENAA.
R,D.lV.bl.420,stellig
zegt,dathetbestand op den 24 van Sprokkelfnaand voorecn oftweejaar verlengdwerd.

DE S V A D E R LA N DS.
--

-'
--

-..-.

'

-.. .....--.. ----.
---- -...

'

h
unne zeerooveri
jen voortzetten,ofschoon Ghool'E PIER zich daaraanonttrokkenlaad(1).14
82T
1528
erstond waren de Staten A'an Holland bi
l.eengeroepen en middelen totbescherming

beraamd, die echterzeer langzaarn uilgevoerd werden (2). Slechtszekere BREDENrzîcu, een zecsclauimerin dienstvan Oontenrç
jk, hield de Gelderschen op de Z?zz'
derzee in toom en belemmcrze llunne scheepvaart. Doch eens op de Geltlersche of

Frieschekuststrandende, werd hi
jgevatente Sloten metden strop gcstraft. Zl
jne
medgezellen kwamcn ertenaauwernood methetleven af(3).
Hertog XXREIZweigerde ondertusschen in ecne l'erlenging van llet bestand voor zes

maanden te treden, hnezeer de Koning van Frankrz
jk er, althans schi
jnbaar, oI)
aantlrong, zoo lang men hem de grieteni
jen in Frzeeland door de Oostenri
jltschen
bezet, niet weder ingeruimd l
aad. Hi
j dreigde laet slotJmeroL
jen ofAmerzodelt
jgsmagt bijeen, om Ilolland, hetwellk
m et een beleg en had eene genoegzamekfi
er geheel van ontbloot was, schrik in te boezemen. De Landvoogdes ontbood der-

halvc de Heeren van lFaseenaar en Roggendorp mel een gedeelte llunner stri
jdkrachten uitFrieeland) maar men behoefde aldaar veeleer zelfondcrstcuning,dewi
jl
Geldersche benden t
lcrwaarts in aantogt waren (1). Door den Heervan Wa&aenaar,
55'icn lael Ilof van Holland den Raadsheer Xr. rnxws COBEL had toegevoegd, wertl
cchter te J m eterdam ,in lfaterland en elders bootsvolk geworven , om deschepen,
waaraan men geen gebrek hac
l, te bemanncn; doch hetbli
jlktnict, dat er ietsvall

belang mcdeuitgerigtis (5). VA> wAsszxaAazclfsnam zi
jn ontslag. dewi
jlde Heer 7 v.
van Roggendorp tegeli
gk met hem totbevelhebberwasaangesteld (6). Hetbestandgrasm.
W0rt
l om dicn tl
jd voor eene maand verlengd; maar toen deze voorbi
j was,weigerde 1519
.

(1)Correspond.deMluo.d'Zutriche,T.l1.p.152. GOrTHOEVEX,Chron.r..
ï1011.191.583.
(2)AUGEXAAIL,D.lV.b1.420,421. Vgl.Corresp.#c Mzng.d'J utr.T.ll.p.159.
çcâ.B.X1.1)1.355.
(3)IlosTwxrs,H ist. J:?r.Lib.X1.p.683. stlcHTEwuollsr,Geld. Jeq
(4)Corresp.de xwRo.d'Autr.T.11.p.158- 185.187,190- 197.200-203.211.

(5)T'orresp.de xwlto.d'zlutr.W.lI.p.172,182,201,210,225.wzGExzzR,D.lV.b1.42(),421.
hcid verklaarde
(6)Correspond.de MAEG. d'A utr. T. lI. P.215. X et echt Hollandsche rond
#
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l
ons
r
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D
E aolEwoonl'êt
vkyWISSENAAR aan de Landvoogdes,dathi
jzich terugtrok:))pour que
ysy (estici)quarilmesamble QueUDg feraossy byen sette serge (cllarge)que deuxetque s'tèt
IENDORF et m oy ossy se sont
P1us le profyt du roy d'y lesser ung que deux, quar X onsr. DE ItOt
doubledespans(depences),et sous votre correxsion , Madame,l'un de nous explotroyt byen settt:
aFerre et vous supplye, Madamc, trê
-s Lumblementsy dedemen (demain)ou apprêsvouspl
et

(Plait) servyr de moy que ilvousplèse me donnerscrgeseul.'' Even rondborstig schri
jven
ook UEIDRIK ran Acddczê,rtoltlsranEgmond en andereGrootenaan MAIIIURETIIAvan//.
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lertog xzkltsxzin verdcre onderhantlelingen te treden, z0o lang men zi
jn wensch
r
1
7
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;
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4-I
betreltkeli
jk de Friesche grieteni
jen niet ingewilligd laad. Ongetwi
jfeld door den
Koning van Frankrl
jk ondersteund, maaltte hi
j zich tot den oorlog gereed en
nam zevencluizend man te voet en vi
jftien laonderd te paard in dicnst. Zelfs
ln Ilolland en Brahand poogcle hi
j in het geheim en onder belofte van eene
maand soldi
j vooruit, volk te werven. De Oostenri
jltschen konden hem geene
-

geëvenredigde magt tegenstellen en Ilolland lag , als het ware, voor hem open.

lli
j laad ecllter op ditoogenblik- zi
jne stri
jdlkrachten tot een ander doel bestemd en
wel, naar men meent. om in vereeniging met de benden des Bisschops van M t
xnâ'fcr , des Landgraafs van Ke&sen en der Hertogen van M eeklenhurg , Saksen en

Brandenhurg , naarFrankfort op te rukken, om de verltiezing van XAREL van
O/œf:zlrfjà totKeizer te verlainderen. Zekeris,datdeGelderschen en Lunenburgers
metHertog ERIK van Bruneml
j'k, wellke zich voor hetlluis Oo&tenrjk verklaard
had, llandgemeen geweestzi
jn en niet totvoordeel van ERIK , te wiensbehoeve dc

3 f. Bisschop van Utreeltt de hulp der Landvoogdes inriep

llooim.

. De Geltlerschen trokken eer-

1519 langwederoverden Rl
j'n terug cn men geloofde,datzi
jhetnu op Utreeltt gemunt
hadden (1). Zt
jtogen echterweldra,na een vergeefschen aanslag op Emmerik (2),
andermaal ovcr den R'
t
jn en legerden zich btj lFezel, waar de Klecfschen hun
wcnschten slag le leveren , cn de kartsbisschop van Kettlen , de llertog van Gulik

en de Graafvan der Jftzri methunnebenden zich begeven hadden (3). Hetgevolg
hiervan is ons evenmin gebleken , als de uitslag van het vertoog des Hertogs van

Gelre aan de Keurvorsten vôör de Keizerskeuze te Frankfort gezonden, waarin hi
j
zi
jn gedrag ten opzigte van den nu overleden MAXIXILIAAX verontschuldigde en betuigde, dathi
j alleen uitlloogen nood zi
jne toevlugttottlen Koning van Frankrl
jk
genomen had en niet om zi
jne erianden aan dien Vorst op te dragen, zoo al:
AIAXIXILIAAN,om hcm bijde Keurvorsten verdachttemaken,dikwerfhaduitgestrooidThans daar de Keizer overledcn was, bood hi
j hun op nieuw zi
jne diensten aan,
hen nederig vcrzoelkende, bi
j hetaanstaande Opperhoofd desRi
jkste bewerken, dat
hj onder de Ri
jksvorsten geteld en met zi
jne vorstendommen beleend wierde, waarvoorhi
jhen cn hetRi
jk alti
jd ten hoogsteverpligtzoude zi
jn''(1).
Indien hetbestand tusschen deOostenri
jkschcn en Gelderschen middelerwi
jlwederis
Aerlengd gewortlen,werd hetaan de zi
jde dezer laatsten op nieuw geschoqden. lm(1)Corremondance tfè xwRo.d'Jutr.T.lI.p.216,221,222,223,225-227,230.
(2)vowTwwrs,Eist.Gelr.Lib.XI.p.6.85. TsscuEwMlcnza,Annales Cliriae,P.lI.p.528.
(.
3)C'orrespondance deMilto.d'âutr.T.II.p.231.
(4)e0p.
Tà5vs,Ilist.Gelr.Lib.XI.p.684. ssxcurgsuoRs:sGeld.Gedci.B.XI.bl.35&.

DES V A.
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mers verrasten , plunderden en verbrandden zij om dien tijd de stad Nieuwpoort in 14~~
Holland. !lien iaazde
hen achterna en maakte eenigen
, onder welke Edelen van 1528
u
u
1520
u

aanzicn warcn , gevangen, en strafte hen als verraders (1).

lIerlog

KAREL

was thans

te zeer in de zaken van het B ocen-Sticht ge'Yikkeld, om zieh vooreerst verder
met

de

te moeijen (2).

Ifollanders

met de Geldersehen.

De Hertog verzecht

den Rijksdag te Worms.

op
»

Ook vernieuwde Keizer

Hun

her bestand

KAREL

hierop lrijgeleido voor zijne gezanten

hoofdlast

was ,

den Keizer

te

1;)~1

verzücken,

dat voortaan alle onregt en ge,veld tot nu toe buiten billijkheid en reuen zoo

dikwerf tegen hunnen meester

grpleegd, een cinde mogt nemen, eu de IIerlog

met zijne erllunden beleend en onder de Rijksvorsten opgenonlen worden.'
betwijfelen , of deze

wensehen een gunslig gehoor gevonden hebben.

Men nlag

Hertog

KAREl.

van der i-l1.ark, broeder des Bisschops
van Luik , in den krijg tegen den Keizer: (3). Trouwens hij verzuimde nimmer , OlU
althaus ondersteunde in het geheim

ROBER.T

zoo veel mogelijk uit elken oorlog in welken de Oostenrijkers waren gewikkeld)
voordcel te trekken. Dit jaar ondernam hij wel niets tegen Holland, maar hespiedd«
zelf vermomd de meeste grcnsvestingen van dat ge,,'esl (4:).

Dit was te mcer ge-

waagd , de\vijI men daar openlijk had afgekondigd, dat elk üp zijne hoede moest zijn

»an Gelre" Zwol ingeEnkhuizen , en ongetwijfeld menig andere West-Friesehe stad,

en zieh tot tegenweer gereed heuden alzoo
nornen had (5).

»

Heer

KAREL

werd van ecne talrijke hezelting voorzien (6).
De vrees, welke men toen voor cene landing der Geldersehen in deze streken
koesterde, werd in den volgenden Zorner verwezenlijkt,

Terwijl het krijgsvolk uit

N oord-llolland tot enderstand van Bisschop FILIPS »an Bourgondie naar Overi:jssel
was gezonden (7), kwamen de Geldersehe Friezen met twintig schepen onder bevel 1522
van

GROOTE WEERD,

een neef van

GROOTE PIER,

aan Temel en persten het eiland

eene brandschatting van tien duizend Filipsgulden af.

Vandaar trokkcn zij naar

"-

Wieringen, verbrandden er zestig huizen en vorderden drieduizend vijfhonderd der-

(1)

GOUTIJOEVEN,

(lhron,

17.

Holl. bl. 583.

(2) Zie hiervoor , bI. 333·~338. VgI. GOUTHOEVEN, Ühro«. 1'.
Hist. Getr. Lib. XI. p. 686, 690-699, 703-705, 710-715.

(3)

PONTANUS,

(4)

VELIUS,

Rist.

ca-.

Lib. XI.

BRANDT,

LI. 584, 585.

PONfAl\US,

691.

Chron; v. Hoorn, bl. 217.

(5) Repel't. d. Plak. v. Holl.

(6)

r- 690,

uou.

m«.

u. 8,

aangehaald door

WAGENAAR

~,

D.

rv,

bL 4f~8.

v. Enkh. bl. 63.

(7) Zie hiervoor hI. 336"
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828
- geli
jlte guldens. Kortdaarop tastten zi
j eene geheele vlootkoopvaardl
jschegen uit t1e
Oostzee, ofschoon onder geleide van eenigc carlogsvaartuigen, stoutmoedig aan en

bragten na een scherp gevccht tien ervan te Alakkam op (1). A'
Velligtdoorden
goetlen uitslag tlezer togten aangespoord, trachtte llerlog KAREIZzi
jne scheepsmagt
steeds meer en mcer uitte breiden. Hi
j stcltle KoltxEluls oE vEEa, een Zeeuw , t0t
oppervleotvoogd aan en vcrkreeg van Koning Faxxs de vergunning, tlat zi
jne schePen, z0o dikwcrf de nood hetvorderde, de Fransche hayens m ogten binnenloopen
en steeds van 's Konings amblenaren langs de kusten de'noodige hulp zouden er-

langen. Deze ItoRwElzls ns VEER , welke inzonderheid de Embder sclaepeavbemoei
jeli
jltle, werd twee jaren later doorGraaf Eozz
kso van Ooet-Frzealand op zee ondersclaepten alszeeschuimer metzeven zi
jnermedgezellen,ofschoon lli
j een grootlosgeld
aanbood, te E mhden geregt. De hoofden werden tot afschrik van anderen , aan

2en oever derllengaop hoogestakcn ten toon gcsteld (2).
Hoewelhetgeluk de Gelderschen in Friealand, waar zi
j met de Oostenri
jltschen
om hetoppergezag streden, nietbegunstigde en deonlusten metOverç
janelvoortt
luurden,lcden Holland en het Stzcltt veelvan hunne strooperi
jen, niettegcnslaande

12 v.Paus Aoltlz
kxx VI den Hertog tot vrede met den Bisschop N'
an Utreeht vermaand

Slagtna.

1522 had (3). zj drongen ruim zevenhonderd man stcrk tetLel
-den door. kFasaenaar,
16 v. F ooracltoten en andere dorpen werden geplundcrtl of op brandschatling gesteltl.

He
rfst-zelfsden sctw bleef niet verschoond. Toen vielen zt
j in den D ordtechen W aard,
m aand
152, insgelt
jksalom roovende en brandende, en keerden genoegzaam ongehinderd met
velc gi
jzelaarsin Gelreterug (1). De steden aan de Zuiderzee hadden de noodige
zorg gedragen, om tle vaart en de kusten tegen den vi
jand te beveiligen. De Gelderschen waagden het dan o0k niet iets ter zec tegen de Oostenri
jkschen te onder15:4 nemen, ofschoon zi
j in het begin desvolgenden jaarseen aanzienli
jk getaloorlogsvaartuigen tot datdoelop de f:?4 ter beschikking hadden (5). Hunne strooptogten
lande ltonde men echter nietoveralbeletten. Zi
j trokken den vi
jfden van Bloeimaand bi
j Kzanen over deLek en versloegen een hoop ltri
jgsvolk te Ameide. Ver-

.

*

(1)vEtlrs, Chron.4l.Hoorn.bl.219,220. ppxTzwcs, H l&t.Gelr. Lib.XI. p. 701, 702.
stlcuTExr
loqsT, Geld. Gesch. B. XI,1)1.366 ,367.

(2)poxrz
kwrs,Ilist.Gelr.Lib.XI.p.701
,,713,714.
(3)posTa
kwrs,Hist.Gelr.Lib.XI.p.706.
(4)GOIJTHOEVEN, Cltron.r.Iloll.b1.587. powTllrs, Ilist.Gelr.Lib.Xl.p.711. Boecder
G/lct
çcïczlïues ,b1. 5.

(5)vEtlrs.
,Cltl'
on.r.Iloolm.b1.221,222.

D E S V A D ER LA ND S.

nielend voorttrckkende,A'erbrandden zijNg-eulrpoort cnzouden llct geheeleLand ran1182J rkel vcrwaest hebben , indien niet dc vrees voor rzaoxls van E gm ond , welke te 1528

Gorinehem van alle ltanten volk bijeen riep, hen tot den aftogt genoopthatl(1).
Nu vielen zi
j in Braband en steltlen de geheele MeL
jeri
j onderbrandschatting.
Hun aanslag op ,.
$.Ilertogenhonclt zelf misluklc ; maar het dorp Orten ,een half uur

van daar,Averd in brand gestolten,waarna zi
j metden buit Luiswaarts keerden. 1)t
?
verbitterde Bosschenaars namen eene geweldige wraalt. liet alleen bezetten zi
j de
M aa& met gewapende schcpen , maar rukten eerlang in den Bomm elerwaard, er
alles te vuur cn t: zwaard verwoestende. Schoorvoetend bewi
lligden zi
j in hetLestand , hetwellt weder tusschen Keizer KAREL V en xaltElz, Hertog van Gelre en
Gttlik , Graaf van Zutphen cn Heer van Gronzngen, z0o als hi
j in hetverdrag ge-

4
titeld wordt, 5't)01
- den ti
jd van een jaarteHeundettgesloten werd, om middelerwi
jlZ
o
merm aand
overeenen vasten vrede te onderhandelen(2). Xen ken zich echternietop de trouw .
j5:4
van eenen Vorst vcrlaten, wellke dikwerf zi
jn woord had geschondtn en wiens
haattegen het huis van Ooetenrv-'k zoo algemeen bekend was, (lat de D enel'
t,

zj cultxsrlAAx 11, 'sKeizcrs schoonbroeder, verdrevcn hadden, hem deswege
welalsom zi
jne dapperl
aeid, dc kroon zeutlen aangeboden llebben, icdïen I?1lz1)Eslx
van Kolnter
in geweigerd laatltlen scheptcr aan tc nemen (3). 1).
e Hollantlers gavct'
t
bolt naauwkeurig acht op alde bewegingen der Geltlerschen en hielden zich sleeds
gereed , laun op den eersten wenk het l
aoofd te kunnen bieden (1). Te mecr
waren deze voorzorgen nnodig, zaar de bent
lcn, welke KAREL van Gelre bi
j t1c
verkîezing eens opvolgers van Bisschop vlLlps '
van Wpzfrypztdïô'in het N eder-stieltt

gezonden had, steeds langsde Hollandschegrenzen rondzwierven (5). En 'sHerlogs
vriendschapsverbond met Koning rarllslllx van Denemarken , lerwi
jl de gcvlugle
cnals'
rxAz:w 11 zich in (1e N ederlanden ophield , zal in Holland en Zeeland geen

gunstig gevoelen voorden Gelderschen Vorstvcrwekthebben (6).
Ondertusschen laeerschten onrust en onmin in Gelre zelf. KASPER van Jfdr?d?z
r/
./
c,

(1)Boec #e,'Gltesnienissen,Ll.6.
(2)GorrloEvzx, Chron.z?.Holl.b1.588. lxtpsTzwrs, #'ist. Gelr. Lib. XI. p.714. stlcn'rEwlfonsr, Geld. Gesclt.B.XI.b1.375,376. v. Iltrnx , Besclt. r.'sScr/pgewâ.D.1.b1.437,438-

(3)poxTlwrs,Ilist.Gelr.Lib.XI.p.708. stlcllTEwllons'r, Geld.Gesch.B.X1.bl.371.
(4)vEtzrs,Chn'
on.z,.Iloorn.b1.223.
stlcsrExlloasr, Ge/#. Gesch. V. X1. 1)1. 377,
(5)poxTzwrs, Ilist. Gelr. Lib. Xl.p.
Hiervoor b1.340.

(6)posTzwrs,Ilist.Gelr.Lib.X1.p.718. Ygl.lliervcor:bl.:04-
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Geldersch Edelman en zeergezien bi
j den llerlog,hatlvöörruim tweejaren een
sclzrifteli
jk verzeelkbi
j den Raad van Nl
jmegen tegen de Schepenen uExnallt.vIJGl ,
Joos'
r van ftcx#trtl'/c enswEnzR ran Salland ingediend. Hierna llad vAx RAXIIAVIJK
opzi
jne beuïthem vanhoog A'crraadbeschuldigd.Hertog ItAREX-,welke geene gelegenlleid lietvoorbi
jgaan, om zoo mogeli
jlk zi
jn gezag uitte breiden, verzochttoen de
stedeli
jkeoverheid, datde zaaltder beide beschuldigden voor hem mogt bepleitworden,en zondreedszooaan vwx RwwnwzzK a1saan vAw 5IEltwIJK vri
jgelcide. Deregering &'anN'
jmegen weeszulksalseene inbreukoplaareregten.en vri
jheden van de

1482-- een
1528

hand en deed zelfs uitspraak # dat geen van beide elkantler in eer en goeden naam

verlkort hatlden. De Hertog konde dit niet vcrkroppen. Niet alleen had hi
j vAx
ltx
&snwlzlt van zi
jne bediening ontler hem ontzet, waarover deze zich op de hertogeli
jlte ambtlieden in den omtrek wreekte. maar thans gelastle hi
j den Burggraafvan
A?!)-megeltJoAculM VIJGII, op zi
jn eed,zoo alstoen gebruilkeli
jk was,geene Schepenen uit naana van den Vorst aan te slellen ofte bevesligen. Ili
j verbood tevens
den Regter der stad bi
j Schepenen zitting te nemen of hun de behulpzame hand
te leenen, dewi
jl hi
j nu niet gezind was overheitlspersonen aan te stellen, of

1 59+o hun het gebruik hunner keuren te veroorloven , wegcns het plegen van weder'''aand
Ii'ke daden
Louw-

1525 regteJ
,waardoor hi
j cordeelde, dat zj launne voorregten verbeurd hadden.
Ditdoeldeop een twist, welltettlsschen Nç
jmegen en Kenlo ontstaan was, waarin
m en , zonder ontzag voor 'sVorsten achtbaarheid of den onderlingen band van broe-

derschap, wetlerzi
jds elkandersgoedcren metgeweld aanllield en (1e een den antler
m enig nadeel toebragt. Na eenige m aanden werd het geschil op lastvan den Hertog

en zi
jn raad, aan wie de beide stedcn de zaak gesteld hadtlen, door den Graafran
Jfdz:rœ en een PZa1*andere scheidsmannen tcn nadeele van Fenlo vereffend (1).
SPoedig ontstond op nieuw twisttusschen den Hertog en Nz
jmegen,naarhetschi
jnt
weder over de verkiezing van Schepenen. KAREL trachtte vergeefs de stad aan zich
te onderwerpen; hi
j sloot den vrede en bevestigde al lzare voorregten en oude

herkomsten (2).
De nederlaag derFranschen bijzlavza en de gevangenneming van raAwsl hadden
inmiddelsKAREL van Gelre diep getroffen en hem ongetwi
jfeld genoopt,hetbestand
metden Keizer voornog een jaar te verlengen. Hi
j hield zîch thansbezig metde
jga6 regeling der binnenlandsche zaken en de handllaving zi
jns gezags, zoowel ln
zi
jne eroanden als in het aan hem onderworpenen Groningerland. Aï
p'zzd:o
jyTzl,
(1)I'
oxTAyrs: Sv-df. Gelr.Lib.X1.p.707,712,719, 720. stlcllTEslloltsT, Geld. &
'esclt.
B.Xl.b1.370 ,375,379.

(2)Chron.r.Ah'
megen,b1.114,en dcaldaaraangellaaldeecllri
jvcrs,

D E S %rA D E R L A N D S.
Zutplten , D oesharg en Fenlo smeekten hem vergif
fenis voor al hetgeen zi
j uit1482-.
.
1528
misverstand of onwetendheid tegen zi
gne hoogheid misdaan hadden , en baden om de
slaking van den Burgemeester Aazwn sLlxozw al'zlt, belovende voortaan getrouue on- 1527
tlerdanen en lcenmannen te zi
jn. Mreinig werd dcze belofte nagekomen , waartoe
voorzeker 'sllertogs willekeurig en gestreng besluur aanleiding gaf. ln D oeebarg

verzetle men zich eerlang op nieuw openli
jk tegen zi
jn bewind en dreefhetkri
jgsvolk
tle pnorten uit. Bi
j verrassing maakte hi
j zich weder meestervan de slad en wierp 2 v.
er te
Sprokrbeteugeling derinwonerseen blokhuisop. Dergeli
jke sterlttenwerden ooltinkclm
anderesteden ter bevestiging van zjn gezag opgerigt(1). Xen meent,datxa
kazl,
.

hierdoor tevens langzamerhand den grond wilde leggen , om den Koning van Frank,*z
*l': bi
jti
jd en wi
jle hecr en erlkenaana zi
jner landen temaken (2). Zekeris, dat
hi
jongaarne zi
jne staten in hetbezitvan hethuisvanOoetenvl
jk zag overgaan. Om

dittevoorkomen, trachtte hi
jeene huweli
jksverbindtenistusschen vRAwsvan Lotharïzpgdzè, den kleinzoon zi
jnerzuster, en AwNA,dochterdesHertogsvan Kleef,beide
nog onmondig,te bewerken. Op hen en hunne kinderen,bepaalde hj,zouden zi
jne
Van
di
t
huvorstendommen komen, ingeval hi
j zonder wettig nakroost overleed.
wclt
jlkechterisnietsgewortlen (3). Ondertusschen keerden de omstandigheden zich
te zi
jner gunste doorhetverbond der Koningen van Frankrk
jk en Engeland tegen
den Keizer,waardonr eene vroegere overeenkomst tusschen rhAxsI en KAREL V , ten

23 A-.

nadeelevanhem gesloten,van zelfverviel(1).Hijvattenu wederdewapenen op en Graslnmengde zich in de Stichtsche zaken (5). 00k Brahand bleefnietverschoond. De
Gelderschen bragten verscheidene geladen schepen , die uit K olland lkwamen en te
'*Serr/éxeni/l'c/l te lauis behoorden , op en namen vele Brabandsche kooplieden ,
welke van de Frankforter mis terugkeerden ,gevangen. J ntmerpen en '&Ilertogep 15:y

boeelt bragten eerlang eene bende vollt bjeen, welke in Gelrestroopte en totaan
Zutplten brandschatting uitschreef. De stadB om mel trachtte met de beide steden een

bestand te sluiten, doch ontving ten antwoord, )datzt
j eersthare vestingwerken en
wallen moest slechten en dan over een bestand onderhandelen-'' Om Toorts de stroo-

peri
jen der Gelderschen aan dien kant te beteugelen, werd een grootblokhuis te

(1)l'
oxTwxrs, Ili,
%t.Gelr. Lib.XI.p.722,726-730. stlclTElHcRsT, Geld. GedM . B. X1p.381- 385,389.

(2)stlcHTExuoasT,Geld.Gescâ.B.XI.L1,390.
(3)l
ynwTlwl;
s,Ilist.Gelr.Lib.XI.p.730. stlcllTEiponsT,Geld.Gesch.1$.Xl.1)1.386!.
(4)Ziehiervoorb1.305.
(5)Ziebiervoorb1,348 356.
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1482- Zzth op den Ham opgerigt, en eene magt van driezuizentl voetknechten en drie1528 honderd ruiters onder bevelen des Graven van suren gesteld. Xaar een genoeg-

zaam gelt
jk getal Geldersclaen vielonder uExnltzK van /Fv'J'
c/z uit hetOver-KlrarHe
e
z
e
en Leende geraakten zi
j
j de dorpen
tier in deuHeL
jerl
j'van den Wp/câ. Bi
des
Gr
av
en
v
an
B
ure
n
het
met den Ileer van Batenhurg , welke bi
j afwezigheid
opperbevel voerde, handgemeen en A1'erden m el verlies van negeùhonderd man en
verseheidene kri
jgswagens terug geslagen. Dcor..de Brabanzersnagejaagd,verdronken

er velen bi
j hetovertrekken van de J7
'aa&) men meent, dalin helgeheeltweeduizentlvan hen op dezen togtzi
jn omgelkomen (1). Om dien ti
jtlslootKo
lland,niet
29 v.
,g

Bloeîm.zontler veel moeite, een verbond voor drie maanden metJ ntwerpen en z' optogon.
1528 :On
b
seh tcgen Gelre, hetwclk naderhand nog mettwee maanden verlengd werd (2).

Ondertusschen zette Hertog KAREL den kri
jg in hetStleht tegen den Bisschop en
de Oostenri
jkschen metnadruk voort. Om den Kcrkvoogd, die zich met cene kleine
magtinJkh'k JJ
J-buuretedeophield,teverschalken:vermaande LI
J
'hem dooreenen
ïewaanden keizerli
jken bode, ))zi
jn volk bi
j tweeduizentlaanrukltende Ooslenri
jlksche
ltnechtcn te voegen , om vereenigd in de Opper-Betuwe te vallen; het leeken hunner

komstzou eeneopgaande vlam zi
jn.'' Zoodra ditgegeven was,zond deBisschopzi
jne
manschappen osrer den A f
Jx , die op de aangewezen plaats komende, door de Gelderschcn overrompeld en, slechts weinige uitgezonderd die zich door de vlugt

redden, neergesabeld werden (3). Xiddelerwt
jl hadden de Oostenri
jkschen ontler
rtoltls ran Egmond hetstadje Ilattem belegerd, waarIIERMAX vAx HAX.L,een man
&an bekende dapperheid, het bevel voerde. Xeer dan tien uren achtereen waren de

muren uitvi
jftig groole vuurmonden beschoten, toen de vi
janden er binnendrongen,
tloch herhaalde malen teruggedreven werden.Eene trfeede,veel hevigcre bestorming,

in welke lltws'
r scnEwx,de zoon des Stadhouders van Friesland, bi
j lzetbeklimmen
dermuren sneuvelde, dwong de bezetting in onderhancleling te treden. Zi
j moest
1
3
v
.
der
wa
penen
de
s
t
a
d
ve
r
l
at
e
n
Zomer zon
,welke den Oostenri
jkschen,onverkorthetleven en
lnaanfl.de goederen der burgers, Werd ingeruimd. Ilet nabi
jgelegen E lhurg , Waarop de
xi
jand hetnu gemunthad, wendde zich om hulp en raatl totden Hertog, die geen
volkkunnende ontberen,deburgeri
j vermaandeop de bestmogeli
jke voorwaarden zich
-

28 v. over te geven, hetgeen geschiedde.Nu spoetltle zich vI-ohls van Egm ond naar IlarZomer.

maand.derwl
jk. Naeen vreesseli
lltkanonvuurvan zonsopgang totdesanderentlaagsmorgens
ten acht ure, boden de belegerden aan ,zich op dezelftle voorwaartlen a1s Ilattem te

(1)v.Il>rl
ky,Bencltr.r.'sHertogenb.D.1.bl.460-462.
(2)wAGzxwAR*,D.lV.b1.489-491. Vgl.llicrvoorbl.307.
(3)l'oxTzwvs,Ilist.Gelr.Lib.Xl.p.749. stlcuTEluollsr,Geld.Ge&clt.B.Xl.b1.402.
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onderwerpen. Dit werd afgewezen en de storm op nieuw m et zulk een geweld 1482-.
1528
lzervat, dat de geleisterde stad, beroofd van alle lanop op ontzet cn door gebrek aan

kri
jgs- en leveusbehoeften lothet uiterste gebragt,zich op genade overgaf. Hetleven11
2ooi
vl.
tl.
eI) tle bczittingen der burgersbleven ongemoeid,de bezetting toog uitals kri
jgsge- 1.
526
Vangon , en slechts de ridmcester BRUI> vA> SCHUREN Werd met solnmigo Edelen
in hechtenis gehouden, om hen tegen eenige Ridders uit te wisselen (1). Het

5-e1
-11(.
.
)s van Utreeht,R ltenen en W agenl-tîgen voor de Geldersclaen, gaf inzontlerheitl
rl-oltls '
vatt A'cj
ypp/z?d de handen ruim om Tiel te belegeren (2). lli
jwashiertot)
door uhttloet:
pett en 'z'Ilertogenllosclt aangespoortl, welke teregt begrepen , tlat

wanncer Tiel en Bommel in tle magtder Oostenri
jltsclzen waren, Brahand betel'
tegen de strooptogten dcrGeldersclzcn gcdektzou zi
jn. Vxx Eqxosp, doch naar het
schl
jntmet tcgcnzin,cn zoazsscuzxK trokken met achttien- oftwintigduizend,naar
andercn zes en dertigduizend man voor de stad , wier bezetting , over welke ozl-lazs .
17v.
Ilooillt-

vxx ltlEstsozzx , ambtman van Alaae :zl W aal, zoos'
r vAx sw El'zx, ambtman van tle

ATev
rlcz--f é/zz?t'c, en oovsa'
r scnEwïtsls:ltlzet bevel voerden , onlangs nog metachthontlcrd man Avas vcrsterlkt geworden. Hevig was de aanval, dapper dc verdcdiging.
Driemaal werd de storm met hernieuwde woede llerl-at, doch telkcns metonverzwaltten mnet
l afgeslagen. Veel letlen de belegeraars tloor de uitvallcn der belegerden ,

lool-ziekte cn ongemaltken; en de geesteli
jlte gestichten in en oll,
lnaar nog meer t
'sffdz*ltgt?zl/?pe
vc/z waren opgcvuld met zieken en gekwetsten. Tweedragt tusschen tle

bcide Oostepri
jksclae opperbevelhcbbersen hetverloopen der kri
jgslkneclaten, d.ie niel
klen
mogende rooven , 5'0t91- Tiel meer verteerden dan hun loon bcliep, veroorzaal
laet opbrelten van het beleg. Vi
jftienhonderd man waren gesneuveld, en bî
j den 16
o/
tl
'
st,aftogt ltwamen er nog velen door het geschut van de wallen t)m laet levcn. Den(-l
1aL1lltw
''e
Gelclersehen vielen hierop in de œ'lci
jeri
j'
tllzlden W/ec/zen legdcn Megen,Osclt

cn hct tlorp. sh-eumland in de asch, doch wel'
den daar door den Schout vall
'&f/dr/qjx:al/e
vc/z aan laet hoofd van honderd ruiters teruggeslagen. Nu drongen tle

overwinnaars in den Bommelerwaard en vernieldcn hetlauisPoederol
jett, hctwellt
k
aan MAARTBw vAx Rosssx behoorde,terwi
jlde bentlen van sctlExx de omstreken
Zutplten verwoeslten (3).
(1)lowTA.
wrs, Ilist. Gelr.Lib.Xl.p.750, 751. stlcnTEwlloRsT, Geld. Gesclt.11.Xl. L'
..
403,404. Vgl.de schri
jversaangehaald lliervoor,b1.361.
(2)Ziehierveor,bl.361-363. Vgl.paxrzwvs,Ilist.Gelr.Lib.XI.p.751 751.
dloxsr, Geld.Gesch.B.Xl.b1.404- 408.

(3)Boec der G/lcdcïezlïddezl, b1.7.
Eltp, A nnales, p. 108. J'tjsl'wsrs, su ist. &e/r,.
l.b1.408. wzcExAAn, D.1V. bl.497.
lzib.X1.p. 754- 756. sslcwTExuoRsr, Geld. Gesch. B.X.
v.Ilxvnx,11ist.r.'sIlertogenb.D.1.bl.462- 464.
11e DEEXZ. 3 S'
rrx.
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Hetzi
j heteerste aanzoelttotvrede van den kantdeslteizers,ofvan dien desHertogsvan Gelregeschied zi
j, zekeris, datmen dezen wederzi
jdswenschteen te G0A3&-tj
Yn. rineltem gcsloten heeft é
l
)
.
De
v
o
o
r
wa
a
r
de
n
k
wa
me
n
hi
e
r
o
p
neder: Hertog KAREL
&
'Tlaandmoestalleverbincltenissen,inzonderheid$metdenKoning vanFrankrL
jk,tennacleele
1528
des Keizers aangegaan verbreken,terwi
jlde Keizer zich ten opzigtc van den llertog
-

tot hetzelfde zou verpligten. De Hertog moest dcn Keizer met de wapenen tedienste
staan; de Keizer zou echter tlen Geltlersehen geene schatting opleggen. De llertog

zou Gelreen Zutpheltvoor zich en alzi
jne wettige manneli
jl
ke en vrouwelijlte nakomelingen van den Keizer, als llertog van Braband en Graafvan H olland , in leen

houden, doch bi
j ontstentenis van wettige afstammelingen vervielen deze gewesten
aan den Keizer. 0p geli
jke voorwaartlen werden ook Groningen en de Ommelanden, Koeverden en D renth,e den Iteizer afgestaan , welke beloofde de voorregten,

vri
jhedcn,oude gewoonten en herkomsten tler ingczetenen te zullen handhaven. 1ndicn de Hertog een opvo7ger naliet, mogt deze buiten loestemming desKeizers

een huweli
jk treden; bi
j minderjarigheitl zou de voogtli
j bli
jven aan dengencn,
wellten de Hertog daartoe benoemd had of door de Staten desLands werd aangesteltl.

Hattem , Hardertojk en Elhurg zouden nevensMontjbortinhetOoerkzrartie'
r
van Gelre den Hertog ingeruimd worden. De Keizer z0u den Hertog levenslang

jaarli
jks zestienduizend gulden uitkeeren en tweehondertlen vi
jftig ruitersvoor hem
onderhouden, van wclke alti
jd vi
jftig tot 'sKeizers dienst gereed moesten zi
jn;
ook bedong de Keizer in Gelre vri
j te mogen wervep. De Ilertog zou nog dertigdtlizend gulden van den Keizer ontvangen; wetlerzi
jdszouden alle kri
jgsgevangenen
zonder losgeld ontslagen, allen wclke om dcn kri
jg uitgeweken ofgebannen warelt
in hunne goederen hersteld, en alle brandschattingen ofdergeli
jke oorlogslasten van
onwaarde verklaard worden; handelen verkeer der beiderzi
jdsche onderdanen zoudelz
vri
j en onbelemmertl zi
jn;en opkomende geschillen tusschen tlen Keizer en den
Hertog in der minne door scheidslietlen beslist worden. Na het beëedigen en bczcgelen van ditverdrag ,in hetwelk oolt de verwanten en bontlgenooten der beide Vorstcn en tles Bisschops van Utreeht begrepen waren , z0u de Keizer, onvermindcrtl

zt
jne regten en aanspraken,zich onthouden van hetvoeren der titels cn wapenen van
Gelreen Zutplten (2). Deinhouddezer overeenltomstwerd zeergeheim gehouden.
Tocn de Oostenri
jltsche en Geldersche vredesgevolmagtigtlen hetverbond geteeltend eri
(1)Zichiervoor,b1.366.
(2)De Peys te G/rcvplin D0n17sZrchief roorA'
erf-f.en 'fozeldl.Gesch.1:.Utr. D.1,
St. II. bl. 31 40. Vgl. l'ox'
rzxtr
s, Ilist. Gelr. Lib. XI. p.757, 758. stlcll#EylloBsrnGelçl.

(i'cyc/l,l1.XI.bl.409,en deschri
jversllicrvoor,b1.366 (3)aangehaald-
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de beltrachtiging hunner meesters daarvan beloofd hadden, zond Hert
og KAREL zi
jne11
45
828
zaakgelastigden te Gorl
-nchem met M-X&ltrEX vAx ztossxx naar M eohelen, waar zi
j
doar de Landvoogdes, welke den Keizer vertegenwoordigde, deftig werden ontvangen
en in naam huns Vorsten het vredesvertlrag bczweeren. De bewuste drie Veluwsche
steden wert
len tlen Hertog in handen gesteld, en 'sKeizersafgezant LovnENs orrlulorlkwam te J rnltem , om hem den eed af tc nemen , waardoor de zaak laaar vollebeslag

ontving (t). De vrede werdnu in de groate steden van Gelreopenli
jl
tafgekondigd
en metplegtige omgangcn gevierd (2). Alles scheen zich thanstotrustte schikken.
llertog KAREL was afgestreden en moest geduldig, hoewel met leede oogen aanschou-

wen, tlat eerlang hetwereldli
jk gezag van hetStzcltt aan den lteizeroverging (3).
ln dicnsbezit wasreeds Friesland geraalkt, hetwelk in deze ti
jden meerdan eenig
antler Nederlandsch gewest ter prooi gestrelkt had aan inwentlige verdee
*ldheden en
buitenlandsche aanvallen.
FalEsyuz
kwo. GltolrxoEx. Immers tle vrede, welken de landen tusschen de Zulderzee

en den D ollart op hct eindc van laet vorig ti
jtlperk genotcn, werd te spoedig
door hernieuwtle onlusten en vi
jandeli
jkheden s'erbroken (1). D
'e Etlelen vatten
'

weder het eerst de wapenen tegen ellkander op. EKE en BOTTE HESLIFGA te Ter- 6 v.
Louwzool in Itau'
lrerdeivltem verovcrden en plunclertlen het huis van w oplto NVXGARA en maan:

zijn zoon or'
ro,wellte zi
j op hetslot van Ios rzALxzlxoz
k te Ferwert voerden en van 1483
'

.

laen laonderd goutlguldens totlosgeld eiFchlen.llEssEs zoloExA, Heerscllap in Sneeker

f''
j/tjxc,bragt om hen te bevri
jdcn tIelantllietlen uitden omtrek bi
jeen,overwel. 2v.

digde lLcntcleslingahuis te P oppingavzer
nam BOTTE uEsLlwox gevangen. De ma
aud.
Lecuwarders, wellke in het geheim (1e HzsrlxoA's ondersteunden , wier aanlaangers
ook elders het onderspit delfden , bewerlkten eene verzoening onder bepalin'g, dat
de gevangcnen tegen elkander uitgewisseld en de toegebragte nadeelen onclcrling

door goede mannen zouden s'ereflknd worden (5). Oolt sloten zi
j een verbond metL21v.
de ltloosters E laarkamp

,

ent
eJ7tzrïlr
zw ccrd: en H aska , belovende deze tegen ma
and
.

alle gcweltl voor den ti
jd van tien jaren te beschermen (6). Ii
j zelve evenwel
(1)utlltl'
>rxslrs, Rer.Ultraj.Lib.VI1.p.172,180. 'osrlwrs,Ilist.Gelr.Lib.XI.p.760,
761. stlcrlTEluonsT, Geld. Jcdc/l. B. X1. bl.410.

(2)Kron.r.y./?''z/le'zz,b1,90. Cltron.r.hh-ntegen,131.117.
(3)Ziehicrvoor,b1.364,360.
(4)Zielaiervoor,b1.246.
(5)occo scznlExsls,131.239. rsBoExlllrs, Acr.Fris.Ilist. Lib.XXIX. p.442. wlysExlt:s,
Chron.z,. P-riesl.B.X.bl.303. sclorwwrs, F1.f.
/?af.1).XI.1)1.369.

(6)Charterb.r.ykiesl.D.1.b1.717,718.
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1482- geraakten in twist m et AVILILE nlwolzt, welke eene dieustmaagd , die van ltintlermoorll
1528 b
eschuldigtl ter strafplaats gevoerd werd, hunnen geregtsdienaars had ontweldigd, en
.

verwoestten zi
jn huis te Stiene. Rlxolx l'estigtle zich teen op de sterlke Juwsmastins
te Rl-nnumageet
vt en N'oerde van daaruit openbaren lkri
jg tegen de Leeuwarders,die
niet bi
j magte hem door de wapenen te bedwingen, totlisthunne toevlugtnamen.
Door omlkooping en verraad van den poortwachler LIEUAVE IOMMERTSMA van D okltètm ,

overrompelden zi
j Itlsoxx en zonden hem gevangen naar Leeuwarden. h'
Ien voorzag
(le stins van eene bezetting , die veel moetlwil plccgtle tegen svos BOTXIA, welke

nietver vandaar op Tjaardahuis woonde: tlech eerlang t1e sterlkte vermeesterde

metden grond geli
jltmaakte (1).
De Leeuwarders, welke m et Sneek , Bolswavd en andcre plaatsen in goetle ver#

24 v. standhouding

leefden, sloten ook een verbond voor twintigjaren metslcco szz
tAlt-

L0''f0de stad Franeker. Dezc vcrbindtcnissen dcr stetlcn bragten veel toc '
tot bem aantl.szxzt en
tcugeling der woelzieke Edelen.Zoo gelastten ontler antleren Leeltmal-den , Sneek en

Bol&ward zekeren oltcK ArBEzoox, om de stinsvan rkrclto nooao.
s, wclltc llijhatl
ingenomen,terug tegevcn en zich van gcweltlenari
jën te onthautlen /
y2). Zjkondcn
cchtcr gecnszins alti
jd het plcgen van openbare vi
jantlell
jkheden voorkcmen en niët
verhinderen, dat het huis van nocw E 111Ip0E31.
: te O ïz?gp-trz?z door szEttpLlEvvrEsBEvxx
op lastvan slcco szAxhns3xx , ltnoftl der Sclzieringers, belegerd werd. Gedurende dit
beleg verbrandde BEVM,
& de stins van 1:1:/ AVLVA, een voornaaam Vetlkooperte /#'ï/m areum , en roofde in de omstrekçn. Ondertusschen trokken zrw zoxoExA, IGE

OALAMA met zi
jne brocders en antlere Vetkoopers metveelvollt uitBolsward, om
Hiddemastins te ontzetten. Spoedig werden zi
j metBEVMA handgemecn, welke den
10 v. slag verloor en met aclzterlating van vele gesneuvelden en gcvangenen , zich te naau5vintern:.

1485

wernootldoordevlugtredde (3).
Om dien ti
jd was Aool!, abt te Ilemelum en van het lklooster te Staroren , m et
t1e gebroetlers IoE, nouw z en HAItTAIA? oxïuxxx in twist geraakt over eenige landc-

ri
jen en inkomsten, welke x()E aan hetSclaieringergezinde klooster Ilemelum ontnolnen en sindsjaren bezeten had. AGGE, wien zi
j te magtig waren,maakte gebruilk
van zi
jn geesteli
jltgezag en deetlhetgeheele geslachtdcr OALAMA'Sin den ban.1GE,
(1)occoscARtExsls, bl.239,240. rBnoExxxrs, Iler.Fris..
uist. tib.XXIX.p.443. wlxsExlvs, Cltron.#J. F'I-iesl. B. X. bl.303, 304. scnorAlrs, Fr. Hist. B. XI.bl.370. Charterb.
r. rriesl.D. 1. bl. 720.

(2)Cltarterb.r.Triesl.D.1.bl.720,724.
(3)occo scwqrEwsls, b1.240. rBBo Exxlrs,Rel'.F,-2à.Ilist. Lib.XXIX.p.443. wlxsExlrs,
(A rolz
. r.Th-iesl.B.K.k1.304. sclorzwvs,F1. Ilist.B.XI.b1.-370.

D E S V A D E R L A 5 D S.
-

L,'2r7a- - -

.

-- :-- -.-.

.

.

-- .

.

tleswege verbïtterd,slocg metJrw JOSGEMA en eenig kri
jgsvollk,hem tleer denStad-14
18
528
1loutlel- ;'an llolland Jz
sw van Egmond gezondcn,hetbeleg voordekj/ï
J-/tdr,eene
starlkte of slotbijhet lklocster te 11
-em t?/t
?.
dpz, '
Vro(ager tloer t1e nqcrniken lcr A-cl'tlctl1
'#ing tegen (1e GALAAIA'S cn overige Vetkoopers Opgerigt. De abt zopllt en Vond 11t11tk
'

bi
j I'IEI-EIt uAslxxxw

.êkctr/t
S
-, wellte Lepcrlkte, dat slcco SJ.
&aNI.kDEMA.en andere

Schieringcr lleerschappen in lFeetergo m et cen greoten lloop gevapeutlen naar IIe-51
' '

cgtln-

'nelun'
t optroklten; doch 4'(5ôr zi
j er kwamen, l'
)a(1 t1e bevelhebber Llzrvzz l'opxss 1484
.
1
MooRok,geen ontzetvcrwaclntcnde, de,
klz
/
-jit?z*overgegeven, waarop tle bontlgenooten,vertoornd over tlezc vocrbarige daad ,terugkcerden. Itks OALAM.
X nam allcsm etlt'

Avathi
j vond,slechtte de ks'
/tl
,'lvel., betaalde lletvreemde kri
jgsvolk en danlkte het af.
Kort daarna bczette hi
j eene stins te L'akhugzen în Gacntcvland cn xcertie A'andap1
7
uit oorlog tegen den abt AGI).
S en xllls ullalz>:s of UIX-I-EMA , Heerschap le Ilarg.eh.
PIETER IIARIXXMA en Epz TIETES IJBTTXSOA mct t1e Sneekcrs en het landvollk van

W jl-mhrl-teeracleelbeproefdcn overlaeti
js ccn aanslag tcgen dezesterkte,helgcendoor
t
le dappcrheitl dcr b'ezctting naislukte. Een oftwee Schierïngel'ss'el'loren laïerbî
j hetN
21
vizlv--

leven , en vps Tlsr
rrs IIETTIFGA kvam cm te Llcmm evta in ccn huisdat dcor eigt,u termA-uur in Lrand geraakt was. Na Lun aftogtlegde 10z OALAMA lact dorp JKùkkelgetleelteli
jlc in (1e asch, rigtte alona greole s'erwoestingen aan en x'naakle 14ct tlen al.,t
z0o bcnaauwd , dat deze niet vist Al'crwaarls zich te kceren of te wenden (1).
Vl'uchteloos derhalvc hadtlen de steden Leeulrava'en ,Sncek ,B olnIravd , Fz.t7wt?â'('z.

en Sloten, welke mïddelerwi
jl in een s'crbond van onderlinge bescherming getretlen
waren , xos GAIZAMA tot vrede verm aand en gelracht de gesclaillen tusschen hem , dell

abt xooz en Mllxz ullzlzzs te xereFenen (2). Tottlïtzelfde floelwcrd daarna een
landdag te Bolsward gehouden (3). Hier s'erschenen de abtacqs alsaanlklagere)t
IoE oAIzAM.
& mctzi
jne broeders a1s gedaagden. De cAxuwnlx's vel'klaarden zich plegtig 22v.

oktcgen den ban over llen uitgesproken en dreigt
len , zich tlaaros'er op den Bisscljcp Spr
kepm.
van Utrecht, den Aarlsbisschop van Keulen of tlcn Paus zelven te L'eyoel'
rcp. 1487
V -at het innemen en verniclen van de S/if
ej
/te'
z-Letrof, ditzctld,en zi
jA-olgaarneter

beslissing van Leeuwarden,llolsward en twee Friesclae Gcesleltken ovevlalcn. llaar
dewi
jldeze sledcn laen openli
jk ondersteunden, en hetgesclailover de landerijën en
inkomsten onaangeroerd bleef, xerliet AGGZ (le vergaderirg cn A'erwisselde het mag-

(1)v.TIIABOR,11iat.r.kh-iesl.St.1.b1.38 41. Occo sclntEysls,L1.241,242. lzBtoExMlrs,
Ilel.. Fris. S ïaf.Lib. XXIX. p. 444. wzysExlrs, Chron.r. Triesl. B.X. 1)1.305. scuoTAsrs
Fr.H ist. B.X I. b1. 370.

(2)Cltarterb.r.Kriesl.D.1.la1.732 738(3)Ckarterb.'
?
J.friesltD.1.b1.739.
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1482- telooze geesteli
jk zwaard voor het wereldli
jke. Met MlxwE nll-xzEs ontbood hi
j drie1528
hondert
l kn.ec1ztcn uit Gelre,om gewapenderhantlte herkri
jgen, wathem geweldtladig ontnomen was. Zoodra zi
jgekomen waren, vielzosoAiukxx metde Bolswarders Illlzlazs en de zi
jnen aan en joeg lzen op de vlugt, waarbi
j eenigcn sneuvelk
'
le11
en antleren in de lterk van het Johanniterklooster nabij Sncek eene schuilplaats
)* vielen in handen van IGE tocn deze de lkerk in brand had b
Gozochten. Dach ZJ

stolten,sh'elke met hare heilige overbli
jrselel)in asclzverlkeerde. Xaar bi
j den aftogt
tastte z
soos met de Geldersche l
aulpbende, cenige Schieringersen de bi
jeengebragte
vlugtelingen , I;.XLASI.
& z0o geweldig aan, dathi
j in zi
jnestills te Baklluizen moest
wi
jken. Daar de abt dithuis niet lkonde vermeesteren jtrok l
ai
j afen legerde zich
te Balk bi
jJfù-cket,schrik cn A'erderfin den omtrek verspreidende (1).
Om oALxxt te ontlersteunen en de vreemtle knechten uitFrieeland te verdri
jven,
sloten deLeeuwardersme!de Bolswarderseen afzonderljk vcrbond,nadatlletonlangs
gemaalkte verdrag tussclzen de vier sleden ten einde gcloopen,of meer waarschi
jnli
jk
door de Leeuwarders zelve,die thans meer hun eigen voordeeldan de handlaaving der
inwendige rustbeoogden, verbroken was.Hierdoor ontvlamde op nieuw en hevigerdan
te voren hetoude vuur der tweedragt, want de Schieringergezintle steden, Deelen en

Hoofdlingen van W e&te'
tngo sloten zich tloor eene overeenkomstnader aan elkander(2).
28v. De Leeuwarders zonden in de laatste helft van Hooimaand een groot aantal gewapenZolncr-den naar Bol&toard,wellte zich met de burgers aldaar vereenigden en onder bevelvan
ltlaand

ken , welke hen met eene weluitgeruste
1487 zrw zoxlllMA tot hulp van OALAMA optrokl
lkri
gsmagt te Noordmolde Wachtte. De bondgenooten rukten tegen den abt AGGE
vj

op,tlienogteBalk bi
j ïlNjellelgelegertlwas, maar tcen tle s'i
jand in hetgezigt
kwam door de Gelderscllen werd verlaten, welke in Sloten btj RIE5K nx14I>xM.
&
(le wi
jk namen. GALAMA en JOXGEMA,die hen op den voetgevolgd waren en eenige
van de achtersten deels geveld , deels gevangen laadtlen , vielen terstond het stedeke

aan,hetwelk zich zoo dapper verweerde,dat zi
j afhouden en zichtoteene insluiting
buiten het bereilt van het geschut der belegerden moesten bepalen. Daar hetechler

derbezetting aan buslkruid begon te ontbreken, zond IIAIIIIXMA zi
jne echtgenoote,
eene zuster van Jvw zoxoExx, meteenige anderen naar het vi
jandeli
jlkleger, om
eene verzoening tusschen den abt en zi
jne bestri
jders te bewerlken, hetgecn na A'eel
onderhandelens gellzkte ontler beding , dat de Geldersche knechten terstond hetlantl

(1)v.'
rxàBolt, Hist.'
t7. Triesl. St.1. b1.41. occoscaasExsls, b1.'242. rII
BIIExxJrs,1ler.
Frz-t
s
.. Hist. Lib.XXIX. p.444. wlxsExlrs, Cltvon.r. k'riest. B.X.1)1.305. scnoTzsrs,F.'
r.
H ist.B. X.
l.bl.371.
.

(2)6'havtel.b.:7.khiesl.l).1.bI.7(0 742.
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reklten. XI>NE ulxal-Es1482zoutlen ontl-uimen en o&L&Matmet de zl
--nen van Sloten wegt
d
1528
lezen zoen nietbegrepen,dewi
jl eSchicringerHoofdlingen
was,naarhetschi
jnt,in t
OP zi
g-ne stins te Ilal-ielt Nvoltp JVKKEMA van Boxttm olerreedtlcn ,het zwaard tegen
IoE okkluz
ksxA cp te vatten , welke hem niet schultlig bleef en waardoor de huislie-

dcn in Gaaaterland den geheelen zomer enwinter doorgeteisterd werden (1,
1.
Ondertusschen trachtlen dt
) Leeuwartlers, allengs magtiger maar o0k tevens over-

moediger en lacerschzuchtiger gewortlen, aan deze zi
jtle tlerLauwer. t1e rolder
Groningersaan gene zi
jde te vervullen, en hun gezag over tle naastliggent
le lantlen
uitte strelkkcn. Ondcr de wetten en bcp.alingen, welke het sledeli
jk bestuur tot
nadeel cn bezwaar van velen uitvaardigde , behoorde onder auderen , datin de

statl en grieteni
j Leettmarderadeel geen ander bier mogt verkocht of gedronken
worden ,dan hetwcllt in Leeumarden gebrouwen was. De Edelen en landlieden ,over
welke
de statl niets te gebietlen had , namen dit zeer euvel op , en zelfs eenige bur*

gersverklaarden er zich tegen; niettemin zocht men het op allerlei wi
jzen tloor te
tlri
jvcn. Hiertloor geraakten oI)zekeren dag eenige boeren, die in de slad Haarlemmer bicr gebruilkten , met de brouwers, welke dit beletlcn wiltlen , laantlgemeen.
De burgcrs, wellte de brouwers te hulp lkwamen , noodzaakten hen in het huis van

I'lsrza cz
sxxlwonA, een Schieringcr Hoofdlïng, de wi
jk te nemcn, hetwellt onmidde
ei
genaar
ha
d
gewe
i
ge
rd de overtrcdersvan hetgebotl
tlelli
jk ingeslofen werd,nadat
uit te levcren. Het gedrag der Lceuwarders bragt tle Schieringer Heerschappen door

geheelOostergo en JFe&tergo in bcweging, die overal waarzi
j invlocd laadden het
landvolk lli
j klolkltenslag te wapen riepen en op Barrahuo , nietver vanW erdum,
zich met de Sneekers en Franekers vereenigden , om den volgenden dag Leeu-

zccryc?z aan te vallen. De Leeuwarders, die hun volk tot bjstand van OALZ
N.
MA
naar Bolaloard gezonden en alzoo hunne eigene stad ontbloot hadden , besloten op
raatl van eenige vredesgezintle mannen , twee edele vrouwen , FltorK , weduwe van

xzxpo vwlA, en oozo, weduwe van IIAVE IIERI>GA,die bi
j de gemeente in groote
achting stonden, des morgens vroeg naar den vi
jand af te vaardigen, om hem
J-n voornemen af te brengen. Op haar dringentl smeeken , dat men ,
VRn Zi
ot
zz alle kwaad en bloedslorling te voorkomen , Leeuwarden niet zou aantasten4
lnaarveeleeralles wat men tcgen ellkantler had , aan de beslissing van goetle mannen

t
wcrlaten, zonden eintleli
jk tle Heerschappen den Pasloor van Goutum met dcze
voorwaarden naar de stad. ))De Leeuwartlers zouden voortaan geen inbreuk mal
ten

(1)v.TIIABOIL,Ilist..
r.kh'iesl.St.1.1a1.42 44. occo sclR.
l-ENsls,L1.243,24
'4.rscosxxlrs,
lîer.Fzz-q.Ilist.Liln,XXIX.p.445. wzxsExsrs, Chron.r. P-riesl. B.X.b1.30J
',3O6. scuo'
r.
ïsts,Ft-.//?
-.
:1- B.X1. b1. 371.
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1482 Op de regten van anderen noch afwi
jken van het s'erbond vôôr zesjaren metdeSnee-.
1:
528 !iors en

Bolswardersaangegaan; ell
kvri
j laten koopen en verkoopen waar en wat hi
j

A'
viltle; m et allen in vrede leven en verlteeren en ieder, naar oucler gewoonte, in

zi
t
jne eer, staat en vri
l
-laeden ongestoord laten-'' Mranneer men tegen den middag
tleze bepalingen aannam en bezegeld terugzontl, z0u de stad ongemoeid bli
jven;
indien niet, dan zou men haar met geweltl-tot billi
jkl
aeitl noodzalken. In dezell
lkagclzeli
jken toestand waren vele rcgeringsleden metden Ouzerman PIISTER svBrrxlns
PINCK geneigd aan dien eisch te voldoen. Xaar het gemcen niet duldentle,dat tle
Avestergoëers iets in Ooetergo lkoopen o1*verkoopen zouden , dreiglle den tlootl aau
allcn, die lzieraan hunne toeslemming gaven. Niets vermogt (1e raad s'an (1e verstan-

digsten uit deburgeri
j bi
j de rneltelooze menigte,dieellkanderopwond en zich gereetl
maalkte,den vi
gand afte wacl
zten. DeSchieringers,welke op den bepaaltlen ti
jd geen
antwoortlontringen, trokken mel hunne geheele stri
jdmagt, die op bi
jua achtduizentl
.

*

lzlan begroot wordt, naar Leeltwardelt en tasten hetemlrcnt tll
'ie tlren des namitl-

dags van de Oostzi
jde aan. De ccrsle aanvalwerd moedig afgeslagen,maar bi
j tlel'
l
lweedcn ofderden storm drongen de vi
janden overde wallcn naar binnen en maaktea
icl
z meestervan de stad. Vele huizen wcrtlen geplundertl, cn de aa
'nzieuli
jkstc burgers deels naar Sneek , deels naar de stinzen der Schicringer Etlelen geA'angen 5>
f'
pg-

gevoercl. De Ouderman Plxcït,een wi
js,schrantlcren voorziglig man , wellke Leetttcc?-#c?zvelejaren had bestutlrd,wasgesncuveltl,ofnaarancleren,tloorzjne ontaarde
bloet
lvcrwanten, zoo niet door E'PE Avlz
vA van Jyitmaraum.,vcrmoord. NsroltpJuuxExt
.

werd totstedevoogd over dedeerli
jk geteisterdestad aangcsleld (1).
Tcrwi
jl de vi
janden waren binnengedrongen, laadden vele burgers zich door tle
vlugtbi
j IoE O&IzASIA te Noordwolde gered. Zi
j zetten hem op tegen t1e Sneelkers,
die zi
j als de hoofdbewerkers van Lun ongelul
k besclzouwden, cn ondersteundcll
hem in het wegrooven hunner schepen en goederen. ln de noodlottige binnelz.
lantlsche twisten hadden Leeuwarden en Bolakrard zich doorgaans voor de Vetkoopers, Sneek en F'
raneker voor de Schieringers verlklaard. Te gewilliger gavell
derhalve tlaans de Franelkers en alle andere Scllieringers in Oostergo en kkrealergo

aan Boux.E zltazxxxx cn de Sneekersgehoor,om OALAXA en dezi
.
jnen te helpen bestri
jden. Zi
j kwamen in grootgetalte Sneek bi
jeen en trolkken strakste zamen naar
Koudttm , waar Galamahuis bemagtigd , tot den grond geslecht en de bezetting gevangen genomen werd. Hierop belegerde men t1e sterke stins te N oordmolde. Xeer

(1)v.Tllznoll, Ilist. r. Triesl. st.1.b1.44. ncco scxntExsls, L1.245 247. ri
liloEqlllrsIler. Frfd.Ilist.Lib.XXIX.p.446- 448. wlxsExlrs, Chron.r.ë'rienl. B.X.bl.30O,307.
scuoTzwrs,Fr.H ist.B. Xl.bl. 372.
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dan veertien dagen was zi
j hevig beschoten en aan de eene zi
.
jde bi
jna geheel ver-14
jg
8z
2:
nield,vöör de verdedijers lli
J' gemis van alle hcop op onlzet, zich behnudensli
jf
en goed overgaven. Het gebouw wertl ondcr den vcet gehaald , Ioz's zoon o'
r'
ro , 29A'.
llerflt.
tlie erhet bevcl gevoerd had , op de stins van EpE rlEr
rEs IIETTIwOA in de Ilom m eî-ta lklrtftntl

gebragten zi
jn gevangen velk hier en daar vertlceld. Kort hierna s'ermeesterdcn en 1167
s'ersvoestten de bondgenooten insgeli
jks de nabi
jliggende stinzen van zalticnsxA el1
HAls PERKESj wiens zoon zi
j gevangen met zich voerden. Op den terugtogt
sterktenzi
jllethuisvan MlxxE ullzyuus te Scrïc/zen stelden erNVIJBE zAnlcr
4sJELKIIM.
.
N
tot bevell
aebber over aan. Ontlertusschen was zoE GALAAIA met duizend lknechten,
buitenlantls door hem eworven , in de Idzzzzn,t'z-akngekom en , deeh 12at1 l
aen OP het
bcrigtvan l
aetverlieszi
jllerstibzen en llet aanrultk-en dcr Schieringcrs, tcrstond afge-

danktenweggezont
len (1). Evenwelzette lai
jden kri
jgtegen tla Scllieringersvoort,
bragt laun door ronven en brandstichten gront nadeel toe, en legde des nachts het26--27
v.lV
'ilt-

tlorp Balk metden molen bi
jna geheelin de asch (2).
tcrm
Wiettegenstaande dit jaar de Schieringers tloorden doad van PIETER UARIwXMA te

.

Sneeh cn slltxE SJAAROEMA te Fratîelter , welke door BoxuE uxllxxux en zvw noT-

'
1-lloA vervangen werden,twee dappere aanvoerdersverloren hatlden,bragten zi
j echter, naar hetschi
jnt, dc Vetkoopersderwi
jze in de engte,datde cAxazkuw'szich oln
*

lzulpbenden naar Ilolland begaven. D, e Stadhouder Jz
kx vatt Egm ond versclaafte

tlczen zevenhonderd man, met wellke zi
j oyerde Zuiderzec naarFrl-eslalkd tertlgkeerdcn (32. De Sneeltersen de Schieringcr huislicden in Ooatergoen JFeatergo
lziervan onderrigt, legerden ziclz, vierduizend man sterk , langsllet strand tusschen
M'ork'
um en Ilindeloopen , om hen het landen te beletten. GALAMN.bleefop eeni-

gen afsland voor anker liggen, overtuigd dat deze menigte niet lang bt
jeen zou
bli
jven; en inderdaad? na vier dagen trolkken de Schieringers uithoofde* van den
oogst- en hooiti
jd huiswaarts, slechtsSEIIRP rlEuwrsBEIZMA metzi
jn volk-inNmorkunt
ter bewaking achterlatende. Dien zelfden nachtstapten oouw E, nAz
tTsxzkx en o'
r'
ro

OALAMA,die onlangsuitde gevangenisgeslaaklwas,bi
j Hl-ndeloopen aan wal. Maar
bi
j het overtreklken van eene slootofgraclat, de Paleeloot genoemd, tastte BIIJJMA
(1)v.rlwll
oR vermeldtdczevri
j onwaarschi
jnli
jkebi
jzonderheid niet,welkeb*
iF
.
iocco scAntExsls,
1)1.248 gevondcn wordt en deor Exlllrs, wIlsExlrs en scuon xrs opgenomen is.

(2)v.Tlullal,Hist.z?.Friesl.St.1.bl.45 47. occo sczlttEwsls,bl. 247, 248. rBn.oEllMlt!s,
Iler.Fris.Ilist.Lib.XXIX.p.447, 448. wllszxlrs, Cltron. .r. Kriesl. B.X.b1.307. sclloTlxrs, Fr.Ilh t.B. Xl.b1.373.

(3)z.BEwxxox verhaalt, datJzx rc'zEgmond zelfzich methen illscheeptc, Ilist.'
r.OostF?-?t
?d/.B.ll.3
:1.352. De Ilt
lllandsc.lteen Fricschellronijken makcn lliervan g'
een gewag.

.

I!è l'
JrlrTz. 3 S'
rt7!.-
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'82- metde Mrorkummers en Hintleloopershen onverwachts aan ,versloeg tweehonderd en
1528 .
.
.
j a
vi
gftig man cn nam bi
J de vi
lftig gevangen , waarop de overigen n e scyjepeu eyj uaar

ll
ooim.Holland vlugtten (1).
5488 D

e nederlaag der Vetkoopers herstelde in geencn deele den binnenlandschen vrede.

Diltwerf geraakten parti
jen handgemeen, cn in een tlezer gevechten werd OABBB
JAARI,X door de knechten van svosBoTxx: bi
j hethuis van uEsszïuuvxAlubA te E e
in D ongeradeel doodgeslagcn. De Schieringer Hoofdlingen zelfs lkwelden hunne
eigen aanhangers. BoxltE HARlxxxA , Heerschap te Sneek, een man van groot
gezag en aanzien niet slechts in geheel kFestergo maar ook te Leeumal-den ,
gelastte UOITE ooEltEs roxnEws op de huislieden van Gaaaterland, hoewel
Schieringergezind , te rooven. FolllExs liep met eenige ruiters het gewest
af, nam weg wat hem voorltwam en sleepte
gegoedste ingezetenen naar

Sneek, waar zi
j op losgeld gcsteld wertlen en uzklAlxxx.
& den buit met hem
Hierdoor vervreemdden zi
j aller gemoederen van zich;en toen later hetgelul
t roxxz tegenliep,werd hi
j verlalen door allen,die hem te voren ontzagen en ondeelde.

h ..j
.t
.
&
jl
y. derdanig waren. Inmiddels kwamen op raad van eenigc vredelievende mannen, afgeOof
(
r
#st- vaardi
gden uitde steden van Oostergo en JFcstergo te Leeumarden bi
jeen, om zoo
3)1aand.

mogeli
jk, aan de geweldenari
jen en ongeregeldlzedcn perken te stellen. Xcn besloot
eenparig, om in vrcde en eendragtm et elkander te leven, het regt naar eisch te

hanc
lhaven, de vreemde knechten uit het land te verdri
jven, en de vri
jheden en
voorregten te beschermen. De ingekanlkerde parti
jwoede echter maakte spoedig dit
verboncl krachleloos, en de vlam der tweedragt barstte eerlang met onverminderde

he4igheid weder uit (2).
ln Gronzngcn en de Om melanden daarentegen heerschte eene gewenschte rust,
bovenal sinds in veertienhonderd vier en tachtig eene bevrediging tusschen den Rid-

derzouAw RENOERS, wellte de belangen der Friezen z0o aan deze alsgene zi
jde der
Lautrere aan hetkeizerli
jk Hofbehandeld had, en de stad Groningen, wier misnoegen hi
jin geene geringematedaardoorhad opgewektrwastotstand gebragt(3).
(1)v.TIIABOI,, Ilist. r. Tl-iesl.St.1.1a1.47. occo scARl-Exsxs,bl.248.E.sEalwGw,Ilist.r.
Oozt-Friesl.bl.352- rnBo Exxlrs, R er.Fris.ffg f.Lib.KXIX.p.449. wzxsExlvs, Chron.r.
Friesl. B. X.1à1.307. scllorlxrs, Fr. Hist. B.X1. bl.37.
:1.

?2)v.TllAnoa,11zdf.r.Friesl.b1.48. occosczntEwsls,l)l,249. E.BE>IxG*, Ilist.r.oostFliesl.b1.352, wxxsExxus,Cltron.#J.Triesl.B.X.b1.308. sclfoTwwcs,F1..Nist.B.XI.1:1.374.

(3)llet Cltarterh.z,.y'
l'iesl.D.1.1à1.720.heefteen briefvan REXGERS opgcnolncn, in welken

ài
'
j den OostergoLrscn Mrestcrgoërs een merkwaardig verslaggceftvan zi
jnc verrigtingen alsgczantlli
j dcn Keizerterbekrachtiginghunnervoerrcgten.

DE S V A D ER LI ND S.
90 Kerkvoogtlen en llooftllingen der Omm elanden kwamen met de Groningers over-1482--

een , om zondcr wedcrztjdsche toesternming, zich met geene andere Heeren, landen
ofsteden te verbinden, en geen oorlog le beginnen ofkti
jgsvolk aan te nemen (1).
ln Gronlngen zelf werden vele bepalingen gemaakt tot laanllhaTing der rust, veilig-

heid en goede tucht. Der stad Averd,zekertegen A'oldeening eener aanzienli
jl
tesom .
het lang begeerde regt, zoowel gouden als zilveren munt te slaan door Keizer
I'IAEIIERIK verleend; en Hzzo anollozk van Jfeaterwolde bewilligde in de verpanding

dergeregtigheid in kkrenterwolde,haar (loortlenBisschop:anDlunz
btertoegestaan(2).
Xietmiudcrbelangri
jltwasvoorde Groningershetvernieuwen en uitbreiden A'an het
verbond metSmallg,
ngerland in veertienhonderd vicrofvi
jfen veertigaangegaan(3).
Hierdoor verkrcgen zi
j nu aldaardejaarli
jlksche verltiezing van den Grietman en der
regters, benevens t1e aanstelling van eenen Groninger tot voogd of drost over een
versterlkt slot, hetwelk zou gebouwd worden zoodra de nood het vorderde. Xett
beloofde clltander hulp tegen wederspannigen en alle zoo binnen- alsbuitenlandsche

vi
janden (1). Dit verbontl was te gewenschter voor deGroningers, dewi
jlzi
j oln
dezen tt
jd metde Hoofdlingen van Ieverland,Knlpltuizen en zsExsin Ilar!O.
<6z..land, welke inzonderheft
l op de Ilollandsche schepen kaagtcn, in moei
jeli
jkhedetz
geraakt waren. Zj hadden namelt
jk zulk een gewapend roofschip, hetwelk op de
wadden van G'
ronlngen een rt
jk geladen Ilollandschen koopvaarder genomen hads
bemagtigd en de bemanning, ondanks alle voorspraak , het lloofd veor de voeten
gelegd. De verbitterde lloofdlingen belemmerden nu geweltlig de vaart,der Groningers naar de JFezer en E lhe, bragten vele bodemsop en spaarden evenmin de schcpen van alde naburige zeesleden inzonderheid van dc Bremers, tegen welltersEwseene
oude wrok koesterde. Om aan deze rooveri
jen paal en perlt te stellen, sloten de
gevolmagtigden van Brem en , Ilamhurg , Luhek , Gronzngen e'1 der omliggende

landschappen te Bremen in veertienhonderd acht en tachtïg een tienjarig verdrag
van onderlinge hulp en bescherming tegen de drie Hoofdlingen. De beleediging een
tler bondgenooten aangedaan, zou alsaan allen geplcegd beschouwtlworden; en indien

(1)z.BENIXGA,Hist.z
p.Oost-Friesl.bl.349,350.Dewi
jlgeen andereschri
jverlliervan gewag
gemaakt,houdtwEsTEsnoapdezeovereenkomstvoorbcdenkelijk. Jaarb.r.Grnn.D.lI.bl.644.
(2)wssTEwoonll,J'
ccrJ.r.Gron.D.lI.b1.644,(145,651,653,654.
(3)Zielziervoor,bl.201(4)rsl
)o Exhllrs,ller.Fris.Ilist.Lil).XXX.p.453.Dez-/gz-o,p.39. sci
loTzwll
s,Fr.Ilist.
B.XI.b1.376. Tegepîr.ts'
/ccl 1?,Stqd c?? Laltde,D.1.l)l.188.wEslElool
tp,Jaarl).r.Grokt.
.1
).1I.L1-652.
,
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1482- minneli
jlte tusschenspraak nietbaatte, zou men zieh mettle wapenen zoo te land als
1528

te water regt versel
aaflkn. Dazo overeenkomst boezcmde dcn Hooftllingen ontzag en

vreesin. Onmiddelli
jl
t trachtten zi
j in vredesontlerhantleling te treden,maar hun all
gezant te Bremen gelukte het slechts eenc wapenschorsing totPaschen van hct A'Ol-,
gende jaar te bewerlken. Kort na het eindigen van hetbestand en het sluitcn van
ecn afzonderli
jlt ecnjarig verboncl tusschen da Groningersen de Oost-Friesche Heerschappcn,kwamen de wederzi
jtlsbenoemtle scheidslieden in hetkloosterteTerm untett

bi
Jleen , alwaar zi
j omtrent hctmitltlen van Ilerfstlnaancleenen vasten vrcdetot stantl
bragte.n,doorwcllten de vrijehandelin deze strelten hersteltlwerd. Dc uouw srvoA's,
welke in hun oud geschil metGroninge'
n over het regtsgebied van Tel.m unten door
EsExs en den Ilooftlling van Jever gestcund geworden waren, moesten nu tcgen
eenige vergoeding in geltl en landeri
jen, hct bezit tlaarvan tlen Groningers overlatjtl Jeht-Kerepelen,Groningen , Langewold ,

tcn (1). Hetschi
jntalsofom dezcn
Fredewold en Ilàmsterla'
nd een verbantl 5'001
-twinlig jaren metelltandergesloten
hcbben (2).
ler bevel van
lnmiddels hadden dc gevlugte Vetkoopcrs in Ilolland bcsloten , ont
ling in Frzesland te beprocven , en waren m et nieuwe
IGE GzkLzt3lA eenc tweede lant

1489 hulpbenden in zee gestolten. Der Schicringerswaakzaamlzeid belette hen cchter bi
j

JEorkum te Ontschepen, en onverrigterzake ltcerden zj terug (3). Dc vrees,dat
zi
j ondanks dezen ongunstigen uitslag, hunne ontlernemingen nietzouden slakcn,
helgcen dezen of genen vreemden Vorst mogt aansporen, eene kans op lzct vertleelde

Friesland te wagen, bcwoog de aanzienli
jltste Schieringcrs op eene vcrgadering der staten te Leeuwarden voor te stellen , om van den Roomsch-Koning
xAxlSIILIAAN de bevestiging l
zunner vri
jheden en voorregtcn te verzoeken. Hetvoor-

stel werd hier vcrworpen, maar op eene natlere bi
jeenkomstte Sneek, hoewelniet
zonder naoeite,doorgedreven. àlet algemeene toestemming zond men Ilsrxyrolcl'csuEhqs,

Prebendaat te F'
t-aneker, een welsprekend en in de regten ervaren man, zl
jn broek,Pastoor te Goynga , in getler JOUKEy Pastoor le Goutum , en Alr.UETTE zoxoEAlz

zantschap naar aîaxlixltlAAx in Tyrol m et last, om tevens over de verzuimdc opbrengst der schatting en wat men verder scl
aultlig was le handelen. 'Onder beding,

dat hct achterstallige aangezuiverd en de schatting vnortsjaarli
jltsbehoorli
jk zou op(1)taBozxxlrs,Rer.Fria.Aït
vf.Lib.XXX.p.454-45.
r1. De.z.
/t
jz/'/,p.33. scnoTlwrs,Fr.
H ist.B.XI.b1.377. Tegenw. é'
frfcl r. Stad en Zcsdc, 1). 1. 1)1.188, 189. wEsTEyooup,
Jaavb.r.Gron.D.lI.bl.654- 659.

(2)wEsTExnoRp,Jaarb.r.Gron.1).lI.b1.656.
t3)cccasclntEwszs,b1.249. wlxsclylrs,chlon.r,ybiesl'B.X..1al.308.
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gebrag't worden, werd eindell
jk de verzochte bekrachtiging dervoorrcglen tloor tlen 14
8
2-I.
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Koning verleend (1).
Na l
act vertrek (1cr gezanten genootFrieeland eenige maanden verademing en rust.
Evev a1s in Holland , werd er op eenc vergadering te Rrorkttnt t
!e onmatig hoog

opgevoerde muntmerlteli
jltafgezcten bepaald, datvoortaan de waarde s'an hetgeltl
zou geli
jk zi
jn aan tlicin dedrie hoofdsteden van Overl
jeael(2). Alcn trachtte hicr
en elders de verwoestingen tloor den binnenlantlschen kri
jg aangerigt te herstellen.
De regering van Sneek eischte tot dat einde den hondertlsten penningvan degoetleren

harer burgers;en in lkorten ti
jd waren de versterlkte plaatsen s'oor een grootgetleelte
weder in bel
aool'ljken staat gebragt (3). Ontlertussclaen was een pauseli
jk gelastigtle in Groningea gekomen, om Tan de Bernardi
jner monniken door gelaeel
Frie&land tle tienden der jaarli
jksche pachten afte vordercn. De abten van Jdezpcrd en van X laarkamp slemden er in tne, maar de overige verklaarden cr zicl)

tegcn,waardoor de zaak is bli
jven steken (4).
Onbcvlektvan burgerbloed zou hetjaar niel ten einde spoetlen. Jrw zoxGEM,
k of'
Jllw lxo:, een wreed en heerschzuehtig Hoofdling te B olaward , blies het eersthet
sm eulcnd vuur der tweedragtweder aan. Dnoreen paarbedienden verzeltl,vcrmoordtle
lzi
j in hethuisvan den Btlrgemeester zzkw sxxEws te Boleward den waartligen Viea-

.ier slatlGoxrzu ukoEwnoottx, uit wraak dat dezc Geesteli
.
jke
rius (ontlerpastoor?) tl
door w lz'
rs JowoEMz
t t0tvoogd over haren zoon oosrlK was aangesteld en beider be-

langen alli
jd tegen hem , welke als naaste bloedverwant op de A'oogdi
j aanspraakmaakle, verdedigd hatl. Geheel Friewland stond doer ditncotllottlg voorbeeld spoedig

în volle vlam. Etàs TIETES IICTTISGA en zi
jn zoon novsvz vermeesterden, plundertlen
en stalten den brand in de stins van y'orps sz&z
knoz
k, een oud , vredelieventlVetkoo- 16 A'
.
#
llerfs
'tvan
ha
r
t
ze
er
ov
e
r
di
t
Te
r
l
i
e
s
ove
r
l
c
ed.
Lal
e
r
T
r
l
:
,
;
t
,
(l
Per, wellte binnen weinig dagen

overrompelden zi
j insgeli
jks de stins te Oppenhuizen , welke plzrv of PIETER
SJAARDA , zoon van ropps, toebehoorde, en legden haar in dc ascla. Daartegen 22v.

lucnte-

verrastte IIARTMA> HAARSMA van Ileeg met negen knecllten te Indi
ken de stïns A'an maautl
@+i

sps nsvvlsox-s schoonzoon oss.,welke zich metzi
jn gezin in t1e kerk bevond. Ter- 1491
(1)occo sctatExsls, b1. 250. E.sEslxcà, Ilist.r.Oost-Friesl.b1.355. rsto xxxlrs,ller.
Fris.viàf.Lib.xxlx..p.450. scuorzwrs,Fr.Hist.B.XI.bl.374.

(2)v.Tuwlon, Ilist.r. rriesl. st.1. b1. 51. rsno ExMlt's,Bel'
. Frz-d. Ilist. Lib. XXIX.
p. 450. scuoTwsvs, Fr.H ist.1). xI.b1. 374. Vg1. hiervoor bl.265, 266.

(3)occoscAlttExsls,b1.250.E.BEXINGA,Ilist.r.Oost-Friesl.b1.357. wzwsEllltrs, Ch.l'
on.'
t-.
Eriesl.B.X.bl.309. rsco Exxzrsen scuoTwwrs op debpvenaangehaalde plaatscn.

(4)rnvo Exxlvsen scuorAsrsa1sLaoveu.
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1482- stontl slaeg UI
II'
TIXOA metal zi
jne magthetbeleg voor de stins, waar UAARSMA zicb
1528
nog ophield. lozz
kho en ZAwKE oovwxz
t rukten onmiddelli
jk aan,om hunnen vriend

le ontzetten, maar werden donr HETTIXOA teruggejaagd. Ongehinderd zette men de
belegerîng voort en teislerde het huis geweldig z0o door schieten en hel M'erpen

van steenen, a1sdoor hooirook en vuur. Toen eindeli
jk een vi
jandeli
jke ofverrader1
0
v
.
l
j
ke
ko
g
a
l
d
e
n
wa
kl
t
e
r
e
n
U.
&
A
R
S
MA
d
o
o
t
l
e
l
i
j
k
g
e
t
r
o
Fe
n
h
a
d
Blt
leinà
ch de bezetting over.
, gaf zi
.

1491 Nielmïnf
tler opziens baarde kort daarna de euveldaad van zxalcu en HERO noTTlxoA.

Verbittertl oI) den hoogbejaarden Aooz boxlw, die zich in den Doniakri
jg zoo door
tlapperheid a1s wreedheid had onderscheitlen en thansop de voorvaderli
jke stinste
16vn.-Oo
aterend woonde, zonden zi
j twee gezellen in geestell
jk gewaad vermomd,om
Bloeil
ilz door Iist van hem meester te maken
.
zc
Dit gelukte; de gri
jsaard werd zwaar gewond naar Hottzngaltugu te w ommel. gevangen gevoerd en zt
jn slotonder den voet
gehaaltl(1).
Belangri
jl
t in de gevolgen wasde ondersteuning,welke Boxxl IzAaxsxxz
v en andere
Schieringer honfdlingen om dezen ti
jd hetHoeksche opperhoofd zxx vavtNaaldmiik
verleendcn (2). Juw zowoxxA beschouwde di@ als een: geschiltte gelegenheid,om
de Kabcljaauwschen te gunsle der Vetkoopers te stenamen en tegen de Schieringers
in de wapenen te brengen. Op zi
jn raad zocht Ios OALAMA, diezich steedsmet
zi
jne medevluglelingen in Holland ophield, hulp bi
j den Stadhouder zAw van & z?zpzltf, van wien hi
j drieduizend man onder bevelvan vroaxsvan Egmond ontving.
De Schieringers in Ooatergo en W eetergo hiervan spoedig verwittigd , kwamen

,
s y. in grooten getale te sneek bi
jeen, en bezetten den zeekant van Jyorkum tot

ln
le
sc
tl
- aan stanoron. orie dajen Iater verschenen de vreemde benden met de vlugtclingen
p
ararn
.
*

ln negen schellen bj Ilindeloopen.Yôôr zi
j echter nog geland waren ,Aielen hen de
11v. schieringers doar het water badende, met bjlen, steenen, musketten en ander
XPrfsti
maand.wapentug zao woedend en geweldig aan, dat zi
j de zeilen bi
jzetten en wegstevenden. Dochnaauweli
jlksin zee gestoken,verstrooide een zware storm deschepen,
die M tredderd hier en daar in Rolland aankwamen. De Schieringers, welke nOg
acht dagen op hun post gebleven waren , keerden op dit berigt naar hunne haard-

steden terug (3).
(1)s'.TuwBoa, Ilist. r. Triesl.St.1.b1.50. occo scwRtEasls,bl.250--252. rBBo >zxljlrss
Rer. .
Frf.
:. IlisL Lib. XXIX. p. 450, 451. wlssE3llcs, Cltron. 1,- Jz
'
kiesl. B. X. b1. 309.
scuorA.
wrs, Fr.Ilht. B.X1.b1. 375.

(2jZiebiervoor,b1.271. Vgl.occoscàetExsls,b1.25:.
(3)occoscwatEwsls,b1.252,253. E.:EXIXGA,Ilist.r.Oost-Friesl-b1.360,welke verizaalts
dat zlx I-a.
n Egmond zelf zich bi
cvond. wlNsEhllrs, Chron,r.k'rIksl. D. Xtj dezen togt l'

DE S V A D ER LA N D S.

439

lnmiddels l
aatlden de vetkoopers in oostergo waar zi
j de magtigsten waren,uitl4
1a
2528
vrees dat de Sclaicringersin hun gewestm ettlie van JFe&tergo, waar deze hetgrool-

ste getal uitmaakten, zich tcgen hen mogten vereenigen, op eene bi
jeenkomstte
D okkum besloten, een verbond methet magtige Gronhtgen aan te gaan. Devriendschap der Groningers, welke hunne bondgenooten besclaerm den , rust en vrede onder
llen lzandhaaftlen en de woelgeesten breidelden, werd door de bewoners der naburige

ewesten op hoogen pri
js gesteld en gezocht. Hoewel zî
j kenneli
jlt streefden, zich
aan het hoofd tler Frieschc landscl
aappcn tusschen de E em& en de Zltiderzee te

1llaatsen en hun hetaanzoek derVetkoopcrs alzoo nietongevallig kontle zl
jn , toonde
echter de rcgerïng van Groningen daartoe in lzetbegin weinig genegenheid,'hctzi
j
om langs dien weg bctere voorwaardcn te bedingen, hetzi
j uitvrees vporbotsingen
metde ovcrigc deelen van Frienland. Naeen herhaald verzoek slootzi
jeindeli
jk,
alswarc hetuitmedeli
jden,metD ohkum ,de lkloosters Foewerd,M ariéngaal-d en
andcre, benevens onderscheidene gem eenten en Edelen in D ohgera- en Fermer-

Jc?-ct&cî een vcrbond voor achttien jaren. De hoofdbepalingen betroffen, geli
jlk
in de meeste overeenkomsten van dien ti
jd, de handhaving der veiligheid van
personen en goederen,van hetregten van het vri
je handelsverkeer. lndien een misdadiger niet in regtcn vervolgd werd, m og! de stad Gronzngen hem opligten en te
rPgt Stellon. Op haar konde m en #an alle onregtvaardige vonnissen beroep inslellcn , 1'
7v.

Herf
st-

welke beroepingen aldaarjaarll
jksmetde gedaagdeGrietmansofregterszoudenbeoor-maand

deeld worden. De boeten kwamen m eestten voordecle der stad. Voormalige eischen 1e 1
en verschillen zouden door scheidslieden ofdoor hctregtworden verellknd. Xen zou
elkander gelrouw bi
jstaan tegen alle aanvallen van buiten (1). Ditverbondwerddoor
bezadigde en onbaatzuchlige mannen als'pzEr
rrh CKMMIXGUA, poEKz MARTEXA , >'EIKZ

KAMSTRA, rElzz II>:EXSTRA cn andere ten sterksten afgekeurd. Zi
jbeschouwden het
alsde bron velermoejeli
t
'kheden,beroeringen en rampen,hetgcen deuitkomstheeft
l
bevestigd. De oorzaak, dat zi
j er zich nietterslontl met nadruk tegen verzelten ,
wordtvoornameli
jk aan de onlusten,die kort daarop in lFeetergo ontstonden,topgeschreven (2).
#
.

Terstond stelden de Groningers s'
rBltAxp OIZPIIARTS, een hunner burgers,.tot slot-

bl.310. rssg Ellmlvs,R er.Frt
-d.Ilist.Lib. XXIX.p.451,452. scuoTzwrs, Fr.ffïlf.B.Xl.
b1.375,376.

(1)Cltarlerb.1'.Triesl.D.1.b1.7J8 cn dcaldaarbl.750 aangebaalde gcllri.
jvcry.
(2)s.:E5Iloà, Câlon.d.Fr.Land.bl.14,15. rBnoExxlrs, Aer.Ft'
I'
s.Ilist.Lib.XXX1p.473 476. dcllorAxrs, Fl'
.# z'
.
çf.f).XII. L1.385- 387. Tegenlo.Slaat #
J. Stad en Lande,
D.1.b1.191. 194. wxsls
>:sllnltp,Jaal'
b.t,.Gron.D.l1,b1-666- 669.
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5228 voogd in Dokkum aan (12. llanne heerschzuehtige belloelingen blelken hieruitte
duideli
l.k , om niet al dc vrees en waakzaamheid tler Schieringers op te weklten ;

terwi
jldaarentegen de overmoed der Vetkooperszoo in lfeetergo g1sin Ooetergo er
door werd aangewaklkerd. Althans 117.E OAIZAMA verstoutte zich met slechts nogon of
.h4 v
jAO'
t,
lAV- tien gewapenden van I
loorn overheti
jsin Boleward te komen (2). Yan hier,waar
l'taalld
1492 m en onlangs e5,en als te Ilindeloopen en Koltdt
zm dpar ecn brand veel geletlen

had (3), trok IIi
J'eerlang met Juw zoxozxzv, diens broederrzEztltwVALTA en drie
honderd man naarJrorkttm. Hetstadje werd in den nachtoverrompeld,geplundertl
en een goed deel Schieringers gevangen gcnomen. SEERP xzlEuw E sEvsxx en andere

vlugtelingen ontvingen onmiddelli
jk hulp van launne parti
jgenootcn in dcn omtrelt,die

25 v.

Louw- ten getale van welack honderd man ontler bevel van BOKKE IlAltlxxxA en dc gebroequaand.
ders zrw en xlElto HoTr
rzxox zich in de avondschemering nabi
l. lF orkum 5,el.et?uigtjeu,

Afgematvan (len togt over het i
js, beslootmen uit te rusten en hetstac
lje in den
vrocgen margenstontf met frissche kracht aan te tasten. Xaarlc
kl: OAI-ASIA en zi
jne
mcdebevelhebbers vielen stralts met zevenhonderd man den vi
jancl aan. De
Schieringers echter behaalden na ecn woedend en hardnekltig gevccht de zcge.
Yele Vetkoopers werden ges-angen genomen, ecn grooter getal sneuveltle, de

meesle verdronlken door de duisternis van den nacht op hunne vlugt over het i
js.
JoloEszz
k en vrkx,rz
k kwamen in priestergewaad vbrmonatl met eenige anderen te
B olemard aan. 10E tlz
kxzwxx, welke doodeli
jk gewontl den vi
jand in hanclt!n

gevallen was, werd patlat hi
j gebiecàt had,afgemaakt. De Schieringersvoorzagen
kForkum van eene bezetting onder bevel van BEIZMA en togen huiswaarts. Ontlprtusschen had pouw s OAX.A5x: op hct berigt, datmen zi
jn broeder wilde bestri
jden,

i
jlings uitJkkrum , Oldehoorn en de Lage #F/?:t&zz vi
jf of zevenhonderd man
2t1 bi
'eengebragt. Hi
j trok in tlen laten avond methen doorSneelter f'Vj
znaarBol&lut)uMc
- J
. /yt
nzaalzd.koard en vontl hier, naar afspraak , eene Leeuwarder hulpbende onder den hooftlman

slxox REEKALF. Doch op hetvernemen van IlE's dood wcigerde hi
j, ofschoon (lc
Leeuwarders en Bolswarders dien gaarne wilden M'
reken,verder voort te treklken. Op

den terugtogtechter werd lli
j door de boeren van JFommelk
v,O/4'J'
cr::?# en antlere
omliggende dorpen ontdelkt, wellte terslond op het geluider ltlokken in grootgetal

bl
jeenkwamen. De inwoners van Sneek , Jt/l./arcc/zfum en geheelSneeker Fz
lj/é,'
.
hierdoor geweltt9 sclaoten onmidtlelli
jk het zwaard aan en reeds om tien uren des
L2ouw
7v.- morgens togen zi
j met de boeren den vi
jand te gemoet. Nabi
j Bozltm vielcen hevig
lnaand.

(1)occo scAntExsls,L1.259.
(2)v.TllllloR,Ilist.r.Fkiesl.St.1.b1.52. occo sckltLExsls,b1.259.
(3)tr:BoEMjllrs,Rer.Fris..
&ïdl.Lib.XXXI,p.470.
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gevecht voor. GALAMA wertl geslagen cn menig dapper bevelhebber gevangen naar1182Sneek gevoerd ;doch van hen alleen sl:lox REEKALI?, a1s hopman der Leeuwarders 1528

opwelkede Sneelkersten uiterste verbittertlwaren#in ijzersgesloten.Douwz GALAAI,
t
zelf geraakte op zi
jne vlugtin handen eensSneekerburgers, van wien hi
j zich voor

een sluk goud gcld en zi
jn zilveren zwaardgordelvri
jkocht. BouuE Ilz
tltlxxllx vertonrnd, dat hem zulk een voornaam opperlaoofd ontsnaptwas, dreigdeden dood aanden

omkonpbaren burger,welke deswege nimmerin Sneek isteruggekeerd (1).
Om deze nederlaag te wreken , besloten de Vetkoopers van lF e&tergo op eenc
vergadering te B ol&loard , lzet Schieringergezinde c1) door voorspoed weelderig geworden Sneek te verrassen. Jvw JoxoEAxA en TJERK w wxaTa
t sloegen zicll met een

geed dcel volks des nachts in de nabi
jheid der stad neder, om er dcs morgensbj' 8

het openen der poorten in te dringen. Doch de Sneekers waren op hunne hoede cn Grzsm.
1492

de slouteaanvallersmoesten metgrootlevensgevaardevlugtltiezen (2). Itortdaarna
kwam BoKxx HARI>XMA meteenig kri
jgsvolk te Bolaward en ontzette mettoestemm ing der Regering en gemecnte, zvw zowozxA, wiens aanslag tegen Sneek hi
j nict
verkrpppen konde, van hetbewind over Boleward ten behoeve van oostlK zoxoExw. 12 v.
Hi
J'liet echlcr op verzoek der gemeente, aan zcw het bezit van Jongemaslins Linncn Vlopim.
k oleward , waardoor veroorzaakt werd, dat Gosxzlx later slcchts in

inderdaad hethoog gezag in de stad uitoefende (3).

naam jrnaRr JUSY

Te midden der inwendige onluslen en beroeringen , en welligt door deze
aangespoord ,eischte Hertog ALBRECIIT ran Saksen , xz
kxlxllyaxAass œ&lgemeene Stedehouder
in de N ederlanden , van t1e geweslcn tusschen de Lautrere en het K lie in naarn
des Graven van Holland eene schatting af, met de wapenen dreigende, intlien men

haarweigerde. De Friezen antn'oordden schrifteli
jk, ))dat zi
j hem nietschatpligtig
M'aren; doch zoo hi
j het anders begreep en aantoonde van Wpge den Keizer of den
Graaf yan Ilolland er regt op tc hebben, zi
j naar reden zouden laooren , geli
jk
goede ondcrdanen betaamde-'' Hi
.erbi
j bleef het voordien ti
jd (42. Eerlang echler
i.orderde lli
j de schatting in naam des Kcizers. De Heerschappen cn stedcn van
JK
,eö.tergo, waar tle Schieri'
ngers de meerderheitl uitmaakten , cn die gcdeellcn van

(1)v.THAIIOR,Ilist.r.Triesl.St.1.b1.52,53. occosczatEwsls,b1.259- 262. rsso Exxlrs,
Iler. Frz-d. Ilist.Lib. XXXI, p.476 ,477. wlxsExlrs,Chron. r. lz
'kiest.B. X. bl. .
311.B. Xl.
1)1.313. scuorwwrs,Fr.Ilist.B.XII,b1.387.

(2)rBBO Exlllrs,Rer.Fris.Nïdf.Lib.XXXI, p-477. wlxsExlcs, cltrott.r.#'r?'
e,
v/.I).xl,
1)1. 314.

(3)occo sczatEysls,bl.262 en debovengenocmdeSchri
jvers.t.a.p.
(4)occo scwll
-Elszs,1:1.262. E.BE5lxGl,Hist.1,.Oost-friesl.bl,361.
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1482- Oostergo, welke niet in het verbond met Gronlngen getreden waren , beschouwden
1528
hikte gelegenheid

ditals eene gesc

,om datverbondtevernietigen. zi
jkwamen overeen,

'sKeizers eisch te voldoen en gelastten den bondgenooten der Groningersin Ooetergo,
hun deel in de bewuste schatting op te brengen ; en toen deze weigertlen hieraan te
#ehoorzamen,riepen zi
j hen ter verantwoording naar Sneek. De Raad van Gronzn-

gen trok zich de belangen zt
jnerbonzgenooten, de ingezelenen van D okkum ,Fermerderadeel,Dongeradeel,Dantumadeel, Tiet
jerkateradeelen Smallingerland,
ernstig aan en verzocht, dat men hen wegens dcze schatting niet z0u moei
jen of
tlagvaarden,vlôr dat de .lteizer, op wien de zaak in beroep was gesteld ,uitspraak ge-

tlaan had (1). DeSchieringersin Oontergoen lFe&tergoen die Vetkoopers, welke
29 v. hetverdrag met Gronzngen afkeurden , sloten daarop te W orkum een tegenrerbond
i
ltrfsti den zich , om Frzealand totden ouden staatvan vri
jheid terug te-brengen
l'lannd.en vereeng
1492 en de voorregten, door de Keizers en Roomsch-Koningen A'oorheen verleend, te hand-

haven (2). ln eene aanzienli
jlkebi
jeenkomstte Sneek metde Groningerafgevaardigden, werd door de zaakgelastigden van Sneek , W orkttm , Stavoren,sd&zf
Jlrd,Fra-

neker cn Leeuwarden op het voorstelvan Gronzngen schrifteli
jk geantwoord en h,ei
ongcpastevan hetverzoek des Raads,zoo welals het ongeoorloofde van hetsluiteneens
verbondsmeteengedeeltevan Oostergo, waar zelfs zeer velen er afkeerig van waren ,
aangetoond; cen verbontl dat slechts het werk was van eenigen uit dcn adel, die regt
tledcn noch duldden en ongaarne hunne schulden betaalden. Ten slotte wertl de stad

Groningen totvriendsclaap,regt, billjkheid en vrede aangezocht. 0p verzoek der
Groningsche afgevaardigden, om in een mondgesprek te treden ten einde het geschil
in der minne uit den weg te ruimen , werd eene zamenkomst te Bergumer klooster

vastgesteld (3). Xaarvôörden daartoe bepaalden dag, ontstak TZAARD MOKKEMA de
fakkeldeskrjgs. Hl
j wasgedwongen geweestden GroningerszjnestinsteDokkum
af te staan en hatl, ondanks eene plegtige gelofte niets tegen het verbond methen te

ondernemen,zich bi
j de Schieringersaangesloten. Uitvreesdathetberaamdegesprek
t0t eene Terzoening mogt leiden, viel hi
j onYerwachts* de Dokkumersen de andere
bondgenooten plunderende cn verwoestende aan. Nogmaals trachtten de Groningers

eenen kri
jg te voorkomen, doch door nieuwe beleedigingen van MOKKZMA getergd,
vatten zi
j de wapenen op. W ILLEM FREOERIKS,Kerlkheerte Groningen ,en wOLTER,
(1)rBBOzxxlrs,Rer.F,
rp'
d.Ilist.Lib.XXXI.p.478. scsoTzxrs,Fries.Sz-lf.B.XII.p.389.
(2)v.THABOR,Ilist.r.Triesl.St.I,b1.53.occascARtENsls,b1.262,263,wlysExlus,Cltron.
r.Triesl.B.X1.bl.315. Ditiswaarschi
jnli
jk hetzelfde verllond s'an welk rzl)
o zxxlrs,Rer.Fris.
Rist.Lib.XXXI.p.478 spreekt,decllwaarvan deinhoud naarzijneopgave,eenigzinsverschilt.
(3)rB:0EMMll;s) W&r.Frt'
&.Ilist.Lila.XXXI.p.478. scHorzlrs,Ft..A04f.B.XI1.b1,389-
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Abl van J dewerd, bewerkten echter op verzoek van sovvs uossIxcx , een vrede- 1482-1528
lievend Hoofdlingin W estergo,datzj een stilstand Yan 55'apenen en ePn nieuW g0SPrCk
te B tnmeklooeter voorstelden. lntusschen llad I'
JAARO MoKxxxA zich om bi
jstand naar

Sneek bt
j BoKKx UARINXMA begeven ,wellke hem gewapenderhand in het bezit zi
jnet'
stins te D okkum herstelde en te zl
jgsvolkachterliet,
jner vertledigingindestadeenigkri
hctwelk er evcnwelspoedig door de bondgenooten uitgejaagd werd. lliddelerwi
jl waren zes duizend Groninger burgers, Ommelandersen Oost-Friezen naar D okkum op-

gerukt. Zonderslag ofstootgeraakten zi
j er binnen en noodzaaltten weldra door hun
grof geschutde bezetting der stins, op voorwaarde van li
jfsbehoud t0t de overgave.
Deze stins en nog eene andel
-e van MOKKEMA te Aalsum werden vernield , de goede-

rcn deroverige Schieringersen vi
janden van Groningen in den omtrek gebrandschat
ofgeplunderd, en velerlei wreedlzeden gepleegd. SIKKO w OLTA of BOLTA, een nabestaande van MOKKEMA , werd op vermoeden van verraad door beulshanden omgebragt;
eene daad, welke onder de Friezen algemeen haat en afkeer voor de Groningers

opwekte (1).
Terwi
jl het Groningsche legcr in cn om Dokkum lag, zond de Raad dier slad
eenige benden krl
jgsvolk uit, om wi
jd en zi
jd schrik te verspreitlen, en trachtte tevens door boden en brieven aan anderen het bondgenoolschap m et Grong-ngen smake-

ljlt te maken (2). De gemeente en gilden van Leeuwarden, reedslang op den
naburigen adel en het landvolk verbitlerd en begeerig , llun handel en gezag uit
te breiden , lzaaltten naar dit verbond. In weerwil der vertogen van FR.
&>S MIXwEAIA ,
vlsvsr- cxxxlxou,, w oa, xsxxps vsxw , sospz xar-vsxa en anderen Edelen of

Hoofdlingen, traden zi
j in onderhandeling met de Groningsche bevelhebbcrs te
Dokkum , verklaarden zich voor het bondgenootschap en ontvingen de Groningel'
s

binnen hunne muren. Het verbond met hen werd voor den li
jd van vier en twintig
aa
ngega
an
,
e
n
was
ge
hee
l
op
dez
el
f
de
l
ees
t
ge
s
c
hoe
i
d
als het reeds vermelde
jaren
met de Vell
toopers van Oo&tergo. Slechts werd er nog bi
jgevoegd, datvan de
vonnissen , die in geschillen tussclaen deburgersvan Leeuwarden onderling geveldwaren ,

beroepzouzi
jnaandenRaadvanGroningen) maar in zalken tussclaen burgersenvreemtlen , aan de regtbank der Hoofdmannen cn de vergadering der bontlgcnoolen aldaar. jt
l

De Groningers zouden eenen bevelhebber ofdrostte Leeuwarden aanslellen, die erA
vi
.
jf
l'
lnaan(i.

Ouderman en metde magt van den Groninger Raad bekleed zi
jn zou; de Leeuwar- 1492
(1)v.Trfz:ox, Hist. z,. Triesl.St.I, bl.53-55.occo scARtExsls,b1.263,264.s.:Exlx(
;A:
,
C'hron. d. Fr. Land. 1aI. 17. rnso zxxlcs, Rer. Fris.Nïdf.Lib.XXXI.p.478,479.wxxss$
.
xlrs, Cltron. m. Friesl. B. X.
I, b1. 315, 316. scuorzlrs, Fr..
H1st.B,XlI, b(. 389,390.
Tegenm-Staat 1,. Stad en Lande. D. I,b1. 195 , 196.

(2)rpso Exxïrs,Acr.F.rC%.Hi&'t.Lib.XXXI,p.480.
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-t
lerszouden hem tien jaren lang hontlertlRjnsche goutlguldensjaarli
jksuitkeeren.Op
tlenzelfden dag sloten door beleid der HoTTlxtkx's,welke sindseenigen tgtlte Franei-er in het lzoog bewintl gekomen waren ,de steden Fwaneker en W ol-kum , Franekeradeelbenevens tle Edelen IlEssElzMARTENA, Jrw DEKEMAenoozlcEUEXMEMA ,ouder-

man van Berlikltm ,heimeli
jlk een verdrag te Leeumarden met Groningen,hetwellk
tlaartoe heteerstevoorstelgedaan hatl,waarbj men beloofde, geen inbretlk te zullen
malken op elkantlers regten,maaronderling een vasten vrede te onderhouden (1)
Dit alles was tegen den zin van BOKKE uAalxxxA en tle Schieringers van Sneek,

ofschoon zi
j veinsden tot vrede geneigd te zi
jn, om te beterde Groningerste verschalken. Spoedig bragten zi
j ten minste twee duizend gewapenden bi
jéén en
rultten in alleri
jl naar Barraltuia bi
j Leeumarden op, altlaar de beloofde hulp der
I
loTTlxtiA's afwachtende, wier overeenkomst metGronzngen hun nog onbekend was.
De Groningers trachtten tlen vrede te bewaren , doeh BOKKE door onruststokers aangew
zet wees hun voorslel daartoe af en liet zelfs den bode in de gevangenis werpen. Nu taslten zi
j en hunne bontlgenooten, zeven duizend man sterk , de Sneekers
aan , die zont
ler vcel tcgenstand te bieden de vlugt kozen. ln de eerstc hitte tler
vervolging wcrden eenigen z0o in kerlten a1s kraamltamers, Avclke men anders ontzag en spaarde, vermaord,alledorpen tusschen Leeulrarden enRauwertgeplunderd,de
stinzen der Sclzieringer Heerschappen in brand gestoken en velebaldadigheden gepleegtl.

Omtrenttweehonderd vi
jftig ltri
jgsgevangenen werden naarGronzngen gevoerd-enop
zwaarlosgeld gesteltl,maarzoo wreedmishandeld,datvi
jfvanhenindenkerkcrbezweken.Xen wil,datdeze'
overwinning,welkede Groningersdooreenplegtigenomgang viertlen ,aan geen van henhetleven ofdegevangenschaplkostte.HARIIXMAen deSneeltersver-

zochtendenvrede,welkehunophardevoorwaarden werdloegestaan.Zi
jmoestenbeloven,
14v. zich nietmeertegen hetverbond van Gronzngen metOostergoteverzetlen,noch eenig in-

Wi
jn-

na1a4a92
nd.gezeten van datgewestte moci
jen of in de. uitoefening zi
jner regten.te belemmeren;
tlen Leeuwartlers terug te geven , wat zi
J hun aan geschut en kri
lgstuig ontnomen
hadden; de CALAMA'S niet lastig te vallen en den dootlslag aan IGz begaan nevens de
verdere geschillen metdat geslacht aan het oordeel dcr Groningers te ontlerwerpen ;

niette verhinderen wanneer ingezetenen van Weetergo zich bi
j hetverbontlmetGronz-zzgex wilden voegen, noch deGroningcrsin den wcg te zi
jn,wanneerzi
j de verongeli
jk-ingen, hun in H'
kntergo aangedaan, wilden wreken of diegenen straFen,
(1)v.THlxoR,Ilist.'
p.Triesl.St.1.b1.56.occosclnsEssls,b1.265,266.s.BE5IxGA,cltron.
d. Fi-.Land. b1.17. rBBo Eèlxlrs,R er.Fris. Hist.Lib.XXXI.p.480. wlxsExlrs,Cltron.r.
kh-iesl. B. XI. bl. 316. scflefzlrs, Fr. H ist. B. XII, bl. 390. Chal-terb. r. Frït'
d/.D.1.
bl, 754.
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welke OP het tegenwoordig vertlrag inbreuk maakten. Daarenboçcn moesten zi
j voor11
45
828
oorlogskosten binnen negcn maanden in drie ti
jtlperken den Groningerszeszentien duizend vi
jfhonderd Ri
jnsche goudguldensopbrengcn;en indien zi
jofhunnenakcmelîngen de voorwaardcn van tlezen vrede nietstipleli
jlknakwamen,telkensdrie duizentl
Fransche schildcn boete aan Gronîngen betalen. De Raad dier stad zou hetregt
hebben , elk die van deze overeenkomst afweek voor meincedig en eerloos le ver-

klaren,en hem en zi
jne goederen overalin beslag te nemen, totde breulke geheeltl
z0u zt
jn. Eindelt
jk moesten zi
j tolM'aarborg van hun wonrd stellen alhun regtsgebied cn tollen. Na het sluilen dezer overeenkemst, M'elkc deor w II.I.EM EItEDEIIJKS,
van wien hier boven gesprolten is, was opgesteld , lieten de Groningers hllnnen drost

meteenig vollk te Zeeuwarden en begaTen zich naarbokkum ,waar zi
jdetweehulpbenden onder BlzxazvEx.p en I-AwGBVELO afdankten en de overigen huiswaarts zonden.

Ondertusschen wasoswz JuwsxA metzi
jne grieteni
jIdaarderadeeltothunbontlgenootschap overgegaan. Eerlang volgden nozxEMARTE>A,BAnvuoro svAnxzsBono en TJALLIwG
zxvss. Edelen a1s w osp rxzA , azrsx BrAMASIA en PZETER CAMMXwGHA ,w ellke in llet

eerststerk tegen hetLeeuwartler A'erllcnd gei
jvcrd hatlden, namen er nu niet alleen
deelin, maar belooftlen zclfs in geval van ltri
jg ofoproer, hunne stinzen binnen
Leeumarden aan de bondgenoolen in te ruimen (1). Eenige Heerschappen, die
zich in hel geheim ofopenbaar tegcn (litverbond uitlieten , werden ter s'erant3soer-

ding naarGroningen geroepen en in zware geltlboeten &'erwezen (2). Onder schl
l'n
van bondgenoolschap, maar inderdaad onder het gebied van Groningen , werd nu

Frg-esland bi
jheteindedesjaarsdoorvreesen schrik in rllstgehouden (3).
Hoewel BOKKE HAztlwxxA en de Sneekers hetverdrag met Gronzngen plegtig be-

zworen,geteekenden bezegeltlhadden,warcn zi
jnietgezind,welligtnietbi
jmagte,zicl
z
daaraan te houden en kwamen geene der vredespuntcn na. De Groningers daarentegen drongen hier ten sterltste op aan en wilden van geene verzachting der voorwaar-

den hooren; zi
j namen zelfsditverzoek zeer euvelop en maakten zich slri
jdvaardig
om de Sneekers, welke inmiddels hunne stad versterkt hadden, tot de stiptste volvoe-

ring van hct vcrdrag door geweld van wapenen tc dwingen. 0m dien ti
jd kwam
(1)v.TIUBOR,.
RI'
st.r.Kriesl.St.1.bl.56-59. occo scwxtElszs, b1.267 271. s.:E>I5cA,
Cltron. d. Fr.L and. b1. 18. s.zwnlcss, Corte Chrott.b1. 450. rsso Exxzrs, Iler.Fr'
l#.Ilist.
Lib. XXïI. p. 480--183. wzxszxlrs, Cltron. r. Friesl. B.X1.bl.316. scuorzsrs,Fr.Ilist.
B.Xll.bl.391,392. Cltarterb.z!.Trie6'l.D.1.bl.755.

(2)Tegenw. Staatr.Stad c;lLaltde,D.l, bl. 198. Vgl. rsso Enlxlrs, Rer.F/-fd.Ilist.
Lib.XXXI.p.483.

(3)rssozxxlrs,Rer.Frz
-x.Hist.Lib.XXXI.p.483.
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I482- 'sKeizers afgezant o'
r'
ro vAx LANGS>, Domproost te M entz, in Sneek ten gevolge
1528
eener aanklagte der Schieringers, welke in llet geheim aan het K eizerli
l.k H:f de

1493 Groningers van gewellldadige heerschappi
j over een vri
j volk en weigering der
Keizerli
jkeschatting beschuldigd hadden. Toen vx
kw LxxoEx in Sneek denoodige
kennisvan zaken had ingewonnen, begafhi
j zich naar Gronzngen. Hier toonde hi
j
hetbesluitdes Keizers, waarbi
j de Friezen tusschen deZtzlzztler.
ven de Zuzderzee
in hunneregten en vri
jheclen werden bevestigd; en gelastte, dat men zich van alle
geweld onthouden en elk zi
jn eisch in regten voortzetten zou. Ditwer; aan beide
zi
jden beloofd en de gezant vertrolt. Jvw uo'
rTxwoA en eenige andere vredesgezinde
mannen trachtten nu eene verzoening tusschen Gronzngen en Sneek te bewcrken ,

vooralnadatop eene bi
jeenkomstte Dokkum nog verscheidene voorname Hoofdlingen
als BOTTZ en ozhoxzo te Hermey, TAKE Rzvws, #E'
rz UEEMSTA, rxxKz KAxsl'hx cn zelfs
de gebroeders xoxKzxA, deze laatste echter op harde voorwaarden , in hct bondgenootschap waren opgenomen; doch eene vergatlering tot dat doel op aanzoek van

Sneek te Jdemerd gehouden, bleef door de terugkomst van den Keizerli
jken
gezant, zonder gevolg. W ILLEX zpalozitllts, die door zjne kennis in regten en
burgerli
jke zaken, langdurige ondervinding, scherpzinnig oordeel en welbespraaktheid den Groningers in vele opzigten groote diensten bewees, hatl dien staats-

man ondcr schl
ja van oude vriendschap te Denenter bezocht, maar slechts van
hem de stellige verklaring verworven , niets te zullen besluiten dan na weder-

28v. zi
jdsch gahoor. Xet gcnoegzame volmagt voorzien, bescl
areefderhalve vkx LANGEX

nloeim.
h
terstond tle Groningers en hunne on(jgeuooteu te sneek) maar toen geene ofweinige

van hen verschencn, vertrok hi
j toornig naar Zmol en gelastte, hem aldaar van
beide zi
jden zaakgelastigden te zenden.Iware beschuldigingen van heersch-,roof- en
moordztlcht,van weêrspannigheid tegen den Keizer, aan wien alleen Frieeland gehoorzaanaheid en schatting schuldig was, van geweld en knevelari
jen werden op

tleze bi
jeenkomst tegen de Groningers ingebragt, wier gemagtigden , onder voorwendselvan ongelastte zi
jn , weigerden daarop te antwoorden. De gezant hierover
ten hoogstc verbolgen , vcrweet hun op bitsen toon hun gedrag omtrent Frze.
nlattd

en zou onmiddelll
jk het ongunstig bevelschrift des Keizers uitgevaardigd hebben ,
indien wILLEM lpazpERlKs hem /etweêrhouden had. Hi
j bevalden Groningers,zich
binnen vi
jfen veertig dagen voor het kamergeregtte verantwoorden, en vertrok met
oorw E, Pasloor te Itens, den gevolmagtigde der Schieringers, naar den Keizer in

Oostenrk
jk. Het nader onderzoek der Friesche geschillen werd nu den Aartsbisschop A'an Keulen en den Bisschop van lHuneter opgedragen naet la t, die te vert
q
s
i!
?
r. e/enen of daaromtrent hun berigt in te zenden. Tevens onlvingen de Groningers

llooim.ecn Keizerljk bevelschrift waarin zj, naeen sterk gekleurdtafereelhunnermisdri
jven in Friesland gepleegd, ont
ler bedrciging van den Ri
jltsban, verlies hunnor
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sroorregten en verbeurdverklaring hunner goederen gelastwerden ,binnen een bepaal-1482d
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en ti
jd de gevangenen onvoorwaardeli
jk te ontslaan, de afgepersteschatting terug
te gesren en alleFriezen,a1s zi
jndeonderdanen des Ri
jks,bi
jhunncregten envri
j-

heden te laten. Voorts werd allen bewindsmannen geboden , op Aerbeurte van hontlerd pond zuiver goud , aan deze bepalingen de hand te laouden ,de overtreders

daarvan in hunne Personen en goederen aan te tasten en hen alsri
jksgebannenen te
behandelen. Dit staatsstuk werd zoowel van het raadhuis te Groningen als in 008-

tergo en JFestergoopenlt
jk afgekondigd (1).
Ontlertusschen hatl zekere uyzxllaxK HAIAI>G , van Sneek geboorlig ,Doctor in de
regtsgeleerdheid en Raadsheer van den Keizer, de Groningers van alles onderrigt en
hun tevens de hoop gegeven , het dreigende gevaar door kracht van geld te zullen

afwenden. Aan hetHofwaselk omkoopbaar, bovenal de Ri
jltskanselierAVALB>:XER,
vanwien deSneekers,naar hetgeruchtging,hethandvestder Friesche vri
jheid,door
vAy lAwo>:x te Zmol verloontl, het zoo evengemelde bevelschrifttegen deGroningers,
en het aanstellen der beide Kerkvoogden totscheiding hunner geschillen gekoclat
hadden. De Raad van GronLngen besloot derhalve w lrx-xsx rlty:oEllzlts en nog twec

andere Geesteli
jken naar den Keizer te zenden. De gezanten te Keulen vernemcnde,
dat de Keizerli
jke brieften nadeele derGroningersMerzonden vas, vermaanden op
raad van eenige tleskundigen , hunne lastgevers ccn beroep op den beter te onderrigtcn Keizer in te stellen. De mecrderheid van den Groninger Raad cn de Vetkoopers in Ooetergo besloten er toe; waarop de gezanten hun togtvoortzetten , 23v.

llcch tocn zJ
i' in Ooetenrù'k kwamcn, wasde Keizerreedsoverleden. Middelerwi
jl0O
t-!
m a:
aS
nf
had zcw uorrzxoA n0g eenmaal, doch wcder vergeefs bcproefd , de twistenden tcs'cr- 1193

zoenen;de Sncekerswilden het geschilaan den Keizer ofdedrieOveri
jsselschehoofdsteden terbeslissing overlaten;en deGroningersw eigerden een haarbreed van de gemaakte

overeenkomstaftewi
jlten(2). Op hetberigtvan 5sKeizerstlood,ontwaaktedemoed
dezer laatsten , die nu met hunne bondgenooten diegcnen in Opz'fevgo te vuur en te

zwaardvervolgden,welkeweigerden in hun verbond deelte nemen (3).
Hierdoor vond MAXIXILIAAX, welke zi
jn vaderin hetRi
jksbestuurwas opgevolgd,
aanleiding, diens besluitten aanzien der Groningers te bevestigen. Hi
j gelastte htln
(1)v.TIIAnOR,Aïdf.r.Friesl.St.1.b1.59. occo scalttExsls,b1.271-275.z.svxxxgw,Ilist.
m.Oost-Friesl.b1.362- 365
,.rzzo xxxlts,Iler. Fr',
:.H ist.Lib.XXXI.p.483- 489.vlwsEMlrs,
Cltron.r. ï'
l'iesl.B. XI.bl.317, 318. scuoTllvs,Fr.S ùf.B. Xll.L1.392- 397. Cltarterb.
e,.Friesl.D.1.bl.758- 760. Tegenw. é'
fccfr.Stpd en Lande, D.1,b1.198- 200.

(2)rBBo Exxlrs, Rer.Fr.#s
'4.r.Lib.XXXII.p.489 193. scuoTzlirs, Fr.Hi&t.B.X1I.J)13W -399.

(3)occo sckl
ttEssls,bl.275.
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- binnen zesdagen Ooetergo en watzj verder in Frleeland onder zich gebragthatlden , af te staan en de ingezetenen van alle verbindtenissen m et hen , verpligtingen ,

overeenkomsten en eeden te ontslaan ,'
-geli
jk de Keizer deze daarvanonlsloeg.Binnen
twaalf dagen moesten zi
j van de uitvoering van ditbevelden Bisschop van Iltlneter
)hunnen Prince'' berigten , op straffe van verlies hunner voorregten , eene boete van

ll
2e3
vt.- duizend ponden zuiver goud en den ri
jksban. Elken Ri
jl
tsvorsten gezagvoerder werd
rfs
,naand.verboden hun alsdan hulp te verlecnen ofmethen gemeensclaap tehoudeny.op verbeurte
1493 van honderd pond zuiver goutl en der voorregten, welke hi
g.van hetRiJ.k genoot;ieder

onderdaandesRt
jks,welkemethellverkeerde ofhandeldreef,zou degoedcrenenduizend pondenzuivergoud (dusentpondenpuersgoldes)daarenbovenverbeuren(1).Tevens
besloot de Keizer in Frieeland den ouden regeringsvorm onder eenen Potestaatteherstellen ,cn o'
r'
ro vAx rAwoEx mettlrie andere mannen van aanzlen werden afgezondcn ,
om ditplan ten uitvoer te brengen. lnmiddelsbewerktein W eenen dewelsprekendheid

van wlrurEx razpzxxxs, ondersteund door geschenken aan de hovelingen , zooveelbi
j
xwxrxxsxwAx , dat de brieven tegen Gronzngen uitgevaardigd ingetrokken en de Keiw16iiv.
n-

and.zerli
jke gczanten gelastwerden, niet verdcr mctde zaak voort le varen,maar beide
parti
jen te hooren cn de voor- en tcgenbewi
jzen naarhet Hofop te zendo , waar
men z0u hant
lelen naar gelang het regt en de ccrdesRi
jkshet vordcrden. VAx

ll'a

LAwOEN werd hiervan te Deventcr door w ILLEM l'ltEoy:alKs verwittigtl,hctgeen hem

cchlerniet verhinderde zi
jne reisnaar W e.
çtergo voortte zetten. Hi
j beschreefhier

6agt
Ym- tegen t1en dertigsten van W intermaand eenen algemeenenlanddag derFriezcn teSneek,
sl
.

verklarende, dat hi
j metveelkosten en moeite. van den Keizer groote voorregten,
onderanderen kwi
jtschelding van deJ'aarli
jkschesclzatting en de bevestiging allerregten en vri
jheden sindsKAREL den Groote, voorhen verworvcn had. Hi
j verbood hetl
op verbeurte hunner voorregten , (len Groningers eenige scllatting op te brengen,

schoon zi
j dit ook onder eede mogten beloofd hebben. De Groningers en launne
bondgenootcn maakten nu MAxxxlLlAAxs nadere bevelen aan vAx x,&5oEx opcnli
jk
beltend, bescbuldigden den gezantvan ongehoorzaamheid aan hetKeizerli
jk bevcl,
18 x. en bes
chouwden zi
jne oproeping a1snietig en krachteloos (2). VAx xu.
A.
xti>:x begafzicll
$Vin- naar Grong-ngen , om de
term.
gemoederen te betlaren, maarte vergeefs(3). De bondgenooten bewerkten , dat niet alleen Ooetergo, m aar ook een gedeelte van JFestergo

op den lant
ltlag niet verschenen, en er zelfs op dien ti
jd eene groote tegenbjecn(1)Charterb.t.Triesl.D.1,bl.760-761,
(2)rsvo Exxxrs,Rer. Fr2
-4.Ilist. Lib. XXXII.p. 493- 497. scnprzlr:. Fr.Ilist.B.xlI
b1.399 401.

(3)occosclltExsls,b1.276.
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komst te Leeumarden gehouden wertl. De gezant hîerover len laoogste verbolgen ,14821,
528
tlagvaardde onder goedkeuring der vergadering te Sneek,in eenen dreigenden briefde 70 v.
zamengekomenen te Leeumarden op nieuw tegen den tweeden van Louwmaand naar M F'il1Vele Edelen en anderc ingezetenen van W
terln.
Sneek.
eàtergo en Zevenlrolden , oolk 1493

eenigen uitOoetergo, naeestSchieringers en vi
jantlen van Gronzngen,veegden ziclz
den volgendcn dag bi
j degenen,welkereedsopgekomenwaren.VAxI-kxoExontvouwde
llun zi
jn last,de llckrachtiging hunner voorregten doorden Keizercn den wcnsch van
:
àI&XIMILIAAX, dat hetbewind, zoo als voorheen , in handcn van eenen Poteslaatgesteld

M'iert
l. Hi
j Iiethun (le keustusschen Hertog AyullsEcu'
r van Saksen,.rltll,s,Heervan
Raveatein,en clcz,llroedervanGraafvozwao van Oost-Frl-eeland,wanneer zi
j over
hetbenoemen van eenen landgenoottotdie waardigheid,waartoe hi
j laen ten sterkste

aansgoorde, niet eens konden worden. Na-ri
jp overleg, werd 'sanderen tlaagsge-L1ouwv.noegzaam met eenparige stemmen zuw IIEKEMA, Heerschap te Baal-d ,tntPotestaatmaand

gekozen. HJ
J'waseen verstandig,onparti
jdig en vredelievend man,doorhuweli
jkaan 1491
t1e HoTr
rrxoA's vermaagsclaapt en wellte de hem te beurtgevallen onderscheiding , die
lll
J'uiet llegeerde, overwaartlig was. VAw LAIOEw bevestigde hem terstond uit naanl

van ?
,
1kxlMlLlAwx in zi
jne nieuwe betrekking. Hierop benoemde men vier en twintig
regters of bi
jzltters, twaalfuitM'eetergo, zes uit Oox
vtergo er1 evcn zooveel uit
Zevenwolden ,wclke een- of twcemaal'sjaarsmetden Potestaatalshongste Raatl de
gewigtigstc zaken zouclen beregten. Al (k aanwezigcn ter vergatlering legden nu in
handen van den gezantden eed van lzulde, trouw cn gehoorzaamheid aan den Keizer

a1shunnen regten en natuurli
jk-en Heeraf, wien zi
j o0k tle jaarli
jksclae schatting belooftlen op te brengen. De Polestaat en tle regters zouden over vecrtien dagen op den
Izanddag den vereiscllten eed aieggen , en verscheidene thans gemaakte bepalingen
altlaar door een algcrneen besluit ltrachtvan wet erlangen. B oleward werd tot het

houden dezer bi
jeenkomstgelkozen, om den Vetkooper hoofdlingen,a1sdeoAI.AnxA's,
looaoa's, nz
rTxwoA's en anderen, alle reden van wegbli
jven uithonfde der onveiligheid van plaats te ontnemen,dewi
jlhun Inedegenootzvw zoxoEsxx altlaarhetbewind
voerde. Alen verkontligde nu den volkc , wat mcn beraamd en verrigt had en 2 v.

Louw-

voegde er bi
j, dat binnen de twee eerstejaren alle geschillen en twisten geschorstmaaud.
zoudon bli
jven en ellkverpligtzou zi
jn, wanneer lli
j vernam , datde Groningers of
launnebondgenooten ielstegen (1e vri
jbeid deslands of tot kwetsing der Keizerli
jke
Xajesteitondernanaen, aan vax x-&so>:x ofden Potestaatdaarvan kenniste geven,op
strafvan voor trouM'lnasvcrlklaartlen gebannen tewortlcn (1).
(1)v.TnwBoa, Ilist.r.Triesl.D.1.b1.59 61. occo sclnlxxsls,bl.276 278. E.B>ixzxlz,
Ilist.:
tp. Oost-rriesl. bl. 365, 366. rsBo Exxlrs, .
R er. F/,'
9 . llist. Lib. XXXlll.p. 4921 500.
wlxsEl
rlrs, cltron..
?..l'
j-iesl.I).Xl.1)1.318 321. scncrlxt-s,F1.N C-:f.B.XlI.bl.399 402.
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Xiddelerwi
jl had de vergadering derbondgenooten te Leeumarden den zamengekomen te Sneek verwittigd, datzi
j al watdoar hen verrigtwasa1slkrachteloosen s'an
geener waarde besehouwde, daar vAx xza.wo>:w , naar luid van 'sKeizersbevelschrift
denGroningschen afgezanten gegeven ,last had de zaken tot natler bevel uitte stellen.
Xet overleg van den gezant werd hierop geantwoord, dat dit bevelschriftalleen de

Groningers,niethunne Friesche bondgenooten betrofen daarin aan niemand ielsstri
jdigsmetde oude vrl
jheid yergund werd. Xen had,welis waar,te Sneek den eed
aan XAXIMILIAAX afgelegd, maar onder voorwaarde van het behoud der aloude
voorregten. Xen zou op den aanstaanden Landdag te Boleward nader raadplegen ,

en verzochl de vergaderden teLeeuwarden nadrukkeli
jk en onder bedreiging van
zware strafwanneerzi
jweigerden, zich aan deze bi
jeenkomstniette onttrekken,z0o
zi
jnog pri
jsstelden op 'sKeizers gunsty.hetbehoud hunner vri
jheden en regten, en
de rustvan hetvaderland. Xaar deze vermaningen vermogten even weinig alshetbi
jgevoegde bevelvandengezant,datzi
jop denbepaaldentl
jllzelven of(loorgevolmagtigden
te Boletrard zouden verschi
jnen , ten einde zich over hun gedrag te verantwoorden,
door raatl en daad de bewindslietlen ,dieaangesteldwaren ofzulksnogmoesten worden,

te ondersteunen en de vorige besluiten goetlte keuren. Na verscheidene bi
jeenkomsten en overwegingen,besloten zi
j op aandrang vanwZIZLEM pltl:nlralKs,nietnaarBola=c'
z-# te gaan, verklaarden alles wat te Sneek voorgenomen en verrigt was voor

nietig,en datzi
j zich metde zaken van JFeetergo nietwilden bemoei
jen (1).
14v. Op den bestemden dag kwamen de SchieringerEdelen van dat gewest in grootengeLOuW- tale te p olsvard met Jvw zoxozsfz
t en eenige Vetkoopers te zamen. Hoe weinig hier

m aand.

1494 de burgeri
j den gezant genegen was, bleek genoegzaam als bi
j zi
jne intrede met
een aanzienli
jken stoet Gcesteli
jken en Hoofdlingen de kinderen op straat zo'
ngen:
> Heer o'
r'
ro vAN LANGEN , ntl geYangen , zal morgen hangenv'' VAx LAXGE>
veinsde het niet te hooren cn reetl door naar het Xinderbroeder klooster,waar zox-

os>xx en de zi
jnen hem opwachtten. Hier ontwikkelde hi
j uitvoerig voor de talri
jke
vergadering alleswat te Sneek voorgesteltl en verrigt was,en drong op hare bekrachtiging daarvan ten ernstigste aan. Jvw zoxosut antwoordde hierop in naam van al

zjne parti
jgenooten, datzl
j dehandelingen te Sneek alstegen hetregten de goede
gewoonten van een vri
j vollkgeschied, afkeurtlen; daarimmershad eene parli
j naar
eigen goedvinden en bi
j afwezigheid der tegenparti
j, die welde helftvan hetvolk
uitmaakte, besluiten over zaken genomcn ,welke het algcmeene vaderland belroFen.

Hj noch de zl
jnen wilden ielsvan hetkiezcn eensPotestaatshooren,s'dördatgeheel
(1)rnnoExxlrs,Acr,Fris. Ilist.Lib. XXXIII. p.500- 503. sclloTzsrs,F?'.Ilist.B.Xll.
b1.402 .401. LAq1'te1.
b.'
t?.#-z'
0'e4l.D.1.bl.765- 767.
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Frzecland bewesten de Zcàzvl:r' tot 0ensgezindheid was gebragt, wantde bi
lli
jkheid 1482eischte
1528
,

dathetHoofd van een vri
j gemeenebestmetalgemeene stemmen werdaangesteld;bovendien wilden zi
j niet, datPEKEMA deze waardigheid zou belkleeden, A'ermits lli
j een zwagcr der uovrlxox's was. Terstond vatten de uorTzlGt's vuur en
verweten zowgExz
k, dat hi
j en zi
jne aanhangers zich steeds als vi
janzen van het
A'aderland, van eenzragt,rusten billi
jkheidbetcondhadden.JoxcsMAenTJERKwALTA
bleven geen scherp wederantwoord scl
auldig, en hetware ongetwi
jfeld t0teen gevecht
gekomen ,indicn nietvAx LAwozx allen hetzwi
jgen opgelegd en devcrgaderinpgesloten had. Hi
jvermaantlehen dezaalkte huisri
jpeli
jkte overwegen en desanderdaags
*

midtlags tegen twee ure zich wedcr in laetkloosler te laten vinden , op verbeurte van
een kwartje wi
jn. JosoExA,VrALTA , de oALAxA's en hun aanhang,wclke de m eerderheid uihmaakten,verschenen OP den bepaalden tl
jd; maar de gezant het ergste
duclltende, was vôir zonsopgang in stilte met PIETER xxxsl'aa , de uovr
rlxox's en

andere der voornaamste schieringer Hoofdlingen naar Sneek vertrokken (1). llier
ontving lai
j een in beleetligenden toon opgesteltl gcsclariftvan de vergadering teLeeuAocz-#dz,, waarin deze zich op den Keizer beriep van alles wat door hem veri
-igt was,

A'an wien zi
jtevenseen sclzrifteli
jl
kbewi
jsdcrgedane beroeping (apppl)verzecht,hetlvelk lai
jweigerde (2).
Jcw JoloExa en zi
jne aanhangers,verslagen overhetonverwachtvertrek van den
i
ezant wiens groote nvloed aan het Ilof hun bekend was,en xeer zi
jne verbolgenheid beducht, overlegden met elkantler, lloe zich in deze netelige omstandigheid te

gedragen. Xet veel moeite en beleid overreedden zi
j eindeli
jk de Schieringers en de
onzi
jdigen, die in aanzienli
jk-en getale zich nog te Bolateard bevonclen, tot een
nieuw besluit en een anderen eedsvorm dan die te Sneek , daarin vcrltlarende en

beloventle ))jaarli
jks aan MAxzàxlLlaAx en zi
jne opvolgersin hetRi
jk van elke haardstede oftafeleenen Ilenning, van welke zestien een Ri
jnschen gulden maken,op te
brengen cn hem naar de regten , wetten en gewoonten van het land getrouw en ge-

hocrzaam te bll
jven. Tothetaanstellen van eenen Polestaat echter konden zi
j hunne
toestemmiug niet geven, z0o lang geheelFriealand niettotrustgebragtzou zi
jn.''
Xen bepaalde voorts,indien vAx x-zkwgzx hierin uit naam des Keizers genoegcn nam ,
tcrstond het gcld dcrschatting te innen en te D eventer tegen overgave van 's Kei-

zershandvesten,den gezantterlaand te stellen,wien men tevensvoor zi
jne bewezene
(1)v.'
rflzBolt,Ilist.r.Triesl.B.1,lal.60. occosclatExsls,b1.278 289. rBno Ellxlrs,ller.
/i
/-,
?
:. Ilist. Lib. XXXIII. p. 503, 504. vqxsExlrs, Cltron. r. Triesl. B. Xl. b1. 321, 32r
?.
scuorwsrs, Fr. Ilist. B. 2tII.b1. 403, 404.
.

(2)rsBo EM5IIps,ffcr.f'
.ris.fft-df.Lib.X.
XXIII.p.504. scnpTlsrs,F1-.f.
z
rkdf.B.X11.b1.40.
i.
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1482- diensten en onkosten zes honderd Riinsche aultlens z0u A'ereeren, waartoe Ook
çtergo,
1528 kF
.
eatergo en Zevenwolden e1k een tleyde moesten bi
gdragen. VAX xzA5oEx ont-

bood hierop tegen den vi
jfden van Sprolkkelmaand wetlerzi
jdsclle gemagtigtlen s'oor
zich te Derenter, als eenc onzi
jdige plaatstegen welke niemantl iets kontle inbrengen (1). De scherpe en norschgebiedende toon derdagvaarding aan deGroningersen
hunne bondgenooten bragt deze t0t het onherroepeli
jk besltlit,beroep in te stellell
op den Keizer, hetwelk htznne zaakgelastigden den gezanl tc D eventer mededeelden.
En toen vxx xzAxoEx hier weinig achtop sloeg en voortging parti
jen over en svedcr tc
hooren,werd hem door den Deventer regtsgeleerde zAx os'
rExnoRp op last van den
Raaclvan Groningen,plegtig cen antwoord afgevorderd. Hj verklaardc daarop ,dat
hi
j ditberoep a1s van onwaartle niet aannam en met het begonnen ontlerzoek zou
voortvaren, dcn Groningersgelaslende, hcm binnen eenige dagen te verklaren,ofzi
j

vretlc dan kri
jg begeerden en zich in dien tusschenti
jd van alle gcweltlenari
jen te
onthout
len. De Bisschop van M unater wiens medewerlting men tegen de Groningers
hatl ingeroepen, hield zi
ch, door hen overgehaald, onzi
jdig. VA> I,
AIGENziende,
tlattle zalken te D et
lenter niets 5r
oldertlen, s'ertrok meteenige geesteljlte en wereldli
jkc gemagtigdcn dcr Schieringers naar MAxxsxlLrAxs tc Kenvten in Zwahen. De

Groningers begrepen te wel hunne belangen,om nietinsgeli
jk-scen gczantschap van
xicrGeesteli
jken, wellte stand bi
j dcn Keizer in hooge achting was, derwaarls te
zcnt
lcn. Reeds hadden de Abten van Jlarlëngaarde, Klaarkamp , Dokkum en
*

Foeulert in geschriften bj den Keizcr en de Ri
jksvorsten,het Groningerbontlgenootschap hemelhoog geprezen en hun verzocht, dit totbehoud en welzi
jn van 00&tergo te bevestigen. ln eene aanzienli
jke vergadering van Ri
jksgrootcn onder voorzitting tles Keizers,bepleitten het eerstde Schieringers met overtuigende welsprekend-

heitlhunne zaak,schetsten de wanbedri
jven derGroningersmetdeslerltstekleuren af
19v. en drongcn k-rachtig aan op de vernietiging van hetbontlgenootschap. AVILLEM >'ltE(lrasnn.!
1494'oERlts, het hooftl der Groningsche gezanten ,antwoordde hun metnictminder ltlem
Tan redenen en kracht van taal, wederlegtle van lid t0tlirl hunne aansgraalk, vertledigde het gedrag der Groningers metbetrelkking totFriesland door t1e wetder nootl-

zalteli
jkheid, en verzochtmet nadruk de instandhouding van hetverbontl,laetwellk
hi
j a1seen toom der parti
jschappen, een pilaar der gehoorzaamheid en alsecn vast
en eenig middelbeschouwde,om zontler verwi
jlen zwarigheid dekeizerli
jke schatting
lli
jeen te brengen. Na het gehoorde werd aan beide parti
jcn hoop gegeven,en de
beslissing der zaak uitgesteltl. Nu werden aan wederzi
jden kuiperi
jcn noch geschenkcn gesp
.aartl, om de invloetlri
jkste Grooten van het llof,waar allesvoorgeltlveil
(1)cccoscz
tRtElsls,bl.280 zcgt,datzi
jtcgen den 3 van Sprokkelmaantlgedagvaard wcrdcn.
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was,te winnen. Eincleli
jlk verkregen de Groningsche ezanten tegen volzoening van 1J82-.
vierduizend, naar antleren van achtduizend gulden,van den Keizer eene schrifteli
llte 1528
bckraclatiging van het verbond met Ooetergo en van al de voorregten van Gt-oningelt,

ontler voorwaarde,datzi
j en hunne bondgcnooten hetOpperhoofd des Ri
jlks trouw en
gehoorzaamlleid zweren, en de vcrjaagden en gevlugten in het bezithunner goetleren hcrslellen zouden. De gezanten beloofden al wat m en van hen cischte, legflen sroor zich tlen gevortlcrtlen eed af, en keerden over dezen goedenuitslagverheugd 23 v.

naarhunne meestersterug (1).

Bloeill).
1494

Terstontl na hunne aankomst werd te Leeuwarden een groote Landdag gehouden ,
op welken oolt de voornaamste Groningers tegenwoortlig waren. Zi
j gaven verslag van
hunne zending, waarna men over het terugroepen en schadeloos stellen der ballingen en vlugtelingen handelde, en locn overging tot het bepalen eener llelng over

Ooatergo van een vierde derbczittingen, terbestri
jding van de onkosten des gezantscl
aaps zoowel als tot ondcrsteunillg der bondgenooten in W eetergo. Velen eehter
weigerden hun aandeel op le brengen , en toen m en laen daartoe wilde noodzaken,
bewerktcn de beide Heeren KAMSTRA , Schieringer lleerschappcn in Ooetergo, die
weel van dc Groningers geledcn hadden, TAKEHEEMSTRA en JELIZE,PastoorteRaumerd,

bi
j xv
txz3xllalzkkx in de statlGk-are,datden Groningersbevolen wcrd,helinncn der
schatting te stalken en de kolnst van 'sKeizers zaak-gelastigden aftewachten (2).
PIETER xa
kszsrztx iswaarschi
jnlgk bi
j diegclegenheiddoordenlteizertotRiddergeslagen,
en de Raad lr
an Gronzngen gelast, zi
jne verwoeste stinzen te laerstellen en t1e
schade te beteren. Hiervan kwam echter niets; en toen KAMSTBA zich deswegeop nieuw

totden Keizer wendcle,overleed hi
jop de terugreize teUlm (3).
Ondertusschen waren in JFestergo tusschen zuw en oosxulK JONGEMA, die trouwens
nimmer in de beste overeenstcmming met elkander geleefd hadden,nieuwe geschillen

gerezen.llsrerzuchlig op helgezag, welltzi
jn neefin Bolemard voerde, had Gosl-lm
op raad en met behulp van zi
jn zwager Boxxz IlAalxxsxA, zl
jn stiefvader BOTTE
IIOLDINGA, en de gebroeders Jcw en zAnxcu uor
rrlwoA, in hetgeheim Friescheknech-

ten op zi
jnestinsaldaargeplaatsten de poortnaar Ihklltum bezet.Juw had zich op
longemastins,zi
jn broeder TJERR wat'
rA de P00rtnaarTjerhmel*t,enDOUWEHOTTINGA
(1)v.Tllz
knou,Ilist. t,. Triesl.St.1.bl.61. rBBo xxMlrs, Rer.Fris.St'
,
df.Lib.XXXIII.
p.504- 514. scuoTz
twrs, Fr. H ist. B. XIl. bl.404 411. Tegenm. Staat r. Stad en ZcA?#e.
D.1.b1. 203, 204.

(2)occo scllttExsls, b1.281 283. rsso Exxirs, Rer. Fria. Sïdf. Lib. XXXIN'. p. 515.
sclnTzwts,Fr. Hist.B.XII.b1.411. wlxsEMlrs, Chron.r.Trie&l.B.Xl.bl.325.

(3)v.Tllznon,Ilist.r.yviesl.st.1.1:1.61,62.

.
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14
828
- een anderen uitgang van kolazoard versterkt. Xen waagdehetnictelkanderaan tes'allen,
152

daarbeidcrkraclaten geli
jk stonden; maar toen ditevenwigtdc01-dekomstvan IIEP.E
uovvxxoA en scuEs'
rz rlxccmzxx m et een hoop velks len behoeve van oosl-zx , verbroken werd,week zuw zoxoEuwnaarLeeuwarden#w .&.
L'
rAnaarzi
jnestinsteTjerkwerd,
Cn DOUW E HOTTINGA naar elders. GosblK vernielde terstond Jongemastins en voerde
van daar al de wapenen cn tilbare goederen op zl
jn eigen slot. W ALTA roofde OP
hem en dc Bolswarders niel alleen , maar spaarde onzi
jdigen noch vreemdelingen. Alg
Grietman van JFoneeradeel, hield hi
j onder anderen eenige Keulsche keoplieden aan,

welke te Franeker geld hadden laten munten en voorbj Tjerkwerd troklken,ont
ler
voorwendsel, dat het valsche m unt was, en ontnam llun twaalfhontlerd gulden met

welke hi
j zich naar zi
jn broederte Leeumarden begaf. Yerbitterd rukten de Sneckers
en Frauekers, door onderscheidene Schicringer Heersclaappen en hetvolk van GosxalK

ontlersteund, voor de stins te Tjerhmerd over welke boEl'
zE noxzA, de znon van
Aoos ooxla,bi
jtleafwezigheidvan AVALTA hetbevclvoerde. Nietvtsôrde eene zi
jde
van hct gebouw was nedergeschoten , gaf ziclz de waklkere bevelhebber over en trok

mettlebezetting naarLeeuwarden. Destinswerd geslecht(1).
Om dien ti
jd verzoenden zich soKKE uxazxxxx en de Sneekers metDouwE en
uxnvxxx GALAMA en hunne vrienden. Met toestcm ming van genen wierpen dezen
twee blolthuizen OP, een te K ottdltm en een te Rrarne. T0t bescherming zi
jnerparhet
Kl
o
os
t
c
r
I
leme
l'
am .
tjgenooten in Gaa&terland, bpuwde uwhzxxxz
: er een bi
j
àlisleid door de scl
ai
jnbare vriendschap der OALAMA'S,liet bi
j hetgebouw ,even als

in vrcdesti
jd, zonderbewaking verderoptrekkcn en keerdemetzi
jnvolk naarSneek.
Xaarspoedig kwam hi
jmeteene k-ri
jgsmagt terug, dewi
jlde GALAMA'Strouweloos en
in spjtdergemaakte verzoening,het blokhuisvernieltl hadden,om welk hi
j nu bleef
liggen t0thet geheel voltooid was, en er toen w vBE zAarcus ZELKEMA als bevelvoerder
aanstelde. Er konden niet genoeg voorzorgen tegen de sloute aanvallen der Edelcn

en Heerschappen in JFestergo gellomen wortlen. In de steden zelfs was men daar-

xoor naauweli
jksveilig. Z0o waagde het zeltere wzEozltzEtltsx: Ilarll.ng-en,toen
nog onversterkl, bj nacht te verrassen; maar nouws OERBRKXOA, Heerschap aldaar:er ti
jdigvan onderrigt,Yeri
jdelde den toeleg en dreefde aanvallersop de vlugt.
Even weinig slaagde eene poging van zuw JoxoExx, om zich in het verloren gebied

van Boletoard te herstellen. Ofschoon van daar verdrevcn,stond hi
j in verstandhouding metonderscheidene burgers,welken lli
j berigtte,datTJERK wALT.
&heimcli
jk in
(1)v.THABOR,Ilist.z,.ykiesl.St.1.L1.63.occo sclntExsxs,b1.283 285
.,.rszo ExMlrs,Acr.
lh'is.# ï4f.Lib.XXXIV.p.516. wIwsExll;s,Chl-on.p.Triesl.11.Xl.bl.324,325- scuoTlwrs
Fr. #f4l. B.XI1.b1. 411, 412.

D E S V A D ER LA N DS.

9aa
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den Yroegen morgen van den achtsten van Hooimaand met tlriehonderd gewapenden 1482.
.
5'00r de stad zn
1528

u verschi
lnen. Vele zi
jner aanhangers zorgden, datzi
J dien nacht

waaltten, en overreedden tegen hel aanbreken van den dag de knechten van GosrlK,
afte trekkeh en de M/achtmaar geheel aan hen over te laten. Hiervan gaven zi
j een
teeken aan w ALTA , welke terstond aanviel, de vrienden van oosLlK , die n0g
eenigen tegenstand boden ,overvleugelde en hen op Jongemastins, hunne schuilplaats,

belegertle,waar toen juist BOTTE uoLolwoA,uElto HOTTIwOA en eenige andere Edelen
zich bevonden. Op dit berigt troltken BoKxz nAalxxxx van Sneek , Jvw en z-khxcl.l
HOTTINGA j SCMELTE LIAUCKEA
IA, DOUW E RODMERS en AESGE HOXW IER met de burger:
van Franeker ,Sneek en W orkltm , de schieringer Hoofdlingen en de huislieden uit
tleomslrek-en benevensdeknechten,welkeuitBolatrardverjaagdwaren,metl
lungeschut
voor die statl,welke zi
j geheel insloten. Om TJERK w ALTA uit tlien benarden toextond te reddcn , bragt zvqv zoxoExA methulp van Elà/ TIETES uor
rrlxoz
k, wiens zoon
op Jongem astinste B oleulard gevangen zat, dertien voornam e Vetkoopersgczinde Ede1en # cn onder hen de HERBMA'S, GALAMA'S, RooabA's en !)EKExA's , tot zi
jn bi
jstand
in de AVaPCn0n. Zi
j rukten in twee hoofdaftleelingen op. De eerste onder bevelvan
HOTTINGA , bestond uilde ingezetenen van Ilom merts, Jhhznga en de omligge'
nde
dorpen en trok langsden weg van Tjerkmert op Bolaward aan. De laatsle aRngevoerd door (1e overige Edelen,was zamengesteld uitde bewonersvan Tjum ,Fp-z
fpzmarum , Firdgttm , Iluine en scâraad , van welk dorp afkomende, zi
j op de
Franekers aanviel. De Franekers begonnen reeds te zwichten , toen zi
j door de
kom st Tan J&Rlcu IIOTTIIOA m et de Nieuwlanders aangemoedigd, het geyecht hervatten en de zege behaalden. Aanmerkeli
jlt washetverlies deraanvallersaan dooden
onde
r
wel
ke
l
aa
t
s
t
e
eeni
ge
Edelen van naam geteld worden. W ALTA,
en geYangonen
die nu alle hoop op onlzet verloren llad, gelukte het door tusschenk-omstvan eenige
Minderbroeders en Prieslers, eenen wapenstilstand voor zes maanden te sluilen 9 onder

voorwaarde,dat hl)
'en zi
jn volk Bolatrard zouden ontruimen,bi
jnoch op den aftogt
gewelddadigheden plegen , en op zi
jne stinsteTjerhmerd bli
jven; de geyangenen aan
wederzi
jden zouden deze zesmaandenontslagen zi
jn,maar ondereedebeloven,na dien
ti
jd ten ware er vrede gemaalkt was, zich wederin te stellen;eindell
jk zouden de
burgers van Bolsmard ,welke het innemen der stad bevorderd hadden, naar het oor-

deelvan onparti
jdige manncn,hetmisdri
jfgeltleli
jk boeten. GosrlK zowoExA geraakte
alzoo weder in het bezit van Boletrard, versterkte het en hield op Jongemahuiszi
jn

verbll
jf(1).
(1)occo scAatExsls, b1.285-289. rBBO xxhlll;s,Ret.Frz
-,
:.Ilist.Lib.XXXIV.p.516 518.
vlxsExlrs, Chron.r.yriesl.l)-xI.bl.325, 326, sclloTksrs,Fr.Ilist.B.XlI.bl.412,413.
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1482- Terwi
jl dit gedeelte van Jfewtergo nu eenige rust genoot, bragten de woelzieke
1528 GALAMA,Saaaetortand ju baweging.Dogw s en o'
r'
ro IosszooxGALAAIXsloegenteJ'
Farn'

bi
j St
*avoren hetbeleg
- voor de stinsvan zzlaxEltsvr
'
rzExz
k,welkezichteSneekbevond.
.

BoKl
tE Il-x.hlxxxx en de Sneekers, rocw BoxxlwoA ,w '
rBE zkltlcns JELXEMA en andere
SchieringerHeerschappen waren aanstondstotzi
jnehulpgereed.Xeteene talri
jker magt
dan tlie derVetkoopers,tastteSYTZEMA dcn vi
jaud aan,doclzwerd geslagen en zelfzwaar

gewontlmeteen groot getal anderen gevangen genomen;zi
jn sclloonvader Louw BoNlxll.
twasmetvelen gesneuveld; slechts eenigen lzadden zich door de vlugt geretl. De
m oedige echtgenoote van svr
rzExz
k blecf niettemin de stins verdedigen , tot men eene

overeenltomstbewerltte,waarbi
jde gevangenen wetlerzi
jdswerden losgelaten,doch de
stins in hantlen der vi
janden geraakte, welke haar terstond slechtten. BOKKE HA.
RIlxMA,die ïeen deelaan den stri
jd genomen en zich te Hemelum opgehoudenhad,
wasdiep getroflbn over hetverlies van zi
jn volk naar het huisvan MIN>E HII,LEMA
teHarieltgetroklken (1).
Om dezen ti
jtlkwam soKKs Exwss,een bejaartl,schrandcr,voorlvarend man,tlof
lr
zu&v zoxGExA,wicn hetverbli
jf in Leettloardeltverdront, naar Gelre gezontlen ont
kri
jgsvolk tewerven,met vi
jf- of zeshonderd man en hun bevelhcbber DAAM vAxTIEL
in F'
rieqvlalîd. Terstond logen JowqEsvA en zi
jn medeballing EwlEsmetllcn in (len
nacht naar Bol@îeard. Ofschnon de stad lkort te voren ecne s'ersterlking aan man1 v. schappen

lzaf
l ontvangcn, werd zi
j den volgenden morgcn te vi
jf urell door verraad

AJ
'ïi
*
jnge burgersslorment
lerhand ingenomen. De parti
jgenooten van Gosl
ulltwerden
xnaand.van eeni
1494

deels doodgeslagen, deels gevangen genomen, deels vertlreven. Hi
j zelf hatlmet
zi
jne moeder de Avi
jk naar eldersgenolnen. I'
Islto HOTTIXGA , Heerschap van JFomzzz:&., w elke in de Xintlerbroederskcrlk gevltlgt was, moest zich gesrangen geven ,

li
jfsbehoud A'oor driehonderd gulden koopen en daarenboven Jongemahuis naet de
versterkte Tjerkwcrderpoortoverleveren,waarna hi
j aanslondsontslagen werd. JuAv
zoloExt nu meester van de stad , zond te vergeefs PIER Rop'
rA uit, om t1e stins

van wvr
rzE LlzvwzsBZIMA in Pingjum te oversveldîg
.en; zi
jne ltnechtcn staken dc
omliggende woningen der Schieringers in den brantl,plunderden de kerken en lkcer-

den met een ri
jken buit aan goederen en vee terug (2). lli
j trachtte met (1e
(1)v.THàBon,Ilint.m.Trienl.St.1.b1.62,steltden slagbi
jl
Farnn op den 29vanl'
Ierfktm aand. occo scxlttEwsls, bl. 290, op den 69 en scnorwsvs, Fr.Ilist.B.Xl1.b1.413,op delt
15 dier maand.

(2)v.TrlllôoR,Ilist.z'.P-ll-csl.St.1.b1.64,65. occoscz
kRsEssls,b1.2t?0,291. runoExxxrs,
Iler.Fl-is.Ilist.Lib.XXXIV.p.518. wlwsExlrs, Cltl-on.r.Friesl.B.X1.1al.327. scgorzwry'
,
Fr.Ilist. B.X1l. L1. 413.
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Groningers,wierbondgenootenhi
jgrootedienstenbewezenhad,zichengertes'erbinden,11452
828maar zi
j wezen zi
jne voorslagen af van met laem een verbolld aan te gaan, zi
ln
kri
jgsvolkovertenemen ofhem terbetalingdaarvan geldvoorteschieten;ditlaatste
moesthi
j naarhùnne gedachte van zi
jne vi
janden afhalen, waarbi
j hij het tweeledig
voordeelhad van deze te verzwakkcn en zi
jnevrienden niettebezwafen (1). JoN.

OBMA wien geen ander middel overbleef, volgde dezen raad en zond Boxltz ElxEs

methetkri
jgsvolk naarW orkum , wellte de stinsvan norws UAXI>XMA aldaar innam , de Schieringers verdreef, hunne huizen plunderde, en Stavoren , Ilzn-

deloopen en de omstreken brandschatte. Sneek, Sneeker Fï
g'
/gc,Slooten en
verscheidcne dorpen in W ym hritseradeel besloten weêrstand te bieden ; en naar

hetschi
jnt,waagde men hetniet,hen aan te taslen, De Franekersen hunneomlanden, welke het nu zou gelden, sloten een vcrdrag met zowozxx wiens zoon rzEaK 23v.
de dochter van zvw uorrlsoA , Ileeràchap te Franeker,ten huwelil.k cn Hottingahuistema
Wa
ti
nnd
.
W orkt
utn tot bruitlschat hebben zou. W ie inbreuk op dit puntmaakte, zou den an- 1494

tleren jaarlijks vi
jftig oude schilden uitkeeren;en wie de overige bepalingen betrekkeli
jk de brandschatting der dorpen,dewetlerzi
jdschevri
jlating der gevangenen endergeli
jke osrertrad, zou in eene boete van duizend Ri
jnsclae goutlguldensvervallen. Doch
de spoedig daarop gevolgde dood van Juw uovr
rlxox vcrlevendigde weder de oude
A-eete.

Zi
jne beitle broeders, parti
jzuchtigerdan hi
j, weigerden hunne nichtaan den
zoon van den bittersten vi
jand van hun geslachtafte staan; en JoxozxA, die zi
jne
hulpbenden afbelaald en weggezontlen had,wasnietbj magte hcn tcdwingen (2).
Ontzag voor het Opperhoofd desRjks had de Groningersvoornameli
jk wederhouden,zich metde onluslen in JFeetergo te moci
jen. ln de onzclkerheid Waarop deze
woelingen eindeli
jk- zouden uitloopen, zonden zj SEIZMER KAXTEIt en den Deventer 1 v.
Priester Altwouo MlculELs naar Brahand , om biJ'MAxlxxrlawx op de overkomst van Slâztm.

hetbelooftle gezantsclzap aan te dringen. Spoedig kwamen twee Keizerli
jlteRaadsheeren , NVOIZrERT vAx GIEIST, Domheer te M entz ,en de Ridder KoxxnAAn vAx aM1>aI>oEw te Groningen. lntusschen waren o'
r'
ro vtw rxwozx en KLAAS zlEorzlt onder den
titelvan afgezanten desKeizers weder in Frieeland gekomen. Steunende op degunst
van eenige Grooten aan hetHof,welke den Groningers niet genegen waren ,'beraam-

den zl
jmetde Sclzieringersin Ooatergo en W eatergo nietalleen, maar c0k mettle
(1)rsnoExxlrs,Rer.Frïd.Ilist.Lib. XXXIV.p.518,519. sclloTzwrs,Fr.Ilist.B.XlI.
b1.413.

(2)v.'
rHABoa,Ilist.p.Triesl. St.1.bl.66. occo scAnlzExsls,b1.291. rBno Exxlcs,Ièer.
F?'ù.Ilist. Lib; XXXIY.p. 519. wlhsExlrs, Cltron. m. Eriesl.B. X1. b1. 327. scuorAxvs, Fr.
# f.
:f.B.Xll.bl. 414.
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1182- naburiae Vorsten , inzonderheid Graaf EnzARo van Ooet-Friealand ,hetplan , dezcn1528 di .
ng naar Gronzngen te veri
gdelen. Hunne pogingen waren vruchteloos. Er verlicp

echtergeruime ti
jd, eer de slad.
'Gronlngen en daarna laare bondgenooten,op eene
groote bi
jeenltomst te Leeukoarden den eed aan den Keizcr naarhetKemptervoorschrift aiegden. Xoei
jeli
jker was het de beloofde gelden te verschaffen, waarloe
vele Edelen in Ooetergo, hoezeer aangespoord en bedreigd, hun aandeelweigerden

S1p8rok
v..op te brengen. Terwi
jl men hierover beraatlslaagde, werden vAx Iuz
txoEx en ZIEGLER

kelm. naet eenige zaaltgelastigdell uit(le Sclaioringers aan het llof ontboden cn hun gelast,
1405 a1le handelingen m et EozAho en andcren af te breken. Nieltem in versp.reidde zich

het geruclzt, dat de Keizer bednelde, dien Graaf of eenig ander uitl
zeemsch Yorst

overFrzesland te stellen;doclz een schri
jven van den Ri
jksltanselier uitAlaaatricllt,
stelde in dit opzigt den Raad van Gronzngen immers ten deelc gerust. De

alkezanten vertrolkken daarop met cen gescl
ar
'ift, welk het Groninger verbond
bevatte en door AvxlzyuEu raEozltlxs was op
.gesteltl, om dit den Keizer ter bekrachtiging aan te bieden. Hen volgtle vAx xzxloEx, welke te vergeefs eenige dagen
te D eventer op de gevolmagtigden der Schieringers, die hem zouden Tergezellen ,

gewacl
atlaad (1).
lntusscl
aen baarde ecn ander gerucht ontsteltenisinFrg-ealand. De Ritlder zoRlsvAw

zvERsTslx,beweerde men, zou op last van Hertog Aluwazcrl'
r rczzSakeen metkri
jgsvolk in het land komen , om oosxzxm zowozsxx en de gcvlugte Schieringers in hunne

bezittingen te herstellen. De Groningers hechtten cr welgeen dadeli
jk geloof aan,
maar waren toch niet geheel zonder zorg, dcwi
jl bekend was, dat GoslzlK zich
naarKolland begeveny en o'
rro vAx LAFOEX reeds vfsôr een jaar verklaard llad,
dat tlit wel gebeuren konde. Xeer vrecs verwelkte deze mare in Jrw JONGEMA ,

vzsalc NVALTA cn de andere Vetlkoopers, welke er trouwens het meeste belang bi
j
badden. Zi
j zonden onmitldelli
jlt de Burgemeesters van Bolslrard en W orkum ,
om met Groningen een wederztjdsch laulpverbond sluiten. Het voorstel ontmoette aanvankeli
jl
t vele tegenbedenkingen, doch werd door NVILLEAI PREDERIKS
doorgedreven, welke de voorwaarden opsteltle, die in eene vergadering van Vet26v. koopers te Bolsulard werden goedgek-eurd en geteekend. Xen verzocht nu den

Lente-Groningers,hetverdrag door gcmagtigdcn op eene bi
jeenkomstin Leeawarden te la-

m aand.

ten bekrachtigen. Hiervan kwam echter niets; want laoezeer hunne heerschzucht

door ditverbond gestreeld werd,vreesden zi
j, datMAXIMILIAAX deze nieuwe verbindtenis als eene inbreuk op zi
jne regten zou besclaouwen,dewi
jlhi
j zich vrocger over
(1)OccescxntExszs,1al.281 283. s.IIEI
NïI'
GA,Cltron.d.Fr.Land.b1.18. tBBO EM)llDs,Il(
?rf'
.?-fy. Ilist. Lib. XXXIV.p,519 522. scuoTwscs, F'r.Ilist.1). XlI.b1. 411 .416.
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hetbontlgenoalschap met Oostergo in dien toon had uitgedrukt. Spoedig bleek , dat14821528
dit vermoeden niet ongegrond was. M&XIMII,IAA, ,aangespoord door den '
Bisschop van
M ents, welke den Groningers het plegen van groot onregt en geweld in Friesland

te lastlegde,ontbood t1c Friezen,om op den Ri
jltsdag te Jkrormehunne belangenen
bezwaren voor te dragen, VAx LAXGEN trachtte op zi
jn bevelhen daartoe overte
halen ; maar door den onrustigen en verwarden staat van zaken in W estergo en
Zdrdzlztppltpvz bleven 'smans Pogingen vruchteloos; niemand verscheen en evenmin

ontving lat
j van de Schieringersde benondigde geltlen,om hunne zaak aan hetHofte
ontlersteunen. De Groninger gezant Asxoro Mlcrllzts vulde daarentegen de handen
tler llovelingen , en toen 11j ook de beloofde scbatting met eene toegiftopbragt, was
hetgeen wontler,datvAw xz
AloEx zi
jn plan,hetwelk hi
j zoo rustelooshad A'oortgezet,
l
a
ct
Lo
ndge
noot
s
cha
p
der
z
ege
pr
al
ende Groningers met Oo&tergo
m oest OpgosTen ; en

bleefongemoeid (1).
GoslzlK zoxoExA had zich inderdaad, doch vruchtelooseersttot Hertog Ax,Bl<EcuT van

kSaksen, welke de zaalk, naar hel schi
jnt, nOg nietari
jp genoeg oordeelde,en later
totGraafEnzAho te Emhden, die I
'
# eenen kri
jg metRluneter gewikkeld was,om
bl
jstand gewend. Jvw zowoExi van de plgingen zi
jns'
neefsverwittigd,zond BOKKB
zxxp:s naar Oont-Frieeland, waar inmiddels de geschillen met den Xunsterschen Bis-

schopwaren bl
jgelegd,om driehonderd,naar anderen vjfhonderd afgedankte knechten
aan te nemen , welke overGronzngen en Leeuwarden teB olemard kwam en. Xet hen 6 v.

llerlk-t.

wachtte hi
j oosrlK af,die insgeli
jks in hetland over de Eems eenig krl
jgsvolk had ltlaantt
geworven. Xiddelerwi
jl Iplunderden zi
jne ltnechten metde Vetkoopersgezinde burgers 1495
het dorp Ileeg en legden de gehecle buurt, behalve de kerk en de huizen der 29 v.
.
l'
lerlrstpriesters, in de asch. Daarop veroverden en bezetten zi
J de stinsvan sxr
rzx uARI>x- yjaaasd
xA, den schoonvader van oosxzzK , te IJl&t, vernielden het huis van pzza rox-

>IxoA in deM orra geheel,en verdeeltlen onder elkander den ri
jken buit. Tegen de
overeenkomst met XIARIwXMA en de Sneekers aangegaan , vermeesterden norw z en
14v.
IJARTMAX GALAMA de sterkte der Schieringers te Ilem elum ,welke slechtsmetzestien wj
u
man bezet was, en voerden den bevelhebber w vBE zARzcus ZELKEMA gevangen naar maantl
.

Bol&ward. Om dien ti
jd zond Hertog ALBRECnT van Sak&en tothulp van oosrlm
eene bende knechten, welke onder bevel van zekeren rox ,den nrooten A'trpfr:ïzl

bi
jgenaamd, en DAAM vAx TIEL, die tien maanden geleden onder zcw JowoEx-t ge(1)v.TI
TABOR,Ilist. w. Triesl. St.1.1)1.62. rzBo ExMlrs, Aer.Frin.Il1'
st.Lib.XXïIV.
p.522- 526. scuozwsrs, Fr.Ilist.B.Xl1.1n1.416- 418. Tegenw. Staatr.Stad en Lande,
D. 1.bl.206, 207. Vgl.de GroninR
gher P assie van Heer XEYNERT, in het eerste stuk van llet

Archief roor kr
aderl.czl k'riesclte Gesch.1)1.111 113. O'
ade #://. D i1?. Kron.Div.XXXI.
c.84.Div. XXXII.c.7. powzrsIIEITTERrS,Acr.A ustrlae.Lib.V.c.3.
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45
828
- streden had,teSlooten aankwam (1). Fox trok meteen ltlein gedeelte ervan naar
IJl&t,waar GosyulK meteenen hoop Schieringerszich bj hem voegde,en sloeg het
beleg voorde stinsvan srTzz HAalxxslA,welke de Vetkoopersl'ôöreenigenti
jdhadden
ingenomcn en versterkt. Jvw zoxoEx,t en TJERK w AI-TA rukten terstond met een
groot getal knechten, Vetkoopers en burgers van Bolelrard tot ontzetvan het huis
OP. Fox nam de wi
jltin de stinsvan ooEuE TIETES HETTIXOA,waar hi
j zich z0o veel

mogelt
jltverschanste cn dapper verdedigde, maar door hetBolswardergeschutbt
jna
tot het uiterste gebragt werd. BoKlts uaalxxxA en zkltlcu uoTr
rlxoA ontboden in
t
.
alle haast het overige kri
lgsvolk uit Slooten naar Sneek, alwaar tevens eene groote

menigteSchieringers bi
jeenkwam. Juw zowGExA bewust van de overmagt der vi
janden, brak in stilte des nachts het beleg op en verliet ook de stins van svl'zE HA-

A2
vt
0jnv.RIXXMA,welke hi
j reetls bczethad. Fox jaagde hem metde boeren wier vee was
.

.

maand weggeroofd , iglings achterna, ontnam hem den buit en dreef zi
ln volk op de vlugt.

1495 gosslw maakte van den schrik dervi
janden gebruilt en viel met oorwE HARxwxxA,
rox en zi
jneknechten nevens devluglelingen uitW orkum , in Jutrç
jp en KomJacrf' in Jfil
-mhl-ztk
çeradeel, verbrandde zevntien huizen van uoTTzwoA's parti
j-

31v. genooten en plunderde de omliggende dorpen of eiscllte zware brandschatting. On-

Wt
-dersteund door uslto uoe
rrlxoA en de gebroedcrs nouws en LA&S uwhzxxxw, trok hi
ma
ainnd
j
1pv. eerlang met eenige vaartuigen naar kForkum en nam de stad,welke de vi
jand ont-

Slagtm.yuimd had, zonder moeite in. Het sterke slot van uor
rrzxlw echter bood een gerui-

mcn ti
jtltegenstand; en terwi
jlhetbelegerd werd, verslerkte Hertog ALBRECUT van
Saksen de hulpbenden wier getal thans m eer dan drieduizend man bcdroeg. Ein-

deljk moest de wakkere bezetting, nadat het huis van alle kanten doorschoten
was en geen ontzetopdaagde, zich a1s kri
jgsgevangen overgeven; de Friezen werden aan uEho UOTTIwOA , en de buitenlanders aan de vreemtle hoplieden uilgeleverd.

LAAS uAhlwxxA was in het beleg doodell
jlk gewond en overleed kort daarna.
GoslzlK stelde geheelJfi
jmhritaeradeelbuitendi
jlts,Stavoren,Illndeloopen,Molklrcruzzl en alle dorpen in den omtrek op brandschatting ter bevrediging der uit-

heemsche knechten, welke hi
j niet bi
j magte was in teugelte houden en die veel
ongeregeldheden bedreven, vriend noch vi
jand, kerk noch kraamlkamer ontziende.
21v. Hunne geheele bende rukte naar Koudum op , waar de Heerschap XIKIATAlAX OALAMA
Slagtm.verbotlen had, de schatting op te brengen. GALAMA niet besland tegen deze menigte,

stak zi
jne eigene stins in brand en verliet met de mecste boeren het dorp,
dât nu uitgeplunderd en aan de vlammcn pri
js gegeven wertl. Ilierop daagdemen
de Gaasterlant
lers ter Toldocning der opgelegde schatting naar kForkum . Onder-

(1)vzxTllznoR,Rist.r.Friesl.St.1.b1.67, bcgroothun getalop twaalfllonderd;occo scza.
tElsls)b1.293,slechts op driehonderd m an.

D E S V A DER LA ND S.

461

82ling vereenigd, besloten zi
j zich gewapenderhand tegen de opbrengst te verzetten en 14
1528
haalden Zevenwolden over, om met hen ééne ll
jn te trekken. Mreldra kwamen

debondgenooten te JF'
jekelbi
L
jeen en maakten zich meestcr van een schip, lletwellt
degoederen ,den huislieden ontroofd en afgeperst,naar Slooten voerde. Daarop stopten

zi
jTakezç
jl,om hct landen van meervreemd kri
jgsvolk tevoorkomen,hetwelk zi
j,
doorhetgoed begin overmocdig geworden, voornamen geheeluilhetland te jagen
en derhalve op ly orkum en Slooten 10s te gaan. Fox wierp ziclz aanstonds in
stilte mel een lloop volks in Slooten , en liet onder OAAM vAx TIEL tweehonderd 'm an

tot deklting van T orkttm. Terwi
jl de Gaasterlanders bezig varen, zich op den
tlJ
i'l
t tusschen Slooten en Wùkk
. eltegen eenen onverwachten aanval te veizekeren,Sl
2a1
'v.
gtln.
zond hi
j eene bende gewapenden OP hunne werlklieden af, die uiteengejaagd werden 1495

en in alleri
jl naar de legerplaats te Wi
jehel Alugtten. Fox volgtle hen metzi
jne
geheele magt. De bondgenoolen, die nog nietalhunne strl
jdkrachlen bi
jeengebragt
hadden, waren tegen hem nietbestand; zj stelden zich echterwoedend te weer,
m aar m oesten na het verlies van honderflm an en een groot aantal gevangenen , zich

doorde vlugtredden. Wùkkelen Sondelwerden geplunderd en deelsverbrand;de
overige dorpen in Gaaeterland en eenige in Zevenwolden gebrandschat, en wie

geen geld had,moestzi
jn zilverwerk opbrengen, twee lood tegen eenen goudgulden

gerekend (1).
SPoedig noopte eenesterke vorstden Oversterox en oosLlx JoxoExA uitSlooten , al- 9 v.

w jn-

waar zi
j tweehonderd man ter verdediging achterlielen, naar Oldeklooeter op te term.
trelkk-en , om Bolamard te belegeren. 9e Bolswarders verbrandden lerstond Oege-

klooater met de kerk onder hunne vesten gelegen , optlat de vi
jand er zich nietin
zou nestelen. Doch rox bedoelde geheel iets anders dan het vermeesteren hunner

stad. Hi
j had hetoog op Sneek, toen de sterkste plaats van kfentergo, gevestigd;
en hetbeleg van Bolsward moest slechtsstrekken, om zi
jn eigenll
jk plan te verbergen. Erwerden dan ook geene vt
qantleli
jkheden tegen die stad gepleegd,maar veel.
cer metJvw zosoExzt,lloofdling altlaar, onderhandelingen aangeknoopten van ti
jd
tot tl
jd eenige onderbcvclhebbersmet een aantal lkncchten naar Sneek gezonden,
welke er door hulp der geringere burgers ongemerltt des nachts binnenkwamen.

lnmiddels maakte rox eenen invallenden dooi dienstbaar aan zi
jn doel. Hi
j vcrzocht Boxltx uAhlxxxA, Locw nowlw en den Raad van Sneek zoo lang een verbli
jf
voor zicla en zi
jne benllen in de stad, tothetwederhcm vergunnen zou Bolemard

(1)v.THA.
stjn,Ilist.r.ïz
kiesl.St.1.L1.67 81. occo sczRtExsls,bl.292 206. rBs0 Exxlrs,
Rer.Fris.S zbf.Lib.XXXVI.p.J36 538. wlssEMlrs,Chron.m.Friesl.B.Xl.b1.331,332.
scnoTzsrs, Fr.Ilist.BaXlI.b1.425,426.
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1482- aan te tasten. Xen beloofde onder plegtigen eede den ingezetenen niet tot schat
le of
1528 l
astte zt
jn,alleste betalen watmen verteerde en te vertrekken wanneer de burgers
zulks verkozen. ge gemeente liet zich door deze en andere schoone beloften overhalcn; en tegen den zin van velen, welke voorzagen ,dat ditverkeerd zou aioopen ,
;h14c. rultte het vreemde kr
f
i
jgsvolk in Sneek. W el verre van de voorwaarden te onderhouAvinterm. den , vcroorloofden zich deze bandelooze gasten de grofstebuitensporigheden en teerden
1495 den geheelen langen winter door ten koste der btzrgers, well
te zi
j op alle wi
jzen

kwelden en beleedigden (1).
Fox slout geworden op hetgeluk, waardoorhi
jin korten tt
jd bi
jna geheelJFe&tergo aan zich had onderworpenx
,beslootLeettmarden te verrassen. Dadeli
jk bi
jzt
jne
komstte Sneek had hi
jbruggen en laddersdaartoe in gereedheid gebragt,metwelke
oosl-lK zoxoExA op Outlejaarsnachtzonder datiemand hetbespeurde voorLeeulrarden
kwam. Ecn vreesseli
jk onwedermetstortregensvergezeld,de vermoeidheid dermansclaapw n en bovenal het ontoereikende derslorm tuigen ,die te kortbevonden werden,

om de wallen te beklimmen en de grachten te beleggen,veri
jdelden den aanslag. Bi
j
lletaftreklken stak m en eene molenaarswoning in brand,om zich te droogen en te verwarmen. De vlammcn wekten de Leeuwarders op, welke terstond de knechten aanA'ielen , en nootlzaakten overhaastnaar S'
neek te vlugten. Tot voorltoming van nicuwe

I6m uw
v.- ondernemingen van dien aard,zond Gronl-ngen eene.aanz
ienli
jke kri
jgsmagtin Leeu.
lllaznflwarden,welken.
ielsuitrigtteen denburgerstotonli
ldeli
gken lastverstrekte (2).
1496

groater nederlaag trof de benden van rox in Zevenmolden , waar de onderbevelhebber vAx BAnxkvELo'
r met de bezetting van Slooten het dorp Sint A'ï/z/ltlczgl
plunderde. 0p het gelui der kloklten, ltwam en de boeren in menigte uit al de om-

liggende plaatsen bjecn en vielen in deLemmer metzooveelgeweld op de roovers
aan, dat zt
j hun den buit wederontnamen, vi
jftig man metden bevelhebber doodden en de overige op de vlugtjoegen, die zich te naauwernood in Slooten redden.
Hoog zwolde moed der Zevenwoldersdnordeze overwinning en zi
j besloten eenparig,
eerstSlooten,daarna Sneek e bestormen,envoortshetvreemde kri
jgsvolltuithetland
te jagen. Spoedig kwamen achlduizend, naar anderen sleclats vierduizend man in
drie afdeelingen te Tjerkgaa&t, W
.ï
J'cidl en Balk bjeen en belegerden Slooten,
welks grachten terstond met eene greote menigte hooi werden gedempt, om het be-

klimmen der wallen gemakkeli
jker te maken. Intusschen zond men boden naar de
(1)v.TnlBoa, Rist.r. krkiesl.St.1.b1.71,72,79,82,87. occo sczatEwsls,bl.296,297.
rBBo El
lxlrs, ller. Frïd.Ilist.Lib.XXXVI.p.538, 539. wlxsExlrs, Chron.t,. k'riesl. B. XI.
bl.332. scnoTlslls,Fr.# z'
df.B.X1I.bl.426.

(2)v.Tsz:()l
!,Ilist.r.k'riesl.St.1.b1.83,84. occo scwntEwsls,b1.297,en verderdeb0vengenoemde schri
jvers.t.a.p.
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Groningers te Leeuioarden , die aldaar wel vierduizend man sterk lagen, om hunnen 1482bijstand tegen den gemeenschappelijken vijand en ter hevrijding van Friesland in
te roepen.

Hul p werd beloofd, maar niet gezonden.

1528

Da Groningers beweerden ,

dat niet op hen, maar op de Leeuwarders de verpligting rustte, de Zevenwoldcrs als
eigen landgenooten te helpen; zij zouden intussehen de stad bewaken.

De Leeu-

warders namen hierin geen genoegen en de schoone gelegenheid, zieh van de uit-

heemsche Lenden te onlslaan, ging door dezen twist verloren. Fox en

GOSLIK. JONGEl\IA

trokken middelerwijl met acht of negenhonderd man over het ijs tot ontzet van

Slooten

01)'

Niet ver van de stad schaarden zij hun volk, mecst oude ]irijgslie- 13

v.

Louw-

den, in slagorde en rigtten hun gesehnt zoodanig, dat het den vijand in de zijde maand,
moest treffen. De Zevenwoldcrs steunende op hunne overmagt in manschappen , 149B
vielen onverschrokken , ondanks het moorddadig geschutvuur, telkens met vernieuwdo
woede aan,

Maar de vijanden, hoe ook van alle kanten omsingeld en hestormd ,

hielden op bevel van den dapperen. FOX, die mannelijke woorden bij mannelijke
daden parende , hun moed inboezemde , de gelederen digt gesloten. Het was den
Zevenwohlers , die in het wilde en elk op zieh zelf alleen vochten, niet mogelijk
hen te scheiden of te verdeelen; en daar weinig aanvallers terugkeerden, ontzonk
dezen eindelijk de moed, Verstrooid namen zij de wijk naar Slooten, doch hersielden

zieh weldra en tastten omtrent den mond van het meer op nieuw , doch weder ongel"egeId, den hen vervolgenden vijand zoo hevig aan, dat hij reeds begon te wan ..
kelen, toen het ijs, over welk zij in digte drommen aanrukten, brak en een grüot
aantal volk in het water omkwam. Fox drong

DU

te geweldiger aan en dreef hen, na

een wanhopig gevecht waarin velen sneuvelden, op de vlugt.

Ruinl zevenhonderd

Friezen waren zoo door het zwaard omgekomen als verdronken, en onder hen eenige
Heerschappen als
HOYTE

BOTTES

UILKE SIKKES

van Akkrum,

van .Beetsterzwaag en

IDTS

KEIlUPE

TJ"EPKES

van 1j·erlrgaast.

van Ter Kappele,

De overwinnaars telden

sIechts negen of tien dooden, maar vele gek welsten , onder welke

FOX

zelf.

Deze

bevelhebber verklaarde, naar men zegt, dat hij nooit tegen onversaagder en dapperder mannen gestreden had, welke hem ongetwijfeld zouden verslagen hebben ,
indien zij slechts eenige

krijgsl~undige

kennis bezeten hadden,

het slagveld , plnnderde en verbrandde hij 1j'erhgaast,

liet

Thans meester van
zijne ge,vonden

op

sIeden vervoeren en kwam nog dienzelfden avond met zijn volk zegevierend in Sneek,
Hier versehenen weder

BORKE

HARINXMA

en

LOUW

DONlA,

die op eene stins te

W oudsend den uitslag van het gevecht hadden afgewacht, met het doel, dadelijk
het land te verIaten, indien de Zevenwolders , welke Sneek den ondergang gez"voren
hadden, de overwinning bebaalden (1).
(1) v.

THABOR

Iliet. v. Friesl. St, I. bl, 84-S7.

occo
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Gosxzxm zoxozxA vorderde nu van de zevenwolders eene zware brandsckatting, dreigende al hunne dorpen te verwoesten, wanneer zj niet voldaan werd. Xen antwoordde )liever te willen sterven dan zich daaraan te onderwerpen ,'' en zochtweder

hulp bi
j de Groningers te Leeumarden, die straks tien of elfhonderd man naar
de Lemmer zonden (1). Maar in stede van te beschermen, bedreef ditvolk veel
moedwil,teerde op fle huislieden en rooftle weg wat hem voorkwam . De bezettingen

in Sneek en Slooten, die door grooten toeloop van allerlei gespuis aanmerkeli
jk
versterkt waren , plaagden niet alleen de ingezetenen , maar vernielden ook den
geheelen winter door de omstreken , zoodat het ongelukkige Frzesland beide

enden en vi
janden onbeschrijfeli
jk' geteisterd en uitgemergeld werd. De
21v. door Yri
Louw- Sl
o
o
t
e
r
kn
e
c
ht
e
n
l
e
gd
e
n
a
l
l
e
wo
n
i
ng
e
n
t
us
schen de stad en RAjckel, daarna Balk
maand

1498 en het W esteli
jk gedeelte van Harzcltin de asch. De Sneeltersverontrustten 008tergo, en om hunne uitvallen te beletten , versterkten de Groningers en Leeuwarders

Heringahuis te Raumert m et eenige knechten, waartegen de Sneekers de stins van
w ktl'zu uAalwxxx te Goinga bezetten , die nu elkander tot ongeluk der belklagenswaardige landlietlen beoorloogden. Inzonderheid ltwelde zrw JOXGEMA te B olö'ward

de omlîggende dorpelingen doorrooven,branden en moorden,terwi
jl hi
j metde burgersen hetlkri
jgsvolk den buitdeelde. Inmiddelsrigtten de Leeuwarder-Groningerste
Takezjleen zeersterk blokhuis op en bezetten W orkum , debestehavensdesti
jtls
van Friesland, waardoor zi
j den aanvoer van lrreemde knechten konden verhinderen en W eetergovantweezi
jden in bedwang houden (2).
Ondertusschen was oosxzlK JowoExA te Sneek in groote ongelegenheid geraakt. Hi
j
had den uitheemschen bevelhebbers eene aanzienli
jke som ter betaling hunnerbenden uitgekeerd, doch zj hadden hetgeld grootentleelsonder zich gehouden. Toen
derl
aalve het krt
jgsvolk op drie maanden achterstallig loon , onder bedreiging :an de
stad en het geheele gewest teverderven ,bi
j hem aanhield, washi
j buiten staathen
te bevredigen. In dezen nood verzncht de regering van Sneek de steden en HooftlwlwsEmus, Cltron. m. kreiesl. B. XI. bl. 334, begrooten het getal der om gekom en Friezen in

dezen slag op vierduizend vi
jfhonderd man. OudeHoll.pf
'.
?
7.Kron.biv.XXXII.c.7.s.BEXISGA,
Cltron.d.Fr.Lattd.bl.19. rsso Exxlrs,Ser.Fris.Sïdf.Lib.XXXYI.p.539,540. scnoTw>rs,Fr. Ilist.B.XI1.bl. 427, 428.

(1)v.TillBoR, Ilist.#7. Triesl.St. 1. bl.88. occo scAatExsls, bl.300,spreektslechtsvan
xierhonderd man; s. :EwINCA, Cltron. d. Fr. Land.bl. 19, daarentegen van zeven-ofachtduizenfl
inechten.

(2)v.TIIZBOR,Hist.r.krriesl.St.1.b1.88-90. occoscwRrExsls,bl.300,301. ll
nsoExMlrs,
Rer.Fris.A ïdf.Lib.XXXVI.p.540,541. wlxsExlrs,Cltron.r. Triesl.B.XI.bl.334,335.
scHoTzsrs, Fr.S ùf.B. Xll.b1. 428.

D E 8 JT2ï D E R L :%N
'l
)S.

lingen, eene scllatting oyer JF eetergo t0t voldoening der knechten ui
tte schri
jven.118
52.
8
de
r
Er werd menige bi
jeenkomst gehouden, maar door de hevige tegenltanting
Yetltoopers niets uitgerigt. ))GosrlK JO>GEMA.
'' zeiden zi
j, ))heeftdevrecmdelin-

gen in het land gelaaald; laat hi
j hen tevretlen stellen cn betalen.'' Eindeli
jk besloten de Schieringersuitdevi
jfdeelen van Franeker, kkrjj
,-znl?z-ïlz-:'
?-c#c:len Sneeker #,*
t-7'
Jga tot hethefl'
en van een vuuri
jzervan elken gulden en van iedere ltoe(19.
De Franekers cn de IlovTl5'oA's echter weigerden er in te deelen ,z0o lang Bolemard

nietvermeesterd en Goslzllt, metwien zi
j ditovereengeltomen waren,in de regering
altlaar hersteld was. Sclaoorvoetend werd door de anderen de schatting opgebragt en

den bevelhebbersterhantl gesteld. Het krl
qgsvolk met deze gedeelteli
jlke afbetaling
niettevreden,en deofvoar de stem derrede en billi
jkheid,zwoer Sneek niette zullen ontruimen, 37('
)(5r het ackterstallig loon geheel was aangezuiverd , en kwelde toen

ditnietgebeurde, derwi
jze de ingezetenen, datde ri
jkste burgersheimeli
jk de stad
verlieten. Boltxr u.
&It1xxMA en rorw nowzA trachtten insgeli
jkste onlsnappen, doch
werden verraden en in hcchtenis genomen. Na eene vergeefsclae poging, om van hen 21v.
sprt'l
kde vcreiscllte geltlen te ontvangen, werd Ilz
talxxxk door de bevelhcbbers gedwongen , k-elm.
zi
l'ne stins te Ivoudsend in hunne handen te leveren , en derwaarts zekere Jonlter 1126

PLEFS, een Bohemer,metvi
jfen twintig man gezonden , wellke de huislieden in den
omtrek rusteloos plaagde. De overmoed en het geweld der vreemde benden werden

tlageli
jks ondrageli
jker. Daar nog gecn geld konde verschaftworden, sloten zi
j uAslxxxA cn IloxlA in ketenen en voerden sxl'zE HARIwXMA van IJl&t, den schoonvader

van oosrllt, gevangen naar Stteek. Gosl-llt zelven zou een geli
jk l0tgetroflkn hebben , indien hi
j niet door eene list uit de stad ontkomen ware. Op de pi
jnbank
werd rottKs de belofte eencr opbrengst van tweetluizend gulden, en svr
rzs eene van
vierduizend afgedwongen; Lorw nowzA moest zich tot het belalen van zevenhonderd

gulden verpligten (2).
In weerwil der hooge ingenom enheid tegen de Groningers, had inmiddels de regering van Sneek,t
len moedwilvan het kri
jgsvollknietlanger kunnende dulden,in het
geheim den Dekcn Aooz en eenige leden van den Raad naarLeeuwarden om bi
jstand
gezonden en tevens verzocht, in het bondgenootschap opgenomen teworden.Hoegaarne
de Groningers van deze gelegenhlid tot uitbreiding &an hup gezag zoutlen gebruik

(1)Een ruurù'zer is zeven en eene halve cent. 'Zie Jant.op v.TllnoR'sH ist.r. Friesl.
& .1.b1. 81.

(2)v.THABOR,#'ist.r.Triesl.St.1.bl.89-93. occoscAatExsls,bl.301-303.rnaolxxxvs,
Rer.F,'
ï4.Ilist.Lib.XXXVI.p.541. wlxszxlrs,Cltron.w. rriesl.B.XI,b1.335. scnarwxrs,
Fr. Sï4l. B.XlI.bl.429.

11 DEEL, 3 STrx.
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1
5228. em aakt hcbben ,

badden zi
j ecllter tlitverzoek, naar hctschi
jntuitvreesvoor den

Keizer, afgewezcn maar beloofd , met magt van vollt te ltomen , om t1e vrccmdct

lfneclaten uit het land te jagen. Fox hicrvan verwitligd, hatl Sneek uittle omliggellde kloosters en landhoeven van levensmitltlclen voorzien , en zich toteen kracl
atiger
l
tegcnshand gereet
l gemaaltt. De burgcrs stonden nu mcer dan ooit ten doel aan het

baldadig kri
jgsvollt, en daar de Groningcrsnietoptlaagtlen, drongcn zi
j met l
aunne
omlantlers en (1e stad Slooten ecrlang op nicuw ernstig bi
j hen om hulp aan. 1)e
Groningers inmiddels door dcn Ri
jlkskanselier van 'sKeizers gunst en goecllkeuring
varzekertl, namen de Sneekers in het verbond OP en lkwam en te Leektlrat-den met
tle uitheemsche bevelhebbers ovcrcen , dat Gronlngen tot afbetaling der benden te
Sneek , Sloot:?z en in den omtrek, achtduizentl Davidsguldens zou voorschicten,

voor welke BoKKs UARIXXMA, zi
jn broeder svr
rzu en Louw ooxlx totaan de teruggave, a1s borgen te Gronzngen zoaden bli
jven. lIet geltl werd van de kloosters
in Oontergo opgenomen en den vreemden lkncclaten uitgekeertl, welke dcn vol(Tv. genden morgen , overeenkomstig het verdrag , met hunne roofgoedercn van Sneek
V'Oeim.

1496 en (
loor slooten uit k'rze&land troklken (1). Desanderen daagslkwamen tweehonderd man uit Grong-ngen te Sneek en zonden zekeren cozh'
rs ol.ousl
ts a1s bcvelhebbpr met eene bezetting op de slins van Avz
krss Ha
kRxwxMw
k te Slooten. Daarna

wèrden al de steden, Hoofdlingen en deelcn ofgrieteni
jen van I'
Veetergo op cenen
algemeenen landdag te Sneek bi
jeengcroepen, om over de middelen ter teruggave
tler achtduizend guldens te beraadslagen. Vele Vetkooper- en Groningergezindegees-

teli
jlte cn wereldli
jke Hecren verschencn; maar de meeste Schieringers'
, onderandercn IIERO en zAhlcq HOTTINGA, IIESSEIZMARTENA, JUW DEKEMA en de Statl F'
ranekeî'
met Franekeradeel, welke niet verkozen in het Groninger verbond te trcden , bles-ext
Jouwx scnz
kpFzlt, Burgemecster van Gronzngen , stelde voor, dat geheel lFe&-

t1)Evcn voorhua vertrek hadden zi
j, dcn Sneckerstotspotcn waarsclluwingtevens,aaltde
poorten cn huizcn het volgende aangeplakt:
Die vander Sneke synt wel A'
oerdaclltich ,
Niet m eer knechten in te latcn ,sjr*en syus machtich.
W athen van dat is ghccom en ,
Dat salmcn weten van llyr toe R omen.
MTant te voeren ghedaen , ende nae bcdacht,
Ilceft mennich menscllen in lyden ghebracht.
Xcr tc voeren bedacht,wat nae m ach comen ,
Heft mennich man seer vaeck doen vromcn.

v.TII&B0a,# #,
4f.w.Vl-iesl.St.1.bl.87-

..
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tergo eene belasting

ZOll

Door zijne welbespraaktheid had hij bij het ].1~~8--

uitschrijven.

lv_

opnenlcn der stemmen vele der vergaderden daartoe overgehaald, tocn JU\V JON-

met de Bolswarders , de

GEl'dA

GALAMA.'S

en anderen 'zieh er

te~en

verklaarden ;

zti

toch hadrlen ook den geheelen winter vrccmden in dienst gehad en zelf voor de be1aling moeten zorgen; daarenhoven was het onbillijk en dwaas van hen te vorderen,
dat zij de knechten hunner vijanden, die hen rcerls genoeg getergd hadden , zouden
he lpen hezoldigen.

Da bijecnkomst liep alzoo vruchtcloos af.

Tegen Pinkster echter

werd cene andere te Groningen gehouden, op welke de Franckers en dc
111et

hunne vricnden ook

niet

gekolnen

maar de

waren ,

GALAMA'S,

de

HOTTINGA'S

JONGElnA'S,

Je

en die van hunnen rade , alsof zg geheel Westergo vertegenwoordigden ,

ROORDA'S

in de belasting bewilligden.

J.llen bcpaalde , dat Westergo van iederc

kOG

een vuur-

Uzer, e ven zooveel van elken gulden huurwaarde en van elke twintig gulden aan roerende goederen, maar van iederen gulden jaarlijksche rente arulerhalf vuurijzer zou
opbrcngen,
handeId

Het verbend met de Groningers, waarover zoo dikwerf en vergeefs onder-

"'US,

kwarn

DU

tot stand en werd

YOOf

den tijd van twintig jaren aangegaan.

De inhoud was genoegzaam gelijk aan dien van het verdrag met Oostergo,

cn

door de stad Groning en , nevens vier steden, zes Ahlen en een aanzienlijk getal
vonrname Heerschappen uit lfl estergo Lezegeld (1).
l\1aar de Franckers , de

HOTTINGA'S

en <Je andere steden , Edelen en Abten, die

Keizer s vrij wilden zijn, dat is tonder geene andere heerschappij staan, dan die
onmid.lcllijk uit den Keizer voortvlocidc , weigerden zieh aan deze overeenkomsten CH
bepalingen te onderwerpen. De Groningers heslotcn, hen door kracht van ,vapeneu
te dwingen. Tegen het midden van Zomermaand zonden zij negenhonderd of duizend
ge\vapenden over Leeuuiarden naar Bolsward en van hier, vereenigd met JU'V JON'GEMA t TJEllK '"YALTA,
de GALAMA'S en de ROORD.\'S, naar Harlingen. Aan de
Zuidzijde dier plaats , toen nog onbemuurd , stichtten zij op kosten en met hulp
der

om!iggende

landzaten eene sterke stins , om Franeker in hed vvang te hou-

den en te henaau wen,
EPE

AYLVA

Intussehen verrneesterden en vernieldcn zij de huizen van

te lPit1narSltm en van

SJOERD

LIEUWES

BEIJ~IA te

Arum, welke het

met Franeker hielden ; en toen de stins te Harlingen voltooid en van eene hezetting voorzien was , verniclden zg Hcssel Martenahuis bij Beetgu1n en belegerden de Z29
sterke Beijmastins te

n1en als een k

(1)

voorLeekcn beschou,vde, \verd hel beI eg opge bro k CD.

1i9G
I
0 p (en
te.

l1ist. v. l/riesl. St. I. J)}. 92-96. occo SCARLENSIS, hI. 303-307. s. BENINGA,
TTr . Land. b1. 20. unno Ellnnus, Rer. Fris. H~·st. Lib. XXXVI. p. 542, 543. \YI:lCk:-'011" 'r'. r~ries!. n. Xl. hL 3.36, .337. SCBoTANrs, Fr. Ilist. ß. XII. J)1. 429-431.

V. THAßOR,

C/l1~on. d.
SE)'IItTS,

,,'uau

Ping)-um.

v.

ornel'Door het springen van een sLuk gesehut, hetgeen maand
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1482- rugtngt naar Ilarllngen verwoeslten de Groningers eene stins le Kornmerd , en
1528
pleegden 4'oorts in de omstreken de grofste baldadigheden. Xaar men was het meest
op de stad Franeker, het taevlugtsoord der Schieringers, verbitterd. Eenp POGI@DG 9
-anekers weigerden volbtandig
1 v. zich sran lzaar tltlor listmeester te malken mislukte- D0 Fl
llooim.
,4t?: aan hetGroningerverbond deelte nemen ,zelfstoengeheelFranekeradeel eerlang daarin

bi
j een verdrag wertlopgenomen, en hcrvatten onmitldelli
jl
tnahetverlrek derGroningersde vi
jandeli
jkhctlen. Den Bolswartlers,wellkedenkcrlktorcntcIforllloerd,(loor
hen bezct,beslormen wiltlen,bragten zi
j eene gevoelige ncderlaag toe enstrooptontet
+pO>'Y.

voor de poortcn van L eeutoara'elt. Uit weerwraak vernielden de Leeuwarllers na

I!t.
'(
.)
1l11.

..

beleg van twee dagen, de stinsTer #-orne, welke ztjonlangs verlatcn lzadt
'
len
die sedert door uzsszs AXAItT>:XA wedcr was opgebouwd. De Franelters tlaarentegen
verbrandden het huis van oERsoxzo usltl.
rzl-x te Tzum.en bezelten (le stiias van deu
overleden Tz
txo uEltvrAlz
s. Kortdaarna verrasten zi
j ontler bevelvan JkulcrllloTTlxo.
&,
hun Iloofdling, en HEssEI, MARTEXA in de morgenschemering Ila'
t-l.
ingett, docla be-

1 v. slormtlen hel sterke slot of blokhuis te vergeefs. Het stadje werd geplunt
lcrd en

d
logst-

.
Iylaant
l. de buiL nog dienzelfden avond naar Fralkeker gevoertl, dewi
gl daar wcinïg volk
gebleven was en m en een aanval der Groningers of Lceuwarders vreescle. Boxxu
z>'
sEs van Bol&lrard ,de vriend van Juw zowoEuw , was met eenige Groningerruiters
omgeltomene Xen verlaaalt, dat HzssEc AIARTEXA hcm l
aantlen en voelen aflkapte uit

wraak, dat hi
j vreemd.
e kncchten in lKeetergo gclaaald en tlen Schieringcrsveei
ltwaatls berokkend had. Onder de vele gevangencn was Enu nocw Es (ivlltuitAè
sozt

voornaamste, die lang op Sjaartlematoren in l
aechtcnis gehouden cn slecl
ats tegen
zwaar losgeld ontslagen wcrd. Om de strooptogten der Franekers te beletten, vcrsterkten de Groningers de bezetting in het klooster L'
idluln met vierhondertl m au uit
Leeltvarden. Joxoz EIIE l
aad intusscl
len den toren van Ilornwerd versterltt en roaftie
van daaruit op (1e bondgenocten der Groningers. Juw Joxosslzk, vzEltt AVAI-TA , (lc
Bolswarders en W ol'kumnael's belcgcrden cn tastten hem met geweld aan , doch wer-

v. tlen steedskloekmoedig afgeweerd,t0teindeli
jk szoEao BEIJMA rfzetmeer danhonclerd
it a rum , w zug
llkaand ruiters u
,//
z,,z cn witmarsum totzi
jn ontzetoprukte. Reeclswa,
Oozst.

rnen handgerneen geraakt, toen ook de Franelkers te voet en te paard aanlt3vamen en
cen hevig gevecht de overwinning behaalden , waardoor het bpleg terstond wcrd
opgebroken. Dertig mannen van zcw JowoExA waren gesneuveld en vcertig gevangen

genomen (1).
(1)v.Trfzcon,Ilist.r.F''z
-cd/.St.1.1)1.96 100. Gl'onitlgitel'Passie,1)1.114- 117. t
lcco
scz
tlttEwsls, b1. 309 312. s.IllswlxGà, Chron. d. Fr. Landen ,b1. 21. 'rBBO Exlqlltrs, Rer.f.-,
r?
'J.
Ilisl.Lib. XXX.VI.p.543 -545. wlxsculrs, E'
ltvon.r.yriesl.B.X.
I.bl.337 339. sclloTAxss,
I,
r. f-fïsf. B. Xl1. b1. 431, 432.
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Au3
z3
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kv
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0m den overmoed der Franelkers voor alti
jtl te fnuikcn en hen door geweld tot14
'82-

het bondgenoatschap te brcngenj zonden de Groningers eenc sterke kri
j.gsmagt en 1528

esehut naar Leeuwarden 9 waar op hun ontbod alle Velkoopersgezinde Hecrschappen
uit Ferwerderadeet en Oo&t- en Iïestdongeradeel met hunne onderhoorigen we1 155-.
Oogst-

gewapend vcrschenen. Onmidtlelli
jltwerd de sterke stinsvan DOEKE HETTESHEAIMEAIA lnanntl
te Berlilgugn belegerd. Er bevonden zich sleclztstwintig ofvi
jfen twintig uilgelezen 1496
Friesche kri
jgers op onderbevel van ALEV, den broeder van DOEKE,dic te Franeker
zich oplaield. Na eene allertlapperste verdediging en de uiterste krachtinspanning ;

nadatvele der belegeraàrsgesneuveld ofgewontlwaren en hetgeschutdevreesseli
jksle
verwoestingen hatlaangerigt, werd hethuiseintleli
jk slormentlerlaand ovcrweldigd,en 3 v.

de bezetting behalve ét
llerfktan naan , die door eene list ontsnapte , onbarmlaartig over dcma
,
au(!-

kling gejaagtl. ALEV had zich den vorigen nacht met drie knechten weggemaakt.
De hoogzwangere echtgenoote van noEltz UEMMEMA, eene vrouw van edele afkemsten
die de stins tot het laatste toe standvastig verdedigd had, werd als een man naar

Gronzngen gevoerd en in de boei
jen geworpen, in welken treurigen toestand zi
j van
tweelingen beviel. Deze doellooze daad van wreedheitl vervreemdde ten eenenmale
de laarten der Friezen van de Groningers,wier afkeer van elkander eeuwen geduurd
heeft. Tegen den zin der Leeuwarders wertl Hemmemastins, welke zi
j uit verbit-

tering wiltlen vernielen,doordeGroningerstot bedwinging dervi
jantlen bezet (1).
Ti
jdens hetbeleg was nEl:o JIOTTIwGA naarIlblland en Braband gercisd,om kri
jgsvollttewervcn (2). OpditberigLhadden de Groningersuitgestrooid, datdeFranekers niet alleen vreemde lknecllten in dienst namen $ maar zelfs ))de Hertogen van

Bourgondiè'en Sah&en trachtten over te halen,om Friealand ont
lerhetjuk tebrengen,dewi
jlzi
j uitparti
jhaatliever hun vaderland aan uitheemsche Heeren wildenverraden en zelve slaven worden, dan methunne lant
lgenooten in even goeden staatin

vri
jheitlte leven. Mreshalve men bj openbare geschriften allen, die laetwelmeenden
metde vri
jheid en welvaartdesvaderlands,bovenalde SneekersenEpEzoxoExA,vermaande,dezen verderfeli
jlten lieden tegenstand te bieden.'' JAllcnHOTTIXGA, Hoofdling van Franeker , de Raad en de gemeente dier stad verspreidden a1s voorstan-

dersvan de vri
jheid, daarop in de omstreken, bovenal in Zevenmolden, brieven
methct opschrift:Jan alle,W : lt'
un vaderland lï://l:isdx ,cn van dezen inhoud;
))Vrienden!niemand uwcris hetonbekend,dat wi
j dikwi
jls overecnkomsten en ver(1)v. TuABoa, Ilist. r. lz
'
l'iek
nl. St. 1. bl. 100-102. GroninglterPassie, 1
)1.118. ecco
Rxltl-Ewsls, 1:1. 312- 314. rnBo Exxlcs,R er. Fris.S ùf.Lib. XXXVI.p.5(5, 540. m xslxltls,
Chron.r.k'riesl. 1).XI.b1.339,340. scllorwwrg,Fr..
/f?df.B.X11.L1.432,433.

(2)v.TgzBou,Ilist.r.f'
riesl.St.1.bl.102.
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ALGEMEENE GESCHJEDENIS

1482-- dragen met do Groningers aangegaan hebben . Maar ouze goede wil tot Trade heeft
1528
altjd cene sleet uitkornst gehad , dewiji vat den amen dag door alien was besloten , door hen weder den volgenden dag kwalijk uitgelegd en voor ons tot slavernij
gekeerd werd Zij hebben van ons eons schatting ver boven ons vermogen afge~isclit,
terwiji vij tot eene billijke opbrengst bereid waren . Zij zijn et op nit , ens van vrije
lieden tot slaven to ma ken , hetgeen voor ons en voor bet gehcele yolk onverdragelijk
is INti strooijen zij uit en pogen ii diets t,, ma ken , dat uio IIOTTTGA en \VJ arbeiden , om uitheernscho Yorsten in ho t land to brengen tot onderdrnkking der vrijheid ;
dii is geheel onwaar . Alles wet wij tegen hen verrigten , verrigten wij ti oor de vrijheid , en verzekeren u plegtig , dat van onzentwege niemand in Friesland zal komen,
welke (ler vrijheid geweld aandoet . Deze 1Ster is gelijk aan lien , door welken zij u
onlangs misleid hebben en vaaruit moorden en andere rampen , (lie wij ons no's tet
harteleed herinneren , zjn voortgevloeid , toen die trouwloozen in den tijd , dat gj
he t meeste hulp behoefdet , ii schandelijk verlaten hebben . Gij moet er halve de
zaak wel overwegen en do dwaling nit op u laden , dat gij ons , die alleen bedoelen , dat gj zoo wel als wij de 'rijheid onzer voorouderen moogt genieten , erin
zoudt verhinderen . God die u en ons waarlijk vrij viI maken , is getuige , dat wij
do waarheid zeggen ." Geteekend Franeker den acht en twintigsten van Oogstmaand
Zoo poogde elke aanhang , onder voorwendsel van do vrijheid en onafliankelijkheid
des vaderlands to beschermen , den anderen , vien men onderdrukking to last legde,
to vertierven ; en van bier, dat het gemeen niet wist, aan wien zich to houden (1) .
Do Bolswarders en W1 orkurnmers , bet oor leenende aan do vermaning der Groningels , sloegen ten twee demale bet beleg voor Beijmahuis to Pingjum en bescboen
bet geweldig , maar do dappero bezetting maakte hunne aanvallen vruchteloos . Zij
loden zclfs cone gevoolige nederlaag in eon gevecht met do Franekers , welke onder
HESSEL MAR TENA en rn
AYLVA tot ontzet van hot Iiuis war en opgerukt . Hon
16 v . bevel van
iIerf'st- derd vjftig burgers van JJol$ward, waaronder zeventig van do aanzienljjksten , sneu
maand
1498 velden, velen werden gevangen gcnomen , en do overigen met uw JONGEMA on TJERK
VALTA redden zich to naauwernood door do vlugt . Be Franekers trokken zegepralend met don buit en do krijgsgevangenen huiswaarts , to en zij tusschen .dchiurn
en Frave ker door auw JO1'GEMA , die zich bij do Groningers en Leenwarders to
Lidlum om hulp vorvoegd had , mot eene stet
eon scherp govocbt namon zij met achtorlating van hot veroverde geschut en eige
dor krijgsgoven geven , deels near Franeker , eels near Hottingaliuis to Womrnel8 do
'aft ium , waar
vlugt . Hun vaandrig word met tsvee of drie man uit de kerk to

(1)

tBBO EMiltS,

Rr.

Pj'is. lust . Lib . XXXVI . p . 548.

SCllOTAYtS,

~
hi . •4 33 .
Fr . ]liU . B . XII

n E S V ADE Tl L A N D S8
hij zieh verborgen had , gehaald en doodgeslagen.
genooten staken toen velc

huizen to

Juw

47 t

en zUne

JONGEl\L\.

bond- 1482-

Pingfmn, Arnm, Wommels , Kubaard en 1528

andere dorpen , welke het mct de Fraackers cn de

hielden , in brand ,

IIOTTINGA'S

Ludingakerk werd door (1e
Groningers bezet , om den Franokers den toevoer uit lIarlingen af te snijden;

roofden

het

vee

maar dit was

CD

zünden het nnar Groningen.

vruchteloos , want in weerwil van het Groninger verbünd en verhod ,

yoorzag hun Sneek, waar zij alqjd konden komon , van mondbehoeften.

Nu ricpeu

de Grüningers de ingezctenen van Zevemooiden te ,vapcn, om hen in het bedwingen
van

Francher te ondersteunen; doch de Zevenwclrlers , wien het niet vergelen was ,

<lat do Groningers hen . in het beleg cn den slag van Slooten aan hun lot hadden

overgelaten, en welke daarenbovcn door den brief van JARlen

HOTTJNGA

tegen hen hadden opgevat, kwarnen niet op.

FEIKE GEERTS,

Middeler'wijI verraste

arg,vaan

een
landman wicns woning de Groningers verbrand hadden, den slotvoogd van Harlingen
REINE ""VIEIl op den ,veg naar Leemoarden en bragt hern na een woedend tweegevecht
te Franeker , alwaar WIEL kort daarna aan zijne wenden overleed (1)
0

GOSLIK JONGEMA

en

HERO HOTTINGA,

brandende van verlangen om hunne tcgenpartij

ten val te brcngen, ofschoon dit ook met den ondcrgung van 's lands yrijheid en onaf-

hankeljjkhoid mogt grpaard gaan , hadden zieh weder naar Holland begeven, om
van IIertog

ALnaECliT

hulp

te

erlangen.

De sluwe Vorst zieh af'kcerig veinzende van

hetgeen hij vurig wenschte , en zorgvuldig zijnc bedoelingen en aanslagen verherverzcek van de hand; hij toch was vermoeid van den

genele, wees aanvankelijk

hUH

krtig

Toen echter

en haakte naar rust,

JONGE:\IA

en

IIOTTINGA,

door dit weigeren nog

driftiger ge,vorden, hem verklaarden , dat Friesland bij den tegen,voordigen staat van
zaken niet langer zender opperhoofd in stand kon blijven en dat het hun, wanncer
zij in het hezit hunner goederen hersteld waren , niet moeijelijk
oppergebied in

hauden te spelen , gaf hij hun ecnige hoop,

ZOll

vallen , hem het

En als hij cindelijk

oordeelde, dat de tijd om zijne wensehen te verwezenlijken genaderd was , werd de

Overste

FOX,

welke het land en volk kende, met achthonderd oude , welgeoefende

krijgers, eenen geheimen last en de heide Friesehe IIoofdlingen naar Friesland gezünden.

Zij stapten te Znrich in Wonseradeel tusschen lJlakkun~ en Harlingen 3 v.

aan wal , cn verbonden zieh ondcr cede noch te eten noch te drinken v66r zij Bols-

ward, den zeteI hunner vijanden in Westergo , vermeesterd hadden.
waren uit Lidlum, Ludingakerk en Rarlingen getrok]icn, om

(1) v.

hUB

het landen te

THABOR, Bist. ",. J7r'icsl. St. I. h1. 103-106. occo SCARLENSIS, hl. 314, 315. FBBO
Rer. Fris. llist. Lih. XXXVI. p. 547. 'VINSEMIUS, Chron. 1'. Priesl. B. XI. hI. 340.
SCHOTANUS , PI'. Hist. ll. XII. bl. 4,34.

E~DHUS,

:i~~d

De Groningers 1496

1482- beletten, maar toen zi
jde schepelingen moedig op hen zagen aankomen,namen zi
j,
1528 ofschoon tweeduizend man zo0 ruiters a1s voetknechten sterk, overhaast de A'lugt,huu
geschut en eene kleine bezetting op het blokhuiste Rarlingen achterlatentle. Dc
Franekers en vcrscheitlen boeren uit den omtrek vervolgden hen tot Leettzrarden ,

waar men de vlugtenden naauweli
jks wilde binnenlaten, en sloegen eenige van de
achteraaukomentlen dood. Tegen den avond lkwamen rox , GosxalK zoxGEMz
k en HEho

HOTTTIG: met hun kri
jgsvolk te Franeker en trokken nog dienzelfden nachtmetde
blzrgers en vele Sclzieringer Hoofdlingcn naarB oletrard. ln den morgenstontltussehen
, v.
4

vi
jf en zcs tlren tastten zl
j de stad aan, wellke na wakkeren tegenstantlvermeesterd

ïvi
jn- 1 Twaalfburgerswaren gesneuveld en velen, ontler welke zuAv Joxosxw, 'rzEltw
lnaantl wert.

1496 w.
&LTA en SIJBRA/O ltooaoA gevangen geraakt. Jvw JowoExA bood hetkri
jgsvelk zeshondertlgoudguldensaan,indien men hem wegwilde helpen;maar GostzK,zi
jn neef,
en EP:,
: Avzzvâ., aan welke hi
j was verraden, haalt
lcn hem uit zi
jne schtlilplaatseïz
bragten dicn dapperen,maar stouten en onverzoenli
jlten llooftlling om lletleven,wiens
hecrschzucht en hardneklkigheid z0o vele rampen over hetvaderlantlvcrspreid haddcn.
))Hi
jwastlebrug geweest,overwellke zoowelde Groningers als Hertog AI-BRECIIT van
Saksetè in Frl-esland gekomen zjn-'' GosLxK bleef hem in woede, bloedt
lorsten

lAarti
jzucht niets schuldig. Hi
j bnod het kri
jgsvollk doch te vergccfs tweehonderd
goudguldens aan, om ook TJEaK NVALTA het leven te benemen. Op zi
jn bevelen
dat van uzr.o uoe
rrlxoA werden de burgers geplunderd. ))Beide uit de stetlen en

omlanden'' zegteen li
jdgenoot, ))kwamen tlageli
jkslieden in de stat
l, welke de geroofde goetleren kochten en wegvoerden, even alsof het marktdag geweest was. De
burgers die nog eenig vermogen hadden , moesten hunne onroerende eigendommen
inkoopen,well
ke ant
lers afgebroken of verbrant
l werclen.'' Zoodra Bol&ward was in-

genomen, verlieten de GroningersHemmemahuiste Berlikètm ,hetwelk onmiddelll
jk
door ooEltE UEMMZMA weder bezet werd. lnmiddels hadden Gosrlx zoxgEnxw en IIEKO *
uor
t'
rlxoA met de Franekers en de omliggende dorpelingen van Arum ,Pzngjum en
W ztm areum het blolthtzis te Ilarlzngen , na eene vergeefsche poging het stormenderhand te bemagtigen , van alle kanlen ingesloten. Elf gewapende koggen van GroAO g:?) tot ontzet gezonden , werden door de belcgeraars afgeweerd en lteerden on-

verrigterzaketerug. Na een langdurig beleg moestde bezetting zich, behoudensll
jf
en goed overgeven. Fox nam met zi
jn volk bezit van de sterkte cn bleef ertet
overlastvan bontlgcnooten en vi
janden,zoolang hetlkrjgsloon nietwasafbetaald (1).
(1)v.TszJ)oR,Ilist.m.rriesl.St.1.b1.106- 108. GroninglterPassie,b1.119- 121. occo
srautExsls, bl.315, 316. s. BEwIXGZ, Chron. d. Fk.Land. bl.22. rsso Exxlrs, Rer.Frf..
H ist.Lib.XXXVI.p.547 549. wlwsExlrs, 6'
/lro'?
..r.friesl.B.Xl.bl.341,342. scupTzwrs,
Fr. Ilist.B.XII.b1.435,436.

V A D E R t A N D S.
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De Sneelkers door den voorspoed der Sclaieringers aangemoedigd, staken het hoofd 1482weder op en gaven den vollen loop aan hun ingekankertlen haat tegen de Groningers. 1528
Ondersteund door hunce omlanders, sloegen

zi
j hetbeleg voor de stins van waTsz
uz
khzxxxx nabi
j Slootevt,waar cozh'
r vAx BREMEw hetbevelvoerde, die zich terstond
ondcr behoud van l
i
jfen goedovergaf. Daarop werd hetsterlteblokhuisteTakozç
jl
hevig uit hun zwaar geschut beschoten , m aar niet bemagtigd dan toen de geweldigm

Zolfslag der zee, welke bi
j eenen storm door de di
jken wasgebroken,hetreeds zeer
h schadigd gebouw van boven tot beneden scheurde. De bezetting vlugtte naar d4
fflzizlp r en liet de gevangenen achter, die terstond in vri
jheid werden gesteld.
Het huis werd tot den grond geslecht. W eetergo was nu voor alt
t
jd van de heerschappi
j en hetbondgenootschap derGroningers ontslagen. De Schieringergezinde eteden en Heerschappen b:willigden in eene zware schatting, wellke door GosLlK zolGlcA
over tlat gewest t0t afbetaling der vreemde knechten was uitgeschreven , m aar niet
overal met denzelfden gneden wil werd opgebragt. En daarzi
j niettoereiltende was,
vulde oosxalK het te kort aan met gouden en zilveren vaatwerk uitdekerken van B ole-

vllrd en van eenige dorpen. Hetkri
jgsvolk verlrok om hetmidden van W intermaand
over Rrorkum naar Holland . TzEhx w ALTA en slzsRAwn RooRbA gevangen m et zich

voerende. Beide werden eerlang tegen een aanzienli
jk losgeldgeslaakt;wALTAvestigde
zich vooreerstte Zmol,doch RooztnA keerde dadeli
jk in Frzet-land terug. Het blokhuis te Karlingen , door de Groningers opgeworpen , werd onder den xoetgehaald eu
het geschut naar Franeker overgebragt. Geheel W eetergo was verheugd over dex

dubbelebevri
jding,doorde hoop op eene betere toekomst. Maar ditjaar van geweld,
oproer en kri
jg eindigde niet zonder meer bloedvergieten. Op Oadejaarsdag vermoordden de inwoners van Groum te lrnsum pcht burgers van Leeuwarden , uit
wraak , dat de Leeuwarders w xzBz zAhxcus JELKAMA, Heerschap te Groum , op he,
t

lkcrkhof aldaar hadden omgebragt(1).
Tot handhaving der goede tucht, van het regt en der eensgezindheid, sloten de

steden, Geesteli
jlken en Edelen van kKe&tergo te Sneek eene overeenkomst, waarbi
j 11v.

Loqwmen ont
ler anderen bepaalde, dat den vlugtelingen en ballingen geoorloofd werd terug ma
anl
te keeren, om ongemoeid in l
aetbezit hunner goederen te treden. W ie zonder toe- 1497

stemming der bontlgenooten vreemd kri
jgsvolk in hetlandbragt,zouli
jfengoetlverbeuren. Het sluiten van een verbond met uitheemschen , buiten goedkeuring van geheel
W eetergo, was verboden en duizend gulden boete werd vastgesteld op hem ., welke

tegen een anderoorlog voerde. Ellt zoo wereldll
jk a1sgeesteli
jk persoon had hetvri
je
(1)v.TIIZBI)R,Hist.z
?
J.rriesl.St.1.bl.108,109. occo scAntExsls,b1.316- 318.UBBOEMxlrs,
ller. Fris.H ist. Lib. XXXVI.p. 549, 550. wllszMlrs Cltt'on.w.Friesl.B.XI.bl.342, scllo.
e
rzyns, Fr. Ilist.B. XIl.b1.436.
11 DEEL. 3 S'
rtrx.
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1482- gebruik zi
jner goederen, en wiehem hierin wilde verhintleren,wertl tot hondert
lgul1528

.
)
t
len boete verwezen.Elk deelvan FKetutergo m oest eenen Geestellke , een Hcerse)ap ,
en twee uit de gcmeente kiezen , om alle zalken ten oorbaar cn voortleelvan hetLanc
l
te beschikken. Verder werden eenige bepalingen gemaakttotwaarborg der algemeene

ieala'ld bl
jna dit
vri
jheid en Areiligheid (1). Uitkrachtvan tlit verbond gennot Fr'
gehcele jaar doorrustet1vrede. De vreugtle over tle bevrijtling van vreemtle heerschappi
j werd vcrhoogd door de terugkomst van rouuz 1IAhlwxAtz
k, wellte met
behtàlp van dcn Sneeker burger zAx It.&xxEKEN uitzjne gevangenis te Groningen
ontsnapt Avas. Xetgrooteecrbewi
jzingen en ont
lerdeharteli
jlkste bli
jdscllapsbetuigingen
jne ontvlugting verzwaarde het lotdertwee
werd hi
j te Sneek ontvangen. Xaar zi
andere gijzelaars,die nu zoo veelte naauwerbewaalkten nietontslagen werden,dan
nadatLouw ooxrxtweeduizend gout
lgulden uitgekeerd,en svl'sE uAxlxxuAeenegeli
jke
som totlosprjsbelooft
l had (2).
#

-ealaltd geOndertusschen waren g'ezanten van llertog AI-BRECUT van Sakeettin Frt

komen ,om de gezindheid des volksjegcnshuunen meester te polsen,wiens aanzoelk
bi
jMAXIMILIAAN,om methet bewind over datgewest bckleed te worden , gunstig was
opgcnomen. Op eene vergadering der steden , lleerschappen en gemccne Landen van

Iizeatergo te Franeker hadtlen zi
j 'sKeizcrswelbehagcn voorgestc-ltl naaarbcvonden,
f
Jatde Friezcn niet gcnegen warcn hunne voorregtcn cn vri
jheden af te staan en ziclz
onder vreemtle Heeren le stellen. ALBRECIIT bcsloot tnen twee duizentl man t:t
onderwerping van r'
f'eatergo te zenden; tloch op de verlklarïng van GosLllt JoxoExx en
usao uo'
zTlxow , die in het geheim met hem zarnenspanden ,dat deze magtthans niet

toereilkende zou zi
jn en de gemoet
leren te opgewontlen waren,om zi
jn opzetuilte
voeren,zag hi
j er van af in dc hoop door listte verwcrvcn, wat hi
j met gcweld
nietverkri
jgen konde,ofschoon GraafEozAuo vanOoat-lh-l
-eq
vland hem zi
jnen bi
jstand
laad toegezegd. Wiet alleen de Friezen , maar ook de Groningers waren bezorgtl voor
dc plannen van den sluwen en hcerschzuchligen llertog. Teregtbegrepen cenige echt
vaderlandseh gezinde mannen , dat cendragt l
'lct eenîge bollvcrk was tegen uitheemsch

/a in 3lenalduntadeel, op well
ke
geAveld, en bewerktcn ecne bi
jeenkomslte Dront.ùXen
v
cr
bont
l
z
i
c
lz
alle verschillen voordcn ti
jd van vi
jfmaantlen werden bijgelegd.
teveus plegtig , elkantler met alle krachten tot afwering van vreemde Ifeercn cn

buitenlandsch ltri
jgsvolk te ondersleuncn. De Leeuwardersvernicuwden naderhand te
D einum ,en daarop nog eensteRauwerd tlit besluiten beloofden onder handtasting,

(1) c/lcrfer/?.t,.Triesl.D.1.bl.770.
(2)v.TIIAI
SI)R)Hist. m. L'
h-iesl.St.1.1)1.10t?. Vgl.b1.9i. occo scwktEwsls,b1.32!,.322.
vvnllsxxlrs, Re1-. Fris. Ilist.Lib. X XXVI. p.550. scuoTz
txrs, F2-. e zdf. B. X11.la1.437, 438.
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zich daaraan onvel
brekeli
jk te houtlcn. De binnenlandsche rustbleefevenwelnict11
45
828
lden N'ele brandsliclltingen en moorden
ongesteord. ln Oontergo en W eatergo hat
plaats, zontler dat men (le tladers ontdelkken lkon; en in Zerenwolden drong eene

21 v.

1nlunflerende bende onbekend kri
jgsvolk,die cchter eerlang doorde zamengescllolen prilëboercn uiteengel.aagd en gedeelteli
l.k tlootlgeslagen wertj(j).
t
je4r:
m.
:
,
Herlog ALBRECUT bleef inmiddels nietin gebrel
kej het srnur der tweedragtin Ft-ies-

land op nicuw te doen ontvlammen, om langsdien weg zi
jn tloel te bereilken. Op
zi
jn geheinacn lastbeden vi
jftienhonderd afgcdankte knechten, welke te Ilarderwi
jk
lagen , TJERK w -kr-r-t en de andercn uitgewekenen van JForkum cn Bolnwal-d , die
aunne dienst aan , om hen wedcr in Frieeland te helpen ,
zich te Z'
trol ophielden , l
geen ander loon begeerentle, dan vri
g'en roof op hunne te enparli
j. W &LTA, onk-undig van den valstrilt en gestreeltl door het vooruitzigt eener wrcelle wraakoefe-

ning,nam den voorslag bereitlwillfg aan en vermaande hetkri
jgsvoll
kzich te haasten,
dewi
jlheti
jsde geschiktstegelegenheid verschafte,in Frg-esland te tlringen.Aanslonds
rukte een gedeelte dcor Ttrentc over Zmol, en het andere door île F :îzfzz,: orer
Kampen derwaarts op. Het gerucht hunner komsttoog hen vooruit. Twee Gronin-

ger zaakgelasligden te D eventer verwittigden hunnen meeslcrs, dats'reemflkri
jgsvolk
)n aanlogt was, hctwellk s'ermoetleli
jk tcgcn t1e Croningers
Lunnelaontlgenooten
ietsin den zin had. Dit wcrd ook dcor de regering van h-ampen bevestigd , en de
Raad van Gronl-ngen t0t waakzaamheid vermaand. Xaar toen mcn zeker wist, dat
I'JERX V-ALTA de aanvoerder was, sloeg men xlit berigt in den wind, daar llet nu
alleen de Schieringers zou geldcn. Onder dit voorgeven was (1an oolk reeds dit
.

volk ongestoortl

zonder iemand tc moei
jen door Zevenwolden t0t Slooten 3 v.

'j om 1lunne vcst0 VPbrO-SPF
OV'genatlerd. Docll llier hadden de voorzigtige burgers het iJ
kejm
.
kcn , en weigertlen aan de verdaclzle gasten den toegapg. ln tle stad was nouw E 1498
HAItlwxM.
&, wien (1e vreemde bcvelhebbers overrecdden , zich mct hen naarIJl&t le
Lnegevcn , om overeenige zaken tot nut van W estergo te raadplegen en tot waarllorg,

dathem geen leed zou gcschiedcn, zonden zi
j den llopman xoxlEl-ls BltoElturlzEy
a1sgi
jzelaarnaarSlooten (2).
Op dat oogenblik waren zvw DEKAMA , Eol! zoxtiExx, EPE ATLVA, szoEnp BEIzM&.

cn t1c meestc overige Schieringer Hecrschappcn te Sneek bi
jecn,om te overleggen,
(1)ncco sctnrEwsls,b1.318-321,322. E.B>1
wTwGA,Hist.r.Oost-Friesl.b1.390. t'
BaoExxlcs
R er.Fris. 11z:/.Lib.XXVVII.p. 550 ,551. wlxsEqïlrs, Cltron. r. l'
z
rriesl.B.Xll.b1.345,346.
sccorzxrs, Fr.Iliat.B. XlI.b1. 438.

(2)occo scwarExsls, bl. 322,323. rBBo >:MMIUS,Aer.Fris.#ïdl.Lib.XXXYII.p.551,552.
wlxscxlrs,Citron.r.k'riesl.1).Xll.b1.346,347. sclfoTAsrs,Fr.Iliat.B-XlI.b1.438,439.
60 +
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1482- hoe zich tegen de uitheemsche knechten te getlragen. In denIlachtzonden hun debe1,528

velhebbersbouwz uxalsxMx met verzoek, het krjgsvolk den ongehinderden togt
door W eetergo tegen tle Leeuwarders,Groningers en hunne bondgenooten te vergunnen.,en voorts drie ofvier'burgers naarIJl&t te zenden ,om hun besluit daaromtrent
te kennen te geven. Bouxz XIASI>XMA vaardigde hierop met algbmeen overleg ,Heer
w oL,Pastoorte R oordahuzzen ,enELIXK oosLlxs, Schepen van Sneek , tlerwaartsaf.

Na lange woordenwisseling kwam men overeen, dat den volgenden dag vierofvi
jf
Hoplieden op eene bepaalde plaats voor S'
neek ,metBopKz IlxalwxMx in een mondgesprek zouden treden. Hetverzoek om doortogt werd toen herhaald en'tevens be-

tuigd,datdevreemdekri
jgsbentlen slechtsin schi
jn gekomen waren, om wAL'
I'A te
S1
1
v
.
he
l
pe
n
;
d
a
t
z
j
v
a
n
de
W
e
s
t
e
r
g
o
ë
r
s
g
e
e
ne
n
p
e
n
n
i
ng
be
g
e
e
r
de
n
,
ma
a
r
d
o
o
r
He
rtog
prokkelm.XAREI-van Gelregezonden waren,om openli
jk tegcn deGroningersen hunnebontlge-

1'
498 nooten o0rIog te voeren , zoo als.men uit brieven van dien Vorst lkonde aantooncn.
BoKxz uxsxlxxx.antwoordde, dat hi
j en de andere Heerschappen te Sneek vergaderd besloten hadden , zich aan hetverbond voor weinige dagen m et Oontergo gesloten , onverwriktte houden en allen buitenlandschen Heeren en knechten weêrstand
t'
: bietlen. Verstoord lteërden de Hoplieden naar lJl&t terug. Zi
j waagden hetechter niet Sneek aan te tasten , alwaar drie duizend gewapende landliet
len zich bi
j de
burgers gevoegd hadden ,maar trokken nog dienzelfden avond, onder hetplegen van

vele geweldenarjen op denweg,in Bolsmard (1).
De Sneelters waren ongetwi
jfeld magtig genoeg geweest,hen inIIl&t met hoop op
eenen goeden uitslag,te overvallen en hun den verderen togt te beletten.XaarBoKKu
ukaïxxxAen deSchieringerHeerschappen gevoelden zicl
z ongcnegen , en werden hiqrin
door GosyulK zoloEMi en IIEROnOTTI>GA vefsterkt, om zonder hulp van Oo&tergo tegen
hen op te trekl
ken. Zoodra de vreemdo knechten in hetland geltomen waren ,hadden

zi
j de hulp der Leeuwarders, overeenkomstig het onlangsgesloten verdrag, ingeroepen , maar door den invloed der Groningers, welke in w xLTA's togt slechts de
strafder Schieringers zagen , een weigerend antwoord ontvangen, hetwelk niet vrien-

deli
jk inSneek wasopgenomen. Xen zond thans wederE1>E JoxoEMA af,om de Leeuwarders en Groningers tot het nakomen hunner belofte ernstig aan te sporen. Hi
j
kreeg tot bescheid, dat ))het kri
jgsvolk te Bolskrard voor geen stuiver schade
in Oo&tergo zou aanrigten ; dat men niet tegen hen wilde optreklten , die alleen
gekomen waren , om de ongelukkige ballingen te herstellen en degenen te tuchtigen ,

(1)v.Tgznoa, Ilistir.Frz
-edl. St.II. b1.125. occo sczctnsxs, bl. 323,324. rBBo Ellsïrs',
lîtr.Frh. S ïdf.
' Lib. XX-KVII.*p. 552. wlxsxxltTs-, Ckron. m. lh-iesl. B. XlI.b1, 347. :cuo-.
malvs, Fr.N ?
,
df..B. X.
lI..bl..439.
.

D E S V AD ER LI N D S.
welke onlangs Juw zoxoExx en Bol
txE zxlEs vermoord en nu, onder A'oorwendsel van 1482de vri
l'heid voor te staan , het vaderland aan een vreemden Vorst verkocht hadden. 1528
.

svatdeHoplieden tegen BOKKE nAltlxxxx gezegd hadden,wasslechtseene kri
jgslist,
om de Schieringers te misleitlen. Zj vermaanden tevensdiegenen van de vergaderden te Sneek,welke geene vt
qanden der ballingen wilden zi
jn, weder naar huis
terug te keerenl,wantzt
j waren nietge
zind,zoo lang de noodzakeli
jkheitler hen niet
.

t0e dwong , het zwaard tegen deze kri
ggslieden te trekken , ofeen voet buiten hunne

huizen te zetten.'' Vo1 spi
jt en droefheid verliet hen JoxoEx.k met de woorden;
))lk bespeurhetellendig l0tvan mi
jn ongelukkig vatlerland;ik voorzie den èndergang
dervri
jheid doordewoedederparti
jschap en heerschzucht,maarkan hetnietbeteren.''
Smart, vrees en moedeloosheid vervulden de gemoederen in Sneek op dit berigt, en
allen keerden wanhopend naar hunne haardsteden terug. Sommigen melden, dat de

Groningers in hetgeheim het vreemde kri
jgsvolk betaalden,om Wen'tergo le verderven in de hoop , dat dit gewest zich uit radeloosheid in hlm ne armen zou,

werpen (1).
Hoe dit zi
j, daags nadat hetkri
jgsvolk te Bolemard gekomen was,werd de onderbevelhebller AORIAAX vax OER w lzcK met driehontlerd man en de ballingen naar

Workutn gezonden, welke er de huizen hunner tegenpartt
j plunderden en verwoestten. De teerling wa nu geworpen,en Ive&tergo weldra een sctlrikkeli
jl
k tooneelvan alde i
jsseli
jkheden desoorlogs en van den parti
jhaat. De benden in Boleuwrd, spaartlen vrienden noclz vi
janden,kerken noch gewi
jde plaatsen, en waren
tIe geeselder weerlooze landlieden,hen gevangen nemende,pi
jnigende en vermoortlende naar het hun goed dacht. Na het plunderen en verbranden van eenige wonin-

gen te Arum en Wltmarsum ,beprocfden zi
jin de morgenschemering Sneek te ver. 18 v*rokrassen,maar de burgeri
j wasop bare hoede en de aanvallerstrokken af,onderweg Y
kelm.

verscheiden boerenhuizen te Ilshrech,
tum eD elders verbrandende. Te Folagara 1498.
zochten eenige lant
llieden eene sclauilplaats in de kerk, maar het kri
jgsvolk stak
de deur in brantl en l'
loog cr binnen. Een oud man , die voor den priesterknielend lag te bidtlen, werd doodgeslagen ; de overigen vlugtten op den toren. Xen
dwong den priester llet Hoogwaatdige uit de lkerlk te dragen , en sleepte zelf de
beelvlen naar buiten. Hierop werd het gebouw in branll gestoken ; zes mannen 4'erbrandtlen in den toren , vier vielen er boven uit, twee of drie werden op het
kerkhof s'an kantgemaakt, en twee ontkwamen. De vreemde knechten , trokl
ten 24v.
Sprok-

kort daarna wederuit Bolemard, en legden roovende en moordende bi
j de hon- ltelm-.
(1)occo scwatExels, b1.324,.325. rssoxxxlvs,Ac?..Fris.Ilist.Lib.XX.X.
VI'
I.p.552 55*
wlzsEslcs, Cltron.r.rriesl.B.XI1.b1..347,318. sclorzwt;
s,Fr.,H ist.B.XII.lal.440..
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1482- tlerd woninaen en stinzen in dcn omtrek van Fl-aneker in de ascla. De stins van
1528
.
.
scnsr
u'
rs xzlxrcKe
txx werd bi
J verdrag gewonnen en met vi
gftig man bezet. Xen veroverde voorts (le huizen van ItlppEho EELSXA te P l-eterqvhl:erum , van SEERP IIOTTINGA te
Sezbierum cn van plzus nA.
zlt1
).
: te Oosterhl-erègm cn voertle de eigenaars methunne
gocdercn naar Bolsulard. Doch een hoop baeren ontnam den roovers een groot ge-

deelte van den buit,en sloeg wel vi
jffig man van hen dood.lnmidtlelszond (1eOverste
Fox op last van AI-BRECUT van Saksen , drielzonderd gewapentlen uitHolland naar
Franeker tot hulp der Schieringers; de Hertog onderstcunde alzoo beiv
'
le aanhangen

metzjn folk,om hen wederzi
jtlskraclltelooste malken cn den een doorden ander te
verderven.Naderl
aand kwamennogzeshontlerd manonderbevelvanBouoEw xzx vAx LEIJDEX
ten belaoevc der Scl
zieringerste Sneek. DeFranekers bezetten aanstontlsLudl
'ngakerk
matdcnieuweknechten,om destrooperi
jenderBolswarders te beteugelen.svzkLTx's velk
trok op tlitberigtin den nachtuit, en lastte met den dageraadhetkloolter geweldigaan.

Ofschoon de bezetting zich dapper verdedigde, waarbi
j wederzi
jdsvelen sneus,eldcn,
drongen debelcgeraars,dcwi
jlde graclaten droog waren,naar binnen ennamenbi
j dc
tweehontlertl man gevangen; doclz de bcvelhellber wist zich te vcrbergen en ltwanz

latcr behoutleninFraneker. Op den tcruglogtnaarBolaîoard,beslormdenzi
jdesterlke
Taniastias bi
jPinyjum ,waar vele van (1cri
jkste bocren gevlllgt warcn cndichcn zoo
gcweltlig met.steenen begroetten, dat zi
j moesten afhouclen. lletgeluktc hun cchtcr
laetgebouw in brand te kri
jgen, en doof voor hetsmecl
tcn derongeluklkigen om gcnadc, lietcn zi
j allen met hethuisverbranden. Om hen totontferming tebewcgen,
hadtlen de belegertlen hunnc kinderen tnethun goud en zilver om hetli
jfgebonden,
door micldelvan touwen laten afzakkcn ; dc lkleinooden waren door (le woestelingcn
genomen, doch de ltinderen aan hun lot overgelaten.ULBET de bevelheb'ber wasdoodgesclloten ; en eenige anderen , die om zich teredtlcn naarbencden waren gesprongen,
had mcn in t1e spiesen opgevangcn en van kant gemaaltt. Eene bentle lctgfle lkort

daarna te Folsgara, uit wraak tlatzj voor de slinsvan BoKxz IoEsSZA.
&RIIEMA het
tl gestooten lzad, eenige woningen aan l
tolen en voegde zich toen weder bj den
17 v. honf
Lente-groaten hoop te Bolsward , waar oolt de bezetting van het huis te Seœbierltm ,

lnl
tand.

14t,
8 lletwelltmen aan de vlammen had geofferd,zich vereenigde (1).
Des anderen daags vcrtoonde zich cene grool,
e ltri
jgsmagt te voet en

Paartl
'

voor Sneek ,maar waagde het niet de welversterkte en welbezette stad aan tevallen.
Tcgen tlen avontl trokken eenigen naarIllat, en de overigen vernaclatlen in hetlklpos-

(1)v.TIIABOR, Ilist. r. Kriesl.St.11.b1. 126, 127. occo sclntExsls, b1.325 327. r:no
Exxlrsj Aer. Ft'i&. Hist. Lib. XXX V11. p.554. wrNscMlrs, Chron. r. Trîesl. 11. Xll.b1.349.
scuoTz
txus, Fr. Il'
isl. B.Xll.b1.441.
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ter Ilospitaal, een vierendeel uurs van Sneek. ln de stad llield men den geheelen 1482-

naehtdoorgoedewachtentrok, brandende &an verlangen om metden vi
jand Land-

1528

gemeen te worden, tles morgens vroeg tegen hem op , tloodde en wondde eenige van
zi
jn volk,en nootlzaalkte hem op te breken. Na het verbranden van een aanlalllui-

zen te Loynga in Goutum ,waarbi
j vi
*jf manschappen door de dorpclingen werden
doot
lgcslagen,keertle lai
j in Bolemard terug. De Sneekers slroopten zoo te land
als te water in de omstrekcn dier stad en van W orkttm , sloegen dootl wie in

hunnelaantlen viel, en namen vi
jf scllepen met krijgsvoorraad,van vellte tvee
ontsnapten. De vi
jand bleefhun niets schuldig. Dilkwerf s'
iel hi
j,maar niet a1ti
jtl ongestraften zonder verlies van volk, geli
jk onder anderen te Turgwert, in
de nabtzrige dorpen. Berlikum werd met de omliggende buurtschappen uitgeroofd, grootendeels in de asch gelegd, en M enaldumadeel drukkend gebrand-

schat. Tzsalc NVALTA plunderde en verwoestte JFommele, terwi
jl de bezetting van
JForkum in Gaaaterland rooftle en moordde,en Alakkum bi
jna geheel afbrandde. Het geteisterde JFeatergo was lot wanhoop gedreven, en Hertog ALBRECIIT

had zi
jn doel Lereil
kt. 'De Schieringers zonder eenig uitzigt op hulp uit 00.
vtergo, Zevenwolden
Gr/pv-pgezl, lkonden aan de uitlzeemsche Lenden , die
inmitldels tot vierdtzizend man waren xermeertlerd , gcencn genoegzamen weder-

stand bietlcn, en zagen llunnen onvcrmi
jtleli
jken ondergang te gcmoet. De
stedcn Slleek , Frazteker en Slootevt, BoltxE Izkxlwxnxz
k, JuAv IjERAMA, Eoo zol(Ilrxlz
k, zI'E A'
rlzva
t, szoEl
tn Bcluz
k cn anrlere Schieringer Hcerschappcn steeds

de mcening, tlat hct lkri
jgsvoll
k van AVAIZTA in geene belreltking slond met den
Hertog van Saksen 9 besloten na veel wilklken en Asregen , maar bbvenal op aandrang van oosxzlm zoxGEAlA en uEl:o lloTTlwcA, om aLBltEcn'
r tot H eer te lkie-

zen;hi
j toch waseen vermogeùtl,strl
jtlhaftig Vorst en laun, naar 11el scheen,niet
Ongenogon. BoliKE Hz
kazrgxxA , Gossllt zoxoExA, uEho IlovTlxoA, benovens BExvollt'
r
uzRous, Xr.AREXT GlzssEzt'
r en ltlswlt, Pastonrs te Franekeî., T'
irn& en Jlmom nlels,

met ecnige aanzienli
jlkc burgers van Sneek en Franeller boden, a1safgevaartligden
van JFestergo, den Herlog te i,ledemhlik. het bewind over tlat gewest aan, 21v.

vcrzoekend'e, hen 5ran h0tn3ooflB'illig kri
jgsvolk te verlossen cn tcgen elken vi
jantltc'fL
ent
ej
132a1.
1(.
besclzcrmen. AxzBhEcur
r veinsde aanvankeli
jk zich weder huiverig en wankelend,doch 1498
bclaofde eindeli
jlk,dat eenige zjner voornaamsteHeeren metde afgevaartligtlen zoutlen
vertreltken,om da voorwaarden van heerschallpj en gelanorzaamheid te regelen,.het
kri
jgsvolk tot den aftogttenoodzaken en allesteverrigten,wat de Schieringers oordeelen zouden,totllun eigen en zi
jn best te moeten geschieden. Dcs Herlogszaakgelasligden , de Ridtler en Raadslaeer AVILLEBRORB vAx scllorw EwBrnl , de Ridder
w xtLEAl uzkaavs wITTEPVP rox , opllerbevelhebber van het vaetvolk , en BER>ARB j

Mnrscu lkwamen metde Scl
aieringer afgeyaart
ligdcn en een hoop kri
jgsvolk te Sneek.Ql
'a,m.

480

14
82- Terslond traden z.i
j metde bevelhebbers der bentlen te Bolsmar
d in onderhanzeling
1528
.
en sloten ,na schi
lnbaar veelmoeite, am te verwerven wat zi
J met een oogwenk ver-

krijgen konden, een wapenstilstand voor eenige dagen. Yerder wilden zi
j nietgaan,
T4ôrdat met Ivestergo een A'olledig verdrag getroffen was, waartoe den lleerschappen
dezepuntenvan 'sHertogswege werdenvoorgesteld:1o.Verlof om driesterktenofsloten
in Friealand te stichten, waar en zoo sterk als de Vorst begeerde. 2*.de honderdste penning van alle inkomsten. 3o. van iedere ton bier vier Brabandsche stuivers, de twintig in een goudgulden. 4o. van alle runderen en paarden boven de

twee jaren oud, ecn goede oude Vlaamsche stuiver, van welke de dertig eenen
goudgulden maakten. 5*. van elk stuk Leidsch laken twee Brabandsche stuivers, en
van andere lakens, die slechter waren , een stuiver. 6>. het vergeven van alle pries-

terleenen. 1o.alle zwanenjagten. 8o.eene belasting op zuivel,rogge,zoutendergeli
jke, naar de bovengenoemde waren berekend.'' De Heerschappen,steden en andere
stemgeregtigden van W eatergo konden zich met dit voorstel, bovenal met het
eerste, zesde en zevende punt, niet vereenigen. Op geheimen last van rox ,
brandden ondcrtusschen de knechlen uit Bolsward te Hrom m ela drie en twintig

huizen en te Pingjum allesaf, watuitde vorige verwoestingen nog was overgebleven. W at men lziermede beoogde, wertl volkomen bereikt. De Heerschappen, geen
einde ziende van de rampen: stemden in alles toe, om slechts van deze vernielende
asten ontslagen
worden. De burgers en gemeente van Sneek in de St.Xartens-

kerk bl
jeengeroepen, bewilligden tlerhalve,dat de Hertog van Sakaen, mits door
3 xz
kxlxxtxAAx aangesteld,a1skeizerli
jk Stadhouder zou regeren,maar deeed,voorheen
tl1
ra
4s
9ll
8l.aan or'
ro vAx LAXGE> afgelegd, in krachtzou bli
jven. Op denzelfden voetwerd de
Ilertog den volgenden dag te Franeker aangcnomen. Ongeveer drie welten later
kwam AIZ
BREC'IT zelf te Sneek. ln eenen opdragtsbrief erkenden de hooge en lage

eesteli
jkheid van Westergo,GosrulK JONGEJIAyBOKKE HARINXMA, DOUWE SJAARDEMA y
uERo en zAltlcu Hor
rrxxoA , HEssEL MARTEXA, Burgemecsters, Schepenen cn Raad der

steden Sneek, knraneker, Bolemard, W orkum en Slooten hem en zi
jne erven of
nakomelingen t0t hunne wettige Erfheeren. Xogt hi
j hierin door den Keizerniet
bevestigd worden ,en alzoode opgedragen waardigheid niet aanvaarden ; of indien men

hem noch zi
jne erven en nakomelingen langer totHeer begeerde, zoo verpligtte men
zich,hun de gelden terug te ge4en, welke zi
j gedurende hun bewind totonderhoud
xan.hetkri
jgsvolk en ter herstelling van slcden,sterlkten en sloten ofanderzinsten
natte van het lantl betaald hadden ; vôör dit vercffend was, zou men hen niel mogen
afstellen , of eenen anderen Heer kiezen. Alle steden , sterkten , sloten en plekken
zouden voor hen of hunne stadlaoutlers openstaan , om er naar goeddunken metle te
handelen , buiten schade evenwel :an elks eigentlom en renten. Het was hun tevens

rergund, waar zi
j verkozen, nieuwe slerkten en slotcn op te M'erpen. 11etbewintl
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van zalten en de regt
sbetleeling naar keizerli
jke regten en 'slandsgewoonten, het1482l
.
1528
aantlhaven tler openbare veiligheid, het geldmunten en het vergeven van keizerli
lke
leenen werden hun opgedragen met belofte, hen naar vermogen te ondersteunena
Tot onderhoud van hunnen staat, werden hun de inkomsten in het tweede, derde,

vierde en vt
jfde puntvan het boven rnedegedeelde ontwerp bepaald, toegekend en
n0g drie stuiversTan e1k huisjaarli
jks en een twintigste gedeelte van de belasting op
de wi
jnen er bi
jgevoegd. l'
Ierlog Ax,uayrcu'
r nam nu, onder inwacllting van 'sKeizers
goedkeuring , het bewind aan en belf
lofde JFeetergo tegen alle geweld en overlast
z0o binnen- a1s buitenlands te beschermen ; niemand buiten het land te dagvaarden 30v.
d

Grasm.

an metzi
jnen vri
jen wi1; elk regtte laten wedervaren; 'svolkswelvaartte beharti- 14::
gen; de voorregtellen &'ri
jhetlen z0o vanGeesteli
jken a1sW el-eltlli
l'ken te eerbiedigen ;
en geene nieun'elasten,nieuwe gewoonten ofnieuwe vonden in tevoeren (1).
ALBRECUT tot Eriandvoogd of Potestaat van Jfewtergo aangenomen , trachtte nu

Oostergo aan de hecrschappi
j der Groningers te ontruklten en Heer van geheel
Friealand te worden. Zi
jn kri
jgsvolk en de vreemde benden uit Bolamard, die
onmiddellî
jk hetm0m hadden afgelegd, vielcn in Ooetergo, waar alles op hunne
nadering vlugtte;slechtsLeeumarden en de stins van ZAAaI.A teJFetzene inD ongera-

deel,wellke zi
j ongemoeid lieten liggen,boden tegensland. Fox bezette Dokkltm en
steldehetland op zwarebrandschatting,alcm roovende,moordendeen gevangennemende.

Totovermaatvan ellende,woedde n0g steedsde parti
jhaathevig voort. RIEwTtszAwhnA
ofszAaltnEaxa ,doorrox totbevelhebbervan KamstrastinsteJelsum aangesteld,verbrandde

een huisdigtbi
j Leeuwarden,doch werd spoedig door de Leeuwardersnaar zi
jne stins
teruggejaagd en gencodzaakt, zich onderbeding van li
jfsbehoud overte geven. Hem
en zi
jn volk voerde men naar de stad, dronk hun dien nacht vrolt
jk en overvloedig
toe en verzekerde, dat zj niets te vreezen hadtlen. Xaardes anderen daagskwamen eenige leden van den Raad, verzeld door een biechtvader en den scherpregter,

hen verwittigen,datzi
j zich totdendood moesten bereiden. Ofschoon de meeste nog
beschonken en daartoe niet in ltaat waren , werd echter azExx.szAAxnA met een en

twintig zi
jner manschappen onthooftl en op hetrad gezet. Fox lietditgruwelstuk
ongestraft voorbt
jgaan, daar llt
j eerst den moed der Groningers op de proef wilde
stellen. Met vierduizend man sloeg hi
j ziclaop de hoogte van Jduwerd en van Sel(1)Landboek ran KzxpoMARTEXA,in llctCharterh.rczlTrieslattd,D.lI.bl.4-6. v.TnA.
sox, Ilist. r. Frved/. St.lI. bl. 127 130. occo sczRtzssls, L1. 327- 335. lxoyl'us Hprrl'>:lrs,
Iiet'.A ustl.iac. Lib.V. c.0. l).129. E.sEslx(
;A, Ilist.r. Oost-Friesl. b1.401- 408. s.sEllx w, Cltl'
on.d.Fr.Land.b1.34 39.rsBo Exxl
rs,R er.Fris.H ist.Lib.XXXYII.p.554- 557.
#
wlxsEllzrs, Cltron.r. ykiesl.B.XII.b1. 349 355. scHeTlsrs, Fr.Ilist.B.Xl1. bl. 441- 444.
Chavterb.r. F'
rf
'ed/.D.1.b1.782- 784.
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1482- mert over hct Reltdiep neder, brandschatte van daaruit het omliggentle land, nam
15'
28
velen gevangen cn legde Zuzd- en N ordhorn in de asch. Door schrik vermantl,namcn niet alleen vele Ommelander Edelen de vlugt naar Graaf EozxRb, maar

j met
zelfs den Groningers was derwi
jze de vrees om het hart geslagen, dat zi
vrouw en lkinderen dc stad wilden Terlaten , hetgeen eenige llezadigde mannen met
moeite verhinderden. Xen zond eenige afgevaardigden naar den Overste rox , om

van hem de reden dezer vi
jandeli
jkhedcn te vernemen. Het trotsche antwoord was:
p daL ht
v
an
Saks
e
n diende en tot hulp van JFeetergo was gezonj den Hertog
den ; hetmoest de Groningcrs, a1s gezworen vi
jantlen van Jkrestergo, derlaalv-e niet
we
r
bevreemden,datzi
j op dezewi
jzebehandeld den. 'W at de branclschatting betrof,
tlie wilde hi
jzich laten afkoopen.'' De Groningers moesten van den nood eene dcugtl
maken en beloven, van alle eischen en reglen op Oostergo en Rme&tergo af te zien ,

den inwonersalle eeden en beloftcn hun gedaan kwi
jtte scheltlen, daarenboven binncn
wcinige dagen drie en dertigduizend Ri
jnsche goudguldens aan rox uitte keeren, en
totwaarborg tlaarvan drie gi
jzelaars te levercn. Hicrop trok hetkri
jgsvolk mctden
buit, onder wellkcn tweeduizen; stuks groot vcc , rooventle en vernielent
le naar
-Dokkt
tln. Om de bepaalde som te vinden, bragten de Groningers niet slecllts hun
eigen goud en zilverwcrlt, de drie lootl tegen eenen gulclen berekend , te zamen ,
m aar o0k dat uit de kloosters en kcrlten ; daar wdit echter niet toereikende

leentle hun GraafEozz
klto vt
qftluizentlgulden (1).
Fox in D ohhltm toruggekeerd, vorderde terslontlonfler zware bcdreigingen de ach-

terstallige brandschattingen in Oostergo op. De Zcvenwolders van welkc hi
j vi
jftigduizend goudguldens eischte, verklaarden liever te willen ster&-en dan zich daaraan te
onderwerpen; en weldra waren zesduizentl weerbare mannen in de wapenen, om
llem af te wachten. Daar Fox ondertusscl
len van Hertog AxzBaEcu'
r bevel gckregen

jg tegen Gelre naar Ilblland te zenden,
had1 zi
jn 3rol1t ten behoosre van den ltri
moest he: bedwingen der Zcvenwolders vooreerst worden uitgesleld. Hi
j toog uit
14s- Dokkum metalzi
l-ne stri
jtlmaglnaar Lltdingaherk,waarde Groningersdeopgelegdc
js
Bl
1o4e
9im8 sclaatting betaalden, de gi
jzelaars ontslagen en de gevangcnen legen matigen lospri
in vri
jheid gesteld wcrden. De benden schcepten zicll metdcn buitte Rarlzngen
in, uitgezonderd duizend man, welke met rox achterblevcn. Vöör zi
j nog waren
.

vertrokken had w zrlazBltoRp vAx scrlovw sxBvno , *s Ilertogs Stadhouder in Frze&-

(1)v.TUNIII)R, Ilist.z?. ï'riesl.St.II.b1.130 132. occn sczRtExsls,bl.335- 337. s.BElzwt
;A, C'ltron.d. Fk. Land.b1.23. s.zlnlcrls, Corte fz
'
/p/ozz.b1.450,451. E.Bswlxc.
k, Ilist.
w.Oost-Frlesl.b1.408 413. rBno ExMlrs, Iler.Fris.# ?
rd1.Lib.XXXVII.p.55
'7,558. wlNsExlcsJ Càron.r.Friesl.B.Xl1.b1.355,356. scuoT,
twcs,Ft..Ilist.B.XlII.b1.45
'4,455.
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land, van de weduwe van
haren kleinzoon

DOUWE

HERO HOTTINGA

SJAARDElIA

en zwager

te Sneek , door tusschenkomst van 1482-

BESSEL MARTENA,

Sjaardemah uis voor zijnen meester verworven,

het tijdelijk bezit van

Geenszins vond hij w ATSE

gene gen , zijne stins te Stooten voor den Hertog in te ruimen,

1528

ßA.RINXIUA

Veeleer verwekte

deze Hoofdling
de burgers tot opstand, welke de Saksisehe ambtenaren verdreven , en ß2JoelUl.
5):.
.
even als de Zevenwolders , v1rije Friesen wilden zijn.

VAN SCHOU"VENBURG,

welke in- 1498

middels door geheel het Schieringergezinde Westergo den eed van hulde en trouw
voor

had ontvangen, verklaarde hen voor oproerlingen en meineedigen , die

ALBRECHT

lijf en goed verbeurd hadden, Op voorspraak van

:BORKE HARINXMA

werd evenwel den

weerspannigen genade gesehonken, maar de stins moest worden afgestaan, welke ter-

stond met vreernd krijgsyolk bezet werd,
Overste

FOX

JONGEMA,

en Jonker

HESSEL

METS

MARTENA

en

Nu zou het de Zevenwolders gelden.

trokken met duizend man, en
DO'EKE

IIEMl\IEMA.

De

HERO HOTTINGA, GOSLIK.

met vijfhonderd Friesehe knechten 1 v.

Zomer-

naar Akkrltrn. Daar echter de Zevenwolders verhinderden, dat hier het verwachte maand.
gesehnt uit Sne'ek aank warn , keerden zij des anderen daags terug, verbrandden een
aantal huizen op den ,veg, en voerden eenige gevangenen met zieh in Sneek,
drie uagen toog
ders

hadden

VAN SCHOUWENBURG

intussehen

Na

met zijne strijdmagt naar St aooren, De Zevenwol-

met hunne bondgenooten in Stellingwer! , Üpsterland ,

Smallingerland en Gaasterland .. ·vijftienduizend man bijeengcbragt; cn de Lecuwarders , die slechts driehonderd burgers tot bewaking hunner stad hauden achtergelaten, "raren ter hulp in

aantogt.

VAN

SCHOUWENBURG

trok op raad van

FOX,

de

talrijke, maar ongeoefende Zevenwolders te gemoet, die zonder eerst de meer in
den krijg

ervarene

Leeuwarders af te wachten, naar Stavoren waren opgerukt.

Den aehtsten dag na het Pinksterfcest , des morgens tusschen vier en vijf uren, ontrnoetten de beide legers elkander te Larem,

De woeste, ongercgelde menigle, zender

aanvoerder of bevelhebbers , was evenmin als vroeger bestand tegen den krijgshaftig en
wakker bestuurden vijand, ofschoon zij hem tienmaal in aantal overtrof

Honderd Ze-

venwolders waren bij den eersten aanvaI door het vijandelijk gesehnt gesneuveld, naar
anderen evenwel , was geen van hen gevallen, toen de overigen , als door eenen plotse-

Iingcn sehrik bevangen, hun heil in de vlugt züchten.

Niemand hield stand, nie-

mand waagde het den aehtervolgenden vij;nd onder de oagen te zien.

Bij de zijI of

schutsluis, waar de vlugtenden over moesten, werd eene groote slagting onder hen
aangerigt.

Door de engte drongen zij elkander aan heide zijden in het water ; velen

werden neergesabeld , meer nog gevangen genomen.

onder verscheidene Edelen, is onzeker,

Het gelal der dooden , waar..

De vijand had slechts drio gesneuvelden en

eenen gewonde (1).

(1)

Y. TIIABOR,

Hist: ». Priest. St, 11. 1>1. 132-135. oeco

SCARLENSIS)

bl. 337-340.
61

S, BENINGA,

lf
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De aanrukkende Leeuwarders waren op het berigt van de nederlaag der Zevenwolders teruggekeerd. W irdum naderende, liet hen AVKE KEsxpEs rxl.&, welke mel
de gemeenten van eenige andere dorpen geweigerd laad hen te volgen en nu

1482-1528

hunne wraak vreest
le, door eenen bode afvragen, ofzi
jvreedzaam wiltlen doortrekken; van hem of van zi
jn volk zou hun geen leed geschietlen. Het antwoord was,
tlatzi
j nietstegen heu zouden ondernemen,indien hi
j en de zi
jnen den di
jlk verlieten.
Daar ditvan de hantl gewezen werd, geraakte men in een hevig gevecht. De Leeuwarders behaalden de zege, stalten eenige huizen in brantl en sleepten een grooi
aantal vee met zich. Avltz rxlx, die zich te naauwernood op zi
jne stins gered had,

voerde van daaruitopen krt
jg tegen de Leeuwarderst0tverderf derongelukkigelandzaten.Xiddelerwi
jlhadvAx scuocwzxBvho een gedeeltevanGaasterland gebrantlschat,
en op kosten der Friezen ,de stins van w xvsz uAltlxxlxx te Slooten versterkt, om dat

gewesten Zevenmolde,
n in bedwang tehouden. Hi
j bepraefde zelfs eerlang op nieuw
de Zevenwolders doorkrachtvan wapenen aan zich te ondcrwerpen; maar toen zi
jne
29 v. beùden te Jaleum kwamen, was het land onder water gezet. Op den teruglogt
Inaazld vernam men , dat de Leeuwarders m et negenhonderd man waren uitgelrokken ,
1498 om zich op de Hertogsgezinden te wrelken , en de vlammen van het dorp Roortfc/tz:ïzcgz bavestigden het. Terstond toog men hcn te gemoet en geraalkte te
Rauwert in tlen vroegen morgen handgemeen. Drie en twintig Leeuwarders sneuvelden , dertig werden govangen genomen j de overigen Nlugtten. OIn hunnen
overmoed geheel te beteugelen , riep vAx scuouw zwsvao tegen den viertlen van

zomer-

Hooimaand alle weerbare mannen in W eatergo gewapend, op verbeurte van li
jf
en goe-d, te N'
ieuwkloot
vter ter heirvaart op. Den volgeùden dag legerde hj
zich methen en vier- ofvi
jfhonderd vreemde knechten om Leeuwarden. Kammingaburg gaf zich, behoudens li
jfen goed, terstoncl ovcr en werd bezet. Ile:nonnenklooster te ëFv
l-k
vtoert of F lamert, hoewel er zich de Opperbevelhebber en vele Friesche Edelen gevesligd hadden, de dorpen Lekkum , M edum ,s zrclq
vlfzzz en andere
om Leeumarden werden beroofd en de goederen , onder welke duizend stuks vee,
naar Sneek gevoerd. De Leeuwarders, geheelingesloten en zonder uitzigt op ontzet.
7 s. gaven zich den derden dag van het beleg over. Onder voorbehoud van de keizerli
jke
t
.
4
y
*ooI
*ln.
oedkeuring en bevestiging, namen zi
j den Hertog van Sakwen lot Erllandvoogtl

aanopvoorwaarde,))dathi
j hentegen allegeweltlzoubeschermen,hunne oude regtcn

cn voorregten, zoo geesteli
jlkealswereltlli
jke, onverl
tort laten, geene antlerc (lan
L'hron..d. Fr. Land. b1. 25. E. nENIXG.
:, Ilist.w. Oost-Friesl. 1)1. 41.
4- 419. UBBO' Ellxlrs,
Rer.Fz'
?& Ilist.Lib.XXXVII.p.558 560. wlxsExlcs, Chl'on.1'. Frie&l.'
B.X11-b1-350335
'8e
acaora
twrs, Ft..sù r.B. XIII. b1. 455,
- 457.
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burgerstotoverheizspersonen ofreglers aanstellen , dc vestingwerken,di
jken,sluizen14
15
825
-'

en vaarlen ten behoeve der stad in goeden staat houden, geene lasten opleggen dan
die in dit verdrag worden bepaald, niemand ter heirvaart roepen dan ter verdediging

tlerlandpalen oftotbeteugeling der ltwaadwilligen,en eindeli
jk,van de Leeuwarders
ïeene oorlogskosten afvorderen voor het te onderbrengen van Oo&tergo en W eatergo.
Schieringers en Yetkoopers zouden ongestoord met elltander verkeeren. Den Hertog
werd de magt toegelkentl van wetten te maken , vierscharen te spannen # te gebieden

en verbieden, goud- en zilvergeld te munten en geesteli
jke lcenen naarhetvoorbeeld derRi
jltsvorsten te vergeven.''Eenigen verhalen,datLeeuwarden zich had onderworpen , m its terstond het beleg opgebroken en voorloopig niet meer dan een
zeer klein getal manschappen zonder schietgeweer op Unialauis achtergelaten wierd.

DeLeeuwardersverbo
en zich daarentegen van hunne zi
jde, niemand eenig leed
* nd
aan te doen. Hoe dit zi
j, denzelfden dag op welken de overeenkomst gesloten
was, ontving vAx scuocw ElBvao in zi
jne legerplaatsvan den Raad en de gemeente
van Leeumarden den eed van hulde en trouw , en legde hun wederkeerig den

zi
jnen af. Desanderen daagsvertrok hi
j methetleger, voorzag Kammingahuisvan
eene genoegzame bezetting , en liet veertien man ongewapend ontler zekeren I'ETER

vAx vLxs,naar inhoud van hetverdrag, op de Uniastins,welke hi
j voordrieduizent
l
goudguldensgekocht had. VAx rLxs moesî den Raad onder eede beloven, dat hj
noch zjneltnechlen eenig verraad ofkwaad tegen de stad zouden plegen (1).
VAxscllovw ExBuao in Sneek teruggekeerd,plunderde en brandschatteopnieuw onder-

scheidene dorpen in Zerenmolden, die ongelukkig elkander nietgetrouw bi
jstonden,
en van p'elke eenige zich metden vi
jand verzoenden. Ondertusschen kwamcn Hoofdlingen, Geesteli
jken en gevolmagtigden uit alle deelen van Oostergo, om hem ,ofll1o5oiv
.
nzwel den Hertog in zi
jn persoon , op dezelfde wi
jze als Weatergo te huldigen. Alzoo 149:
-

waren de gewesten tusschen de Zuiderzee en de Laumers onder het gebied eens

vrcemden meesters gebragt, en de hooggeroemde,meerdenkbeeldige dan wezenli
jk-e
vri
jheid en onafhanlkeli
jkheid der Friezen vernietigd. Slechts AUKE xzxpls, de
zoon van ItEnlpo cslz
k,cn zijne vrienden boden metde Zevenwoldersnog tegenstand.
BoRKz uAltxxxxA , uERo en zARlcrl IIOTTINOA , nEssEL MARTE>A, GosrlK zowoExA en
vele andere Schieringer Hoofdlingen met tweehonderd paarden , en Jonker rzzxws naet 21v.
.
honderd uitheemsche ruiters trokken tegen hem op , en namen te Bergum zi
gnen llooinc,,

broeder BOTTE met een en twintig huislieden gevangen , flie deels naar Sneek ,

(
,1)v.THIBOa, ll.
i&t. r. k'riest. St. H. b1. 13J,136. occo scz
tRlzExsxs,b1.340 342. I/sso'
mlxlrs, R er. Fris. A z-df. Lib. XXXVII. p. 560,561. wlxsEqlxrs, Chl-on. r. Friesl. Bk XI1. bl-.
358,359. scHo'
rwwcs,Fr.H ist.B.X IlI.b1.457,458. C'
Aal-terb.m.kr
riesl.D.1.bl.7.
81
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1482- deels naar Franeker werden gevoerd en op zwaar losgeld gesteld. Desanderen daags
1528
viel eene bende van driehonderd man uit Sneek in Oldega bi
j hetklooster Smallgnger E e,doodde en nam eenige huislieden gevangen , verbrandde voorts in D onia
en St. S ïâplcttlgl zeven en twintig woningen , en vervolgde de Alugtenden t0t

in de wouden. Hier steldemenzichte weer en noodzaakte den li
jand,meteenig verEwAlto sw lTzER,
:3v. lies af te trekken. Onder de gevangenen was de bevelhebber xz

ll1
o4
o9
il
'
8
n'die twceduizend gulden voor zi
jn leven bood, maar sterven moest, uit wraak voor
het kwaad dathj den Zevenwolzers steeds berokkend had. De wederzi
jdsche verbittering konde door zull
te daden slechts gevoed wortlen ; en dc gevangen woudliedcn werden in Sneek , om mcer geld en goed van hen af te pcrsen ,wreedaardig

gepi
jnigd en verminkt(1).
Ondertusschen had Hertog ALBRECH'
r vpn Sakaen zt
qne belangen metbetrekking
totFrzenland, i
jverig aan het keizerlt
jk Hofvoortgezet. Door het bedwingen der
woedende burgertwisten in Rolland,had ht
j SXAXIMILIAAX en rlxzlps bclangri
jke diensten bewczen , maar hun tevens drie honderd duizentl goupguldens, wcgens achter-

stallig looa aan zi
jn kri
jgsvolk, in rekening gebragt, waarvoor lzem eenige sloten
of sterkten in B rahand en Ilolland tot aan de teruggave dier som , waren verPand gewortlen. Om deze panden tc lossen en zich van den geweldigen Hertog tc

ontslaan#, washcm , onderschi
jn van zi
jne verdicnsten jegens het Duitsche Ri
jk te
beloonen,den twintigsten van Hooimaand op den ri
jksdag te Freisurg inBrel.
sgau,
de eriant
lvoogdi
j over Frle&land gesclaonken. Erzjn twec bjna eensluidende giftbl'
ieven daarvan uitgevaardigd, welker inhoud hierop nederkom l. De Keizer in over-

eenstemming met tle Ri
jksvorsten verklaart, dathi
j, om hetuiterste verderf en den
geheelen ondergang van Frleeland, uithoofde der inlandsche oorlogen aldaar,tcvoor-

komen,den Ilertog van Sakeen,terbelooningzi
jneruitstekende diensten aanDuitscltlcxtl in hetalgcmeen en aan hetHuis van Ooatenrl
jk in hetbi
jzondcrbewezen,
tot erfeli
jken Landvoogd,onder den titel van Potestaat,over Oostergo,kFestergo,
Z es::al
z,oldpp?, Gl-onzttgerland of Gron'
lngergehied , .
p ffzzzlrvvc/lex , kKirnten en dt
a

beide Stellingtverven heeft aangesteld. ln die hoedanigheid zalhi
j deze geweslen
in bezit ncmcn, t1e heerscbappi
j erover aanvaarden en den inwonerstlen ecd afnemen,bî
jwelken zi
j zullen zweren,tezamen en elk bi
jzonderden ti
jdeli
jlten Keizer,
en uitzi
jn naam den Hertog vanSakaen en dienserven,getrouhv te zullen zi
jn,zich
a1s goet
le oùdertlanen te gedragen,de jaarli
jksche scl
aatting op tebrengen en alles
(1)v.TIIIIIIIR, Ilist.p. y'
riesl. St.11.bl. 137, 138. occo sczatEssls, bl.312,343. rnlo
xxxlrs, Iler. Fris. Ilist. Lib. XXXVII. p. 561, 562.'wlxssxlrs, Cltron. 1,. Tviesl. B.Xl1.
b1.359,360. sclloTzsts Fr.Eist.5.XlII.b1.458.
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82te verrigten , wat door de overige onderdanen des 11. Ri
jltsverrigtwordt, Pn Zi.J'14j5:
y
zelve ook van ouds gewoon waren te verrigten. N.aar dit besluit, zal Hcrtog A L-

sltscu'
r het geheele land innenaen en aldedeelen daarvan,eilanden,grieteni
jen,
stedcn , sloten , markten , dorpen ; alle inwoners, regters, Eclelen en onetlelcn ; alle

scbattingen, tollen, renten,breuken en opkomslen; hetmuntregt,de kerlkeli
jke cn
wereldli
jke benevciën, waterleidingen, stranden,havens,sluizen,molens,bosschen,
weiden,jagt, visscheri
jen en alle andere dergeli
jke regaliën vanVorslen cn de rcgten
dcr overheid (souvereiniteit) bezitten en genieten, zelfs nieuwebepalingen totzi
jn
voordcel, doch naar regt en billi
jk-heid, mogen invocren. Hi
j za1alleringezctenen
regt handl
aaven , 'slantls oude gewoonten onderlzouden , wetlen m ogen m aken en
afschaffen , in een woord, naar behooren gebioden en verbieden. Zoo eenig ingc-

zeten,hetzi
j inboorling ofvreemdeling,zich hiertegen mogtverzetten ofJeuits'oering
van tlit beslui:verhinderen , zal de Hertog hcm met geweld ofvolgens de wet, naar
gelang de zaak het vcreischt, bedwingen cn alzoo het volk in gehoorzaamheid hou-

dcn;ja zelfswa'
nneer de nood lletvordert,hulp bi
j denKeizer en hetRi
jk verzoeken
en verwerven,opdatvoorbeideergeen kwaad uitvoortvloei
je. ln velcltogten zalde
Hertog en zi
jne erven zich van 'sRi
jksbanierbcdienen;voortsalles aanwcnden , wat
t0t bedwang des lantls ontler zi
jne en desKeizers gehoorzaamheid cn trouw, oft0t
onderhouding der regten raadzaam zal gcoordccltl worden , en zoo a1s de Keizer zelf

jklzeid z0u hantlelen. Alwatdoorhem en zî
naar regt en billi
jne crvcn in tlit opzigt
edaan wordl, zal buiten alle gescllilvas:cn onverbrekeli
jk zi
jn, onverkortnogtans
ell
ks regt A'an beroep op tlen Keizer en tle kcizerli
jke kamerin burgerli
jlke zaken.
Al-saxcn'
r en zi
jne erfgenamcn zouden wegcns Frçe&land den Keizer en zi
jne opvolgers trouw en gehoorzaamllcitl bewi
jzen, da belangen van hen metijverbehartigen
en nadeelen verml
jden, de gcwesten waar zi
j voorden Kcizcr en hetRi
jlkde heerschappi
j voerden, naar vermogen en lrouw beschermen,en den Keizeren '
hctRi
jk
a1s ontlerzaten zonder arglist ziencn. lndien echter Hertog AI
-BRECUT ofzi
jne erfgcnamen, op welken ti
jd ook, van den Keizer, diensopvolgers,de stendcn desRi
jks,
of, mettoestemming derKeurvorstcn, ooltvan dcn Aartsherlog rzïalpsofzi
jnenakomelingen honderdduizend Ri
jnsche guldens ontvangen en hun de onkosten voldaan
worden aan het vcrsterlken van steden , sloten of anderzins ten nutte van hetland

besteed, zullen zi
j verplig:zi
jn den betaler daarvan laetgehcele geweslmetallcs wat
er t0e behoort, zonder eenige lcgenspraak over te dragen en in te ruimen. Mogt
eenig versclail over het bcreltenen en waarderen tler onkosten ontstaan, dan zou dit
aan de uitspraak desKeizers en tler Keurvorsten , of de meerderheid van hen ontler-

worpen worden. l
'Iertog ALBRECUT vcrklaarde voor zich en zi
jne nakomelingen en
beloofde bj monde en geschrifte plegtig, deze bepalingen goed te keuren en zich
daarnaar te regelen, hetgecn ook wederltecrig door den Keizer beloofd werd. Ten
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1482- slotte betuigt de Keizer, dat dit alles zal beschouwd wortlen a1s gescllied onverkort
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n0tregt,f1etW01K (leuraYen Van A@fIJAJ OP rPle8land Vermeonen to hebbon (1).

Reeds Vier dagen Vôôr het Opmaken Van dezen giftbrief, well
te door de Keurvorslen

bekraclatigd en bezegeld werd,had nxz
kxlxlfzlAxx bi
j ecn open slaatsstuk allen Friezen
tusschen de Zalderzee en den D ollart AlusltEcu'
rs aanstelling berigt, z0o als

hun latet
- en nader uit hel besluit zelf zou bli
jken,bevelende tlat zi
j, op straflb
van zi
jne en 'sRi
jks ongenade, den dienaren en zaalkgelastigden van den llertog,
wiens tegenwoordigheid elders vereischt werd, in alles gehoorzaam , ondertlanig

en gewillig zouden zi
jn,zich van ltri
jg,oproer en tegenkanten onthouden, wie zich
daaraan m ogt schuldig maken bedwingen , en t0t dat einde de Saxische Ambte-

naren metgoed en bloed ondersteunen, om alle schade en gevaar voor het Ri
jk
1 V. af te weren (2). VAx scuouwExsuao ontving dit berigtschrift te Sneek, en nooOogst-digde den volgenden dag de Leeuwarders, wel
ke onder voorwaarde'der keizerljke
sktaand
1498 bekrachtiging, den Hertog van Sakaen als Eroandvoogd erkend hadden , dringend
uit, eenige gevolmagtigden te zenden, om zich daarvan te overtuigen. De zaakgelastigtlen het niet wagende hun gevoelen over dien brief te openbaren , verzochten er
eèn afschriftvan voor hunne lastgevers, wier besluit den Stadhouder op hetspoedigste
zou gewortlen. In Zeeamarden waren de gevoelens hierosrer zeer verdeeltl, en ter-

wjleenigen den briefals onvoltloende beschouwden,beweertlen anderen,datmen des
Keizers bevel niet moest gering achten. Te midden van deze spanning , trachtte vAx

scuovwExBvao de Uniastinsin hetgeheim van kri
jgstuig te voorzien en zich van
Leeatoarden meester te malten. gecla naauweli
jks was dit in de stad gebragten
ontdekt, ofhet geschreeuw van; verraad .? verraadl bragt de m enigte in beweging,

5 v.
Oogst- welke de stins binnendrong en tegen woord en belofte aan, den weerloozen beIuaand.

velhebbermetdrie zi
jnermanschappen vermoordde,de overigen zwaargewond gevangen nam ,en helgebouw vernielde (3).
Ondertusschen had GraafEnzARo van Oost-Frzeeland de uitbreiding van zi
jn gezag
nietuitheto0g verloren. Zi
jn eersteslap daartoewashelterugvorderen dergelden,

(1)Cltal'
terb.r.Triesl.D.1.b1.786 792. Vgl.rBBOzMxIrs,Rer.Frïd.Ilist.Lib.XXXYII.
p. 562- 564. E. SESIwGA, S '
?7
df. r. Oost-lh-iesl. b1. 419- 421. wzxsExlrs, Cltron.r. Eriesl.
B.XII. b1. 362. scloTAwrs, Fr. Ilist. B. Xlll. b1.458- 460. pos'
rrs HEIJTERrS, Iler.W'
lfdfr.
Lib. V. c. 6.p. 129.

(2)Charterb.r.k'
riesl.D.,1.b1.785. Landboek ran xznrExw,bl.6.

(3)v.THABOR,llist.r.kh'iesl.St.11.b1.138,139. occo scwl
ttEysls,b1.343,344.r.EESIS'
GA,
Ilk-st. r. oost-Frt
ksl. bl. 421. wlxsEmrs, Chron. v-. Triesl.B.X1I.bl.360.
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door hem aan de Groningers voorgeschoten; en toen de uitkeering niet op den 1482b

epaalden ti
jd volgde, had hi
j, naar luid van het verdrag, de voornaamste Ommelander Geesteli
jken en Edelen a1s gi
jzelaars opgeëischt en bj' zich ontvangen.
Ontler deze waren velen Gronzngen ongenegen, en met hen was hi
j in een
geheim verbontl getreden. Daarop had EnzAnn, onder voorwendscl van regt, laet

geheele Old-antht met de dorpen Bellingemolde en Blk
jltam op dreigenden toon
van de stad afgeëischt. De twist hieruit geboren, was door zi
jne Ommelandsche
bont
lgenooten levendig gehouden, welke tevens verklaard hadden, dat zi
j het
groot verbond, als reeds door Gronzngen verbroken, insgeli
jks niet langer vcor
verbint
lend beschouwden. De stad had dit hoog opgenolnen, en wederzi
jds warcn vi
jandeli
jlkheden gepleegd, toen EbzAltb een bestand voor t
aéne maand beverkte en zich tot scheidsman aanbood. De Groningers, welke 's Graven handelingen met de Ommelanders en de Saksische bevelhcbbers A'ermoedden , hadden

niet alleen zt
jne tusschenkomstvan de hand gewezen, maar zich bj den Bisschop
van Utreeht beklaagd, dat hi
j de Ommelanden, hun door den Keizer en de
Ri
jksvorsten afgestaan , aantastte en kwelde. Niet minder waren hunne Llagten
over den aanvalop Oostergo door den Stadhouder des Hertogs van Saksen , wellke
tleswcge door den Kerkvoogd tot een montlgesprek te K ollenhove was uitgcnootligd. Dènzelfden dag , op welken de aanslag te Leeuvarden mislultte, voldeed
vAN scrlorw ElBrRo aan 'sBisschops verlangen. De Groninger afgevaardigden vraag-

tlen hem ,metwelk regthi
jOoetelv
go,een gewestdatmetTcorkennisentoestemming
tles Kcizersin hun vcrbond was opgenomen, aangevallen en vermeesterd had ? Toen

vax scuovwzwBvno ditmetde wedervraag, ))naar wellkregten op wienslastzi
j in
JFeatergo onrust verwekten geweld gepleegd hadden?'' beantwoord had,las hi
j de
lkeizerli
jke brieven voor en toonde aan, datzi
j de herstelling derrusten eendrag
bcdoeltlen. ))En hebtgl
j daaraan voldaan?'' Toerde hi
j laun bitste gemoet. ))Hebt
gi
j den Keizer eed en woord gehouden? ln plaatsder geschillen hebtgi
j bloedige
oorlogen,twistuittwist,kri
jg uitkri
jg verwekt; hebtolie in hetvuur der oneenighetlen gegoten , en laet gewest, dat slechts een weinig in beroering was, geheel in

brand en lichtelaai
je vlam gebragt. Nu ook verwekt gl
j oproer tegen het jongste
besluit des Keizers en hèbt de Leeuwarders opgeslookt, om de wapencn weder op te
vatten èn hun woord te verbreken-'' De Groningers beproefden vruchteloos zich te
5'erdediee
o n, vAx scuovw EsBuRo viel hun sleeds in de rede en wekte zelfs in den
Bisschop en de afgevaardigden van het Sticltt een ltwaad vermoeden tegen laen op.
Er werd evenwel een bestand voor elf dagen gesloten, in hetwelk Graaf Eozz
kao

en alle onderdanen des Ri
jks, de Leeuwarders uitgczonderd, begrepen waren.
Innaiddels zou tle Bisschop van Utreeht trachten , de geschillen le l'ereffenen cn een

vastverdrag te bewerken. llen vermaande ernstig de Groningers bi
j hun vertrek,
11 DEEI,. 3 STUK.
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1482- nietalte hardneklkig te zi
jn,maar te bedenken,hoe bczwaarlt
jlt hetwas,zich tegen
1528 h
I
et besluit desKeizers en der Rl
jksvorsten te verzetten, en datzi
j in ditgeva #op
geenen onderstand van tlen Bisschop en zi
jnestaten mnesten hopen (1).
VAN scuot/w EyBulto naar Sneek teruggekeerd, verwittigde terstontl den Graaf van
Oont-Frieeland,metwien hi
jzich engerhad vereenigd ,waterteF ollenltoveverrigtwas,
13 Y- en slootmet hem een verbontl legen de stad Groningen en de haar genegen Ommelan-

Oogst-

x

ma
and ders. Hi
j had kortte voren 'sKeizersbriefmeteen afscl
zriftderkeizerll
jke bulle aan
1498

tlen Raadovergelegtlen de gemeentetotontlerwerpingvermaand ,maarten antwoord ontvangen ,))o datde bullenietop Gronzngen zelf,maaralleen op Gronlngerland ofG'
t*onzn-

.

gerg:sïdtltloeltle(2);dalmen debondgenooten inOostergo behoudenseeren trouw
nietkonde verlaten en hem verzocht, zich metdatgewestniette moei
jen vöôr het
geschil door scheidslieden bcslist zou zi
jn-'' Daar nu een kri
jg metden Hertog van
Saknen onvermi
jdeli
jk schcen, trachtten de Groningers van Eozwab te vernemen,
wat zj van hem in datgevalte wachten hadden, doch kregen een weifelentl antwoord. Hierop Tersterkten zi
jhunne kri
jgsmagten rustten zich geheelten stri
jde t0e,
zoowel om de Leeuwarders in Oowtergo te beschermen , als de Ommelander Hooftl-

lingen,welke met Enzzkllb heulden, te tuchtigen. De Graaf klaagde hen bi
j den
Bisschop van Utrecht aans welke eene bi
jeenkomstte Deventer beschreef; maar de
Groningers vonden het ongeraden, in het tegenwoordig li
jtlsgewricht êerwaarls gemagtigden te zenden (3).
Immers was de fakltel des oorlogs op nieuw .in Oostergo ontsloken. Na het overweldigen der Uniastins, hadden de Leeuwartlers, door Gronillgen aangespoord en

met tlriehonderd geoefende kri
jgersondersteund,de sloten der Saksischgezinde Edelen
22v. ia den om trek vernield. Daarop was vAx scnorw ElBrao , wellte onlangs Camm ingaOogst.
l'
llnltnd. httttr, in weerwilder Leeuwartlers, versterlkt en van kri
lgsbehoeften voorzien had, tcn

tweetlenmale voor Leeuvarden en metbi
jna achthontlerd man in hetltloosler lF1.vltldr# getrokl
ken. A1 tle Schieringcr lloofdlingen uit Ooatergo en JKeatergo met

een groot aantal huislietlen uitFraneker Fï
J/
'deelen hadden zich bj hem gevoegd
24v. en in eene opbrengstvan vicrduizentl vi
jfhonderd gultlensbinnen drie weken, ter
Oogst.voIt
locning van het vreemde
kri
jgsvolk, bewilligd. De Leeuwartlers versveertlen zich
ltlaand.
.
(1)E.BESIXGA, Hïdl.'
p. Oost-Friesl. bl. 422. rBBo ExMlrs, Iler.+>
r.Ilist. Lib.XXXVII.
p..564- 567. scllorwwvs, Ft'.N ?
':l.B.XIII.bl.461- 463.

(2)ln destukken bi
j vzxscuwwRTzEsBEllu,(z
a
/lcr/erâ..
p.Friesl.D.1.bl.786 792,wortltilldcrdaad slechts van het Gruninger gebiete, dïf// Groningana ,gesproken.

(3)rBno Exxlt:s,Rer.F?'?
'
:.Il'
i8t.Lib.XXXYII.p.567. sclorzstr
s:F/'.llist.B.X1I1.p.463.
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dapper en deden z0o bj nacht als bj dag metafwisselend geluk menigen bloedigen 1482uitval. De Groningers zonden hun vi
jftienhonderd man Onder beAzel lran JOHAN vAl 1528
ITTEIJSUM , en xerscheidenewagensmet kri
jgs- en mondbehoeften. Een >'ecde toe-l-l5erfV'
stvoer van voorraad cchter s'iel te Bergum in handen :an uEsszlzAIARTEIA, avxz vslx ,maand
)tlEwK KAMSTRA en bouwz nonslEltsj wellke daarl
ai
l' achttien Leeuwarders gevangen 1498
namen. Op dienzelfden tlag rukten A'ierhenderd gewapende Zevenwolders in Leeu.
A
warden , wicr komst vAx ITTEl4svsx had afgewacht, om den vi
gand een hooftlslag te
leveren. Doch in slede hieqvan , teerden de Groninger knechten op lkosten der burgers en troklken na weinig tlagen zontler iets verrigt te hebben , in twee afdee-

lingen wederom af. De eerste afdeeling, zeshonderd man sterk, werd bi
j deSwette 10v.

door de huislieden van Grouw en omliggentle dorpen aangetasten tot de Jalz
Hea
rnd
fstçum erma
.

Zyl achtervolgd. Hier naderde juist ep dat pas t1e tweede afdeeling van negenhonderd man , en de lluislieden , mecnentle dat dit volk van scuouw rlBrao MTaS#
trokken laaar te gemoet. De Groningers maaktcn van deze dwaling gebruik en vielen
hunne vi
janden in den rtlg , die van voren door de anderen aangetast, verslagen,
gevangen genomen en verstrooid werden. Zentler verdere botsing kwamen de over-

winnaarsmethunne gevangenen te Groningen (1).
Het Aertrek der hulpbenden ontmoedigde geenszins de Lecuwarders, welke, en inzonderheid de Zevenwolders, onafgebroken de belegeraars verontrustten. Er waren

ook bj' hen eenige wakkere Groningergezinde Hoofdlingen, die iilhetvcrtrouwen
der burgers deelden en bi
jna dageli
jlts in W e.çtergo vielen. Zi
j yerwoestten alles
te vuur en te zwaard, en legden van Barrahui& tot Iluieum t0e alle woningen
in de asch. Om aan deze s'ernielende uitvallen perken te stellen, wert
len duizend
man te Ilàh utn gelegerd , en alle vaarten en wateren om Leeuwarden gedamd.
SCnELTE TJAARBA , TAKO IIEEMSTRA , HEssEr MARTEXA ,RIEFK xAxsrltA en andere Saksischgezinde lleerschappen in Ooetergo, vermeesterden de stinzen van RIEXK en ArKs
ZAARLA , die zich steeds hardnekkig voor Groningen vel'klaard hadtlen , en bragten
daardoor geheel Oo&tergo , behalve Leeuwarden , onder de gehoorzaamheid des Her- 29v.
t

Herfst-

ogsvan Sakeen (2).

maasd.

(1)v.Tlwnolt, Ilist.r.Triesl. St.lI. bl.139,140,141- 143,wiensverhaalin de bi
jzonderheden aanmcrkeli
jk verychiltmetdatvan occoscARzEysls,bl.345,346. s.szxzxo:, Chron.
d. Fk. Lattd.bl. 26 , 27. E.BsslxoA, Ilist. z
?
7. Oost-lhiest. b1. 422, 423. rlao Exxlrs, Acr.
Ft'is.JN 4I. Lib.XXX.V1lI. p. 570,571. wIzslrlurs, Cltron. r. kh.
iesl. B.X1l.bl.360,361.
scuoTz
txvs, Fr.Ilist. B. X1ll.lJl. 464 , 46J.

(2)occoscll
tl-swsls,Ll.34
'6,347. rssoEnlxlrs,Rer.Frt.
:.Hist.Lib.XXXVIII.p.571,572.
1:
- Iitslwtkx, Ilist. 1.
,. Oosl'
-F1-iesl-b1,423, 424.
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Tcrwjl het beleg dier slatlmetkrachtwertl voortgezet, zond ALBRECIIT van SakJ'd.
z3, welke zich te Iledemhlik ophieltl. zi
jnen Kanselier slEoxvwo prLro , BOTTE,
Graaf van ,stolherg , en den Overste Fox naar Frzeeland. Op eenen algemeenen

W9jvn. landdag te Sneek Tertoonden zi
j des Keizers brief aan hun meester, betreffende

ln
14
aa
9n
8dhet erfeli
jk bewind over Frieeland, en vermaantlen ellk tot gehoorzaamheid (1).
Doch de Leeuwarders, stcunentle op de hulp der Groningers, de tussclzenkomst des
Bisschops van '
U trecht, en op flen Aartsllertog Flslps, wien de Staten derN ederlan-

den,inzonderl
aeid die van Iloltand, tleze begiftiging alseene'inbreuk op zi
jne regten voorstelden, weigerden hardnekltig,zich te onderwerpcn. Zi
j vaardigden zelfsin
het geheim eenen bode af naar het Bourgondische Hofmetde verklaring, dat zi
j
bereid waren hanne stat
l tlen Aartshertog in handen tc stcllen , indien hj hen ontzettcn en van de Saksische heerschappi
j bevri
jtlen wiltle. Flluzps,tloor de Nederland#

sche Grooten aangespoortl, zond t
len Raadsheer en Ritlder lluxoalzi sw z
tzkB naar Gro-

ninge'
n, bj wiens montle hj verklaarde, ))t
lat Leealoarden en gelzeelFviealand
aan niemant
l dan hem toebehoorden , zoo a1s overtuigentl bleek uit verschillende

bullen en giftbrieven door Roomsch Keizers en Koningen aan zt
jne voorzaten do
Graven van Ilolland verleend, welke ook steetls den titel van Heeren van Frienlanâ
gevoerd en ditgewest lang bezeten hadden ; tlat Hertog ALBRECIIT, toen deze onlangs
Jrz
oé'fergo aanviel, wel hatl voorgegeven , dat zulks ten dienste van den Keizer en

van hem geschiedtle, maar tlat dit bezi
jden de svaarheid was en de Hertog zonder
zi
jne voorltennis Leettmarden belegertl hatl; daL hem hetaanbod der Leeuwarders
onlangsgedaan,aangenaam en hi
j voornemcns wasdaaraan te voldocn, behoudensal
hunno regten en vri
jl
zeden, terwi
jlhi
j onmiddelljl
t zaakgelastigden zou zenden,om
met hen te onderhant
lelen. lnc
licn zi
j lzetmeLelkantler eenswierden, zou hi
j terstond zorgen, dat het beleg opgebroken wertl, en wanneer ztllks niet goedwillig ge-

schiedtlc, al de Nederlanders ontler zi
jn bewind oproepen, den toevoer uit zl
jne
Nederlandsclte staten naar het Sttksischc leger verbietlen , en tles nootls gewapcnder-

hantl tle belegeraars verjagen. De Groningers kontlen hieruit oortleelcn, wat hun
te verrigten stond, wanneer zj hem., aan wiens gunst llun zooveelgelegen was,
wiltlen beliagcn; dat hi
j tle stad bi
j hare regtcn en haren handelbewaren en f1e
burgers als zi
jne vrienden en goetle naburen beschouwcn zoude. Intlien zi
j hem
tleswege eenige zaaltgelastigden zonden , zou hcm ditniet onaangenaam en hun niet

natleelig zi
jn, daar lli
j allesvolgaarne zou verleenen, watmen metrcgten billi
jkheid van hem mogt verzoelkcn-'' lloesvel nu dit gezantschap den meesten verdacht

voorkwam , antwoordde men, tlat eene zaak A-an zcoveelgewigtri
jpeli
jk cn betlaartl
(1)ccco scz
tntEssls)b1.347. c.:u5IxGA)11ist.r.Oost-lz
t'iesl.b1.424.
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moest overwogen wort
len , waarna men den gezant Yan het besluit zou Ierpitti-14821528

gcn (1).
Onderwi
jl de Grnningers hierovcr beraadslaagden, bewerkte xAr
rTxlzvs >IJKAMER,
tloor den Graaf van Ooat-Friealand a1s vredemaker gezonden, cen verdrag tusschen
SCIIOUW ENBURG en Zeellmapden , waarbi
j die slad, velke gcen ontzetmeer te

gcmoet zag en haar voorraad bi
jna verteerd bad, zich op deze Larde x'oorwaarden
overgaf: 1*. De burgers zouden voor vAx scuorw EwBrxo , a1s Tertegenwoordiger des 23v.

W iin-

llcrtogs van Sak&en, blootshoofds en barrevoetseenen voetval doen totboele hunnermafud.
wecrspannigheid, of veertienduizend Ri
g'nsche gou(1guldens belalèn. 2*.Ten eeuwigen 1198

dage twec missen 'sweeks laten verrigten voor den boofdman en zi
jne knechten,
Avellte zj op Uniastins gedood hadden, en daarenboven aan deshoofdmansweduwe
tweehonderd goudguldens uitkeeren. 3*. De Uniastins weder opbouwen in den staat

z0o a1s zi
j te voren geweest was; en 4e. den Hertog van Sakeen vernorloven,op
hunne kosten , binnen de stad een blokhuis op te werpen , waar en zoo sterk a1s
hem goeddacht-'' Den volgentlcn dag trokken de Zevenwolders en overgebleven Gro-

ningcrs met hunne bagaadje en in volle wapenrusting uitde stad; de burgers zwoeren den Hertog van Sakaen trouw en onderdanigheid, en ontvingen cene bezetting

van vi
jfhonderd Duitsche knechten ontler bevclvan rox en vAx s'
rotBsno. nlen wil,
dat in hetbeleg mcer dan vierhonderd vi
janden cn slechts dertig man uitLeeumarden ,waaronder negen burgers, omgekomen zi
jn; anderen zelfskrimpen ditgetalin
op negen kri
jgsknechten en tlrie burgers(2).
Hetovergaan van Leeuwarden trofde Groningcrsten stcrlkste. Zi
j zoudcn wzxux-Ex
raspvalxs, dcn Burgemcestcr zztx SCHAEFER en eenige ant
leren naar k'ollenhovc,

waar t1e Bisschop A'an Utreeht, die zi
jn gebied în Frie&land ongaarne zag bekorten, op nieuw ecne bi
jecnkomsttotregelïng der zaken van tlatgewest,beschreven
had. Daar eclater vzkx scllorw ElBraG , PFLUG , BORKE HARI>XSIA en de os'erige Saksische afgevaardigtlen volslrelkl aandrongen , tlat Gl-onl
-ngen van alle verbindtenis met
de Otnmelanden cn van alle gezag aldaar afstand zou doen , werden dc gcmoederen
te verbitterd , om tot een eindbesluit tc gerakcn. Slechls bewerkte de Bisschop een

stilstand van vijandeli
jkheden tntSproltkelmaand'l'an hetvolgende jaar; in dien tus(1)rzBo Exlllrs,Rer.F;-'
?
7
d.Ilist.Lib.XXXVIII.p.572,573. wlysExlrs, chron.r.Triesl.
e

l1.xl1.b1.363, 364. scllorAwrs,Fr.Ilist.B.Xll1.b1.165,466.

(2)y.TllwnoR, Ilist.r.krriesl. St.lI.bl.141. occo sclltlissls,bl.348. E.Bvzlwow,Ilist.
r. Oost-Friesl. b1. 424 426. s. sEslxow, Cltrott.d. Fr.Land.bl. 27. r:so xylilts, Iîer.F?/,
v.

Ilist. Lib. XXXVIII. p'.573. vlxszxlrs, Cltron.z,.ï'riesl. B-Xll. bl.364. scunTzwv:, Fv.
Sf
-4'f.B.XllI.bl.466. Charterht1?,Kriesl.D.1,b1.792.
.
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1482- schentijd ZOll men des Keizers verklaring van den ZID zijner hand vesten aan den
1528 Herlog van Sahsen cn aan Groninge» verleend, welke met elkandcr in strijd waren,
inwachten , om vervolgens met
VAN

SCHOUWENBURG

ALBRECHT

zel ven een verdrag aan te gaan. Inmiddels zond

een gedeelLe van zijn volk onder

}'OX

en

SLENITS

tel' winLerlege-

ring naar Ooet-Erieeland , liet het hlokhuis in Leeuioarden aanleggen, en toog door
de Zevenwolden, welke in hem den Hertog van Saksen huldigden; want sinds Leeü-

ioarden hedwongen was , waagde het niemand zieh tegen hem te verzelten (1).
Onder deze hcdrij ven was het bestand ten einde geloopcn, maar niets tot vcreflening
1499 der gesehillen uitgerigt. Door den ijver des Bisschops werd de wapcuschorsing lot
den drieöntwintigsten van Grasmaand verlengd, en inmiddels eene nieuwe bijeenkomst
te Woerden bepaald.
FREDERIKS

Hier versehenen de Grouinger afgevaardigden met

WILLEl\1

aan het hoofd; maar de gezanten des IIertogs van Sakse'l~ lie ten zieh op

den aangewezen tijd te vergeefs wachten,
over do Friesehe zaken den Aartshertog
hen verwittigde , zijne

kOD1St

De Groningers bezigden dit verwijl , om

FILIPS

in Braband nader te polsen , welke

in JJl eehelen of Brussel af te wachten.

hun de Bisschop kennis, dat Hertog

ALBRECBT

Intussehen gar

zieh over het achterblijven zijner ge-

zanten verontschuldigd en voorgeslagen had, de zamenkomst te W cerden acht dagen
1'7 v, na Paschen te hervatten,

De Groninger zaakgelastigden oordeelden het raadzaam ,

Lente - vooraf stellige bevelen van
Inaan d.

hunne

meesters

af te wachten ,

hoe zieh

in dezen

te gedragen, en ontvingen last, met overleg van den Aartsherlog te handelen (2).
Hoe schoon zij aan dien Vorst toevertrouwd "raren, en op welke '''ijze men hen
misleidde , bewijzen de brieven door

FII..IPS

in dien tijd uitgevaardigd.

Hierin staat

hij als Graaf van Holland voor zieh en zijne erfgenamen, alle re.gten op Friesland
en het Groninger gebied aan den Hertog van Sahsen af voor tweehonderd vijftig
duizend

zeshonderd

acht en

veertig

goudguldens, onder

beding,

deze landen

henevens de vergoeding der kosten door ALBRECHT ten behoeve dier gewesten hesteed , te mogen Iossen, Daarbij verbend hij zich , den Hertog alle hulp en bijstand
te verleenen , om Friesland te onder te brengen en in onderwerping te houden,
mits hem wederkcerig gelijke huIp en onderstand bewezen wierden (3). Daarop werden
ALBRECHT van Sansen alle brievon en charters, die FILIPS betreffende het regt der

weder

tegen

dien prijs

en

nog

honderd duizend

goudguldens

daarboven ,

hl. 348. s. BENINGA, ci-;« d. Fr. Land. bl. 29. E. ßENINGA, ut«. o,
Oost-Friesl. LI. 426, 42'7. lTEBO EMMIUS, n». Frz·s. ut«. Lih. XXXVIII. p. 574, 575. WINSEtUUS, Chron, 1.'. Priest. ß. XII. h1. 364, 365. SCHOTANUS , Fr. EIlst. B. XIII. h1. 466, 467.
(1) occo

(2)

SCARLENSIS,

UBBO EMMIUS,

(3) Charterb. v.

s«.

Fris. II1·st. I..Iih. XXXVIII. p. 576.

r-u«.

D. I.

u.

778-782.

SCIIOTANUS,

De brievon

ZlJll

Ft.. Rist. B. XIII. h1. 467.

"an den 17

v,

Leutcmaaud
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Graven van Holland og Frzealand bezat, ter hand gesteld, maar wellte bi
j de1482i
jgza
nlossing van Friealand moesten terug gegeven worden (1).
ax
Tegen den ti
jd van de bi
jeenlkomst te lEoerden, keerden de Groninger afgevaar-Grasm.
di
1499
gden uit Brahand terug. Herlog ALBRECnT zelf, zi
jn znon IIE>DI'IK, Hertog
GEORGE van Bekjerenjen GraafEozAao met de bloem desOostfrieschen adels waren
,

.

in de vergadering tegenwoordig. ALBRECnT drong aan op het nakomen der bulle tc

Freihurg uitgevaardig@d wellte onlangs te Nît.
it& tot zi
jn voordeel was uitgclegd ,
toen de Keizer verklaard had, onder den naam van Frie&land nielalleen het gewest
tusschen de Zuiderzee cn de Zczzodr', maar ook Gronhtgen , de Om melanden,
Ooat-Frzesland zelfs bedoeld te hebben. De Groningers daarenlegen hielden zich

onverwrikt aan de brieven te Kemptelten Jndernaeltgegeven. Eindeli
jk stelde de
Herlog a1s laatste aanbod voor, dat de slad Gronlngen hem a1s Eriandvoogd , onvermindertl het regt yan den Utrechtschen stoel, zou aannemen en zich van al harc
*
verbonden met de Om melanden en andere naburige volken ontslaan. De Groningers
verklaartlen,hem alsLandvoogd derOm melanden tezullen erkenncn,behoudensderegten
envri
jheden A'an ellkingezelen;datvoortsdeHoofdmanuen-kamerin wezen bleef en door
de stad , welke nog eenige antlere voorzeelen voor zich bedong, pierd aangesteld,

ofschoon het regtin naam tlesHertogszou uitgesproken worden;maarzi
jweigerden,
hem eenig gezag in Gronzngen zelf toe te staan, ofdathi
j er meteen gevolg van
mcer dan vi
jftig ofzestig man binnen kwam, Daar nu elk bi
j zln opzetvolhardtle,
liep o0k deze onderhandcling Truchteloos af; slechts verlengde m en het besland nog
:4v.
voor twee m aantlen. Het gedrag der gezanten werd door den Groninger Raad goed-Grasm .
gekeurd, en hun m ondeling verslag verwekte zulk eene algemeene vcrontwaardiging ,
dat men plegtig besloot, volstrekt niets meer t0e te geven. Den Bisschop van
Utreeltt, welke nog hoop op eene gocde uitkomst ltoesterde, indien men
Om m elanden wilde afstaan, werd geantwoortl, datmen daartoe niet besluiten zou ,

terwi
jl men hem onder lletoog bragt, hoe zi
jne poging, om dicn afstand te
bewerken,in stri
jd wasmcthetverbond van Bisschop ra>:ozltlK van Wlczlàdzl/ldfv:,
waarbi
j beloofd was,zulk eene sclaeiding te allen ti
jde tegen te gaan; weshalve mcn
hem dringentl aanspoorde, om Groningen ttals staande in de bescherming en lrouw

van hetStleht,''in dezen 1100(1niette verlaten,maar dadeli
jk hulp te zendcn. Gell
jltti
jdig verwittigde men den Hertog, datde slad Groningen , als zi
jnde onder het
Stlkht, hem niet voorOpperhcer ltontle erkennen; datzi
jne eischen afweken van
1498,lees 1499,dewi
jlmen in dejaarteekenillgaldaardcn laofsti
jl gevolgd hceft,naarwelken
I
lctjaareerstmetPasclten begon.
(
k1)charterb.r.Fr,
'e.
:/.D.1.bl.792 796.
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1V 2- den eed eerst te Kempten door gevolmagtigden aan MAXIMILIAAX , en daarna
1528

Gronêngen doorhen allen aan ,sKeizers gezanten afgelegd; en eindeli
jk, dat eene
scheiding van deOmmelanden li
jnregtaanliep tegen aldeverbonden (1). Eenigen
verhalen , dat de Groningers toen zelfs den Bisschop van Utrecht a1s Heer zoutleiz

gehuldigdhebben;ditisechtergeheelonwaarscl
ai
jnli
jlk,dewi
jldeKerkvoogd in dien
ti
jtlden Keizer en den Hertog van Sak&en in allesmoestbelieven (2).
Aan beide zi
jden maaltte mcn zich nu ten strl
jde vaardig. Te Gronzngen werden
de Ridder REOM>:R ALMA., zorlxx SCEATTER , Lvoolzv coxhozlts en NIKOLAAS KONING y

mannen Van 0rkcnde dapperheid, tot kri
jgsbevell
aebbersgekozen; en uit misnoegen
O13 den Raad, stelde het volk dertien mannen aan, welke tot St. Jfccrldzz het
volle bewind over de oorlogszalkcn zouden vocren. Urhxcu van D //rzlltzzl, een ervaren kri
jgsman, werd in dienstgenomen en naarden Dam gezonden, op hetge-

rucht, dat Graaf EnzAltll voorhad dien te overrompelen. lnsgeli
jks yoorzag men
k'
erm num ! Oterdum , Adzrtp en andere plaatsen langs de kust van bezetting , om
den Oost-Friezen hetlanden te beletten. De sloten van ztlppznnA te Ferm sum , van

zouAxen DITMAR REltk>rltstePoeten te Dl
jke,van Ewsvx en andere Oost-Frieschgezinde Hoofdlingen in de.Ommelanden werden bi
j die gelegenheid verbrand of
onder den voet gehaald. Graaf EozAltb hierdoor te meer aangespoord, viel eerlang
uit R eiderland met aclzt en twintïg honderd gewapenden en de uilgcwekene Omme-

landerEdelen in het Oldamht. Ht
j maakte zich meester s'an de schansPekelhorg ,
doch keerde toen naar llynhden terug. Hetbevelover de medegebragte slri
jdmagt
was den Ommelander Hoofdlingen opgedragen , welke het Oldam ht noodzaakten ,den
Graaf van Ooat-Frzealand te huldigen en eene brandschatting van twee en twintig

honderd Ri
jnsche guldens op te brengen,waarna zj langsSlochteren t0thetklooster
JFzttemieram voortrukten. De Groningers verlieten toen den D am , Ferkn&um en

de bi
jgelegene plaatsen,die nu van zelfden vi
jand in handenvielen,welkedenDam
versterkte, en in Oterdum een nieuw slot bouwde. De Graaf zelf kwam kort
daarna met nog duizend man , en plunderde of brandschatte degenen , die hem niet

enegen Waren. De Groningers Avreekten zich hierover op zi
jne aanhangers, waardoorhetplatteland een scl
ariklkeli
jk tooneelwerd van jammeren ellende (3).
(1)rsBo Ext
llrs,ller.Frzd.Ilist.Lib.XXXVllI..p.576-578. scuorwxrs,Fr.Ili&t.B.XlIl.
1)1. 468, 469.

(2)E.BENIXGA, Ilist.r.Oost-lh-iesl.bl.429,430. s.zànlcas, Corte Chron.b1.451.
Tegenm.Staatz
t7.Stad en Lande, D.1.bl.222 (*).
(3)s.:EXIwt;A,Chron.d.Fr.Land.b1.30 32. rsBoExxlrs,Aer.Fris.Hist.Lib.XXXYIII.
p.579. sclloTllrs,&r.Iliat.B.XlII.b1,469.
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lS7

op xerzoek van sszwss , trok de m anl,aae overste vox met twee of driehonderd 14a21528

en vi
jftig man uitLeeukrarden naar den Dcfzn. Op de laoogte van Kropelrolde in zzv
Drenthe, geraakte hi
j metde Groningers, duizend man sterk, handgemeen. Iloe-llooim.
1199
welzi
jn volk na een lleyig gcvecht deels gesneuveld, deelsge&-angen gemaakt ofop
.

de vlugt gedreven was, streed de moedige bevelhebbcr, zwaar gewond en op de kniën

liggende,zoo lang tetlaj bezweek. Uitbewondering voorzulk eene heldhafligheid,
werd zi
jn li
jk naar Grongngen gevoerd en plegtstatig in de kerk derFranciskanen
bi
jgezet(1). DenHertogvan Saknen trofdemarevan dezenedcrlaag,enbovenalvan
den dood desbevelhebbers,op laet gevoeligste (2). H1
j was drie dagen te voren met
zi
jn jongsten zoon xlExolvlx,een aanzienli
jk gevolg, en twee honderd gewapenden uit
Ilolland te Ilarlg'
ngen aangekomen en tloor den Abt van Klaarkamp , de beide

Pastoorste Oldehoof,sIEwK KAxxxwouA,scuExa'
rs'
rzAxsoA en TatxoOBBEMA uitOoef:rg/) den Abtvan Oldeklooeter, HEssElzMARTEXA Tan Franeker, SCIIELTE LIAUCKAMA
van Sneek ,en zAltlclx Hor
rrzxo: van het N ieumland uitkFeetergo statig verwelkomd.

Denzelfdendag had lli
j zich methen naarFraneker begeven,en 'sanderen daagsmct
zl
jn znon de hultle a1sEriandvoogd ontvangen cn wederlkeerig hetvollttrouw gezworen.
BSwEIIIKT, Pastoor te Franeker , die tothet gezantschap naar H olland had behoord ,

om den Hertog totde heerschappi
j over Frieeland uitte nnodigen , bood den Vorst
in naam ,maarbuiten weten der geesteli
jkheid en gemeente, zcsduizend goudguldens
aan, hetgeen hem door beide zeer euvelwerd afgenomen (3). De inhuldiging geschiedde voorts achtereenvolgend te Boleulard , Sneek en Leeuwarden. De Leeuwarders togen den Hertog te gemoet, deden eenen voetval en werden in genade aange- zgv.

nomen. Xet grooten praalwerd hi
jingehaald en in dekerk teOldehoof gehuldigd.llooin).
Dien dag stelde ALBRECnT eenen Raad aan, welke met zt
jnen Kanselier alle zaken,
die voor het Ilof gebragt werden , zou regten. Tot leden daarvan werden nevensden

(1)v.THzson,Ilist.m.Triesl.St.1l.b1.143,144. occo sclnl-Exsls,bl.349,350.s.)E5IxGA,
Cltron.d. Fr. Laltd.bl.32 , 33. s.zARlclls, fbrfe Chron. bl. 451. E. :ENIXGA, Ilist. w.Oost?7. kàiesl. B,XlI. b1.366. Vgl.'
csBo Exxlrs, R er. Fz-f7
4.
Friesl. bl. 430. wlxsEMlrs) Chron.z
Ilist. Lib. XXX VIII. p. 580, en scscde
fwxt:s, Fr. Ilist.B. Xl1I. bl. 469,470,wier verhaal

van ditgevechtin eenigebi*
i
#zenderhcden van dezeschri
jvers,welkewi
jgevolgdhebben,verschilt.
lletLati
jnsche grafschriftop rox, hetwclk erzeerzonderlinguitziet,vindtmen btjoccoscxRI.ExSIS:S.JIRICHS en E. BESINGA t. a.P.

(2)occo scARLnssls,Ll.350.
(3)v.TIIABOR nocmtdczen Gecsteli
jke slrxy:olcl'csHzaoxs. Hi
j wasDactoren Licentiaatin dc
laeideregten, en belzoordc waarsclli
jnli
jk tot Let adelli
jk gcslacht der ll>r
ltEllws. Zie vlssER el1
AMERSrOORDT op v.Ttunolt,zlaltt.St.lI.Ia1.102, 103. occo sczntExsls,1)1.349. lliervoar,bl.479.-
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1182- Francker Pastoor BEXEDIKT , de mannen gelkozen , welkc den Hertog te Ilat.lingen
1528 l
latlden ontvangen , hetgecn nietweinig m isnoegen onder het volk verwekte. Xen

getuigt van hen, dat indien zi
j zich om llet welzi
jn des Lantls meer dan om de
gunstdesHofsbek-ommerd hadden,zi
jgrooterampen konden voorlkomen hebben (1).
Zevenwolden voegde ziclz insgeli
jks naar tlen M'il des Hertogs,zwoerhem hultle en
trbuw , en wcrd eene matige schatting opgelegd. 9e Stellingwcrvers tlaarentegcn
weigerden zich te onderwerpen , en efsclzoon mcn hen met de wapenen bedreigde,

bleven zi
jop dien ti
jd ongemoeitl(2).
HerlogALBRECUT had nu voornameli
jk zjn o0g op deGroningers gevestigd, welke
na de overwinning op pox behaald ,in D relltlte waren gevallen en het huis te Roden

vermeesterd hadden (3). Tbanshielden zi
j GraafEozAnb in den Dczzz belegerd, om
wien te ontzetten en daarna Gronhègen te beleggen , de vicrde man in Oo&tergo en
W estergo te wapen geroepen , en de twàalfde penning van alle goederen en renten

geëischt werd. De Qroningcrs braken nu het beleg op; en de opgeroepen Friezen ,
die grootendeels alleen met hooivorken en stokkren gewapcntl waren y verden naar
hunne haardstcdcn teruggezonden. Graaf EnzxRn ontving echter eenc versterking
2 v. van dri
ehonderd man uitKarlingen, dewi
jlInen een twecden aanvalop den .
Dcl4
llcrfstle (1). Sintlshonderdjaren waren deGtnmelanden nimmerzoogeteisterd,als
xrlaalld vermoedt

1499 tllans door de Groningers en den Graafvan Oost-Friealand. De Iloofdlingen ,welke
dezen gonegon waren , werden door genen , cn omgekeerd , verdorven ; lzet vrcexlltle

krt
jgsvolk spaarde vriend noch vi
jand, en de eigen landgenooten bleven hun hierin
weinig schuldig (5). 0m aan dezen noodlottigen staat van zaken perken te
22v.

stellen , beschreef de Bisschop van Utreeltt eene zamenkomst van Hertog aLBazcu'
r cn Graûf Eozxho met de Stichtsche en Groninger afgevaardigtlen te Leeuwarden. Er werd niets anders uitgerigt, dan hctbestand voor eenige maanden ver-

Herfst-lened, om inmiddels de aeschillcn, zoo moaeli
jk, door een verdrag te vereflknen.

maand.

u'

-

- -

Doch in Groningen wilde m en van geen bestand hooren , en konde zelfsnaauweli
g
.kstot
cene tweede zamenkomstte Gerkeakloonter besluiten. Hier werdeene wapenschorsing

(1)Landhoek 4;c4 MIRTENI, bl.7. v.TlznoR, Hist.n.Frïcdl.St.lI. b1.1(4 146,147.
occo scàRtExsls,b1.349. rBno mlhllrs,Iler.Fris.Ilist.Lib.XXXYIII.p.582,583. wIlsEMlrs,
cltron.z
t).Triesl.B.Xll.bl.365. scloTxwrs,F,,.H ist.B.XllI.b1.470.

(2)v.TIABOR,Ilist.t,.Triesl.St.lI.1)1.146.
(3)Landboek mczè MARTENA, bl.8. II
ESING:, Cltron. g.;'t. Land. b1.34. vnBo Exxirs,
A er.Fr?
-4.Ilist.Lib.XXXYIII.p.581. scuozlxl;s,Fr. H ist. B. XlII.b1. 470.

(4)v.TIUBQR,Ilist.r.Friesl.St.lI.bl.147. occo scaatEssls,b1.349,350.,
(5)s.szslycz
t,Cltron.d.Fr.Land.1)1.33.
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tot <%t. Jlaarten voorgesteld, en indien de Groningers daarin genoegen nam en , be-14821528
paald : ))dat de Oûst-Friesche bezetting den Dczzz z0u onlruimen , en EnzxRp tegen

roldoening der voorgescholen vi
jfduizcnd gultlens, den Groningers hetOterzummel'
slot teruggeven; dat de Ommelanden van den gedanen eed aan EDZARD en Hertog

ALvaEcn'
r ontslagen wierden; en de Hocfdlïngcn, welke Groltzngen yi
jantlig waren,
ongestoord op hunne goederen zoudcn wonen, of(le inkomsten daarvan buiten 'slands
genieten-'' De Raad vond behagen in den voorslag , maar de gilden en de aangestelde dcrtienmannen , ondcr voorwendsel van den korten dutzr des bestands en der
kwatle trouw van EozAao zoowel als der Ommelander Hoofdlingen , dwongen hem

(lien afte wi
jzen. Ditverbitterde llertog AxzBaEcII'
r,welke thans van de Groningers
ecne volledige hulde eischte, vcrklarende hen, bi
j weigering daarvan, als oprocrmakers tezullèn beschouwen en m etvcrbeurtlverklaring hunnervoorreglen en goedercn

te straffen. Xaar in weerwilzi
jner bedreigingen, en in spi
jtvan 'sBisschops vermaningen tot&'rede,begeerde het gemeen , dat nu lzet gezag in handen had , den oorlog ,
en de tlertienmannen traden met den Hopman rlzhlcu v&w noRlvsx in onderlaandeling.
lliJ
' zou ))den D am , Oterdf
um en de Onlmelanden onder laet gebied van Gronêngelt
tcrugbrcngen en daarvoor zeventluizentl Davidsguldens genieten ; t1e stad verpligtte ziclz

tlaarenbovcn,hem opharekostenvancenige gewapendevaartuigentevoorzien.Alwathi
j
aan deze zi
jde der Eems veroverdc, zou den Groningers, en walaan gene zi
jde
genomen werd,dengenen wellte hetverworven had,toebehooren. lli
jzougeenverdrag
met Bbz&En mogen aangaan, zonderde Groningers er il1te begri
jpen,tegen wie l
ai
j
en zi
jne manschallpen zich moestenverbinden,binnen hetjaarniette zullen dienen.''
Vax noRlvM nam spoedig vierduizend man van den Zwarten S /te voor twee maanden
in dicnst, en loog vol mocd voor den D am. Xaar EozAxo had in alleszoo wel vcor-

zien en daarbi
j lletland onder M'ater gezet, dat hi
j, niettegenstaande de Gronîngcrs hem wakker ondcrsteunden , genoodzaakt werd eerlang hetbeleg op te brelken.

Terwi
jl men hiermede bezig vas, verliet hem onverwachts zi
jne bende, dewi
jl
de Hertog van Laulrenburg haar gehuurd had, ofschoon anderen (lit overhaastver-

trek aan eene geheime omkooping van Enzlao toeschrijven;zekeris,datzi
jongestoortl
haren togt door Oost-Frl-eeland s'olbragt heeft. Deze omstandigheid ep laet verge-

vorderde jaargetgtle verflaauwden de kri
jgsbewegingen, di0 zich tot eenige wederzi
jdsche plunderingen bepaalden ; slechts het slot te Sauwert en het huis ten D f
j
cc
- /
werden doordeGroningersvermeesterd en van bezetting Toorzien (1).
(1)v.Tl
1lBolt,Hist.r. Triesl. St. lI.bl. lù0. occo scxasxxsls, bl.350,351. s.zxxlv x,
Cltron. d. Fr. Land. b1. 40- 44. E. z>:xlxGA., #z74f.r. Oost-Friesl. b1. 431, 432. rzsa lxxlrs,
ron. r. kkiesl. B. XIl. bl.366.
Ièer. Fris.A ïdf. Lib.XXïVlll. p.583 586. wzxssxlcs, Ch.
xlltlrzwrs,Fr.Ilist.B.XlII.1:1.471,472.
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Uit staatkunde had Hertog ALBRECMT den Graafvan Oost-Friesland in de Groninger
enlusten hulp verleentl. Door deze en andere dienstbewjzen , schitterenl
le beloften
en een vloed van redenen trachtte hi
j Eozkao te bewegen, hem ,overeenkomstig den
giftbrief van Keizer MAxlxlLlAax, Ooat-Frieeland af te staan. Na veeltegenworstelen,

17 v. beloofde eindell
jk deGraaf,de zaak metzi
jnelantlstendenteoverleggen (1).DeHertog
ï'
V'
i
'n-J
v
er
t
r
o
k
daa
r
o
p
me
t
hem
ui
t
I
l
arl
i
nge
n
t
e
scheep naar E mbden , en liet XIE>BIAIK al,
maand

1499 Stadhouder van Frzeeland ,
opSjaardemahtlisteFraneker,en eene bezetting van vi
jflaonderd man te Leeuwarden. IIENDRIK, jeugdigy onersr
aren en ehoor gevende aan
kwade raadslieden , onder welke men zelfs Friezen telde,begon als onbeperk'tgebieder
te heerschen. W il
lekeurig liet hi
j verscheitlene stinzen onder den voetWerpen en uit
tle bouwsloflen een slot te Harlingen optrekken , om aan den zeekant eene sterkte
of vast punt te hebben, waardoor hi
j, in geval van nood, vreemtl kri
jgsvolk ia
het land konde brengen. De slotvoogd van Leeumarden vnlgde ditvoorbeeld met de
omliggende steenen huizen , znowel die bewoond a1sonbewoond waren , tot versterking en vergrooting van llet blolkhuis, opgerigt om de stad in toom te houden. Xen

1J(y.
) vorderdeeen twintigstenpenning van allezoogeesteli
jkealswereldlt
jkerentenen landen , en bovendien den twaalfden penning y olllangs door Hertog A.
laBhzcllv opgelegd.
En alsof ditnietreeds genoeg ware, om 's Tolksmisnoegen op te wekken, werden
daarenboven allen Deelcn ,steden en kloostersbjzondere oorlogslasten opgelegd,eu de

bejaarde lieden meteen hooftlgeltlvan v(f stuivers, dejongere metde helftdaarvau
bezwaard. Xen morde dan ook openli
jk over deze ongehoorde geldafpersing,diemet
geweld moestgeïnd worden. Geen der Saksische ambtenaren betoonde zich hierin ge-

strengerdan deFriesHEssExzMARTEXA.Xet tweehonderd vi
jftig ofdriehonderd mankwam
hi
jteBol&ward en gelastteallen dorpenin Wonaeradeel,binnen vi
jfdagen deschattingen op te brengen;wie later kwam moestde dubbele snm geven en, bi
j weigering, voor de gevolgen aansprakeli
j
'k zi
jn. Even vaardig in hetuitvoeren, als wreet
l
#

25 N'
. in het bedreigen, nam men uAltlxo oovw Es van Jhhega in hechtenis, wellke één
Slraslll.

dag na den bepaalden ti
jd deschatting van zi
jn dorp opbragt, maar zich nietaan de
strafbepaling onderwerpen wilde,voerdehem voor zi
jne stins,en toen deze zich niet

overgaf, naar B olemard terug. 'sAnderentlaags zond AIARTENA eene sterke bentle

kri
jgsvolk mel last, HARIIO oovwzs in het gezigtvan zi
jn huis, op hetwelk zi
jn:
moeder en broeders zich bevonden , het hooftl af te slaan , indien men de oyergave

weigerde,welke nu onmiddelli
jk geschiedde. Verscheidene plaatsen waren hettooneel
van dergeli
jkegeweldenari
jen,dieeerlang hetgetergdevolk dewapensdeden opvat(1)E.JI
ESISGA, II.
l
st.r.Oost-Frienl.1,1.429. rsnû Exxlrf!, Rer. Fr'f4. Ilist. L-ib. X&ïVIlI.
p'
,w580. sclloTzhrs,Fr.blist. B.X1Il.bl.472.
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ten- De verbitterde landzaten uit H/
-onaeradeel drongen des nachts in B oleward ,1482.
(j kt 1.528
versloegen laonderd man van de Saksische bezelting en dreyen de overige de sta u .

Hierdooraangemoedigd,hielden zi
j metde naastgelegene Deelen en dorpen,de Heerschappen TzEalc wALTA, oovwz uloosx.
t en oovl'ss Bowox eenebi
jeenkomstte 0Jdeklooater , op wellke de oorlog tegen de Saksers en hunne aanhangcrs besloten , en
szoxao Avsvx tot Opperbevelhebber in dien krl
jg aangesteltl wcrd. Xen zou zieh
van #
'arlingen , z':vrzlàdrà.zl en andere geschikte plaatsen verzekeren , de naaste
dorpen bezetten en Franeker b'elegeren. Daarop sloegen zi
j zich leTjum , KerhaJ-,4:4 en Lug-nkerken neder, en riepen Ooatergo en ZevenYoî#es te WaP0n

tegen den Hertog van Sakaen, die slechts den ondergang des lands en der vri
jheid
bedoelde. Meer dan zestienduizend gewapende manncn uit allc oorden Tan Frzealand tusschen Stavoren en G erkeehrug , kwamen in de legcrplaats dcr vcrbon- 12v.

denen bjeen, behalve de ingezetenen van Slooten, welke door de bezetting opll1
lo
5e0i0
l
r
Harinxmahuis en de Schieringer Heerschappen werden teruggehouden. ln Sneek beproefde SCHELTB LIAUCKAMA , een #an 's llertogs voornaamste Raadsheeren, en de
regering insgeli
jks den uittogtderburgers te beletten; raaar de verbolgen geraeente

zetteden ouden Raatlaf,kooseen nieuw bewind,en trok naarhetleger (1).
Ondcrtusschen hadden de Groningers sinds hetbegin desjaarsde vjandeli
jltheden
vlortgezet. Hetslotte JFomerd cn de slinsen op de Aleede, ten JR@'ê, Szddehuiren
en Sloehteren waren door hen ingenomen en bezet. Den elftlen van Lentem aand
sloegen zi
J' met eenig vreemd kri
jgsvolk weder het beleg voor den D am en het slot

DL
jkhuzzen hetwelk hevigbeschoten werd. ooch deels door hetwater,deels dewgl
spzkab zich met een goed deel voll
ts in den D'am geworpen had, braken zi
j na
s
t
e
r
k
dnor
'
s
Gr
av
en
sieertien dagen desnachtsvlugtende op,en werden bj
: den aftogt
te
benden geteisterd. W zawerd gaf ziclz zonder slag ofsloot aan EozAlto os'er, oell

voortsde dorpen R'agenborgen,Uithul-zen en deMeedeplunderdeenverbrandde(2)..
ln deze netelige omstandigheden had ALBREC:T daarenboven den veerticntlen van

Grasmaantl op den Rjltsdag te Jug.
vhurg bewerkt, dat de Keizer den Groningers
zl
jn ongenoegen over hun verzettegen den Hertog te ltennen gaf en verklaarde, dat
zi
j deswege den Ri
jlksban verdiend hadden, welken hj echter, terbede van eenige

(1)Landboek ran MAI
tTEXA,bl.8,9. OltdeHotl.D'
ir.A''
/4.Div.XXX'lI.c.19. v.TIIZnOR,.
Hist.r. Friesl. St.lI. b1.148- 152. occo sclatzxsls, b1.351- 354. rnBo Enlxlrs, Rer.Fris.
H ist.Lib. XXXVIII.p. 586. Lib. X XXIX. p.591- 593. wlxssxlrs, Cht-on. z'. Friesl. B. Xl1.
bl.367- 370. scuo'
rzxns,Fr.Ilist.B.XIII.bl.472- 474.

(2)s.gExlwGA, Chron.d. Fr.Land.bl.44,45.
XXXIX.p.590,591.

UBBO EXXIUS: Ser. Fr4-4.II'
i&t. Lil?.
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1482- Vorsten, nog ophield in de hoop, dat zt
q zich metden Hertog zouden verdragen.
1528 D
.
e stad Gronzngen werd tevens bi
J open bevelten H05'e gedagvaard, ten ware zj
zich inmiddels mct ALBItECI
IT verzoende . waartoe de Ridder oEollo voy rnölt op last

derRî
jksstenden werd afgezonden (1).
De opstand der Friezcn tegen het Saksische bewind , lllies den Groningcrs wetler
moed in. Eenige Geesteljlkea trachtten het leger te Luznkerken tot het nederleggen
der svapenen te besvegen ,m aar men wilde hiertoe nietverstaan , zoolang llertog uE>-

nalrt niet voor alti
jd Frzeeland verlaten had. Op 'sVorstcn bitswcderantwoord,
sloeg rnen terstond hctbeleg voorFraneker, waar hj zich met vier- ofvi
jfhonderd
man uit Leeumarden bevond. De stad werd naauw ingesloten en het bestuur dcr
belegering aan negcn mannen, drie uit elke Goo, opgedragen. Xen zond zeshondertl
m an naar W zsmerd , om de bezetting van Leeuwarden in toom te houden , en eene
sterke bende Zevenwoltlcrs trok naar K ollum , tot dekking van de grenzen aan tle
Iuaumere. Geschulen kri
jgsluig werden uitGroningen ontboden,waartegenhetzilveren vaatwerk uit de kerken van Oo&tergo, en W eetergo in pand moest gegeven
Mrorden. De onderbevelhebber .
&oaIAAx vAx ozltvrlzcK , wellke zich verdacht gemaakt
had , werc
l te F isrlg-et in het water gonrorpen en verdronk. Des anderen daags viel
de slotvoogd van Slooten in handen van eenige boeren, welke hem naar hetleger
'

Bl
2oe
5îvm.
. ZOntjen. Hetslntwerd eerlang bclegerd,totovergave gcdwongen en gedeelteli
jk ver1500 nieltl. Xen trad weinig ti
jtls daarna te bokkttm metdeGroningersin cen verbond
11 v.
jving van hetSalksische bewind; en vruchteloos bleven depogingen van den
Zom er-totverdri
maand.Aarlshertog vzlzlps,den Graafvan Eymond en den Heer van Zevenhel-gen,geli
jk oolk
H5floiM
.
v
a
n
d
e
Ov
e
r
i
j
s
s
e
l
s
c
h
e
s
t
e
d
e
n
,
o
m
d
o
o
r
hu
nn
e
t
us
s
c
h
e
n
ko
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t
e
e
ne
be
v
r
c
d
i
g
i
n
g
te bem.
wcrken (2).
In hetleger voor Franeker heerschte dc grootstc verwarring. De benden,in s'i
jf
schanseu om destatlgelegerd,kenden geenekri
jgstucht, gehoorzaamdenwanneeren
zoolang zi
j wilden, en gaven zich overaan allerleibuitensporigheden. Erwaren verradcrs onder, welke den Franelters bootlschapten alles wat #er omging. en hen van

buskruitlvoorzagen. Zelfspoogden zj Sneek iu brand te steken,om t0thetopbrekel)
xan het beleg te noodzaken. De bezetting in de stad bestond uit een betreltkeli
jlk

(1)rssoEMMIUS,Aez'
.Fris.Hist.Lib.XXXIX.p.5t)5.
(2)Landnoek ran MARTEXA,b1.9-11. OudeIloll.Dit,.Ikron. Div.X.XïlI.c.19. v.TIIA:0u, 11ist.r.Triesl. St.II. b1.1J2- 15i. occo scARslxsls, b1. 354 ,355. s. IIEXINGA, Cltron.
d. F,-. Land. bl.45. Jllllcls, Corte Chron. Jal.452. rcno EMMlrs, R er. Frl
-s. 11odf. Lib.
X XXlï. P. 593. wxxsnMlrs, Chron.
Triesl. B. XlI. b1. 370, 371. scrfoTzxtrs, Fr.Ilist.
B.ïlII.bl.474, 475.
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klcln getal oude, ervarene l
tri
jgers,diehunnen ti
jd waarnemende, entlcrbeleid van11
45
828
l
'
lzssElzXARTES'
A cn andere Schi
cringer Haoftllingen, gewoonli
jk desnamiddags,dewi
jl
tlc bclegeraars alstlan beschonken waren ,menigen uitval tleden , velen ter nedervelden
en de eene sclaans na de andcre verovertlen. Dcn gevangen Friezen sloeg men cen

i
jzeren laaak door (1e ltcel en laing hcn daaraan cp, of stelde hllnne hcoftlen op
stalten ten toon ; tle Duitscllc ltnechten , wellte den bclegeraars in handen vielen ,

werden zondergenadeaan ccn galg opgekneopt. De L-urgeri
jveerde zich dapper in
14ct afslaan der bcstormingcn. De Frïezen, dic onbesuisd en regelloosaanvielen, verlorcn daarbi
j veel4'olks;cn hun geschtzt,meestop Sjaardematoren gerigt,veroorzaakte
weinig sclaade. Ondertusschen verspreidtle zich onder lacn het gerucht, dat Hertog
ALBRECHT overlcden en alle hoop op qntzet s-oor de stad ,die hetniet lang meer zou

uithoutlen, verloren was. Naauwlkeurig sloegcn zi
j acht, dat er geene boden van
buiten aan Ilertog UEXDRIX of wien ook Jn het land kwamen; en de ongelukkige

rciziger, Avclko niet behoorli
jlk: )).
//i
-/ouuver ltzffher claer hlyep cex
y:zz opp dévl
fenne lternne ï'z een s:z-/'' uilspreken konde, werd verdronkcn,desti
jdsde gewone
doodstrafin Ft-iealand. De zeekusttusschen Stavoren en W ork'
ttnt werd metgewapcntlen bezet, om clke landing uit Holland te voorkom en. Hoe VPPQSt deze maatregel was, blcek tocn raElly:ztzx en rraosxs valt F pzzzpozd met ncgentien oorlogs-

vaartuigen nabj D'
lorkuntwillcnde lanc
len,dcorden tegenstand,welke hcn wachtte,
afgeschrikt,naarEzni#t
?zlstevenden (1).
Hertog Al-urvscn'
r vcrliet lli
j de mare van tlcn opsland der Friezen, terstond dcn
Ri
jltsdag teJtlg&burg , om te huis hetzenden van kri
jgsvolk te verhaastcn. Spoedig
ruktedan oolkonderbevels-anllcrlog Irltzl
t s'an.
D'
l'.
un%
çwv,-7cccnc aanzienli
jkestri
jdmagt
ïnOoat-Frl-eeland,waarzi
jzich bi
j dc bendenderHeeren van Egntond cn van Graaf
xozkRo s'orgde. Het verecnigtlc lcger,meer dan vierduizend man sterk, trelt door het
Oldamht naar clen Dfzz?z, ten cinde langs de JJ
'al-ne in lh4zealalîd te dringen. Om
dit te vcrllintlcren , hadden de Groningers vele loegangcn bezet, Fredewold , Lange#
vtrofd cn de Ilontm era zich gewapend, en de Friezen tluizend man naar de grenzen

gezontlen. Xaarllcrlog Eltlzt geluktehctna ecn schcrp gevechtbi
j JFaveumel-zn'
,-1,
(1c Groningers cn hunne Ommelantler bontlgcnooten 9
. met achlerlating van vele ge-

sneuveltlen en honderd Ti
jftig gevangencn, op de vlugt te dri
jven en kFg-neum te
bcmagtigen , van waar uit l1j- den omtrek geweldig teisterde. De Fredcwoldersen
Laugewoltlers mocstcn insgeli
jks t
1c Aduak-del--zl
j'lopgeven en blootstaan voor de
(1)Landboek rczlMARTEXA, b1. 9. v.TrllBoR,Il1'st.r. Friesl.St.11. L1.160 163. occo
scAncExsls,L1.354,3JJ. rcllo ExMzl;s,Rer.Fzu?.Ihst.Lib.XXXIX.p.594. wlwsExrrs,Cliron.

z'. lh-l
'csl.B.XlI.b1.371. scuorwsrs,Fr.Ilist.B.XllI.b1.474)47#.
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1482- roofzuchtder vreemde benden ,welke er zich ophielden totde overlkomstvan HertogAL1528
.

Bazcu'
r.De belaardeVorstverscheenkortdaaropmetzi
jnoudstenzoonoEohoE,eengrooten stoetEdelen en m eerdan tweeduizend gewapenden telFin.
vum ,zoodathetSaksisch

leger thansuitacht- ofnegenduizend man bestond, waaronder een goed deelruiteri
j
en grof ges
chut. De Friezen lagen bi
j de Bomster-zù.1meteenemagtvan volk,
door eenigen op elf- of twaalfduizend man begroot, maar even als voor Franeker,

zonder tueht en regel. Van de Groningers ontvingen zi
j beloften, maar nietden
verzochten dadell
jken onderstand. Daar het in den hooiti
jtlwastrokken velen9bovenalde Zevenwolders,huiswaartsen kwamen nietalti
jd in geli
jk gelalterug,a1szj
Vertrokken waren. Op die wi
jze waren zi
j tot vi
jftienhondertl man ingekrompen,
toen Hertog ALBRZCIIT metzjn leger,in tweeafdeelingen gesplitst,onverwachts tegen
len optrok.Hj liethet eene gedeelteteAdaard,om deGroningers te beletten,hem
14 v. l
Hooim.in den rug te vallen, en tastte met het antlere de Friezen tegen den middag aan.
1500

Vi
jfuren had het woedende gevecht geduurd, toen de zege zich voor tle overmagtige, kri
jgservarene en welgewallentle Salksersverlklaarde. Driehonderd Friezen waren
op de plaals gesneuveld en omtrentzevenhonderd onder hetwi
jken en vlugten omgekomen. Anderen spreken slechts van tweehonderd dooden , en dat ook de Saksers
een aantal volk verloren hadden. Dienzelfden nachlnog, zetle Hertog ALBRECHT den
togt naar W eetergo voort. Het berigt der nederlaag en het oprukken der Saksers,

verspreidtlen schrik en ontsteltenis onder de belegeraars van Franeker. SJOERD AxLvt
trok tlcsnachtsin hetgeheim me@zt
l
jn volk weg, en werd door de bende te DongJ-lzvz gevolgql, welke heL dutlrgepande Groninger geschut achterliet. De afdeelingen

te Medam en Dronro
jp zoudel)insgeli
jl
ts zi
jn afgetroklten, indien zi
j nietmisleid
waren door het berigt, dat szolRo A'
rxzvA slechts wasvertrokken , om met al de magt

van Weetergo terug te keeren. Terwi
jl zj hierop vertrouwden,tastte Hertog ALBaEcu'
r van de eene, en zi
l'n zoon uyrxnlvxK metde belegerden van de audere zi
jde
haar onverwachts aan. De Friezen, weldra op de vlugtgedreven, lieten vi
jfhonderd
' l
gesneuvelde*n , onder Me
ke verscheiden Hoofdlîngen , achter. Xen verhaalty datde
16 s. meesten door hunne eigene landgenooten , de Franelters, ter neergesabcltl waren ,

Hooim.

maar l'
Iertog Al-uaicll'
r daarentegen toen de meeste menscheljkheid betoond en het
moordend achtervolgcn van de vlugtenden belet had. Den Franekers werd het achtergelaten Groninger geschut, ter belooning hunner trouw geschonken ; en den Graaf

vap Oon.t-kh-g-enbland de lef toegelkend, van dot)r zjnediensten Frleeland Teor den
Hertog van Sak&en bewaard te hebben (1).
(1)Landboek rczlMXRTEXA,1:1.11. v.Tuz
tvon,Ifist.w.khniesl.St.lI.b1.154 157,163. occo
sclltlzEssls, bl.355-.359. O'tde H oll.P ?
',
t?. Ifron. Div.NX.XII. c.20. s.IkExlxc: fV??'
oz?.d.
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Desdaagsnatlen slagtrok ALBRECHT op naar Leeuwarden. Zt
jnebenden pleegden 11
821528
alom den grootsten moedwil, inzonderheid tegen de Geesteli
jk-en, van wellte vele in
lkoelen bloede vermoord werden, welligt uit wraalt, dat zi
j den opstand bevortlerd hadden , hetgeen men uit hetverpanden der zils-eren ltlooster- en kerksieraden
aan de Groningers schi
jnt te mogen besluiten. Vele Leeuwarders ontweken op 'sHer-

togsnaderen de slatl,die bj zjne komstgeheeluitgeplunderd en aan de baldadigheid
Yan hetwoeste lkri
jgsvolk pri
jsgegeven werd. De roerende goederen zoo van Geestejljken a1s wereldli
jlten werden weggevoerd, deburgersin hechtenisgenomen,gepi
nigd en bespot, de kinderen verminkt, de vrouwen mishandeld. Hetvreessell
jk l0t
der Leeuwartlers wekte echter geen medegevoelop. Veeleer verweet men hun , dat
ZJ
)*door hun weifelcn en dubbelzinnig gedrag het verderfdeslandsberokkend hadden.

lmmersindien zi
j de Saksersondersteund hadden, zouden zj een spoedig einde aan
tlen opstand gemaakt; in hettegenorergestelde geval, ongetwi
jfeld Franeker onderhebben. DeJ'ammertooneelen in Leeumarden vervulden niettemin het geheele
WOrP0n
Leeuwarders,'' dus redeneerde m en,
land met schrik en ontzetting. ))Indien de
N
a
l
dus
behandeld worden , wat zal het lot
)'die onzi
jdig en rustig gebleven zi
jn,

zi
jn van hen, wellte de wapenen opgevat hebben.'' Edel en onedel,ri
jk en arm ,
priesters, monniken ,nonnen, alles vlugtte deels naar Kolland of lletStgkht, deels
naar Groningen , waar men slechts meende, zich het veilïgst te bevinden , en de
huislieden verscholen zich in Zevenwolden. Xen getuigt, dat'Frieeland nimmer in

zulk eeneellendeverkeerd heeftalstoen (1).
van Leeuwarden trok ALBRECUT met achthonderd of duizend man naar Sneek , 19v.
Ilooim.
hetss,elk door de inwoners uit angst schier verlaten was. De stad werd tegen eene j500

boete van vier- of vi
jfduizend goudguldens in genade aangenomen, en derburgeri
j
op zeker geleide vergund terug te keeren. 0m de bedoelde som te vinden , welke

in twee ti
jdperken moest afgelost worden, werd eene schatting en omslag over de
ingezetenen gemaakt, en iedernaarde grootheid zi
jner bezittingen belast. Den-v0lgenden dag bevond zich de Hertog weder in Leeuwarden , en schonk hier den gevlugten huislieden , welke zich tot hem wendden , door tusschenspraak van Graaf

Eozaao en vAw scnocwzwBrho vergiflbnis, ofschoon tegen den zin zi
jner zoncn en
Fr. Land. bl. 46 49. s. JwRlclls, Corte LWrop. bl. 452. E.:txlxol, H ist.r.Oost-bn
riesl.
1)1. 433.
- 436. rBBo ExMlrs, ller.Fris.N @
':f. Lib.XXXIX.p.595 598. wzxsEMlus, Chron. r.
rriesl.B.X1l.b1.372 374. scuoTzwrs,Fr.r z
',
:r.B.Xl1I.b1.475 477.

(1)Landboek ran MARTENA,bl.11. v.TulBoa,Ilist.r.Triesl. St.1l. bl.157,158.
scARtExsls, b1.359,360. IJBBO EMMlrs,Rer.Fz'
?'
.
6'
.Ilist.Lib.XXXIX.p.598,599. wlxslxlrs
Chron.w. Friesl.B.Xl1.bl.374. scllorzwrs,F1. # ?
-:f.B.Xll1.bl.477.
11 IIEEL , 3 STUK.
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48
528
- van(lcn Ilertog vanB'
t.ttnnkvq
jk, welke lzen a1s landvcrratlers wilden bellandeltl hebben. Maar deze genade werd tluur gekoeht. Elk der oproerige dorpen moest naar
gclang van vcrmogen en van overtretlîng , cen , twee, tlrie of vierhontlerd gulden
ttlt zocn opbrengen, alle svapenen te L:t
?v/rtt?-#t?zl op llct bloki
luis aflcveren en

beloven, in langen ti
jtlgeen geweerop te valten. Daarenboven moestiederhtlisman
in hetbjzonder,blootshooftls,ongegord en ongeschoeid denHertogofzi
jnengevolmagtigtlen te voetvallentl genatle smeelken) van alle voorregten afstantl doen, en hem
cn zjnc crven alzoo vooroppermagtige Heeren erkennen. l)e Etlelen enkloostcrlingen
ondergingen nccll deze vernedering, noch wert
len l'an hllnne voorregten beronfd. Zi
j
verzoenden ziclz afzonderli
jkc opoffering.
jk metALBRECIIT, ongetwi
jfeld tegen geldeli
Onder 'sllertogs gevolmagtigden belzoortle IzEssEs M.
tltrEx'
t, die door verltnochtheitl

aan tle Saltsers en wreeda oubarmhartiglzefd tcgen zi
jne landgenooten, allcr vloek op
zich laatltlc. Xet PfEl'Ea VALK , Abt van Lidlttm , )11
-.Bsltawao Buclzo AVTA,'
zrv?
-

RIENK EMINGA en SCIIELTE LIAUCKAMA WaSlzi
j litlVan tl0
j 'sHertogs afjvezigheitl in het begewesteli
jke Radeny welke den Statlhoudcr bi
Avintl xotlden ondersteunen (1).
DEKEMA , nclto uor
rrlxlzk ,

Thans besloot AxaBttlcu'
r Groningen aan zicll te onderwerpen ; z0o lang dit niet
gescllied was, kontle laj zich tocl
z nimmer van hetgerustbezitvan Frzesland vcr-

zelkertl hout
len. Xet omtrcnt negentluizend man trok hi
j tot dateinde derwaarls,
legtle heteene gedccltc zi
jnerstri
jdrnagtte Adaard, hctandere in hetkloosler Sel1 v. ulet-tl, en bctrok zelf met duizend man tle stins (tieltelwarck) van alllxllTR zangzs
O0JSt-diep
ma
antlaan het Rel
t , hctwelk mct vi
jftig of zestig schepen bezetwas. Yi
jftien dagen
1500 aclztereen werd de stad zwaar beschoten , tloch zonder veel schade aan te rigten.
Den derden dag van llctbeleg wasde Rit
lder vAx '
ruöa, door dc Ri
jk-sstenden afgezontlen: om eene verzoening te bewerken , met tlen Bisschoj) van Utrecltt, een aan-

jsselsche steden
zienll
jk getal Stichlsche Etlelen en de zaakgelastigden tler drie Overi
in de legcrplaats Se Jduard aangelkcmen. Op zi
jn bestclwerd een montlgesprek lusschcn Herlog ALBKECIIT en dc Groningor gerrolmagtigtlcn, met den schranderen w lLI-ux VREOERIKS aan laet hoofd , op Jargesslins gehouden. Xaar het geschil wasto
ingewikkeltl, men had aan bei
de kanlen te veel schi
jn van regten de gemoederen

waren te verbittcrd,om parti
jen te bevredigen. Na veelvuldige onderhandelingen,te
zldttal'd, Sellret'd cn bi
j de E hhinge Poort hervat, kwam men,ofschoon schoor-

(l)Laltdhoek ,
rc4 MA.
RTES,
k, b1.11,12. v. TII&c0n, llht.C-.k-riesl.St.I1.b1.158. occo
scàntExsls, 1n1.360
.,361. Ottde 11n1l.D iv.AJ-lot. Div.XXX.
II. c.20. z'
osTrslllsrTznrs, Rer.
z#f?. Lib-7. c.8- UBBO l
sxxltr
s, Acp-.lh'
is.Ilist. Lib.X YXIX.
. )).599. wlxsEnlvs, CIl
.t'
on.
a.J?
r.i'l'iesl.B.XlI.b1.375. scunrz
ïxrs,F'/-.llist.B.XllI.bl.477.
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50Mi

voetend, cr eïndeli
l'k t0e, tlen Bissclaop en den Ridtler a1sscheidslieden aan tencmcn ,1182,

.

1528

t
lnder uitdrultl
teljk bcding van de zi
jde der Groningers, datdaartloorop (le vri
l- cn
lloogheid llunner stad gecn inbreult gemaalktwerd. De uilspraak , welkc eerlang tc

AJlIGI*d goschiedde, was van (lczen inhoud: 1*. Terwi
jl het gescàiltusschen de1 O21v.
Il
ogstcrtbg en G'
ronl
-ngen door 11et Ri
jkskamcrgcrigt on'
tlcrzocht wertl, z0u de Ritltlerjnaand

YAN TIICJR uitnaam d()s11.Ri
J*1
ksbesvaarsman (&egue&ter)bli
jven. 2*.Gronlngel'
lZou 1500
inmitltlels tle Om melanden en het Oldatnht A-an het verbindende der vorige vertlragen
ontslaan , opdat deze gewesten den Ridtler lrouw lkcntlcn zweren en tloar llcm naar
'slantls wetfen bestuurd :1rorden , onvcrkort echtcr den eisch des Hertogs, op grond

(1erkeizerll
jke bulfe, en onverminderd de regten tler slad,welke daarom oolt bli
jyen
z0u in laaar bczil
, of regt van den stapel, lact bevoorregt verticr van hare bieren '
in

(le Onlmelanden,en van de jaarmarltten; maar,om den schgn le vcrmi
jden,datzi
j
het gebied over het platte lantl blecf voeren , zou de Hoofdmannenkamer tot wederopzeggens toe door den Ridder aangesteld , doch slechts Groninger burgers daarloe

gekozen worden. 3
.0. lletRi
jlkskamcrgcrigtzou bcslissen, wie van de twistenden de
gegrondste aanspraak op sclaagevergoeding had. En 1>.de Graaf s'an Ooet-Frg-eeland
zou m ede in dit verdrag begrcpen zi
jn.'' Het vcrliesvan negenhonderd man, zoo
(loor ziekte en gebrelt, als door dc uitvallen der belcgcrden , dc duurte tler levensw
middelcn , wellke uitIlolland cn s'an ovcr de Z>:??)J'aangevoertl moesten wordcn , cn
llovenal ecnc ernslige ollgcsteltlllcitl van dcn Herlog zelven , zullcn dien Vorst tothet
aanncmen van zulkc,voor hem zcltcr onbevretligende en weinig eervolle voarwaartlen

bewogen hebben. Dc ovcreenkomst werd wederzi
jds bezegeltl,en hctlegcr sclaeitldc.
Vi
jftienlaonderd,naarantleren drietluizend man, werden metvAx sczlorwExguno g0zonden , om Zeeenvolden tot onderwerping tc brengen. De overigen trokken ell
t

lluns weegs; docll den Dlzzz, Oterdttm cn bel
jzi
jl bleven liczcl. Graaf rlroo
van E lùenaelt, werd t0t Stadhouder van Frl-eeland aangesteld. Herlog Ax-BnEcllr

bragtmetzi
jn zoon Hsxoltlm de terugreize slechtstot E mhden,alwaarhi
jdcn acl
atstcn
oftwaalftlen van l'
Ierfstmaand overlecd (1).
De naam van den,Aloedige,den Ozlrdrq
vccgtp , metwellten de li
jtlgenooten dczcn
Vorst vereerden, werd door zjne kri
jgsmansdeugden en oorlogsfeilen gewettlgll (2);
maar zi
jne gestrenge laandelwi
jze lcgcn de ovcrwonnenen, zi
jne geweldige gcldafl3cr(1)Landhoek ':c,l xznrExz,1:1. 12, 13. v.Tszaoa, Ilist.w.yriesl.St.1I. b1.159,160.
occo scàatsxszs, bl. 361. s. sExlwoà, cltl-on. d. Fr. Land. b1. 40 55. x. SEwIXGA, Ilist. v.
oost-Friesl.b1.437- 439. rsso xxxlcs,A cr.Fris.Ilist.Lib.XXXIX.p.600--602. wlxsExlrs,
chron.,,.rriesl.B.xII.1)1.375. sclloTAxrs,Fr.Ilist.1).Xl1I.1a1.477)478.

(2)rowrrsHzrrEnrs,lker.z#?I4/r.Lib.ST.p.133.
6i Y
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1482- singen,vernederende boeteopleggingen en geduchte straf
fen,deden hem bi
jde nalko1528 melingschap weleens dien van den Geweldige verwerven. Xen bedenke eehter, dat
krachtige, vaak harde middelen noodzakelt
jk gevortlerd werden , om de z0o lang en
zo0 hevig geschokte rust in de N ederlanden te herstellen en te bewaren. De onderwerping van Friealand , waar al de magt der Graven van Kolland sinds eene eeuw
en langer schipbreuk op had geleden , getuigt laoezeer ALBRECIIT schrander beleid met

kri
jgshaftigheid in zich vereenigde (1). Zi
jne overheersching was eene weldaad
voor k'rzesland, door parti
jwoede vancen gescheurd en doar cene menigte kleine
tlwingelanden, die zich lzandkavers dervri
jlleid noemden, geteisterd. Aan de regezingloosheid werd nu een einde gemaakt, de geest van oproer beteugeld, regel

in het bestuur gebragt, aan elk het ongestoorcle genot zl
jner bezittingen verleend, het geweltl der zee door gepaste verordeningen cp di
jkwerken, sluizen
zeeweringen bedwongen, en het vruchtbare land door indi
jkingen vermeerdcrd (2).
De Ridtler vAw TIIf;R laad aan de Ommelandcrs van het s'ertlrag tc vldaard esloten

kennisgegeven. XetGraafzozxho hield hj ter vereffcning der geschillen metGroningen cen m ondgesprelt in den '
D am , m aar werd (loor hem # wellke strcefde, den
Ommelandcr atlel meer en meer van de stad te vervreemden , OP den tuilgehouden-

Slechts bragt hi
j het daartoe, dathetgeschilover de gelden aan EozAhb verschult
ligd, te zi
jnerbeslissing en die desBisschopsvan Utreeltt gesteld, en tottlateintle
eene bl
jeenkomst te Follenltove gehouden z0u worden. Doch terwi
jlmen hier on*

.

tlerhandelde ,werd vAx '
rxfi;h door Hertog IIEXIIRIK: welke zi
gnen vader in het gebied

overFrieeland wasopgevolgd,naar W ezelopontboden. Voorafechter begafhi
j zich
uaar Gronzngen en de Omtnelanden, vermaancle hetyolk totvrede in zi
jue afwezigheid,en eiscl
zte van de statldaarenboven nog de belofte af,nielsvi
l'andeli
jkstegen
den pcz?z te ondernemen , den handel der Omlnelandersniet te belemmeren , ofhunne
warfsvergaderingen te belctten. De Groningers namen de beide eerste punten aan en

verklaarden,de warf- ofregtsvergatlering te zullen uitschri
jven,zoodra de Onlmelanders, naar ouder gewoonte, hun ditverzochten. Zi
j daarentegen vorderden laetslot
Oterdum , op hun grond en kosten gebouwd, terug overeenkomstig het verdrag ,

tlatcllksregten onverkortzouden bli
jven,zoolang hetRi
jlkskamergerigtbetgeschilontlerzocht. VAN THI
SR wees dit van de hand, om zozARb en den adelniet te rnisha-

gen,maarbeloofde,ditverzoelkzi
jnen meester voorte dragen. Een ongunstig besltlit
(1)v.xwllpEx,lzFadel'l.Ac?'
cJf:?W.D,1,L1.224,225.
(2)Zieditllrccderontwikkeld doorJ.D.AxuRzxc;,Iletroordeel,/lcp/Jc/î,
-deFrïczclztrokken
?fitde orerlteersclting rc?zàtBl>:curran é'cî-xe'z,in dc Erb'eF?'
?
:cd,D,lV.b1,379 397,
,
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daarop van uzxoaxlk noopte de Groningers weder het oog op den Aartshertog rxLzps1482te werpen, wien ziJ' den DeA'enter Priester Aaxol-o xlcuzzx,s zonden. Deoneenigheden 15%

met en in de Omm elanden wakkerden inmiddels meer en m eer aan , het onderling
wantrouwen werd hoe langer hoe sterker, en men beschuldigde zelfs de Groningers,

datzl
j hetvoornemen gekoestertlhadden,den Dczzzteoverrompelen (1).
lnmiddels had vAx scnorw ExBrltG de Zevenwolders el1 Stellingwervers bedwongen ,
v'elke den Hertog van Sakeen huldigden ,trouw zwoeren , en tot zoengeld drie goud-

guldensvan elke woning moesten opbrengen(2/
h.VerscheideneEdelen en Hoofdlingen,
welke zich niet met dien Vorst verzoend hadden , werden gebannen , of verlieten uit
eigen beweging het land en zochten troost aan hetHof van Bourgondiè'te Brueeel.

Derwaarts begaf zich insgeli
jks Hertog HEwbIAIK met den Ridder vAx rnölt en den
Kanselier sxEoxvxp PFLrO. Een der Friesche uitgewekenen , slKKE szoEl
Abs sIw>EMA ,

stelde aan dezen laatste voor, ))datwegensde wetlerzi
jdsche verbittering der gemoederen, welke hoog gestegen waq, het den Hertog voordeelig zou zl
jn, het kleine
Frzeeland tegen eene greote geldsom afte staan.'' PrLrl beloofde erden Vorstover

te onderhouden , terwi
jlslxlzxA de taak op zich nam , Om TJERK W ALTA y TJAARD
MOKKEMA en TJALLING JELLINGA , w elke op de grenzen van Gelre een deelkri
jgsvolk
v
an
e
enen
i
nva
l
i
n
Frg
e
el
and
af
t
e
br
enge
n
,
het
gee
n
he
m
,
naa
r het
bi
jeen hadden ,
schi
jnt,gelukte. lm mers A37as TJEMK W ALTA m el EDO JOFGEMA , DOUW E GALAMA , JUW
KAMSTRA ,W ATSE HARINXMA, AGGE LIAUCKAMA en anderen Ontlerdeafgevaardigden der Friescheballingen ,welketeJntmerpen voordenHeer van Zevenhergevt,
4,an wege den Aartshertog, en s'oor den Kanselier I'vLvo, van wege Hertog u>rloltzK ,
XOORDA , RIENK

hunne klagten en bezwaren inbragten. zi
j verklaarden in een uitvoerig vertoog, dat
)de geweldenari
jen en geldafpersingen derSaksische bewindslieden derwi
jze het volk
hadt
len verbitterd ,dat er voor den Hertog geene hoop op verzoening meer overschoot.
Iî
jn wankelend gezag konde hi
j alleen fleor sterke kri
jgsbezettingen, groole koslen

en oneindige moei
jeli
jkheden staande llouden,hetgeen hem mcerschade dan voordeel
z0u aanbrengen. E1k was daarenboven den Aartshertog >'zl-zms meer dan hem gene-

j met dien Yorst, betrek-keli
jk ecne overdragt
g0n 1weshalve lnen voorstelde, dat hi
zeeland , tin onderhandeling zou treden , of wel de Friezen tegen eene aanA'lln Fl.

zienli
jke sem , aan zich zelven overlaten.'' Na overleg met de beide Yorsten , werd
o1) dit verzopk besloten , dat
uitgeweken Friezen , zes m anncn onder llen naar willIi
h'ieeland zouden zenden , om te onderzoekcn .in hocverre de betuigingcn der afge- term.
1500

(1)rBso zlllllrs, Acr.Fris.Ili&.t. Lib.XXXIX. I).602 604. scllorwxl;s, .
Fr.S.
?
d/.B.Xl5,
'.
))l.480.

(2)v.TIIZ
ï:OR,Sf-t
s'
f.r.k-l'
Iesl.St.11.b1.160. occosclnsElsls,1)1.361,302.
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182528 vaardigden met de waarheid ovcrecnkwamen. Xen z0u den tweeden van Sprokltelmaant
l te Brtteael bi
g
.eenkomen , om den uitslag der bevindingen te vernemen ,
en indien (1e algemeene stem des vollts zich mecr ter gllnste 5Tan FILIPS dan 5ran I1E5nI
tIIC verklaard llad , over voorwaarden van overdragt onderhandelen , en Eno zo5GEM .t
*
en szoEno vrxscs uit Ooetergo, akoq.s LlArcltAMA en Bocwg zlaz
kxl'
zEs uitJlmestergo,
Heer uvl-cKE en rx,sza Iuus uit Zevelèwolden werden tot hetonf
lerzoek naar Friealalîd gezonden. Doch aan de â',
l
zï,
?k& r ontvingen zl
j van 'sHertogsStadheuder zullk

een dltbbelzinnigen briefvan vri
jgeleides dat zi
j er zich niet op betrouwden. En
toen deze zwarigheid was uit den weg geruimd, deden zich andere beletselen voor
1501 bexl OP. De Saksisehe bewindslieden , vooraf onderrigt van hetgeen gebeuren zOu ,
haddcn zich veel rekkeli
jker tegen de Frifzen getoond, het geheele gcwcst van
Stavoren tot Gevkeehrug op nieuw den eed van getrouwheid niet alleen aan Hertog

zlzwnllllt, maar ook aan zi
jn broeder oEoaGE,alsnaasten erfgenaam , afgenomen en
de belastingen geregeltl, wier aanzienljke opbrengstzi
j hunnen Xeester bi
j montle
Van BEItX.
&KDUS BUCHO .
Y'KTK,y HERO HOTTINGA Pn DOEKE MAItTENA Onder lzotoog bragte'
n , om llem vaa zi
rlealand warcn
jn vonrnemen afte brengen. Be'inkomsten'van F'
llertog 'uuwoall
t ganscl)niet onverschilligv en van daar, datbj de lerugl
komst van

zoo zoxcExx en zijne medeafgevaardigden in Brueeel, ondersclleitlene zam ensprcklngen ovcr het bewuste vraagsluk vruchleloos alliepen. Eindeli
jk werden op ccnc
lll
jeenlkomstte Gent, waar zich de beidc Vorsten bevcnden, door den llcer vau
Zevenhergen in tegenwoortligheid van I'pruvo en wlrTxaBulto de xoorwaartlen mcdc-

gedeeld, op welke de Aartshertog Frl-ealand onder zi
jne beschernaing niltle nemen.
))Men moesthem binnen de vi
jfeerstvolgentle jaren vjftigduizend Ri
jnsclaeguldcns
opbrengen, maar zotz inmidtlels van alle andere lasten vri
j zi
jn; na verlonp dicr vi
jf
J
aren , zouden niet meer dan de gewone schattingen geheven worden. Dc Friezcn

moesten hem voortszek-eren billi
jltcn, meth
.unne regten en vri
jheden niet strjtligcn
eisch,dien hi
j hun echter eerstlatcrzou openbaren,onvoorwaartleli
jlktoestaan. Voor
het overige zou elk zh
%egtcn en voorregten ongelkrenlktgenicten.'' Hettoestemmcn
#ne r
in den onbelkenden eisch, viel den ballingen het zwaarstvan deze drukkcntlc voorwaarden , en I'FLI:O spoorde hen in het geheim aan , daartegen op hunne hoede te

zi
jn , llen tevens vermanende, zich veeleermetden Hertog te verzoenen, waartoe
hi
j hun zl
jne hulp aanbood. Op tlien voetverden de onderhantlelingen nog ecnigcn
tJ-d voorlgezel, zoodatmen bezwaarli
jlt kan zeggen, ofde zaak bi
j de'Vorsten mcer
ernstdan spelgeweestis(1).
(1)occn scAnl-Exsls, Ia1.361. Landboek wczlMIRTENA,1al.13. rBno mlMlrs! Acr.Frh.Ilist.
Lib. XXXIX.p.604 600. wlxsExlvs, Cltron.'
r.Tricsl.B.Xl1.b1.376 378. sctloTàwrs,Fr.
f#7'
:f.B.Xll1. b1.482.
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De Groninger gezant Aaxoto Mlculsx,s wertl te Br,
ttseel in

geli
jke onzekcrheid11
45
828
gehouden alsde zaakgelastigtlen derballingen. De hoop cchter,datlli
j dcor omkooIling dcrA'eelvermogenden in lletvolbrengen van zi
jn last beter zou slagcn , ncoplc
tle Groningcrs, om zich allengs weder in hetLezit der Hooftlmannenlkamer tc slellcn ,
t1e halsslarrigen in de Onlmelanden te bedwingen ,en Jcnker uzrrEsawsb Elr
rzxs mct

zi
jn broedcr, wegensbeloontlen tegensland, op te ligten. TotA'crontschultliging s'an
hun gcdrag, betuigden zi
j clt'n Bisschop van Utreeltt, dattle zorg, om deregts- en
zjlvesleni
jzaken, welke na tlen doed van Al-rrkEclz'
r cn het verlrelt tlesRidtlersvAs
ruöa schroomeli
jk verwaarlopsd waren, te herstellen, hunne daden besluurd llad;cn 26v.
dat zi
J- ziclz daarmede niet langer zouden moei
l-en , zoot1l.a de Hertogcn van SakeelnSPP
'
1
t
kf
lji
yy
).

er genoegzaam in voorzien hadden. De Ommclanders hiermede niet bevredigd,brag- 1501

tcn bi
j den Kerkvoogd hevige kkagten in tegen de Groningers, en cischten laerstcl
N-an alles. Terwi
jl de Bissehop aarzelde, wien van beide in laetgeli
jk tc stellen,
liepen de oneenigheden zoo hoog , dat de dorpen Slochteren , tjsf/fplltïr:zl, Scltild-

volde cn #cJJl/zzè, welke met Gronzngen ééne li
jn trokken , besloten hunne kerken te versterken, tlech dit s'oornemen op (!e llevige bcdreigingen van Craafz0zxllo , welke t1e Ommelanders ondersteunde, achterlieten. De Groningers laaddcn
*

tcvcns hptA'crmoeden op zich,datzi
j dcn Frieschcn ballingen,van wclke velcbi
jhen
x
'

x

tnevlugt gevcntlen hadden , de bellulllzame hand boden. Immers zontlorltrnwlo

sloltxEAlz
knie:allcen uitGronl-ngen twaalfzi
jnermedeuilgewekenen,terbezettingnaar
destins zjn
t sbraetlersPOPKE MoxxExzt te LNein Dongeradeel,maar beloofde llun ook
onderslantl en Ontzet,wanneer zi
j belegerd wierden. Hi
j bleef ecllter lliermede in
gebrelkey toen tle sterk'te kortdaarna op bevel van den Statlhcuder uuoo '
ttan A ,>cltaclt wertl aangetast. Na eene tlappere vertlediging moest t1e bezettïng , geene hulp
zientle optlagen , zich
genade O5'01'geV013. Xen maakte hct huis met tlen grontl 23v.
(lrasln.
eli
jlk,en s'oerde de gevangenen naar Franeker. Twee van laen, welke zich s'roeger
ongunstig over Hertog lllaDnllt uitgclalen Latlden , werd een scherp puntige paal van

ontlcr door het li
jf tet boven bi
j den laals uilgedreven, van welkç onmenscheljke
straftlitoeftlning, die spitzen genoemd werd, men vlöl-dien ti
jtlhier te lande bezwaarli
jk één Aoorbeeld zalvintlen. Een dezer rampzaligen, nadathi
j zes uren aldus
gesgitst geweest was, klaagde over geene grontere smart, dan dat hem het laart A'an
darst en lkoutle tlacht te brclken. De antlere goYangenen M'ertlcn OP het ratl U@0-

legcl(t).
(l)v.Tuàson,llist.z,.rrieat. st.If.b1.IOJ
,. occa scxutzxsrs,b1.365. rsso sxxlrs, Ilet.
F?..
-d- uist.LiI). xxxlx.p. 6.06 c08. wlxssxlcs, cé,-n??.z:. nàicsl. B. xIlI. bl. zto. scuorw.rs,r.;.. zJ'.
sr.B.x11!.bl.1.
82 (oi.
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Ondertusschen hadden eenige Friesche ballingen , dewi
jl de onderhandelingen met
ElLxps en HENDRIK totniets leidden, zich metdezen laatste verzoend. De overigen,
inzonderheid zi
j, wier goederen reedsaan anderen weggetchonken waren cn nietdan
tegen groot geld konden ingelost worden, geli
jk TJERK wALTA, TzxAhn MOKREMA,
NYILK E RINGI.
& j JUW JUW SMA , FEYE en JANKE UNEMA j HARTAIAN GALAMA en KEIMPE

zowozAxt, namen een hoop kri
,
jgsvolk aan, welke zonder bezoldiging en zonder opperlaoofd om Deventer rondzwierf en van rooven en plunderen leefde , met het ken-

nelt
jk doel,om inFrieeland tedringen.Doch inDrenthegekomen,stonden zj dcze

12 v.
kwamen, dat zi
j den Dam of
Bloeim.benden den Groningers af, welke met haar oçereenl
1501 Jppzngadanti
nnemen, en daarvoor hetstadjeten buitmetnog zevenduizendRi
jnsche

guldens bovendien zouden ontvangen; men wilde haar van het benoodigde geschut
en oorlogstuig voorzien. Graaf EozAao hiervan onderrigt# versterkte terstond de

bezettingen van D elfzù'l, Oterdum en den Dam , maar konde niet beletten, dat
dit kri
jgsvolk bezi
jden Groningen over de Ilunzetrok, den Dam van drie zi
jden
Bloeim.jnslootj en des nachts
DeyzI
j'loverrompelde. Den Dczzz zelf wert
l weinig dagen
18
40
5'an

later allerhevigst,doch vruchteloos bestormd. Om het geleden zwaar verlies aan volk
te herstellen en de onde
rneming met kracht door te zetten , trok de halve stad Gr0*

nivtgen met de haar genegen Ommelanders uit en legerde zich bj Tjam&weer,
Selmerd en Opmzerda. Intusschen gelukte het GraafEnzAltn, zeventig man en een

aanzienli
jken voorraad kri
jgsbehoeften in den Dam te brengen. Het gerucht, dat
hi
j zelf met eene grootere magt zou volgen, spoorde de belegeraarsaan , zich te
haasten,en nahetslotDî
jkltuizen,tastten zi
j deplaatsaan tweezi
jdentegeli
jkaan.
Zevenmaalwerd de storm metimmer sti
jgende woede hervat, en zevenmaalmetonverzwakten moed afgeslagen. Eindeli
jk moesten de belegeraars, die vele dooden en
1
54.
nog
me
er
gewo
nde
n
t
el
den
zomer
, de
n aanvalstaken. EozAhb was middelerwi
jl met een
-

maand.leger van vierduizend man te Rezde, Oterdum en Term unten geland , en had ter-

stond de schepen weggezonden, om zi
jn volk geene keus te laten dan overwinnen
ofsterven. Te Fermeum hield hi
j zich twee dagen op,en trok toen naar den Dam.
De Groningers togen bi
j Selmerd over hetDamsterdzep hem te gemoet, en nabi
j
Tjukwert gcraakte men handgemeen. EnzAap, die van veldgeschut wel voorzien
was, en z0n en wind in zi
jn voordeelhad, riste eene groote nederlaag aan ondcr
de Groningers en dreef hen op de vlugt. Tot overmaat van ramp , stortte de brug

bi
j Selwerd door de menigte der vliedenden in , wagrdoor velen verdronken. Zi
j,
welke nog niet over het Diep getrokken waren , werden door de nazettende Oost.
Friezen deels neergesabeld, deels gevangen gennmen. De bezetting in den Dlzzz
viel nu op dat gedeelte van het Groninger leger aan, hetwelk zich onder bevel van
den Burgem eester KOEXRAAO cozxnzas aan den anderen kant der plaats had neergeslagcn. EDZAED , 53'e1ke ontlertusschcn in den D am was teruggekeerd , trok onmid-
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delli
jk te harerhulpeuit,en sloeg andermaalden xi
jand gelaeelop devlugt. KoEx-14
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DERS zelf verloor de stadsbanier, die met n0g tien andere veroverde vaandels in
zegepraal naar E mhden gevoerd en aldaar in de grootc kerk opgehangen werd. Het
Aerlies der Groningers wordt door eenigen op drieduizend man geschat, doch door

anderen aanmerk-elijk minder gesteltl. Vele aanzienli
jk-e burgcrs uit de geslachten van zAaozs, scllAvFEa , MEpscnE en antlere waren omgeltom en , of m et
hct grootste deel van het geschut in handen der overwinnaars gevallen. Deze ne-

derlaag ontnam den Groningers derwi
jze den moed, dat zi
j dcn Utreclatschen Bisschop om hulp en bescherming smeekten. EnzAp.n maakte zich in dien tusschenti
jd
mcester van hetslotop de M eede, en hield zi
jne hoofdlegerplaatste Lopperaum (1).
De Statlhouder van Frzealand , uroo van E zv:z?cc/?, had uit zorg A'oor een inval

der Groningers, wannecr zi
j den Dam mogten vermeesteren, vreemd lkri
jgsvolk ontboden en elk huis, van Stavoren tot Gerke&hrug , een goudgultlen ool'logslasten

opgelegd. Tlzans besloot hi
j op het berigt van rozAhos overwinning, Groningen
totonderwerping te brengen en gaf dit den gezanten dier stad, wclke hem de rcden

van zi
jne buitengewone kri
jgstoerustingen afvroegen, trotscheli
jk te ltennen.. Hi
j hatl
den s'i
jfden man uitFrze&land ter heirvaart besclareven , doch zond de huisliedcn
terug cn sloeg zich te Aduard neder. In overleg metGraafEozAltn,wellke zich bi
j
lkqnattm gelegerd hatl,stichtte hi
j op de Jdual-der ZC
JJ een sterk blokhuis,waartoc
dc Ofnm clanders de behulpzame hand moestcn lcenen. Van tle omliggent
le dorpcn
werden zware brandschattingcn afgeperst, en H oog en Leegkerk , welke zulks weigerden , totden grond afgebrand. Dit1ottrof o0k de woningen, molenscnltapellen om
Gronzngen ) hetvee werd weggeroofd zelfs tot voor depoorten derstad, die hoelanger

z0omeerbenaauwd werd.ln deze laagcheli
jke omstantligheden schepte rneneenige veradcming door den vi
jandeli
jken invaldesGraven van Oldenhurg en desAartsbisschops
van Bremen in Stadland en Buqjadingerland,welke (lie streken ongaarneindemagt
desGraven vanOo&t-Friealandzagen.EnzAlto trokterstondmettlelteurzi
jnerbendentot
eigen bescherm ing op, en liet aan xlrGo van E h enaclthetbestuur der llelegering. De

Groningers maakten van 'sGraven afwezigheid gebruik, om door het W estervoldeelte
in Oost-Frzealand te dringen , doch keertlen na llet plunderen en verbranden van

het dorp Bonde, uit vreesvoorzi
jnenadcrendelkomst,mctgrooten buitlerug (2).2
lle0
rlv
k.
t-

nkaand.
1501

(1)occo scwnlExsls,1)1.366 368. s.IIEwIIGI, Chron.d.Fr.Land. bl.55-58. E.IlExlat
;w,
H ist.r. Oost-lh-iesl.b1. 445 450. rnBo Exxlus, Rer. F/,zà. Ilist. Lib. XL.p. 609- 612. wxxsExlrs, Cltron. r. Friesl.B.XIlI. b1.380. scnoTlxrs,Fr. S ùf.B. XIV. b1. 484 486.

(2)occosclRlEwsls,b1.368. s.:ENIXGA,Chron.d.Fr.Lal'
td.bl.58 61. rsnozxxlrs,Iler.
Frïd.Hist.Lib.XL.p.613,614. scuorzlrs,FrtIlist.B.XIV.L1.486,487.
lI. DEEL. 3 STUK.
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Kortdaarna bewerkte deBisschop van Utreeht,OP aansgoriDg Van GT0ninge% j eeD
mondgesprek te u4s.
çelz. Men kwam hier met moeiteovereen, hetverdrag van hetvorige

jaarte onderhouden; slechtszou )nu de Bisschop , in stede des Ridders vAx '
ruöa,
bewaarsman (eegue&ter), en in plaatsvan hetKamergerigt,Regterdesgeschilszi
jn;
de versterkte plaatsen zouden in hetbezitder Saltsische Vorsten blt
jven, wier goedkeuring in dezen uitdrukkeli
jk bedongen werd, en daartoe een wapenstilstand van
vier en zeventig dagen vastgesteld-'' Terwjlmen hetantwoord uitSak&en afwachtte,
werd aan beide zjden een goeddeelkri
jgsvolk afgetlankt,hetwelk zich naarDrenthe
begaf. En hoewelde SaksischeVorsten verklaarden,dat zj de gesloten overeenltomst
zonder bewilliging van den Keizer niet kontlen goedkeuren , veroorzaakte ditniet veel

verandering,dewi
jl zi
j tevensaanboden,denwapenstilstand tothetbegin ofeindevan
Lentemaand te verlengen (1).
Hvoo van f ïœezlcc/z was na het bezetten van hetnieuwgebouwde blokhuis,in F'
riee-

land teruggekeerd. Hier bevond zich ondervri
jgeleide de balling novwz GALAMA,
om over eene verzoening te hantlelen. Daar men echter de zaalt nieteens kon wor-

den,en OALAMA boven den vergunden ti
jd vertoeftle, werd hi
j desnachtste Sneek
De
St
a
dhouder
, om eenige Edelen ,
van zi
jn bed geligt en naar Franeker gevoerd.
welke voor den gevangene genade Avilden vcrzoeken , door geen weigerend antwoord
8 M. te beleedigen ,

Wi
jn.
liet OAIZAMA den volgenden dag in den vroegen morgen heimeli
jk
ma
15a
01
nd onthoofden (2). Hj zelf trok in het begin des volgenden jaars to@ herstelzi
jner
gezondheid naar Rolland , en liet het bewind oyer Friesland aan w xxzxzEx '
ravcnszs
IJP: NgauLsvho , den bevelhebber van lYraneker, ouwvusa svsavxv en xaspAx zlzowxa ,

waarschi
jnli
jk alle vreemdelingen,maarmannen van uitstekende bekwaamheden (3).
Bj zi
jne terugkomstwas des Keizers wilomtrenthetGroninger vraagsluk nog niet
bekend. ULFEKT, eerti
jds Proostte Loppersum , thansKerkheer te Kollum , een
Groningervan geboorte, maar hoog aangeschreven bj de Saksische Hertogen, bewerkte,datdewapenstilstand aanmerkeli
jk verlengd en eenenieuwe bjeenkomsttegen
Pinkster te Lelpzig gehouden werd. Uit Gronzngen zond m en derwaarts den
Kerkheerw xLlœx #RzoERIKs, de Burgemeesters zAw scuArvn en xoxwaAxo Kozxbzhs,

benevens den geheimschri
jver der stad zzxzxzh KA>TSR, een der welsprekendste en
geleerdste mannen van zi
jnen ti
jd en vad.
erland. Voorafgaf men den Utrechtschen
Bisschop daarvan kennis, welke er in bewilligde onder beding , dat men zich tot

(1)occp sczatExsxs,b1.368. :.n>1>g1,Chron.d.Fr.Land.bl.61. vsBo Exxxrs,Rer.Frf..
Ilist.Lib.XL.p.615. scHoTwars,Fr.Hi&(.B.XI#.b1. 487.

(2)occo scwutzwsxs,b1,368. v.Tuz:pR,Risc
t..r.Triesl.St.lI.bl.165.
(3)Il:n: zxxlvs,Aer.Fria.Aï#f,Lib.XL.p.615. scuoTzsrs,Fr.Rist.B.XIV.b1.488.
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niets ten nadeele van het Stlkht en buiten zi
l
.ne voorkennis zou verpligten. UX-FZRT 1482 1528
leidde metveel schrantlerheid de vergadering, op welke de Groningers voorstelden ,
))dat de Saksische Vorsten alle regt of aanspraak op de Om m elanden zouden afstaan ,

tegen ontvangst eener somme gelds in eens,ofweljaarli
jks, totdatde heerschappi
j
Over Friealand aan den Aarlshertog PILIPS was overgedragen ; inmiddels echter
moest men der stad Groltl*gel'
t al de versterkte plaatsen inruimen, en den ballingen

veroorloven terug te keeren.'' Van de Saksische zi
jde werd tlaarentegen geeischt9
p dat de Omm elanden OP der Vorsten naam , dof
)r drie leden uit den Land-adel en
even zooveel burgers uit de stad zouden geregecrd worden; dat allen ,zoo Groningers
a1s Omm elanders, den Hertogen trouw en gehoorzaalnheid moesten zweren ; dat op

hen ofhunnen Stadhouder in Frie&land van alle gewi
jsden beroep zou vallen,en dat
hun jaarljks door de aangesteltle zesmannen '
eene som van vijftienduizend Ri
jnsche
gulden moest overgemaaktworden; bovendien zouden beide Stad en Land hen behulp-

zaam zjn tegen elk,die weigerde,hen a1sHeeren van de Frzen-landèn,naa:luidder
keizerli
jke giftbrieven,te erkennen;de verschillen tusschen den adelen de stad moesten aan hunne beslissing onderworpen worden, en alle stefkten in hun bezit bli
jven.
Voorts zou Gronzngen aan EozAan lzet verschuldigde betalen en hem , tot lossing

der Omnlelanden,vi
jftigduizend Ri
jnsche gulden uitkeeren. Eindeli
jltwas men niet
gehouden , alleen Groninger bieren te gebruiken.'' De afgevaardigden der stad ,
ten uiterste over deze voorslagen verstoord, maalkten zich reeds tot vertrekken
gereed, toen rI,rER'
r de Hertogen tot gematigder vonrstellen bewoog. Voorloo- 294-.
Blocim.
Pig kwam -rm en overeen , ))dat de verbonden tusschen de stad en de Onlm elanden 1502

in de vier eerstvolgende jaren van krachtzouden bli
jven, de Vorsten jaarli
jks achtduizend Ri
jnsche gulden gcnieten, en den Dam , D el
jzç
jlmetJduarder Z/
J'Jin
bezit houden , zonder nogtans deze plaatsen verder te mogen versterkeh ,of andere
vestingen aan te leggen. De Vorsten namen aan Stad en Land tegen elk , den Aarts-

hertog rlrxps uitgezonderd, te beschermen, geli
jk men ditwederkeerig van de Groningersen Ommelandersverwachtte;ook zouden zi
j trachten,GraafEnzAxn te overreden , zich metvi
jf en twintig duizend Ri
jnsche gulden te vergenocgen. .De twist
tusschen de stad en den Ommelander adel zou ter beslissing aan twee scheidslieden

gelaten worden; eindeli
jk z0u men op den eersten van Herfstmaand wedèr bi
jeenkomen , om een volledig verdrag te sluiten.'' Ofschoon deze schikkingen in Gronlngen gansch niet gunstig werden opgenomen , wilde m en echter een gesprek niet
afslaan , hetwelk ncoo van E isenaclt op de Jduarder Zf
J'l vnorstelde. Xaar ook dit
was op het punt vruchteloos af te loopen , toen VIZFER'
r bewerkte, dat de Groningers

bunne uiterste voorwaarden opgavcn, met welke hi
j door uvoo naar sakeen gezonden werd en die hierop neêrkwamen. ))De.verbonden tussvhen de stad en dc

Ommelanden zout
len nog twaalf jaren van krachtbli
jvcn, en inmiddcls alle sterkc
65 #'

A LG E M EE S E G E SCH IE D EN IS

14
18
528 plaatsen aan destad overgeleverd worden, welke daarvoorjaarli
jks den Hertogen vicr
.

.

.

.

duizend vi
lfhondertl Ri
gnsche gulden , bi
J wi
lze &.an scjaattjug uit de om melapden je
lzeffen , wilde opbrengen. W ederkeerig z0u mcn ellkander tegen buitenlandsch geweldj behalve tcgen den Aartshertog ezlzlps, ondersteunen en beschermen. Voorts

nam de slad Groningen op zich,devi
jftientluizendRi
jnschegulden,welkeEozAaoten
laste l
aad van de SaltsischeHertogen , binncn twaalfjaren afte lossen, en haar eigen
verschil met dien Graaf en den Olnmelander adel aan de uitspraalt van twce weder-

zi
jds gekozene Geesteli
jken te ontlerwerpen. Tesrens beloofde zi
j te goeder trouw ,
na verloop der bewuste twaalf jaren, al de versterkteplaatscn den Hertogen weder
over te lcveren. Xogten deze Vorsten inmiddels hun regt op Frzeeland aan den
Aartshertog hebben afgcslaan, dan was Groningen van de verdere verpligtingen dezes

verdragsontheven. Eindeli
jlkzouden elksregten onverltortbli
jven metbetrekking tot
hethoofdpunt des geschils (1).''
Ondanks de i
jverige pogingen van VLFERT, wcrden deze voorwaarden dnor de
Hertogen vcrworpen , die volstrekt aandrongen, dat men hen a1s Hecr z0u erkennen. Sleclzts verwicrf l
ai
j dat laet bestantl tot aan Lentemaand des volgenden
*
wedcr
t
ot
M
i
dzo
m er verlengcl werd. lntusschen zond dc Raad, op hoop
Jaars en toen
1503 eener mi
nneli
jke schilkking, ltcna naar Herlog oEoztcs, wien xlllxnlvlx zi
jne rcgten
op de Frieslanden had overgetlragen. Ecne verlenging van laet bestand tnthet laatst

van Herfstmaantl en bepaling van plaats tot hcthouden ecner bl
jeenkomst,warcn
hiervan lzetgevolg. ULEERT , wcder gevolmagtigd, vond Hertog oEoltoE te Lez'
pzig ,

wien hi
j uit naam derstad voorsloeg ))eenen stedehouderin Gronzngen aan te stellen, welke in zi
jnen naam op de Landswarven zou voorzitten en zi
jne belangen behartigen, tegen een aanzienli
jlt jaargeld ten laste der stad. Daartegen zouden de
verbonden tusschen Statl en Land nog tien jaren van krachtbli
jven, en intusschen
aan Graaf Eozxao de acbten twintigduizend Rt
jnsche gulden afgelost worden,vnor
welke het Oldam bt en een gedeelte der Om melanden verpand waren , ten einde

beide weder met elkander te vereenigen. Ten slolte zou de Hertog dezetienjarcn
door, jaarli
jks vierduizend Ri
jnsche gulden uit de opkomsten des lands genieten,
maar vooraf t1e sterke plaatsen aan de slad afstaan-'' GzoltGz wees dit trotschej..y. van de hand en eischte onvoorwaardeli
jk onderwerping,metvoldoening van de

oorlogskosten. Daar VLFERT nog nietalle hoop had opgegeven ,werd lli
jopnieuw naar
hetSaksisclaeHof gezonden en ri
jk-eli
jk metgeld vcorzien, om de hovelingen te win-

(1)s. BESINGA, Cht'on. d. Fz. Land.b1. 62,.63. rnnoExxlrs, Rer.Frf#.Hist.Lib.XL.
)).615- 619. scHorwlrs,Fr.Hist.B.XIV.bl.488,489.
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nen:doch konde niets dan eene verlenging van hetbestand tot den vi
jfentwintigsten14
15
828
van Grasmaand van hetvolgende jaar verwerven (1).
Frzesland bewesten de Laulrera was onderlusschen door zware landplagen geteis-

terd. Eene doorbraak der zeedi
jken op den zestienden van Nvi
jnmaand vi
jftienhonderd
twee, had aanmerk-eli
jke schade, inzonderheid aan hetblolkhuiste Harlingen,veroorzaakt(2). Deze watervlocd'wasdooreenen zachten wintergevolgd,en deboomen
begonnen rceds uit te loopen , toen eene gestrenge vorstopkwam , welkedewateren tot

in Lentemaand gesloten hield.Een ongewoon droogvoorjaar en heete zomer,waardoor
ontlcrscheitlene veenen in brand geraakten, bragten onvruchtbaarheid en duren ti
jtl
voort, terwi
jl de pestziekte, die in Duçtechland, Frczliv-ï
-jà en de aangrenzende
gewcsten woeddc, ook in Frieeland eenemenigte ten grave sleepte (3). Vcelwat8 v.

hetwatcr gespaard hqtl, werd door het vuur vernield. In Bolamard verbrandde hctBl
im.
jogepa
minderbroeder lklooster, in Ih-ndeloopen de lterk , en te Rauwert en bronrl
jp ecn

aantalhuizen (1). Doorhetverwaarloozen derdi
J'ken,niettegenslaande op een Lant
l- u0rrr3s''
t.
dagteLeeulrarden daartegen bepalingen gemaakt waren (5), zettchctzcewaterhetllzaand.
land,bovenalom Sneek,ontlerwateren dreefhetllooiwcg (6).
Tegen hct einde des Jairs kwam de Aartshertog, thansKoning Flxlps,uitSpapje
*

tcrug. Hi
j sclaeen nu meternstop hetvereffenen der Friesche gcschillen bcdacht tc
zi
jn, en overreedde althansde twistenden, tegen Paschen tc Gentbi
jeen teltomen. 1504
Uit Gronzngen werdcn derwaarts de Burgemeesters scuxrrElt, uozzlxEx en xoEwnrzts,

metden geheimschri
jver KAXTER afgcvaardigfl. Graaf vnzAlto en de Ommelander adel
zonden insgeli
jks gemagtigden, maar Hertog oEoltou kwam zelf, verzeld door een
schitterend en talri
jk gevolg. Fzlzxps leidde in persoon de vergatlering. De kanselier
prxzuo legde in hevige bewoordingen al de schuld op deGroningers, van welke hi
j
))volstrekte hulde en ondcrwerping eischte, benevens s'iermaallaontlertlduizend Ri
jnsche gulden tot sclaadevergoeding , cn het oprigten van een gouden slandbeeld ter

eere van den overleden Hertog alzsaEcn'
r; bi
j gcbreke daarvan, bedreigtle hi
j hen
mct vuur en zwaard.'' KAFTER beantwoortlde dezen hartstogleli
jlten en bespot-

(1)s.:EwIXGA, Chron.d.Fr.Land.bl.64. r:BoExMlcs,Iler.F9-?-l.Ilht.Lib.XL.p. 619.
scuoTzwrs, FI.. Ilist.B. XlV. b1.490.

(2)occo sclutExsxs,L1.369. orzuor:,Ferlt.d.Waterrl.b1.445.
(3)rBno Exxlcs,Re1..Fris.Sùf.Lib.XL.p.618. scuoTwxrs,Fr.Rist.B.XIV.b1.489,490.
(4)5r.TIIIBOI:,Ilist.r.Triesl.st.II.b1.166,167. occoscwltrExsls,bl.369.
(5)scrloTwxvs,Fr.Ilist.B.XIV.b1.491.
(6)v.TII&BOR,Ilist.r.#r
z''
Jed/.St.lI.b1.167. tlvTnorr,Pkrlt.d.W clcrr/.bl.446.
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teli
jken eisch met kalmte en waardigheid. Hj toonde >het regtder stad aan en
bewees, dat niet Groningen, maarSakeen den stri
jd begonnen had. Nu vorderde
men hetonmogeli
jke, hetopbrengen nameli
jk van zulk eene aanzienli
jltesom geld;
en het ongeoorloofde, door eene hulde te begeeren ten nadeele van den Utrechtschen

Stoel. W ilde men nietlangernaar billl
jke voorslagen hooren, van welke deGroningers nimmer afkeerig geweest waren , maar alles afmeten naar den stafvan overmagt,
dan zou de stad Gronlngen hare hoop stellen op den Gronten Bestuurder van alles,

die meer dan eens de trotsche bedoelingen der menschen verjdeld had.'' Hoewelde
Groningersnader verklaarden,datzi
j toteenegeldeli
jkeopbrengstnietongezindwaren,
ook de Om m elande'
n in leen van den Hertog wilden ontvangen en hem als Leenheer
huldigen,bleef ozoalz hardnekkig weigeren , naar eenige voorslagen te llisteren, in-

j erkende. De Graaf van Oo&tdien men niet onvoorwaardeli
jlt zjne heerschappi
Frzeeland stoolkte behendig het twistvuur aan, overtuigd dat Groningen , door den
nood gedrongen, hem veeleer dan den Hertog van Saksen tot Heer z0u aannem en.

Koning Flrlps beproefde al het mogeli
jke, om de oneenigheden te vereffenen,en
stelde te Bru&eel. werwaarts hi
j de bjeenkomstverlegd had, eenige punten voor.
Daar deze echter OP hulde aan Gzohoz, het innemen van bezetting in Gronzngen en
vernietiging van het Ommelander verbond uitliepen , namen de Groningerafgevaardig-

den,nadatzi
j die eerstgehcel hadden afgewezen, op *sKoningsverzoeltaan ,hunnen meesters daarvan verslag te geven. Fzxzxps bewerkte totdat einde eene verlenging

van het bestand.en bepaalde, dewi
jlmen hiervan vôör den aioop van den vorigen
wapenstilstand', in Gronzngen en Frze&land geen berigtkonde hebben , datalleschade,

elkanderin dien tusschenti
jd toegebragt,vergoed zou worden. Aande Saksische zi
jde
werd hierop geen acht geslagen ,en men weigerde den Groningersteruggaveofvergoeding van eenig vee, hun na den afloop des bestandsontroofd. De regering van Groningen gafkennis van het verslag der afgevaardigden aan den Bisschop van'Utreeltt,

en verwittigde, zonder diensantwoord afte wachten, Koning rlxzxps,dat zi
j in de
bewustedrie voorgcstelde punten geen genoegen nam (1).
Hertog ozortoE wasmiddelerwjl in Frze.çland gekomen en te Ilarlingen plegtig
20 v. verwell
komd. Achtdagen laterbeschreef hi
j te Franeker eenen Landdag,toonde den
Bloeiln.
t, waarbi
j zi
jn broeder uyrxnltlK hem Frieeland overdroeg,
1504 vergaderden het staatsstul
en stelde eenige wetten voor, die over het geheel werden aangenomell. Slechts(1e

bepaling,datnaarBuitschewi
jze ))de Heerschappen hunneonroerendegoederenvan
den Hertog en zi
jne erven in leen zouden ontvangen,'' vond hevigen tegenstand.
*

(1)s.:EIIXGA, Chron. d. Fr.Land. bl.65-67. ITBBO Exxlr:, Rer. F?'z-:.Ilist. Lila. XL.
p.620,621. scuoTwlrs,Fr.Ilht.B.X17.bl.492.
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GEORGE verleende den afgevaardigden ,op hun verzoek,ti
jd van beraad,en trok den 1482jg.
vnlgenden dag naar Leeuwarden, waar hl
j metHrGo ran E ïz'ezlcc/: raadpleegde en
jldezaak derleenopdragt
toenoverFranekernaarHarungen terugkeerde (1). Terwi
nog hangende Avas, beproefde PILIPS OP nieuw j den Hertog en de stad Gronlngen tot het weder aanknoopen der onderbandelingen te overreden. Tot dat doel
strekten ook de pogingen des Bisschopsvan Utreeltt) doch te vergeefs. Aan beide

zjden was men even onwillig en wachtte alleen heteindedesbestandsaf, om de
sYapenon OP te vatten. Huoo van llz&enaeh had reeds OP 'sHertogs last, een deel

jnsbroedersALEXASOER en van eenige Friesche
kri
jgsv0lk en huislieden onder bevel zi
Edelen naar Aduard en Kollttm gezontlenj om terstond stri
jdvaardig te zt
jn. (lraaf
sozxlto waA te Leeumarden aangekomen , doch na een m ondgesprek m etozoaoz te

Karlingen, naar zi
jne staten teruggekeerd. De eerste daad van vl
jandschap washet
stroopen op helderen dag totonder de muren van Gronzngen j en het in brand steken van een tigchelwerk aan het R eztdiep. De Groningers, ofschoon door de bezet-

tingen te aduard,JduarderZ%
j'len den Dam alsingesloten,deden menigenuitval
en drongen zelfstotStellingwerf in Frzeeland door. In baldadigheid en wreedheid
bleven zi
j den Saksersnietsschuldig, welke nietalleen hen,maarook de Gooregters
en Drenthenaars beroofden, en ontler anderen het huis van xozwbzhste Ilelpen plunderden. EozARos bezetting in den D am hield zich stil, en zag het verderven der

ongelukkige landlieden door vriend en vi
jand onverschillig aan. Door de i
jverige
pogingen van rlxzlps, en inzonderheid van den Utrechtschen Bisschop, in wien:
@

gebied zich dikwerf de vonken van deze oorlogsvlam verspreidden,werd eene bi
jeenkomst te F ollenhov. bepaald. Doch hier kwam men niet verder dan een stilstand
Tan Wapenon tot Slagtmaand; alles zou in den tegenwoordigen staat, en de landman

jl men inmiddels over eenen bestendigen vrede arbeidde.
ongemoeid bli
jven# terwi
Hertog oxoaos zou well
igthierin niet zoo gereedeli
jk hebben toegestemd,indien niet
de omstandigheden bem naar Duztecltland geroepen, en de geschillen met de Friesche Edelen over het punt der beleening , geene bezorgdheidgebaardhadden (2).
Op eene vergadering van Hoofdlingen en Heerschappen te Zeeuwarden , was de 24 v.
oeim.
leenopdragt der vaste bezittingen eenparig verworpen. Men zond afgevaardigden naarBl
jx 4
Ilarlzngen , om den Hertog van dien eisch af te brengen; en met groote moeite gew
5 v.
lukte het, hem te bewegen , althans vooreerst daar nietverder op aan te dringen.zomermaand.

(1)Landboek wcl MZRTENA,bl.30. pcc: scàRtEwsls, L1.371, 372. IJBBOzMxIrs,Rer.F,'ï#.
R ht.Lib.XL,p.622. wlwssxlrs,Chron.m.Friesl.B.XIIl'
.b1.384,385.

(2)s.BE5xxGA, Chron. d. Fn Land. bl.67=72. rBBo zzxlrs, Aer.Frzà.Ilist. Lib.XL.
p.622- 625. scHoxàwvs,Fr.Sï4l.B.XIV.bl.492,493.
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8 De Edelen verpligtten zielz daartegen, na veelonderhandelens, totlaetjaarli
jks op22v. brengen van den een en twintigsten penning der lantlrenten, maar zouden dan

Zma
ome
r-ook voor alti
jd van alle andere lasten vrj zil
'n. Drie dagen later wcrtlen de Hooge
and
.

.

1504 Gaesteli
llken naar Franeker bcsclareven , terwi
ll deBisschop van Utreoltt zich teSneek

bi
j den Hertog bavond, en van hen schattingen afgeëischtop grond,datzi
j geli
jkc
bescherming alsalle andereonderdanen genoten. Zi
j weigel'tlen dit aanvankeli
jlt, a1s
stri
jdig metde voorregten,hun doorPauzenenKeizersgescl
aonlten,bewerende,dathet
hun evenmin geoorlooftlwasschatting tc even, als den Hertog die te ontvangen.DitTer27v. hinderde niet, dat oEoltoE van de Etlelen en Gemaenten doorgeheelFrl-esland tusschcn
ZOm0r-de Ztliderzee en de Laauler& de llultle en eed gls Erfheer ontving en wederkeerig
,
m aant
l

tot beloafde,een goed Heer te zullen zi
jn. In een bi
jzonderen briefaan(leH'erschappen

5 v.

.-

-

-

.

llooim.verklaarde hi
J,))regt te hebben , hunne goederen in leenen teveranderen,maardathi
l

op hunne bede en om andere oorzaken daarvan had afgezien; zoo echter een adelli
jk
goed, tweehonderd gulden of daarboven waardig, aan een ander vel'koclat, verruild

of geschonken werd, moest deze daarvoor hem of zi
jn Stedehouder den eedpligt
aoeggcn. Voor tleze weldaad,vertrouwde lli
j, zouden hem de Edelcn donr uitstekendc trouw en gelzoorzaamheid erkentelj'lt zi
jn.'' De Heerschappen, die zieh gelukkig achtten, dat zi
j zelven van de bepaaldejaarli
jksche opbrengsten de overige
voorwaartlen van den leenpligtontheven waren, beloofden voor zich en llunne erven ,

))zicl
z alles te gedragen alsof zj leenmannen waren, en zoo alsgetrouwe ondcrdanen hunncn Heer sclauldig zl
J'n.'' De Geesteli
jlten besloten nu ook,naveeltegenspartelen, den twintigsten penning van hunne landgoederen af te staan. Niemand was

thans in Frieeland vri
j van belasting, geesteli
jken noch wereldvjken, armen noch
ri
jken. In 'sVorsten sehatkist vloeide jaarli
jks uit dat gewest bi
jna veertiendchalftluizend gult
lcn ; cene weinig betcekenende som naar de tegenwoordige waarde s-an

hetgeltl,maartocn zelfsvoor eenen Vorst niette versmaden. Hertog oEoRoz wi
jdde
voortszi
jne zorgen aan eene betcre wetgeving en regtsbedeeling. Dewi
jldeFriezen
meer genegen waren, naar de lkeizerli
jlke dan naar de Saksische wetten bestuurd te
worden, yiep hi
j eenige mannen, in de keizerli
jk'e wetten zoowel als in 'sLands
gewoonten ervaren bi
jcen, die een landregt te zamenstelden, helwelk hi
j mctzi
jn
zegel bekrachtigde en invoertle, om llaarnaar het regt zo0 in den Hoogen Raatl qls
t1c lage regtbanl
ten te bedienen. De Statlhouder llugo van A z-z-dzlcc/è werd door zes
Regenlen, drieDuïtschers, de Ritlders w'
ILXIEI-SIrarx, szvao Lvr
rzlxo,enden Kanselier
l>lplzro , en drie Friezen, Xr. rvcno ArT.
&, Pastoor te lyirdum , HEssEL MARTEXV cn
,II-IIELM Tltvx was het hoofd van dit bewind. Er werd
PRANS MISNEAIA ,Vorvangen. 5Y
cen Ilooge Raatl ingesteld , s'an wellten cen dezer Regenten vonrzitter was, wien twee

regtsgeleerden en vier Friesche llecrschagllen als bi
jzitterswaren toegevoegd. Deze
Raad hield viermaal in hctjaar, veertien dagen, mcer ofminder naar gelang van
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omstandigheden, zitting in Leeuvarden en beregtte in beroep alle burgerli
jlke zaken14
1*
528
van delage regtbanlten, geli
jk ook li
jfstraffeli
jke el1halszaken. Toen ditallesgeregeld,het blokhuis te Harlingen, de sterkte in Leeuwarden ,en Sjaartlemastins in
Fl-aneker welbczet en van alhet noodige voorzien waren, begafzich de Hertog naar

Duitecltland. Xet een grooten prachtig gevolg trok hi
j door de Ommelanden in de
laatste helft van llooimaand derwaarts. Op de hoogte van D t
jkhuzzen werd 111
j
plegtig ingehaald, en ontving de laulde en ced van den OmmelanderAtlel,maar ver-

smaadde trotscheli
jk die van de burgeri
j van den bam. Xen bewecrtechter,dat
deze plaats desti
jds uitstekende voorregten van hem ontvangen heeft, hetgeen door
eenigen evenwelsterk betwi
jfeld wordt. HierLezochthem GraafEozzkRo, waarna lli
j
zjnereisoverDuzrewolde,Kropsmoldeen Drenthevoortzelte(1).
Het Groninger bestand duurde voort, en ofschoon men clkander wantrouwde, werd
ater op ,toen de Groningers een schip met
nog eenige handel gedrevcn. Dithield ecl

koorn,hetwellksluik-sgewi
jze,tegen hetstapelregt,uilgebragtzouworden,aanhielden.
pe Ommelander Heerschappcn, wien de lading behoorde, trachtten den llertog van
Sakaen tot het hervatten der vi
andeli
jlkheden te bewegcn, helgeen doorde pogiugen
-j
van vLvsa-r' den Kerkl
a
ee
r
v
a
n
I
c
ol
lum , en EvEltw zzw, Graafvan B entltem , die
,

insgeli
jks de Groningers genegen was, voorkomen werd. Op cene bl
l'eenkomstte
Gerkenkloonter, werd zelfs het bestand tot Sprokkelmaantl van hetvolgendejaarslagtverlengd, en bepaald , dat Gronnd
ingen in het bezit der Heofdmannenkamer en van ma
jga
i:

het stapelregt zou bli
jven, maar hct aangehaalde schip en de latling teruggeven.
vôôr dcn anoop van tlien ti
jd, bewerkte dc Graafvan Benthem ecn mondgesprek 1505
tusschen de Saksische, Groninger, Ommelander en Oost-Friesche afgevaardigden te
R olde in prentlte. De Kansclier prLvo , die vnoraf alles met Graaf EnzAxto te E mhden besprokcn hatl, drong . hardneltkig aan ))op eene volkomene onderwerping en
llul(le.'' Groningen daarent
egela ))op een vecljarig bestand, onder veorwaarde,
dat intusschen alles hersteld wierd in den staat, waarin het vlôr de komst derSaksers geweest was, en der slad alzoo de blokhuizen op Adual
.derzt
j'l en Oterdum

eli
jk ook den bam overgeleverd,of ten minste deze sterkten ontmanteld moesten
worden;middelerwi
jlwilde men den Hertog jaarli
jks eene goede som geldsopbrengen
en hem hulp verleenen indien lli
j in Frzesland verontrustwierd,uitgenomen tegen
rlsles van O/z'fezlrz
Jà.'' Deze ontlerhandeling,die op nietsuitliep,verbitterdeslechts
de gemoederen, en eenige vi
jandeli
jkheden waren reeds wederzi
jds gepleegd, toen
(1)Landboek ran xlnTEyA,b1.31-60. g.zrlzwGw, Cltrom d.rz'.Zcz?#.bl71-73. occo
sczatExsls, bl. 372 -374. rsno Ehlxlrs, Iler. Frïd. Ilist. Lib. XL. p. 625- 627. wIxsExrrs,
(z
'hron.r. Triesl.B.Xlll.b1.385- 400. sclloTlslls,Fl'.Sïdf.B.XV.b1.494- 501.
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2- Graaf EvEltwrzx cn VIZFERT nogmaalseene bl
jeenkomstte Gerkesklooater bewerkten.

a x. Hier werd niets antlers dan het verlengen van het bcstand tot het einde van LcnteS rok- m aand uitgerigt.

felm.

.

Dewi
jl deze ti
jd den Graaf van Belîthem tebeperktvoorkwam s
.

1J05 ontbood hj de voornaamsle mannen van beide zj(jru t; gegog ru strjtj: jjuu xonr,
tlien tot Sprokkelmaand van hetnaastejaar uitte strekken. De Saksische afgesraardigden namen dit aan onder goedkeuring van hunnen meester, en Groktl-ngen onder

beding, dat Eszaao en de Ommelander Atlel hierin insgeli
jks toestelnden. Hertog
OEOROE liet de zaak geheelover aan GraafEDZARD,met wien zi
jne bevelhebbers in
den Dtzzzzraatlpleegden, en toen de Groningers uitnootligden, te Gerkesklooster bi
j
28 v. hen te komen. Hier verklaarden zi
j
,
d
a
t
r
o
z
A
Ro
e
c
n
e
v
e
r
l
e
n
g
i
ng
v
a
n
he
t
be
lzente.
kj

njaaud.stantl Tolstrekt afsloeg, weshalvc zi
J de Groningers ernstig vermaanden , zic toorecue
volkomen hulde met den Hertog te verzoenen. Het antwoord was, dataangezien de

tegenwoordige schorsing van vi
jandeli
jkheden binnen drie dagen eintligde, men geen
genoegzamen ti
jd had,over cene zaak van zooveelgewigtte besluiten. Op verzoclt
der Salksische zaakgelastigtlen , verleende EpzAao een uitstcl van acht dagen , en nu
werd het gesprelt te Gerkeaklooater hervat. Op overmocdigen loon eischte men

van 'sHertogs zî
jde, dat de statl al haar regtsgebictlin de Ommelanden z0u afstaan , den D lê4 in het volle regt van markt en kooplnansclzap herstellen , en den

Hertog binncn Gronlngen eene plaats aanwi
jzen, om er een vorsteli
jltslotop te
stichten ; onder die voorwaarden z0u men het bestantl verlengen , om inmiddels het
hoofdverschil aan eenige Vorsten en Heeren ter beslissing te stellen.'' Verbolgen over
dit trotsch bescheitl, vroeg de Burgenaeester xozwoEss, een der Groninger afgevaar-

digdcn,metdrift: pW atzoudt gi
j meer kunne*li1pn eischen, indien wi
j overwonnen
jj

waren? Hebben wi
l daarom z0o lang geoorloogtl en goed en bloed ollgeofferd?

Neen,zoo lang wi
j onder ons mannenhebben,die hetzwaartlkunncn voeren,zullen
wi
j zulk eene vernetlering nietgedoogen-'' ULFERT en de Friesche Hoofdling >'aAws
xlxw>rixA poogtlen de Groningers, die onmiddelli
jk wilden vertrekken, te stillen of
1en minste over te halen, geene brandschade aan te rigten, indien men dit oolt val

dc Saksische zi
jde bcloofde. >Laatden Sakser pluntleren,branden,moordenzooveel
hi
j wi1 ofkan,'' was hetbitse antwoord van KozwozRs;))wi
j zullen zorgen,dat he1
niet ongewrolten bli
jft.'' Teruggckcerd, bragt zi
jne hartstogteljke taalde gcheele
stad in hevige beweging en de wanhopigste, vaak zonderlingste plannen werden bc.

raamtl,om de Sakserste vcrflri
jven. Haeweldoorslltl
tz BExIxoA.en andere bezadigde
mannen totbetlaren gebragt, beslootmen evenwelecnparig voor de vri
jheid te leven
()fte sterven (1).
(1)s.BENIIGA, Chron. d. Fr. Land.b1.73 81. rnBo Exxlrs, Rer.Fris.Nz-:/.luib.XLI.
p.631 634. sclloTzwcs# FrnS ?
:l.B.XI7.b1.501- 504.
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zulk ecne opgewondenheid moest zich slloedig in ltri
jg oplosscn. Van den kant1482-

dcr Groningers geschietlde het eerst de aanval tlocr ecn strooptogt in Ollder den 1528

Dam , waarbi
j zi
j eene kleine Saksische bezetting opligtten. Terslond bezcttcn tleo8rasvl.
n.

saksers J duard met s'ierhonderd man ; Graaf sozAlto wierp zich met duizcnd gewa- jg
.()k
s
penden in den bam en beraamde met de saksische bevelhebbcrs lact plan van den

oorlog. Aan beide zi
jtlen werd belaalve ecnigc strooperi
jcn, weinig uitgcrigt,t0tdat
de saksers, om de Groningers naar ecne llinderlaag te lolkken, elteli
jlte woningen
onder de muren der stad in brand staken. Dccl
z de burgers, hicrvan A'erwittigd ,

kwamcn nietbuiten,maar trolklken dien nacht, vier- ofvi
jflzonderd man sterk,naar 20r

het dorp Ilel
leekea, legden het in de asch en lkeerden met grooten buit aan goederen Qrasln.
en vee, ook uit Ooö.ter- en JFeeterwzrttm terug, zontler dat de bezetling van den
Dant, welke op het gczigt van den brand was tocgeschoten , hcn koncle achterlaalen.
EnzARn besloot nu, Groningen naauwer in te sluiten , en liet tot dat cincle eene

nieuwe brug over helReztdlkp leggen. Xaar terwijlmen hiermcde bezig was, vernielden de Groningers bi
j een uitvalgrootendeelsllctwcrk,laetwellk ecl'
lterdcsnachts
voltooid werd. 0m lallnne strooptogten in K g-edetoold te s'erhinderen , wertl Benkem ahuis le Alzdtoolde van bezetting voorzien, op welk zi
j een vruchtcloozcn aanval
beproefden. Daartegcn vcrnielden zi
j te Roon in Drelîthe de brouweri
jen en bakke-

ri
jen, opdatde Saksischen ergcen genot van zouden '
hebben; doch ecne poging ,
het slot Oterdttm te overrompelen en het voorwcrk bi
j de Roodeaehool te verschansen, mislukle. Ilertog cEoltcE had ondertusschen bi
j dcn Kcizcr bewerkt,
datde stad Gronzngen en hare bandgcnooten in dcn Ri
jlksban verklaard werden.
XAXIMILIAAX verbood tevens dcn Kapittels van Utreeht de Groningers te ontler-

steunen, en preesin een bi
jzonderen briefde Ommelantlersover hunne gelloorzaamhcid en trouw. De Koning van L'ngeland, op aansporing des Hertogs Tan Sakeen ,

verklaarde ziclz insgeli
jkstcgen de stad, die evenwclden moetlnietvcrloor cn zich
verder in staatvan tegenweer stelde. Graaf EozAlto poogde, daar geweld nictsbaatte,

haar door engere insluiting en hongcrsnood te dwingen. Derhalve trok hj naetvi
jftienhontlerd man uit J duard over den bam naar Slocltteren , om altlaar een blokhuis aan te leggen. De Groningcrs trachtten hierop met twaalfhonderd man en veel
aren 4 v.
geschut, zieh van J duard mecster tc malten, waar slechts zeshondertl Friezen ss'
.
zomerachtergelaten , maar slootten er laet hoofd. Dadeli
lk werd door EozAnp de bezettingmaaud.

van dezen belangri
jken poslmettlriehonderd Duitsche knechten versterkt(1).
sol,
(1)s.BExlxo.
&.,CIit.
o1'
t.#.L.
h-.Zc3?c?.1)1.81 87. Landboek rczz MARTEXA.,b1.61. v.TilA'
s. Mf
-,
5./. Lib. XLI.
Ilist. tn. k'
kicsl. 1a1. 167. occo scAnrvssls, 1nl. 374. rBBo Ellxlrs, Iler. Fr1P.635. vylsEqllrs, Cltl-on. 1,. l'
z
-rl
k.sl. B.XllI. 1)1. 400 , 401. scuorztwrs, FI. #,?-:f. B. X.V.
b1. 505 507. Tegenlr. ffccl r. Ntad :4 Lande,b1.252 (*).
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1482- De Groningers wenqden zich in dezen l
aagcheljken tocstand totden Bisschop van
15& Utrecht. Na overleg m et de Staten van het Sticltt, berigtte de Kerkvoogd, ))dat

men hun geene hulp konde bieden,ten ware zi
j voorafpleglig erkenden,leden van
het Stl'eht en genegen te zi
jn, zich aan zi
jne uitspraak en die derSlaten le Onderwerpen.'' Xen was terstontl hiertoc bereid , en ntz verlklaarde Bisschop rRE-

OERIK schrifteli
jk aan.Eozxno en de Saltsische bevelhebbers, ))dat aangezien de
statl Gronzngen van ouds onder het Stieltt behoord had ,men nictonverschillig aanzag,dattegen haar, die nooit afkeerig van eene minneli
jkc schikking gewecstwas,

oorlogsgeweltl gebruilkt werd, wcshalve men eenen wapenstilstand tot W i
jnmaand
sroorsloeg, om inmiddels de geschillcn te vereflbnen. W erd dit geweigerd, dan zag
men ziclz genoodzaakt, dengenen, welken geweld werd aangedaan , te hulp te komenw EnzARo betuigde, dat deze zaak niet van hem : maar geheelvan tlen llertog
van Saksen afhing , tot wien men zich alzoo moest wenden. Om echtcr de Ut-

l'PCUtSCIZO b011C10n ,intlien zi
j mogten 0pruklken, tlen toegang naar de stad afte snjden, trok hi
j met zi
ja leger van Slocltteren over Kropswolde en Zuzdlaren naar
Ter P ttnte, niet ver van N oordlaren oph
stichtsclz grondgebied, cn liethier eene
sterke verschansing opwerpen, aan welke de omliggende landlieden moesten arbeiden,

terwgl dc huizen in dcn omlrelt werden afgebroken, om de benoodigde steenen te
versclaaflkn. Ondertusschen 1ag lli
j met zl
jn volk onverschanst in het opon veld,
als wilt
'
le lai
j t1e stad trotseren, waar men wel beraadslaagde, hem vöör de v0ltooi
jing dersterkte te overvallen, doch totgeen bepaald besluitgerakcn ltonde. Dc
stedelingen , van allen toevoer afgesné
.den , moesten zicl
z met geweld ginds en elders

van leeftogtvoorzien. Hun toeleg, vicr vi
jandeli
jke schepen mcteetwaren geladen
bi
j Jduarderziil te verrassen, mislukte,en de uitgezontlene bende, vi
jfen zestig
map sterk, die zich in de kerk van N'
ieland zochtte redden, werd kri
jgsgevangen
gemaakt. Eozztxo zette inmiddels het werk der verschansing met nadruk voort, en
bleef den Groningers niets schult
lig in het barooven en brandschatten der ongelukkige landlieden. 0m het Oldamht, D zêzrrz'ztl/l#c en Reiderland te beschermen en
den toevoer uit E m hden en den D am naar het leger te beveiligcn , versterkte op

zi
jn bevel,o'
r'
ro vAx I'APEXBCRO de kerk en toren van Sloeltteren , alwaar de veenachtige grond de aangelegde vesting niet konde dragen. De Groningers waren ins-

geli
jksmethetaanleggen van nieuwe vestingwerlten bi
j de Boterznge Poort begonnen , en de huizen der verdachte Ommelander Ileerschappen in de stad, om de

bouwsto/en te leveren, omvergehaald. Bt
j gebrel
t aan geld ging hetwerk trageljk
voorten werd eerslvelejaren daarnavoltrokken (1).
(1)s.zssxxo:,cAro..d.Fk.zc,zd.bl.87-89. occo sclutsxsxs,bl.375. rnno zxxlrsjIler.
Fris.z;z,f.Lib.xLl.p.636- 638. scsorawcs,Fr.zJz'
,f.s.xv.b1.507,508.
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be Bisschop en de Staten van hetStlkht trokken zich op nlenw dey-belangcn de
r1182,
. jg28
roningers aan en bedreigclen EnzAso metcorlog, intlien Li
j t1e A'i
janëcli
jkhetlen
nietstaakte. ))Laat den Bisscbop en zi
jn Kapittelde kerk regercn ,'' q
,'a twoortlt
de Graaf, ))maar den wereldli
jken Vorsten en Heeren overlaten9 dalgeen te(verrigten, waarloe zi
j geregtigd en gereepen zi
jn-'' Velen rneenden deze stoutetaal
daaraan te moeten toeschri
jven, dat de Bisschnp het heimelijlt met den Hertdg
van Saksen eens was cn slechts zich uiterli
jk anders &ertcontle, om zi
jne ware
bedoelingen omtrent cene stad te Terbergen , welkc inderclaad alli
jd zijn gezag
wederstreeftlea Hetwas anders onverklaarbaar# hoe xozwxto met cene betreklkeli
jk
zecr geringe kri
jgsmagten onbeschermd op hetopen veld gelegerd, laetwaagde den
meervermogenden Xi
jtervorstte tergen. Hoe dit zi
j, lli
j zette den kri
jg voorl en
G

voorzag , om de herhaalde plunderende uitvallen der Groningers te beletten , onderscheidene punten van eene sterkere bezelting en liet zoo naauwkeurig wacht houdcn,

dat niets dan ter sluik en metlevensgevaar in de stad konde 'gevoerd worden. H)*
gelastte voortsalle landlieden, welke binnen tlcn cmtrek eener nai
jlvan Grong-ngen
woonden , hunne huizen van dalt te ontblooten en dan te verlalcn ; slechts mogten de

vrouwen en kinderen er in bli
jven, onderbeding9 d
'at hctgrootsle gezin nietmeer
tlan vier ltoei
jen behielll;dc uitvoering xandithartle bevelwerd chterdoorvelen met
ïel(
1 afgekocht. 0p verschillende plaatsen werden dc A- cn Reitdi
jken dcorsloken,
om het graan op develden in t1e nabi
jheid dcr slad te s'erders'en. Daarnu hetland
onder water slond, beproefden de stedelingen eenen uitval in kleine vaartuigen, en

herhaalden te Roon de vorige verwoestîng. Vervolgens vernieltlen zi
j een goed van
wlx-us owsva te Sauwert, en teislerden de Jfarnedoor brand en plundering, Mocdig

weerclen zi
j een deel volltsvan Eozkap af, hetwelk eenige lauizcn ontler de stad aan
de Zuidzi
jde trachtte in brand te steken. Uit spl
qt verwceslle dezc bende op den
terugtogt het huis van KoEloEas te Ilelpen. Altlus wertlen sleeds de landbewoners
beurtelings door de beitle twislenden geplaagd en uilgemergeld ; wal de een hun

gelaten had,werd doorden anderen weggeroofd (1).
Hertog GEORGE had ondertusschen op den Ri
jksdag teKeulen bewerkt, dat den
Bisschop en Stalen van Utreeht door den Kelzer onder bedreiging van tlen Ri
jksban verboden werd, zich langer met (le zaken tlerGronirgers te bemcci
jen. Om
denzelfden ti
jd kwam een Priesler, alsdoorKoning >-Ix.1psafgezontlen,te Gronlngen
en stelde voor, dien Vorsttot middelaar aan te nemen, dewi
jl men dan op eene
goede uitkomsthopen konde. De gevoelenswaren verdeeld;lerwi
jleenigen oordeel(1)s.BEwzxcw, Chron. d. Fr.Land.b1. 89-97. rsso ExMlrs, Rer. Fr. # z'4f. Lib. XLle
p..638- 639. scuoTwwvs, Fr.H ist.B.XV.bl.507- 509.
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1482- den , dat men deskonlngs goctle gezint
lhcid niet moest vcrsmaden ,te mcer naarzien
1528 op den Bisschop nietmeer te rekenen was, hielden anderen dezen hantlel voor ver-

dacht, daar zi
j niet konden begri
jpen, datFlLlps de bclangen der statltegen zi
jn
vader nxz
txlxllzlAAx in bescherming zou nemen, en reden hadden te gelooven , dat

de Koning cn de Herlog van Saksett het heimeli
jk eenswaren. Na ri
jp beraad,
verklaarde men tlen gezant, dat men de zaak aan den Ulrechtschen zetelhad

opgedragcn,maarniettemin den Koning ernslig verzocht, alles bi
j den Keizer en
HertogoEoaos aan te wenden,om toteenen billi
jlten vrcde te geralten. Naauweli
jlts
was hi
j vertroltlkell, toen de Keizerli
jlke heraut met het besluitvan den Ri
jltsdag
aankwam.llet vond weinig ingang en er werd schierden spot mede gedreven. ))W i
J-,

die ecn wapenen vreezen,'' riepen de stoutsten, ))zi
jn niet beduchtvoor bedreigingcn in woortlcnx'' 0ok gelooftlen velen , datditbevel meer op aantlrang van den

Hertog van Sakeen , dan metgoedvinden der overige Ri
jlksvorsten wasuilge&'aardigd,
Xenhieltlevenwel, doclz vruchteloos,om den beloofdenonderslandbi
jdenUtrcchtschen
Kerkvopgtlaan,welke zich echter in persoon bi
j den Keizer vervoegtle en den Raad
van G ronlngen verwittigde, dat ))XAXIAIILIAAX hem lastgegeven hall, de Staten van

hetSticltt te Deventer bi
jeen te roepen. Hi
j zelf z0u er met de gezanten des
Keizers en van Koning rllzlps vcrschi
jnen,weshalve hi
j de stad vermaande, ook hare
afgevaartligden te zenden,voor welke hi
jrecdsvan den ltant desIlerlogsvan Sakaen
vri
jgeleibrieven verkregen had-'' Xen zond uit Groningen den Kerkheer wlxzyuEx
lltzoy:lvllts, tle Burgemeesters ua.ltsll!x LxEcw en xoEav xoExpEas, de oud-Burge-

mecstersslcKlxoun en KIZAXT, benevensden geheimschri
jverKASTER. Hun wasuilgebreifle volmagtgegcven , om naar vereisch van zalten en omstandighedcn te handelen,
ook eene geschcnken te Sparen , wanneer men cr voordcel mcde ltonde be'
Jagen ;

slechtsmoesten zi
j alle onderwerping aan den llertog van Sak&en en afslantl van het
rcgtsgebied in de Ommelanden volslreklweigeren. Xaarte Deventervonden zi
jnocll
2t)v. afgevaartligden van AIAXIMILIAAN , noch van rllall's,nocll zelfs van Hertog oEoaos.Xen
ll
o5
oillà.tra(! eveuwel met den Bisschop en de zaaltgelastigden der Staten van het Stg-eltt in
1
.
05

gesprck , wellke den Groningers onëer l
aet
, o
og bragten, ))datzi
j, ofschoon de stad

onder den Ri
jksban lag en e1k verbotlen was haar tle behulpzame hand le bieden,
deze zamenkomst ecl
ater, en wclondcr vri
jgeleide,bewcrkt hatlden. Iets meer van
hen te cischen was onredeli
jk,wantde wapenen op te vatten,terwi
jl(le drieVorsten
met llunne stri
jtlbenden in de nabi
jheitlwaren, was ongeraden. En daar zi
j ooltte
vergeefs bcproefd hatlden , den llcrlog van Saheen. te bewegen , zich aan de uitspraalt

des Bisschops te ontlerwerpen, stelden zi
j deswege voor, de zaak aan debeslissing
van hetRi
jltskamcrgerigt, ofwcl desKeizers en van Koning rll-lps overte laten.''
W ILLESIvltEoEalu.s verklaarde hierop, ))dathi
j en zi
jne ambtgenooten zich metiets
N

ant
lers gevleid hadden en nu in hunne verwachting geheel teleurgesteld waren.
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lich aan de uitslx
lraak van hetRi
jlkskamergerigtof3'an MxxlxlLe
lwws en zi
jn zoen te14
15
82$
onderwerpen, was om de bekende eenzi
jtligheid tlezcr scheidslieden, niet aan te
bevelen. Luu men hen niet anderskonde helpcn en zi
j van launne bontlgenooten ,
,

inzonderheid van hunne beschermheeren ,verlaten werden , bleef er niels overig dan

eltlers naar hulp om te zien , deMi
jl zi
j onverwrikt besloten hadden, nimmcrden
Hertog van Sakaen als lleer te zullen erkenncn.'' De Bisschop overditmanneli
jk
antwoord verbaasd en getreffen, verzechtde afgevaartligden, welke onmiddelli
jk s-ertrelklken wiltlen , tot tlen volgenden dag te srerloeven j en beloofde teen , dathetSticht
hulp en ondesrtand z0u verleeuen , M'anncer binnen veertien dagen gcene verandering

in hun staatvan zalken voors'iel. Hi
j Taardigde insgelijks den Drost van Koeverden
naar Graaf Eozaltn en de Salksische bevelhebbers af, om te bewerken, dat de Gro-

ningermei
jersin brenthe en in het Goovegt ongemoeid bleven. Dit werd sleclats
voor eene maand cn nog ontler voorwaarde toegeslaan , van inmitltlcls nict met Gro-

elzlzlydzète handelen. De geheimschrjver KAwTER begaf zich naarXanten bij Kening
rxxuxps,welke hcm op zi
jn verzoek beloofde,als voorspraak van de stad bi
jdcnKeizer
en den Hertog op te treden (1).
Inmidtlelsvoltooide cn bezetle rozAxb de sterkle of legerplaats bi
j Ter .
pt/zple,
wclke hi
j, ter bespotting van de Groningers, W eerdenhl-aa noemtle (2). Ht
j trok
toen naar Jduard cn van daar over den bam naar E mhden. De Groningers hiervan
onderrigt, waagden het, met kleine vaarluigen zich uit brenthe van koorn te voor-

zien cn legden, om dien handel te beschermen, krl
qgsvolk in de kerk te Ilaren.
Spoedig tracl
atlen de Saksers deze bezetting te verdri
jven, doch geraakten in een
heTig gevecl
at met de Groningers, wclke ter hulp waren toegeschoten. Velen , inzonderheid van de Saksers, lieten er het leven , drie voorname burgers vielen in 22 v.
Oogst-

'svi
jands hanclen, en de kerk werd verlaten. De Saksische Opperbevelhebbervxr maand
vAx oltAcllsooap , welke uit Friesland eene versterking van duizentl man had ont- 1505
vangen ,sloeg daarop eene nieuwebrug over de #z/nze, tusschen Jduard en Selulerd.

en legde in hetlaatstgenoemde klooster achthonderd knechten, om ook van die zi
jde
alles tol onder de muren der stad onveilig te maken. Vergeefs ,beschotcn de Gronin-

(1)s.sExzxoA, Cltron.d. Fr.Land.b1.97,98,106-109,111. rBBOExxlrs, Iler.Frf
'w.
H ist. Lib. XLI. p.639- 642. scuorw
txrs, Fr. Ilist. B.XV. b1.509 ,510.

(2)occosczarExsls,bl.375. Terwi
jlEozzap ditbloklluis stichtte,l'
ertoonden zich nu en dan
de Qroningers,grootgcweld makende,zonder iets uitterigten. De Saksischeknechten llcn zlendc
Aankomen riepcn : de Wrc: komt, de Arcd komt. MTaarop de Groningers dan antwoordden :
M'
zkertden Wrcd. Van daar de naam R'
kerdenbras. Bras beteekent, naar xlslzzx, onl r>

andcreook confusio)commistum cécp#,De Arc:komt,za1daa zoQvcclgeweestzi
jn a1s:dc
'
clceldvlci-er:, de 4zlpc,
p:rd joptcn.
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1483- gers het klooster; de manschappen bleven er post houden en kwelden hen door on1,
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ophoudelt
jkestrooptogten (1).
Xiddelerwi
jlhad Koning rzLlps op aandrang des Bisschops van Utreeltt bewerkt,
datde Keizer en de Hertog van Sakaen eene bl
jeenkomstteDoeaburg veroorloofden.
Xet het berigt daarvan zond de Bisschop tevens debenoodigde vri
jgeleibrieven naar
Gî-onzngen. Hier bevolmagtigde men alleen den geheimsclari
jver Ktxrsa,welke in
hetStgkltt,terbevordering van de bcloofde hulp, was aehtèrgebleven, terwl
jlmen
hel niet zenden van meer afgevaardigden verontschuldigde, dçels om onkosten te

sparen, dewi
jl men aan eenen goeden uitslag M'anhoopte, deelswegenseen gebrek
efduislcrheid in de A'ri
jgeleibrieven. KAITER ontving stipten last,te zorgen, )dat
Stad en Lande verbonden en nnder hetStlcht bleven; ook mogthi
j in geenen waP0nStilstand bewilligen ,ten ware de Saksers de sterkten verlieten, ofinanderehanden
overleverden,'' 's Keizers en 's Konings gezanten namen euvel op , dat men slechts

1sv. den geheimschri
jver gezonden had,en weigerden in onderhandeling te treden. Donr
stemden zi
j echter toe in cene nadere
aand
150J bi
jeenlkomst te Ilattem , en zonden door een herauLde vri
jgeleibrievcn naar Gr0ntingen. Xen waagde hetthansniet achter te bll
jven en benoemde, metuitzonde-

llerfst-tusschenkomst der Utrechtscl
ae gelastigden ,
m

ring van Ic&xr
rza , dezelfde afgevaardigden . welke op de vergadering te D eventer
geweestwaren , als m annen van beproefde trouw , beleid en voorzigtigheid. Van
':Keizers wege verschenen de Graaf vAx zoaw , de Hofkanselier en een ander

aanzicnli
jk-hofbeambte. Koning rzLlps zond drie zi
jner voornaamste Raadsheer,
en,
1 x. e.
n Hertog ouoaos zes, aan wier lloofd de Kanselier PFLVO zicll bcvond. Graaf

W drl- zozAap kwam zelf, verzeld door de Jonkers ztoExuoF van f 'lrz'zzlc , aszsoA van Ac#-

maand.

mert en zouAx aExozits Tzx vos'r, alss zaalkgelastigden van den Onamelander Atlel.

De Bisscl
aop van Utreeltt was er tegenwoordig meteen aanzienli
jken stoetvan gevoç
magtigden uit de Stichtsche Geesteli
jkl
zeitl, Ritlderschap en steden. Tot hen rigtte
zich de GraàfvAN zoltw het eerstmetde verklaring, )dat reedsvöör zeven jaren
aan Hertog Ay
ushEcu'
r en zi
jne erven geheelF'
rie8land,om er de hevige onlusten le
t
lempen uit naam des H.Ri
jlts was toegewezen, doch dat Gronzngen, ofschoon
daarin begrepen , zich het hevigst er tegen verzet en alles in rep en roer gebragt
had, en derhalve met regt in den Ri
jksban verklaard was. En daar men vernomen
had, dal de Bisschop aan Groningen , a1s staande onder het gebied van hetStieht,

hulp beloofd en hetalzoo in den opstand gesti
jfd hatl,vcrmaandehi
jdenKerkvoogd en
zl
jue Staten onderbedreiging van dea Ri
jksbau en 'sKeizers hoogsteongenade, zich
(1)Landboek van MARTEXA,b1.61. s.BENINGA,6'
ltron.d.Fr.Land.b1.111- 113,115,11&
E. BEIIXGA, R ist. r,
. Oost-Fri
'est. bl. 455, 457. rsso Exxlrs, R er. Fri'. A f'
4f. Lib. XLI.
P.642,643. scuoTxxus,Fr.A '
?
r4l.-B.XV.b1.518.
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tlaarvan te onthoutlen.'' Toen wendde hi
j zich tot de Groninger afgevaartligtlen,elt14
821528
s'oegdc op bitsen toon hun toe: )llet is des Keizers hoogstc wi1 en bevel, datgi
j

datleli
jlk de stad aan den llertog van Saksen Ok-erlevert, hem llulde cn trouw zweert
el1eene plaats binnen uwe murcn aanwi
jst,em eene sterkte te botlwen; tlatgi
j hen'
(1e bestelling van (
lcn Raad overlaat; de Poorten, torens en kri
jgsvoorraad met al
dc stedeli
jke inkomsten cn renten overgeeft, en van alle regtsgebied in de
Omm elanden afstaat; alstlan zullen tle bezittingcn der bi
jzondere personen ongemoeitl bli
jvel). 5V
'i!t gj u hîcraan niet onderperpen, zoo zal men u leeren,
Avat het zi
j (1cs Keizers en der Vorsten besluiten te verachten. Een heir is tegen
u stri
jdvaardfg en wacl
at slechts op 'sKonings bevelen-'' Verrast tloor deze schampere en dreigentle taal, verzoclaten de Stichtsche en Groninger afgevaartligtlen uitstol van antwoord tet (len A'
olgcnden dag. Toen toontle de Del
ten van hetUtrechtsclle Kapittel den Lrief van K eize1- HEIDRIK, in welken de slad Grollingen aan de
K erk van U tl-echt gcschonken wort
lt,waaronder zj sedertalti
jd gerelkendwas,hetgeen

zi
*jn'
t
lg onlangszclvc aan den legenwoordigen Bissclaop FREOERII: van Wcfît
?zt openli
jlk
e1.1(cnd l4a(
1. )
)lletwas deswege,'' voegtle lli
j erbi
j, )Jregtncch billi
jk, dat eene
gift, dcor f
le gunstbricven van zoo vele K eizers bekraclltigd, zoo lang onbetwistl)ezcten cn (loor nr-&7cl'MllulAz!
.x zelvcn llcvestigd , vernictigd m'ierd en we1 zontlcr dat

naen iclsmistlaan laad, l
aclgeen zullkeene handelwi
jze welligtle; wcslaalve men den
lteizer verzoclat, de zaak nader tc onderzoelken-'' Nu vatte '
w ILLEM >'
REOEXIKS het
55oortlop cn bctoogtlc niet alleen l'
lctonregtvaartlige, maar ook het harde van den
cisch desKeizers, t
lewi
jl zulke voorwaartlen ontlerdc gestl-engste maatregelen be-

hoorden,met welkece'
nverloorntle gebietlerzi
jne oproerigcen overwonnen stad ltonde
straffen. Groningen was bovcndien nooit getlagvaartlof wettig vaor hetgerigt geroe-

pen,veel min veroordeeld, en llad dcn Ri
jksban nietverdientl. Daarlli
j waren floor
xxasxza'enGl-ootedcFriczen,wegensllunne voortreffeli
jl
tedienslen,vooralti
jtlvrg verklaarclenvergund geworden,naar eigen wettenteleven en metdenaburen verbontlen te
sluiten. Van datregt laadden de ingezetenen tusschen deE ems en de Zcz/zndrâ-steeds
gebruik gemaakt en waren daarin door MAXIMILIAAX zelven , zoo we1a1s door de vorige
Keizers, bevestigd. Xen laoopte derhalve, dat deze van outls bekrachtîgde voorrcglen
meer zoutlen gelden , dan gunst voor tlen Ilertog van Saksen-'' De Graaf vww zollx
llragttot àntzenuwing dezcr retlencn in llct nlidden ))datde giftbriefvan Ilzxnlvrlt niet

zag op lletwereltlli
jk, maar op laet lkerlkeli
jlt bestier, ontler hetwellk men ook-de
slad Groningen znu laten. W atvoerts de ltlagte tlcr Groningersbetreft,datzi
jnie
gehoord waren, dit hadden zi
j zicllzelven te wi
jten, dewi
jl zi
j op lzet ontbieden ten
Hbve niet verschenen svaren. Hun berocp eindeli
jl
k op l'oorregten door KAILEL detn
Groote gegeven, was eene dwaasheid, dewi
jl die Vorsl tlaarmetle nimmcr llonde
betloeltl llebben t1e majesleittlesRi
jlks te N-erkleinen; en zoo ja, dan was daardoor
11 I)1:z:Iz. 3 S'
rtlx.
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1482-- zelfs deze daad krachteloos en van geene waarde-'' Des anderen daags eischte Graaf
1528
Enzzkno van de stad Gronzngen de voldoening der aan laem verschuldigde gelden ; de

Saksische bevelhebbers klaagden, dat zt
q het bestand dilkwerf geschonden had; en
de Ommelander Heerschappen vortlerden van haar vergoeding voor het berooven en
vernielen hunner wnningen en sloten. De Groningers toonden laierop aall, ))dat de
bewuste gelden niet aan de stad , maar aan (le Ommelanden verstrekt waren , en de
schatting , tot afdoening daarvan opgebragt, mettoestemming der Om ntelanden , tot

dcn Frieschen kri
jggebezigd was. W ilde men klagen overschending van hetbestand,
tlan had voorzeker Groningen de meeste retlen daartoe; en wat eindeli
jk de schade
van eenige Ommelant
ler Heeren betrof, ditwasnatuurli
jlk, dewi
jlzi
j zich als openbare vi
janden van de stad gedragen hadden-'' Over en weder werd hierop bits geantwoord, hetgeen ongetwi
jfeltltothateli
jkhetlen zou gevoerd hebben , indien m en
niet de Groningcr afgevaardigden uitgenoodigd had , stellig hun uitersten eisch op te
geven. W ILLEAI lpltzny:alxs verklaarde daarop ront
lborstig , ))tlat deGroningers veeleer

stri
jtlende vonr vri
jheid en vaderlalld wilden sterven, dan zulke sclaandeli
jke Toorwaarden aannemen, maardatzi
j mogeli
jk zouden te bewegen zi
jn, Koning rzLlps en
den Bisschop van Utrecht voor'
scheidsmannen te ontvangen-'' De Keizerli
jlke en Hertogeli
jlke gezanten verlieten ten hoogste Terbolgen de vergadering. De Stichtschen
knoopten echter in laet geheim de onderhandelingen met hen M/eder aan , en poogtlen , hoewel te vergeefs, de Groningers tot andere gedachien te brengen, bewerende,
))datindien de slad van hetregtsgebied in de Omm elanden afstond, er voor haar

hoop was ontlerhetStlkhtte kunnen bli
jven.'' Uit MAXIMILIAAwS naam , werd nu
a1s een uiterste voorgesteld ))datGrong'ngen eene Saksisclae bezetting van zeshonderd

man inuemen,en hetgeschilterbeslissing van den Keizer en de Ri
jlksstenden stellcn
zou.'' Maartoen ditinsgeli
jlks verworpen werd, gclastte men de stadsgevolmagtigdcn,
lerstond te vertrelkken en te zorgen,binnen twee dagen in veiligheid te zi
jn. ))Zoo
gi
j dc openbaarbeloofde trouw wiltschenden,'' riep wILLEM rzt>rnl:ltxKsonbeschroomd
uit,pdan moetgi
j onsmaar onmiddelli
jk in hechtenis nemen.'' )4Hun, die in den
ban gelegd zi
jn,behoeftmen geen woord te houden'' ishetantwoord;))maar opdat
gi
j gcene reden van klagte zulthellben, worden u drie dagen voor uwe terugreis
toegestaan-'' De Bisschop zorgde echter, om alle ongelegenheden te voorkomen , dat

deafgevaardigden onderbehoorli
jltgeleidevertrokken,en hi
js'ermaandehen ernstig,
launne meestcrste bewegen,van laetOmmelander verbond afte zien, dewi
jlantlers,
naarzi
jn gcvnelen, alle uitzigtop een vergeli
jk vervlogen was. Xaarin Gronhîgen
besloot men algemecn , na vele raat
lplcgingen , er nict van af te stappen , veeleer

erallesI'
IC
J' op het spel te zetten. Zelfs drong mcn bi
j den Bisscltop en de stedcn
vanhctSticlttnadrulklteli
jk op hulp cn een stellig antwoord aan, dewi
jl men antlers
gcnoollzRalktz0u zi
jn, eldersnaqr ondcrslaud uit te zien. llicrop M'
crtl nietsd4n d
.c
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toezegging ontszangcn , dat alles in ernstige overweging zou genom en 5vorden ; wellte!'
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nietsbedtlidende belofte de gemoederen slechts verbitterde en hen nog meer van den 1iY
Bisschnp en laet Stieltt vervreemdde , die men wel begreep , dat zich in geenen
llagcheli
jken kri
jg tegen drie magtige Vorsten zouden wilkkelen 9 ten einde de Om -

melanden bj Groningen te houden (1).
ln dezen staat van zaken , bevri
jdcle hetonvoorzieneWegtrekken lran EDZARD de
Groningers van cenen dapperen tegenstander. Uit een avondgesprek met den Saksischen bevelhebber vzx'
r vAw nl-kcllsnoRp had de Graaf ontwaard, dat Hertog gzolloc
0okop hetbezitvan Ooat-Frieeland vlamtle, en was deswege reeds den volgenden dag

metzi
jn volk derwaarts getogen (2). Het is nietonwaarschi
jnli
jk, datEnzxhb tlen
langdurigen veldtogtmoedewas,bi
jwelken bi
jvolk en geld xoors'reemde belangen,
zonder hoop op vergoeding opoferde, en alzoo de eerste geschikte gelegenheid be-

zigde,zich daaraan te onttrekken (3). VAx oRxcusnoRvtrad nu doortusschenkomst
sran Alzfb llrlwGE,de zuster desAbtsvan Aduard,waar hi
j gelegerd was,in nieuwe
onderhantlelingen 'm et Gronl
-ngen) maar dewi
jlsteeds dezelfde eischen aan deneenen,

en dezelftle voorslagen aan den anderen kant gedaan werdcn, licpen zi
j vruchteloos af. lntusschen werd het gebrek aan levensmiddelen in de stad gevoeliger.
Zich door uitvallen van het noodige te voorzien, ging met zooveel gesraar vergezeld, dat slechts rockelooze gasten zicla daaraan waagden. Xen stroopte nogtans
zelfs tot diep in D renthe, en toen de Bisschop daarover lklaagtle, verontschuldigde
men zich door den dringentlen nood. Op een dezer togten werd hetklooster E ssevt
geplundertl, hetgeen aanleitling gaf, datH oogkerk in hetJFen
çterkwartïdr , en ZuidJlrdzz in D renthe van eene genoegzame bezetting werden voorzien , om aan dezc

strooperi
jen pcrken-te stellen. Xiddelerwi
jlgafGraafEozAho den Groningersiu het
geheim te ltennen, dathi
j uitzigthad, eerli
jke voorwaarden voor hen te bedingen,
indien zj llem in den arm namen. zj'bellaalden daarop eene bi
jeenkomstte ApAïwpctftzzzz, doch beproeftlen vooraf, m et vAw naAcusnohp overeen te lkom en ,
hetgeen m islukte. Ook de onderhandeling in den D am leitlde tot niets, dewi
jl 18v.
'sGraven gezanten als eerste veorwaarde stelden, om tot het gewenschte doel te gera- S12gtm aand.
ken , ))afstand van het regtsgebied in de Omm elanden , het innemen van Saksische 1505

(1)s.BEXIXGA) Cltron.d.Fr.Land..b1. 116- 126. Landboek van MIRTENI, b1.61. occo
sclatExsls,bl.375. rsno zxxlrs,Iier.Fris.11'?':f.Lib.XLI.p.643 648. scloTAxrs,Fr.H ist.
B. XV. bl. 510- 513.
.

(2)v.TIIABOR,Ilist.'
?.k'viesl.St.lI,bl.168,16t). Vgl. het Landboek zt?czz XAITEXA, b1. 62.
nccn sctutEwsls, bl,376.

(3)zlant.op v.TuAi
l()It:Ilist.r.l'
h-iesl.St,lI.1)1,113-
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15228 bezetting,en

het huldigcn van dcn Hertog-'' Groningen, hoezeer van alle zi
jt
lcn
benaauwd,verloor den moed niet en beslootden kri
jg voortte zetten. Om dien te
besturen werd een Raatl van oorlog aangesteltl, l'an welkcn vier uit de regering,
uitde gezworen genleenlc, vier tlit de giltlen , en vier van de voornaamste bur-

gersleden warcn,Deze kwamen dageli
jlks bi
jeen,om (1e lkri
jgszalten te regelen,maar
moestcn bi
j gewigtige voorvallen metderegering raatlplegen (1).
In dien ti
jd bevond zich te Groningen zekere )Ir. JouAx vaEoc:volzo, welcer
priester te Bedum , doch welke van daar op last des Bisschops van gslunslel.gevangen
weggcvcerd, en nietdan tegen grootlosgeld , op sterlk aanhouden der Groningers ge-

slaaktwas. Sedert had hi
j zich in de stad gevesligtl en de achling der gemeente
s'erworven, ofschoon velen hem , uithoofde zi
jner betrekkingen tott1e Saksersen tlen
Graafvan Ooat-Friealand,verdachthielden. Thans voorgevende,tlathi
j een goeden
vrcde konde bewerken, zontl hcm de Raad van eorlog naar Hdltard, hocwelhi
j
mocst voorwenden , aldaar uit eigen beweging te komcn. VaN nhxtcllsooltp kwam
met hem overeen, ))dat, onder goedkeuring dcr Herlogen van Saknen, tle statl
in al hare reglen en voorregten zou gelaten wortlen , en de gilden op tlen outlcn

voet konden bli
jven. V'
oor de Hertogen zou çen gesclaikt hofverbli
jf in (1e statl
ïcb'ouwd , cn hun schatlevergocding van oorlogskoslen gegevcn wordcn, tc bepa-

len door tle Ri
jksstentlen of onderling gekozen scheitlslieden. svat men bovendien nog l-erpligt zou zi
jn,den Vorsten te bewi
jzen,zou nacler aangewezen worden-''
Dit voorstel in den Grooten Raatl gebragt, wekte wantrouwen in de verslandigslen ,
die cchter, om het gemeen te bevredigen, mede instcmden, dathet ontwerp in de
volgende meer duideli
jlte,minderalge
meene. besvoortlingen gevatwierd.))Grokn.
lngen
.
zou op den ouden voet onder hetStCc/tz bli
jven , en de Hertog van Sakaen zlch nict

rnethetinwendig bestuur der statl bemoei
jen. llem wilde men over.t1e Ommelandett a1s Algemeen Landvoogd der Frieslanden erltennen, ontlcr betling, dat hi
j
ecnige eerbare burgers koos, welke naar (le wi
jze tlcr Hoofdmannenltamer en de
alt
laar gebruikeli
jke regten, in zaken zotzden vonnissen,tothicrtoe ontler die rcgtbank behoorcnde.Voorts z0u de statl hare bczittingen en geregtighetlen in deOm me-

?td,,w,,behouden, maar tlaarentegen den Ilerlog te allen ti
jdc mct cen bepaald
gevolg van personen den toegang vergunnen. De schade,als over en we?r geli
jk,
zou nietvergoed worden.'' Aan vaEllzwolzo werden , op zî
jn vcrzoelk,de Abten van
Klaal.kaknp , D okkum en J duard toegevoegtl, om dc ondcrhant
lelingen vnort te

zetten. Alitltlelerwî
jl kwam het lang verwachte antwnortl van den Bisschop van

(1)s.sEslxo:,Chron.d.F'-.Land.b1.126 134. rBnoEllxlrs,Ac/'.Fl'i.
g.J'
Ndr.Lib.XLlI13.648- 650. sclnTzll;s,Fr.fJ
''
ist.l).XV.b1. 513,514.
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Utt.eoltt,waarin hi
j den Groningerszi
jne afkeuring os-erhunne halsstarrigheid,betrelk-1482en zi
gne ongezingheitl ten beheeve Claars'an de 1528
Omm
e
l
ande
n
,
keli
jk den afstand der
,
j echter hiertoe
wagonen en weltegen hetRi
jk op te vatten, te kennen gaf. Zo0 hi
mogtbesluiten,begeertle lai
j s'oorafbepaaltlteweten,ofmen genegen was,hem met
eene genoegzame ltri
jgsmagt in te nemen.'' Xaar in Grozlïzdyczl aclatte men allen
afsland van de Omntelanden onbilli
jk, en het innemen van Stichtsch kri
jgsvolk
gevaarli
jk, dem'
i
jl men de opregtheid van den Kerkvoogd wantrouwde. Er werd
evcnwcl heuscheli
jk geantwoord: ))datmen niet bevroedde, hoe de stad, van de
Ommelanden gescheiden, kon bli
jven bestaan. Xen wilde weleene matige bezetting
'

'

innemen op 's Bisschops verklaring, datde stad daartloor noch benadeeld , noch in
llare voorregten verkort zoude worden. Ten slotte drong m en op de reedsmeermalen

tocgezegdehulpmetnadruk aan (1).''
Ondertusschen zetten de Groningers, hierin (
loor de gestrcnge vprstbegunstigd, de

strcoperi
jen voort, en de omliggende dorpen werden gebrantlschat, ofbi
jweigering,
gcl
llunderd. lnzonderlaeid laieltl zich laierrnede eene bende arme, verleopene landlic-

(lcn bezig ,welkein de slad was opgenomen en de Groene Tent genoemd werd (2).
A1sdeze eens in E Jtfdrurplt& houlkapte, werd zi
jdonrde Saltsersovcrvallen, laaar
hoofdman, xLkAsTEa xloooEltsarcoz, gevangen genemcn cn totslrafzi
jner veclvul- 16v.

dige rooveri
j'en, ltort tlaarna le J duard geradbraalkt. De Groningers zouden uitweer- LOXW'
'
tinan(!.

wraak twee gcvangen Saksiscbe Edelen opgehangcn hebben , indien nielvele hunner 1506

metlebtlrgers zich in 'svi
jands hanclen bevonden hatlden. ln weerwildezcr geweldenari
jen , traclatte vxw ohAcusnoRp, anderseen wreed en oorlogzuchtig man, het gescllilmetGroningen in hetafwezcn van Eozxltp, wien lli
j den lof en het voordeel
daarvan misgunde, te vereflknen ,en hervatte de onderhandelingen metvazoEw ox,o en
de driekbten.Yoorafechterbeproefde hi
jdoor middel van den monnik W OLTEK RESE,
in bi
jzondere brieven aan de bcuwmeestersen hoofden dergilden ,het zaad van twist

en wantrouwen tusschen het volk en den Raad uitte strooi
jen; doch ditwilde geen
vortel schielen. lnmiddels hatl (1e Bisschop van Utreeltt,metvoorkennis desHerlogs

xan Sakaen, bi
j den Keizcrop nieuw eene bi
jeenkomstte Hattem tegen den derden
van Spro1kkelmaa-nd bewerkt; en door raEllEltlK van Egm ond werden de Groningers

(1)s.IlEslxow,chron.d.Fk.Land.bl.134-140. rnBo EMxlrs,Rer.F,?à.Hist.Lib.XLII.
p,650- 653. scuoTàsrs, Fr. n ist. B. XV.bl.514,515.

(2)ln 1487 llad men tc Gent, ti
jdensde oproerigebewegingen aldaar, insgeli
jkseenebende
uit de laefle des volks zamengesteld , welkc lritte K aproenen en Groente'
ntern genoemcl werd9

wicrtaak llctwas,de omliggendedorpen en adelli
jkehuizcn teplunderen. v.MlEllls, .
/41.d.
Nederl. Fprdf. D.1.bl. 190.
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2- tot het zenden van afgesraardigden derwaarts uitgenoodizt
l Doch dit ae
1528
chiedde z0o
- .
- s

laat,dattlt)Raad den ti
jd te kortoortleelde;o0k maakt
6%e men zwarigheid in de vri
.)
.

geleidebrieven en herinnerde zich het gevaar, in hetwellt de zaakgelastigden der stad
eens het vorige jaar verkeerd hat
lden. Zoodra vAw nRAcusnosp hiervan onderrigt

zond hi
j een anderen monnik naar Gronzngen rnet hetzelfde doel a1s de
vorige en geli
jlk dezej onder schi
jn van over eene uitwisseling van gevangcnen te
ont
lerhandelen. Xaar de monnik werd door den Raad schcrpeli
jlk doorgchaald
en m et den dood bedreigd, inl
lien hi
jweder ietsvan dien aartl ontlernam , terwjl
55'aS

het gemeen zich hevig over den &4
'lksischen bevelhebber uitliet. De bauwm eesters

en hooftlen der gilflen antwonrdtlen op de hun nieuwelings gezondene bricven , ))dat
de Raad het hoofd der stad was, tot wien m en zich over vredes- cn oorlogszaken
m oest rigten, en zj derhal4
'e geene afzonderli
jke brieven meer zoutlen ontvangen;
ook diende men af te wachten , wat de drie Abten zollden uitrigten- '' VAx paAcusoosp ten hoogste l'erbolgen , brak terstond alle onderhandeling af, en verbrandde in

dolle woede bi
jna geheel l
aetgroote vlek Ilelpen methetschoone huis van BER>HARO
KoEypElts; waartegen de Groningers E num , Godlinze en andere dorpen in de Om m elanden , welke weigerden schatting op te brengen , plunder
'den en in de asch legden. De teleurgesteltle hoop op vrede, bragt het handwerltsvolk- in dc stad tegen de
bouwmeesters en hoofden der gilt
len in beweging , wier antwoord aan vAx nRAcnsnoRp
willelteurig a1s eene weigering van allen vredehantlel werd uitgelegd. X en eischte
metMfestgetier#datzi
j,die verraders,zouden afgezet worden ; en ecn van hen licp
zelfshierbi
j gevaar,hetleven te verliezen.Twee woelgeesten ,degoudsmid zAxBaAAA:
en zekere uzaxa.
x vAx xxxpxx , werden tot bouwnaeesters gekozen en ilun een raatl
van twaalf personen uit de gilden en burgers toegevoegd. VAx nhAcllsooap bezette inmiddels de kloosters Ten W/zfr en Selwert, om de stad te engor in te sluiten , waardoor dan ook aldaar eerlang het gebrek tot eene ernstige hoogte steeg. Het
weinige wat eenige waaghalzen des nachts inbragten , ging met grootgevaar verzeld ;
want vAw DsztcusooRp liet de mannen, welke hem in handen vielen , geeselen , brand-

merken en de ooren afsni
jden; de vrouwen op de wang een brandteeken zetten, de
kleederen totaan de heupen korten>en dan naarde stadterugjagen (1).
ln dien staat van zaken , ontving men in Groningen van den Bisschop van Utreeltt

berigt,datde lteizerljke gezanlen zich reedsin Kattem bevonden,en tevensvri
jgelcibricven voor de afgevaardigden der stad. De Burgemeesters uoalxxzx, xoxxnxRsen

slcltllous, de geheimschri
jverKAwTBR, de beide bouwmeesters,en twee uitde bur(1)s.:E5lyGA.,Chron.d.Ff-.Land.b1.140-148. s.Bl:xlxt
)z, Ilist.r.Oost-Fll'
esl.b1.455,
456,461,462. rsno Exxlrs, Rer. Frzd.Ilist. Lila.X1.ll. p,650 656. scnoTAwt:s, Fr.Ilist.
1$- X 7.bl. 515, 516.
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onden en ontmoetten er den Bisschop met deStaten van 14
'82feri
j werden nu der
,waarls aez
=
hetStieltt, de Graven van E gm ond en M eure van ,sKeizerswege
- , vele Saksische 1528
Grooten en den Graaf van Bentltem . Eoxoxo en xztas hielden eerst afzontlerli
jk
den Stichtschen en tlaarna den Groningers, de ernstige begeerte vân M&XIMILIAAX voor
oogen , dat Groningen van de Omm elanden gescheiden , aan den Hertog van Saksen
overgeleverd, en tot scbadevergoeding der oorlogskosten veroordceltl wiertl, onder bedreiging anders van 'sKeizers ongenade. Na eenig beraad verdedigden de Stichtschcn
.

,

hun regt op Gronlngen, en de Groningers tconden de onretleli
jltlleid aan, datmen
van hen schadeloosstelling eischte, daar nietzi
j, maar de Saksers, en welom eene
onbilli
jke zaak, den ltrl
qg ontstolken hadden. Hiertegen werd aangevoerd, dat Groelz-pgczz en de Ommelanden onder het Ri
jk stonden,z0o als bleek uit den eed te
Kempt:0z afgelegtl. ))Ditis geen gevolg,'' hernam de Bisschop; ))mi
jn sticht staat
ook onderhetRi
jk,maarbehoortniettemin aan de Kerlkvan Utrecht in eigendom.''
DeGroningersbetuigden daarbt
j,datde eed te Kempten nietwasafgelegd dan onder
uitdrukkell
jk beding,datde regten van hetStieltt erniet doorverkortzouden worden.
Den volgenden dag werden nog eenige voorstellen van de zi
jde deslteizersaangeboY

den, welke den Groningers noch den Staten van het Stieht smaakten; en ook deze

bi
jeenkomstliep,geli
jlt alde vorige,vruchteloosaf. De Bisschop echlersloot,builen
voorkennis der Groningers, rnet de Saksers een afzontlerli
jken wapenstilstand, )in
welken tusschenti
jd de Stichtschen geenelevensmiddelen naar Groningen zouden zenden, noch de Saksers met de belegerden in eenige onderhandeling treden ; de Hertog

zou middelerwi
jl aan den Bisschop zi
jne gedachten over den slaatdes geschilsmededeelen (19.,'
Niets in he@verslag der teruggekeerde afgevaardigden , in eene vergadering vanden

Raad,de gilden en de burgeri
j afgelegd, verbitterde en ontstelde tevensmeerde gemoederen dan deze wapenstilstand. De bouwm eester BRAAM drong op nieuw tot eene
onderhandeling met vxx nnxcnsoohp aan, alsde eenigeweg,om eenen eerli
jkenvrede
.a
t.
.
te verwerven. De regering, hetzi
g, dewyl zi
J bespeurde, dat haar gezag onder eenge-

wapend,doch misnoegd gemeen geëindigd was,oftlatzl
jdenvruchteloozenafloopvooruitziende ,de mislukking der zaak niette harer laste wilde gelegtlhebben ,nam hierin
genoegen. Er werden derhalve twaalf gemagtigden , vier uit den Raad, vier uit de
gilden en vier uit de gezwnren gemeente gekozen en m et uitgestrek-ten lastvoorzien.
Xaar de eischen der Saksers waren zoo buitensporig , dat zelfs hetgemeen dieterstond
met verontwaardiging verwierp. Door den nontl gedrongen , werden de apaatsgeldcn ,

(1)s.I'EXISIA,Cltt-on.d.Fr.Land.bl.149.-156. U:BOEMxlrs,.
I'
le2-.F./0*
:.#7
'.
5'
f.Lib.XLII.
j).656 615t
J, scïlc.Tlsvs, Il'
r.S ?
'q
çJ. B- XV. 1)1- 51t
Fl-w'518-

t
r
).
A
a
)6
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1482- vi
jf jarcn geleden voor den Turkschen oorlog bi
jeellgellragt, in weerwil van tlcn
1528 I
teltlen banvloel
k en de
(aarop ges
n tegcnstand der Geesteli
jken, tothetbetalen der
kri
jgsknechten en hetbevredigcn derbehoeftigen gebezigd. Hetoorlogsvolk,hierdoor
aangespoord, beproeftle terstond een uitval, om de brug over het R eitdiep tusscllen
Jduat-d en Seltvert te vernielen , maar moest met eenig verlies aan manscllappen enverrigter zake terugkeeren. Daar alle toevoer volstreltt wasafgesncden ,werdlzetgebrek
aan leeftogtin de stad hoe langer zoo lknellentler, cn zelfs het broed uit llasrer gebaltken , van lletwelk de schamele gemeente totnu toe geleefd llad ,begon op tehoutlen,
In deze bcnaauwdlzeitl wendde m en zich , op raad van eenigen ,totGraafEozskao.lli
j,
ofschoon rceds lang op het bezit van Groningen vlammende, speeltle nu den ge-

A'cinsde, verklarende eerst schrifteli
jk, cn daarna mondeling aan KAXTER en BRAAM ,
wellte in den Dl'zzop zi
jn verlangeu gekomen waren, dat hi
j alles zotlaanwenden,
om de stad met dcn Hertog te bevretligen. Vax naAcllsnoav , Avellte iets van deze

ontlcrhandeling vermoedde, steltle hem voor,datde belcgcrtlen laetonmogeli
jl
tlang
mecr lkontlen uithouden , intlien slechts de Stichtscllen lltlu na lze:einde van llet bc-

stand geen A'oorraad zantlen,en vrocg hel'
n dei'laalve af,ofhijditzeutle beletlen.ED-'
zxuo betuigtle,dathj ovcr eene zaak van zoo vcelgewigthet gevoelen zgnerRaden
moestl'
looren,maar belooftle cen spoedig antwoord. In stcde daarvan gafhi
jtlerrege1 v ring van Groîlzngen te kcnnen, datzi
j hem gelastigden moestzenden ,dcclzt1e zaal
k

#

.

ill'
aslll.voor tle Sak-sers verbergen. Hierop werden de bouwmeesters, tle hooftlcn dcr giltlen ,
1500
cn de voornaamste burgers op het stadhuis ontboden en hun , die zich onder cede tet
de stiplste geheimhouding verbonden hadden, de llandel opengelegtl, welke, na vcle
raatlplegingen , 4ot nader onderzoelk in handen van acllttipn manncn gesteld wcrtl.

Maar ook dcze warcn hetonderling nieteens en elk had zl
jue redenen; de Graaf
5ran Oost-Frl-esland was, naar eenigen , te onvermogcnd ; de Hertog van Sakeen,
naar anderen ,te wreed ; en de Bisschop van Utreeht, naar het gevoelen der m eesten ,

te vertrouwen. Terwi
jl de keus alzoo l
zoofdzakcli
jlk tusschen Eozalto en OEORGE
z51'eeftle, deed een nieuw bewi
js van tler Saksen wreedheid, de schaalgeheelnaar
'sGraven ztjtle overslaan. Zelter man en zi
jne vrouw nameli
jlk,welke door tlen l10ngergedreven, eenigen leeftogt buiten de stad zochten, waren in 'svi
jands handen
gevallen. VAx nRAcusoohp liet de vrouw op de wangen brandlnerken, den man tlf
a

oaren afsni
jden en op den hoetl vastmaken, de handen op den rug bintlen, hem
twee lzaringen met een stuk brootl en een zakje zout om den hals hangen,
in dien lopstantlmet den spollenden lastwegjagen:))Breng tlataan uwe Burgernees1,
ers.'' Op dit gezigt wilde hct verbitterde vollk niets meer van de Saksers l
aooren.

Erwcrden vierafgcvaardigtlen naar rozAho te Tjamakreer gezonden,welkehem het
regtsgebied over t1e Om m elaglden aanbotlen , de Illeglige hulde a1s lleer en Bescl
lcrmer beloofden el1 s'erklaarden , eeue bczetting van drie hontlettlman in te nemen ;

D E S V A D ER L A N D S.
alles echter onverkort het regt van den Bisschop van Utrecht. Xaar rozxRo drong 1482aan op e
1528

ene sterltere bezetting en een kasteelbinncn de stad;bi
jweigering daarvan,
M'
ilde lai
j zich mctde zaak niet langerbemoei
jen. Inmiddels ontving Inen berigtvan
xoElnERs en HoaEwuxx , welke ter bevordering der Groningsche belangen in het

Stzclttwaren achtergebleven, dat de adel, de geesteli
jkheid en de stad Utt'echtbij
den Bisschop ernstig aandrongen en volsll'ekt begeerden , dat na het eintle des be-

stands,denGroningershulp gezontlen werd,enlaiervaninsgeli
jkst1eOveri
jsselschestcden
verwittigd laadden. Maar men was zoo dikwi
*jlsin zi
jn A'ertrouwen op hetSticht te
leur gesteld , dathierop in Gronzngen weinig achtgeslagen werd; ook had men zich
te ver met den Oost-Frieschen Graaf ingelaten ,om terug te kunnen treden. Derllalve

werden de genaagtigflen,door hem in hetkloosterbi
j Termttnten besclaeitlen,op (len
bepaalden ti
jtl derwaarts gezonden. Een he:'ige storm belette Eoz.
xzln: die onlangs
naar E m hden was teruggelkeerd, de E em& over te steken ; maar dooreen bode, welk'e

den overtogt waagde, stelde hi
j voor, de bi
jeenkomsttotachtdagen na Pasehen le
verschuiven (1).
Hoewel nu l'öör dien ti
jtlItoElotns cn HoxtEwxEx kennisgaven, tlatde Graafvan
pentJ:pz uit Saksen de llelkracl
aliging der Hattemsche overecnlkomst laacl medegebragt, sloten echter de Groningsche afgevaardigden te Term ttllten , ondcr oedlkeuring hunner Xeeslers9 met Eozz
kno het volgende merlknaardig verdrag. ))De 17v.
Graaf z0u met eene bezetting tusschen dc achthonderd en duizend man sterk , doorGr
s)
lz
ja
gl
:l.
tlen Raad en het vollt van Groningen in naam van het H. Roomscl
ae Ri
jk ontvangen, hem hulde en trouw gezworcn, en eene der poorten overgeleverd worden,

lnet A'ri
jheid, die te versterken,te vergreoten en in bezit te houden,ten ware men
hem eene andere plaats naar genoegen aanbood; evenwel zonder inbreult te maken
op hel regt des Bisschogs van Utreeltt. Voorts zou het gebied over de Om melanden den Graaf afgestaan, en het geschil over vergoeding van oorlogsschade aan
de uitspraak van scheitls
lieden , onderling te kiezen , onderworpen worden. Groytin<

gen moestzorgen,datde bezetting stipteli
jk betaald werd,en zou zondervoorkennis
van IîozARo, geen verdrag mct eenig uitheemsch Vorst mogen aangaan. Daartegen

zou de Graafde vri
jhetlen,regten, oude herkomsten en gildcn derstad cel
nbiedigen,

(1)s.nswlxo,
k, Cltron. d. #/. Land.bl. 156 165. Landhoek rcl XIIITESA, b1.62. occf
n
sckntExsls, 1)1.376, die even als MAUTEXA,te onregte verhaalt, dat m en in Groningen reeds op
llet punt stond, vAw ncwcusool
tp in te halen, toen de bewuste daad van wreedheid aller gemoed van llern vervreemdde. rsBo ExMlrs,R er. Fris. Ilist. Lib. XLII.p. 659- 663. wlxsExlrs,
(v'
ltron.r.fzkiesl.B.XIII.1.
31.404. scnoTàwrs,Fr.Ilist.B.XV.b1.518 520.
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14
8
?)2
- cn uitccnigeaanzienli
jke burgcrs cen geregtslzofover.de Onîmelanden zamens.tellen
1:'
,
kt9

op (1
'cn voet,a1sl0tnu toe de Hooftlmannenltamer geweest sras. Yerder zou hi
g haar
f
an de llurg
.cl.
i
J' latcn in hetbezitllarcr goetleren en geregtiglacclen in t1e Omntelan-

t/c?7, benevens dcn stapel, de tolvri
jlleid en het bcvoorregt verlier harer bieren;
Jpplllgadaln.cchler zou insgeljlks eene stapelplaats vool-granen worden. Eintleli
jlk
verbond zicll t1e Graaf, Grolll-ngen tegen allen overlast cn elk gcweltltcbeschermen.''
Ditvertlrag werd in eene groote A'crgadering van den Raatl, de gczworen gemeentc,

bouwmeestcrs, de hooftlen tler gildcn en van dc aanzienljltste btlrgers, wier
namcn alle opgeteekend wertlen, aangenomcn cn door (1e overige llurgeri
j, in de
M Falburgskerlk bi
engeroepen, algcmcen goetlgelkcurtl. EozAlto zontl gemagligden
ti
#e
.

tcr wedcl'
ztjtlsche ondertcckening en bczegeling van llet verdrag, hetgeen op cene
l
l
l
e
g
l
i
g
e
wi
jze geschicdde. lli
j zelf ltwam eerlang ovcr, verzcld door een grooten
p
c
*.
j v*

fwf
-1allS1T!. scl
litlttrentl gevolg.
1
'.
r)-(
2$
.#bz
t.p
)

.. .

Te paard, in volle wapenrusting en aan het laoofd cener zwaar

cwapcntle lkeurbentle van vi
jf- ofzestluizend l'
nan, zoo ruilerj alsvoetvoll
t, trolk l
'
3i
j
nact Alicgcnde vaandelen en onller tronapelgesclaal op naar Gt-ottzngen. Aan de
Jlooge rz-?:.j,
g:, ecn weinig buiten de stad, toog henalaetgchcele stedeli
jk bcstuur
stalig te gemoet en legde hem den eetl der llultle af. Bespeurende, dat m en

ecnige ongcrustheid toonde o&-er het groot aantalzi
jncr mansclaappen, verontschul(1ig(1e lai
j zich, dcwi
jl de ovcrtogt I'
neteen lklein gevolg niet raadzaam z0u gewecst
zi
jn; de Saksers immcrs hadden genoegztam alle wegcn l?ezet, cn zi
jn 3'011( llad
nu rcctls cenig letsel van de bczctting in Garlneî-lrolde gclcdcn. )Doch slecllts lact
Ilepaaltle gctal lknechten,'' x
voegde lli
j cr bi
j, ))zal metmi
j in de stad komen. Zoo
j ontrouw wordt, hcb ik afgedaan. Go(l zal het aansclzeuwen. 1lt zalmi
i
jn levcn

;,ool- u wagen cn mi
jn woortlllouden,'' ))W i
J-zullen niet in gebrckcn bli
jven,''
ricpcn de Groningcrs a1s meteene stem uit; ))en zi
jn bcreid, vooru ons gocd en
llloetl op te offeren-'' ))Avelaan c
lan ,'' lzcrvatte rozxhn , )in den naalza van cllnls-

Trs; Hi
,
j
- zi
j getuige tussclaen mi
j Pn

u .11

Toen zond hi
j o'
r'
ro vAx PAPEIBORG

lmt?t ll
'ondertl man vooruit, ol
'
n van de Poelpoort bcziL te nemen , cn 5-o1gt1e zelf
met (luizcnd kneclllen en vele veldstulklken. Aan de poort bood men hem de slads-

slcutcls aan, vaarop lai
j, onder het vreugdegejuich des vollts, naet grooten praal
1 'v. llinnenlrok. Dcla s'olgentlcn dag ontving hi
j van de '
clacele l)ul-gcri
j, op zi
jn be:'el

lllotliln.in tle s'
Valburgslkel-k vergatlerd, den ccd van hulde cn trouw, s'u stelde ll'
i
J
bevt
nlcn op het lloutlen der wachten en andere zaken en bcgon , ontler den in-

Alo(?tl dt,I
- cerste s'rcugdc over zi
jne konast cn (lcn invocr van ccn grooten A-oor'

l'aatl lccftogt, mct llct stichten van het kastcel. Hct was een groot, stcrlk, vierkant gcbouw , m ct brecde grachtcn omgevcn , voorzien van stcvige torens, cn
lusscllen de Oostcr- cn Stcenstilpoortcn geplaatst, zook
-lat llet tlc gcllcele statl

luoll(
le bestri
jlkcn. Dc Ileercn uosrlxEx en ltosworl:s wcrdcn tot tlc gcrcglszalkcn,
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der Om m elanden bcnoemd, welke vool'heen der lloofdmanncnkamer gchoorig 14
j82
gzy

waren (1).
VAx Ilhx&cllsnoRp en zl
i*ne medebevelhebbers, oyer (lezcn loop van zaken ontzeten
verbaascl, wendtlen zich em inlichting lot EDZARD, Welke hicrop Yoorgaf, flathij,
l
M'0gPnS t1en twisttusschen Sakeen cn hetStgkltt over Gronl-ngen , tlic statl in naalt'

jn; ontlesRi
jks had in bezitgenomen en houtlen zou,t0thetgeschilbcslist z0u zi
jksvergadering te verantwoordcn.
tlertusschen was hi
j bcreitl, zi
jn gedrag vooreene Ri
jlhtlnnc magtniet
DeSaksischc gezagvoerdcrsnttmen hierin schi
jnbaargenoegen,dewi
jand
tegen tlie A'an rozalto lton opwegcn,wicn zi
j derhalve ongqarnc tot openli
jlken vi
bcgeerden. Om dezelfde reden verborg llerhog GEORGE den toorn, in welkcn lai
j
bi
j de cerste li
jtling was onlstokenycn zontlzelfsGraaf zlEpkolvlK van Stolherg en flen
Ilofmaarschalk sluExl'
rz, om mct Eoz&pkn cen verllrag te sluiten. Te J duard kwam
dat de Graaf van Oo.
b't-Friewlalld de statl Gronlngen in naam
m 0n OYer00n ,
Omm
e
l
ande
n
v
a
n
wegc
den
I
l
e
r
t
og
va
n Sakeen betles Rl
jlts bewaren, maar de

sturcn en er schaltingen in uitschri
j&-en zoude, tot men daarover anders eens
,4'erd-'' Ilierop dankte men wederzi
jds vonr hetgrootste gedeelte hetkri
jgsvolk af,
en er bleefslechts eene Saksische bezetting in den JFeerdenhràs, Benkamahuis ct1
Jduarder Z/
/JJaltl0 andere schansen om Gronêngen,te Iloogherk,Beem , Garzll:rz
l,
4
7p/t& en Sloehteren werden gesleclat. Om dicn ti
jtl ontsloeg men op ecn
grooten Lantldag te Leeutrarden , naar 'sIlertogs bevel, de zes Regenten uit hunne 9 v.
oilrt.
betreklking en stelde den Graaf van Stolherg lot Stadhouder aan. Daarop onlboden l-llog
,
(jty
de saksische bevelhebbers (1e inwoners vat
z.
fangemold , Fredemold, Rttm m erze en
Ah-çldaeltten te Jduard , en vclklaartlcn in tegenwoordigheid dcr Oost-Friesche gt
lzan-

tcn, ))hoe t1e llertog, bewogen doortlc rampen desvolks, den vernielcndcn lkri
jg
ge:indigd, cn totbcterbestuur der binnenlandscl
ae zaken, twee aanzienli
jl
te mannen
totStadhouders aangesleld had;nameli
jlk den Graafvan Stolherg oyerFrieeland bewesten de Lauwere, en Graaf Eozxltb oyer de Om melanden , in welke betrekking
de ingezelenen van hctlFesterkgrartg-er gelastwertlen ,den laatstgenoemde te crkennen.'' Dit geschicdde; doch toen m en zulks den volgenden dag te W zneum van de

bi
jeengeroepen Hunsingoërs,en in Jppingadam van deFivelingoërseischte9weigerde
het volk op beide plaatsen ecnparig en volstandig den eetl, te voren aan rpzAno af-

(1)s.BEwlxgl, Cltron.d.Fr.Land.b1.165- 174. Landh.r.MARTENA, bl.62,63. v.ruA@

occo sclntEwsls, b1.376- 378. E. Iryrwlxol , l8t. r.
Oost-Frl
ksl.b1.461-468. l'olTt:sIIEUTERUS, A c?-.J ustriac. Lib.Arl. c.9. rsno Emxlrs, .lle1..
Fris. # z
7df.Lib. XLII.p. 663 665. wxxsExlcs,Cltl-on.z,. kzkiesl.B.X1lI.b1.404,405. scdTozzxrs, Fr. Ilist. B. XV. b1. 520, 521. Tegenlr. Ffccf 17. Ntad e'4 Lande, bl.282 285.
BOM , Ilist
. z?. #
''riesl. St.11.b1. 169, 170.
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182528 gelegd, te verlaten. De Saksische bevelhebbers,om geen schi
jn te gevcn,datzi
jden
Graaf van dezen tegenstantl verdacht hielden , Terzochten hem , tlie inmitldels naar
E mbden was teruggckeertl, om raad. Enzz
kan, even loos alsdapper, sloot te H arlingen met hen eencovereenkomst, waarbj hj debetrekking van Stadhoutler des

5 v. llertogsvan Sakaen in de Ommelatlden aannam en belooftle, dit openli
jltl
tenbaarte
k
t
lnaanclma en;voors ))een haog geregtshofaan te stellen,bestaande uit zi
jnen plaatsvervanOOgst-

15X gcr of l'ertegenwoordiger, twee regtsgeleerden en even zooveel Edelen , wellke tlrie-

maalin hetjaarte kfinsu,
m zitting zoudcn houtlen ter beregting der vonnissen A'an

welke beroep was ingesteld. Hi
j z0u zorgen, dat alle regterstelande hetregtin
naam des Hertogs uitspraken; dat geene wetten of voorregtsbrieven uitgegeven wer&
.
t
len , dan met qsVorsten toestemming , cn de Groningers den vri
len hantlelin deOm-

melanden belemmerden,noch aldaar ambten belkleedt
len. De sloten zou hj in stantl
en onder de gehoorzaamheid des Herlogs houden, de schattingen door eenen rent-

mcester invorderen, welke daarvan den Vorst rekenschap zou geven, en eindeli
jk
bewerken , dat vôôr het einde van de volgende maant
l H anslngo en Firel.
ingo
denzelftlen eed als het kFe&tet.klrartier aflegtlcn.'' De Ilofmaarschalk sluExlc
t'z begaf

zich onrniddelli
jk met dit verdrag naar Xklelsaen, om 'sllertogsgoedkeuring daarop
te verwerven (1).
EozAhp nam nu den schi
ja van Saksiscllen Statlhnuderaan, maarHunaingo en
F'
ivell-ngo, heimeli
jk opgezet, weigerden standvastig, hem in die betreklking te erkenncn. Zi
jne eigenli
jke betlaelingen bleven ook nict lang raadselachtig, bovenal
toen hi
j tegen het einde des jaars geld lietmuntenz
'methet omschrift:Edzardae.
Comea. Conaervator.Gronzng (2). Hertog oEoaoE verbood hetinvoeren van deze
muntin Frleeland, helgeen cchter door hetwi
js beleid van den algemeen beminden
Stadhouder vAx s'
rosusito ,altlaar geene botsingen metden Graafvan Ooet-Frieeland ,
wien men moest ontzien , veroorzaakte. Doch de llertog nam de zaak zoo euvel

op, dathi
j weigerde hetverdrag van Harlzngen te belkrachtigen en zelfs bewerkte,
dat Eozxao en Gronzngen op den Ri
jkstlag te Conatanz werden gedaagd,om zich
te verantwoorden. Beider gezanten , met den schranderen KASTER aan het hooftl,

5 v. verschenen; veel werd vooren tegen gellleit, cn eindeli
jk doorde Ri
jlksvorsten,die
vruchteloos eene minneli
jke schikking voorgeslagen.

Zome
maanrd-ongezind waren vonnis te vellen ,
1507

(1)s.nvxlxoA, Chron. d.Fn Land. b1. 174 180. La3tdb.1,.MtltTExA, b1.63-67. ecco
sclRsExsls, bl. 378 , 379. E. BENINGA, Ilist. p. Oost-Friesl. bl. 468. poyTrs llEr'
rEnrs, ller.
H zdsfrïcc. Lib.VI. c.10. rsso Exxlrs, Rer.Frù .Ilist. Lib.XL1lI.p.666- 669. wlxsExlrs,
Cltron.z
/
7.Eriesl.B.XIII.b1.405,406. scloTwlrs,Fr.Ilist.B.XY.b1.521- 523.

(2)Graaf Eozàlo)Beschermheer rcp Qroningcn.

D E S Y A D ER LA N D S,

llertog GEORGE reisde Terbolgen M'egj en bi
J'PPn keizerli
jk besluitwerd tle zaak t0t14
l8
e
2
cay
5z
00n na2er geregtoli
jk Ontlol
-zoek A'ersvezen. Onclertusschen washetgeschiltloor den
Ilisschop van Utreeht voor Paus Jcrlvs 11 gebragt, wellke terstond een Abtuit Wrc-

hand en twee geesleli
jlke regtsgeleerden van Leuven totregtersbenoemd had. Doclz
rpzAlto en de Groningers, wier gelastigden Toor hen verschencn waren , zich cver
llet vonnis van deze regtbank bezwaard yindende, stelden daarvan beroep in op

den Paus,bi
j wien hetgedingslepende bleef(1).
In Ft.leeland bewesten de Lauwers hecrschte thans eene P3vensohte rtlstytlie

Slechts nu en dan tl00r datlen verstoord werd, welke de woestheid dier ti
jden herinneren. ZOo was onderantleren in hetvorigejaarnovwESJAARDEMA, een man van
even achten twintig jaren, door zekeren leidelkker, en naar hetsclli
jnt uitminneni
jtl, orngebragt. Met hem nam het oud-adelli
jl
t geslachtvan dien naam , hetwelk
Y2R 1%0t1àOOftl2erSChieringerSe0n0aallzien11lkerO1gespeeldhatl,ecns0mbe1-einde(2).
VAx STOLBERG hield met vaste hand de teugels van het bewind, oefende naauwgezet

regten gcregligheid uit, en trachtte steeds 'svolkswelvaartte bevorderen (3). Den
Gecsteli
jlten, wcllte in de grofste ongebondenheitlhunne middclen en de kelakeli
jke
înlkomsten verteerden,werd de naauwkeurige aangifteder gcesteli
jke goederen enlecnen ljttraztzzl'pz?cfztt
vl opgelegd en bevolen,den Hertogvan Saksen in hunnege- 1508
beden te gedenlken (1). Doorweldadige bepalingen werdeù de willekcurigehandelingen der Grietmannen b
.eteugeld,de di
jlt- en waterwerkcn in goeden slaatgehouden,
en vaarten van Leeumarden naar Franeker , en van Bol&mard naar Leettwarden

gegraven (5). Algemeenen rouw vcrspreiddetlerhalvehetberigt,datdewakkere bewindsman op eene terugreis uit M eieeettte Ke,
ttlen was overleden. Overeenkomstig

zi
jne begeerte, werd hetljlknaarLeeuwarden ges'oerd en aldaarmet treurigen praal 1509
bijgezet. Erwordtvan hem getuigd, ))dathi
j een man was,die Godbovenallemenschen ontzag, cn het land liefhad (6).'' DeGraafvan Benthem werdnu metde
stadhouderli
jke waardigheid over Frzeeland bekleed.W einig velken A'ôörzi
jne komsl,
wasdatgewest door eene allervreesseli
jkste overstrooming der zee op den rand desll2c6
v.
rfstmaand.

(1)s.:ENIXGA, Chron.d. Fr.Land.bl.180 184. occo scznz-Ewszs,bl.379. poxrrs ptrTEltcs,A er. A ustriac. Lib. YlI. c. 1.p. 154. rBllo Exxlrs, Iler.F:'?
':.B ist.Lib. XLIII. p.669.
scgorAxrs,Fr.Ilist.B.XVI.bl.529- 531.

(2)wlxsExxrs,Chron.zn.kriesl.B.XlI1.bl.406.
(3)sclloTlwrs)Fr.Sz-df.B.XV.bl.523.
(4)wlxsExlrs,Cltl-on.r.Triesl.11.XII1.b1.406.
(5
')Landb.r.MARTE>Z,bl.67-73. wlxsExxvs,Cltron.r.Friesl.B.XllI.b1.408.
(6)occo sczxtEssls,b1.379. wllsslllrs,Chron.t?.Triesl.B.XIlI.bl.408.
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1482- ontlergangs gebragt. llet verlies aan m enschen , gaetleren en vee was z0o groot,
1528
I
leze

datnog lang taarna t watervloctl de smarteli
jkstw herinneringcn bl
j den landzaat
opwekte. Iletbi
jgeloofschreefdezen ramp aan de wraak desHemelstoe, dewi
jl het
Saltsischo bewintl den dag der overstrooming , welke door de Friezcn , sinds tlc schit-

terendo overwinning op de Hollandersin dertienhonderd vi
jfenveertig belaaaltl,tereere
derH-Alaagflgevierd werd,a1sfeesttlag had afgeschaft(1).
Inmidtlels bcproefde GraafEozAan zich in hetbezit van Groningen en de Omm elanden le hantllaaven, doclz de onclerhandelingen daarover met de Saltsers te Seltuttrop in B entltetn en later te Ilunster aangeknoopt,waren vruchteloos. Beter slaagde

lai
jin zl
jne pogingen, om tloor welwillendheid, minzaamheitlen hulpvaartligheid tle
harten der burgers,inzonderheid der gilden , voor zich te winnen. Door het volk getlrongen , droeg de Breede Raad op hem het beroep der vonnissen over,en de uitlegging dcr wet,indien er verschilonlstonc
l over den zin. Hiervan was het gevolg, dat

men spoedig de bevelen der stedeli
jke regering nietcerbiedigt
le,dan wanneer 'sGravcn naam aan hethoofd stond, oferin verklaard werd,datzi
j metzi
jne voorkennis
cn na hetinwinnen van zi
jn hoogwjzen raad waren ultgevaardigd(2). Xaar de Hertog
van Saksen was niet gezind de heerschappi
j overde Ontmelanden te latcn varen.Op
zi
jn bcstel, werden door MAxxxlLxwAx, in naam van hetRi
jk, dc Aarlsbisschop van
Keltlen , de llcrtog van Gttlik, en de Commandeur der Duitsche Orde te Cohlentz ,
de Ridder ronEw zzx van kslt?z?lz/t:fzzz,benoemd, om de zaak te A ?;zJ'tc ondel
qoeken.
Ilier verschenen twee afgevaardigden van EozARo, en uitGronlngen t1e Kerkheer
4
,'v.

wzlzrssxraxozltlxs,de Burgemeestersslcltlxouz en ItoExoEltsmetden geheimsclari
jver
xxsvsa. Maarook deze bi
jeenkomst, op welke bi
jna dezelfde eisclaen en klagten a1s

Oogst- te conetanz gedaan werden, leidde totniels. Hertog GEORGE en GraafEozkan wer-

pnaantl.

den daarna in persoon voor den Keizer op den Ri
jksdag te Keulen ontboden. Eozzkso verontschuldigde zich, om het overli
jden zi
jner gemalin; maarzi
jne gezanten
vertledigden het gedrag van hunnen Xeester z0o vri
jmoedig en bondig tevens, dat
sxAxlxlLlAAx ,ofschoon ter gunste des Hertogs van Sakeen geslemd ,nogmaals de zaak

totaanstaande Louwmaand verschoof (3).
(1)occoscAl
tl-Exsls, 1)1.380. E.lx:
xlxol,Ilist.r.Oost-+kiesl.b1.474. wlxszxlrs,Cltrop-.r.
Kriesl. B.XIII. 1a1. 408. sclloTz
swcs, Fr. llist. B.XVI. b1. 532. or'
rsol?
:, Fcr/?. #. l.
k'hter,
l.l
'
.
1:1.448.

(2)rnno Exxlrs,Rer.Fris.Sïdl.Lib.XLll1.p.674.Tegenw.lfccfr.NtadenLande,b1.291.
(3)s.sExlxGl,Cltl-on.d.Fr.Land.bl.181
, 187. rsnoExxlrs,Acr-'.
('
ris.Nz
'4l.Lib.XLII1.
p. 677. Lib.XLIV. p.682. scuoràxrs, Fr. #z',
:f. B, XVl. b1.533 . 535. Tegp?zp
zr. Starlt /-.
Ntad e01 Laltde,b1. 292, 293.
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Hetvermoedcn der Salksers, dat EDZARD insgeli
jks op hetgebied overFl-ieeland 148215'
28
bewesten de Lauwer& i'lamde,wiesdageli
jks aan. Er werd te h-ollîtm zekere land- jgjz
looper KEMPE RozpEh gevat,welke,naarmen zegt,op de pi
jnbank ecnige Etlclen a1s
*

medepligtig aan eene zamenzwering ten behoeve van den Graaf &an Oont-Friealand
llesclauldigde. GEItBRAIO xox.
ltEx.
x werd deswege te Leeuwarden , cn JESVME zuvrsslw

in de kerk te Ferwerd opgeligt en naar het blokhuis gevoerd. Zwaar gepi
jnigd,
vo
l
ge
ns
eeni
gen
,
hunne
woo
rdel)
bclkenden zi
j allcswatmen begeerde,doch troltlten,
naderhand terug. Hoe dit zi
j,deze ware ofvalsche beschultliging gaf aanleiding, dat
de Saltserstegcn een mogeli
jken invalvan rpz&ltn onderscheidenc plaatsen van bezettîng voorzagen,en langsdicn weg hunne heerschappi
j sterlker bevestigden. 0p bevel
van llcrlog GEoaoE, welke deze zaalk ter schuldverzwaring van rozAltn voor den Keizer hac
l gebragt, legde men den beiden Heerschappen en XEMPE ItoEpsh het hcoftl 16 v.
Slagtm,
A'()ol-de voeten. De goederen van TJAARD MOKXEMA, wellte vermomd naarGronhlgen

ontkomen was, werden verbeurd verklaard. Te vergeefs l
aad zelfsde Keizer bj de
Groningersopzi
jne uitlevering alslandverraderaangetlrongen (1).
nleer dan ooit waren thansde Hertog van Sakeen en de Graafvan Ooât-Fl-ieeland
O13 elkander verbitterd. Beide werden door bestelvan den eerslgenocmde, xoor den
Keizer tegen lzet einde van Lentemaand te A'
ugeburg ontboden. EnzAztns gezantcn
bchandelden aldaar de zaken op dcnzelftlen toon , maar met minder gcluk dan te
Keulen. AIAXIMILIAAN , wel is waar, besliste niets, maar verwitligde BnzAlto , ))dat

dc uitspraak-lotzi
jn nadcel zOu uitvallen ,weshalsre lai
j hem vermaande,zich metoEo:tlE te Yertlragcn.'' Pe Graaf t
loor deze ongunstige wending zi
jner belangen diep
etroffen, vond steun in zjn vollk, welk beloofde, goed en bloed voorlaem op te
ofleren. Hi
j trad cchterhoewelvruchteloos, eerst in Jfuneter en later met eenig
uitzigtop cene minneli
jlte schikking,te Statltagen met de Saksische gezanten in ondcrlaandeling. Xaartoen men in hct lklooster te Jduard nader vasbi
jeengekomen,
vertoonden de Salksershetkeizerli
jk Lesluit,reedsin Herfstmaand van hets'el-ige jaar
do
eh
t
ot
genenaen,
nog toe geheim gehouden,waarbi
j Enzauo bevolcn werd,binnen
twee maantlen na de onts-angstvan dezen lastbrief, en op straflb van den ri
jksban
wannecr lli
j weigerde, de eisclzen desHertogsvan Sakeen in te willigen. Terstond
stclden 'sGraven zaakgclasligden van dit bevelschrift, als buiten den gewonen vorm

uitgevaartligtl.beroepin op denKeïzcr zelvcn en hetRi
jk-skamergeregt. Tevcnsverlieten zi
jde vergadering, nadatmen,op verzoek der midtlelaars,evcnwclwasovcrccn- 1 #.

ï'
V1
-n'
e
tcl'lne

'

(1)Landb. w.nlz
knl-Exw,L1.77. occo sc/kul
-Essïs,b1.381-3*
83. s.IIESISI;A, Cltl'on. d./.
4-.
Laîtt
/. 1)1.188 191. tnl)o >:Mlllrs, Ilet-.77'
0-?
.
s.Ilist.Lib.XLIV.p.681. wlysExlcs, 63/,03,,w.
i'I'
iesl.'
.
B.Xlll. 1J1. 411. scuorzxrs,.bnr.f.
/0.
:1. l), XVI. 1a1,5,
74 536,
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1482- gekomen, binnen zes en veertig dagen geen kri
jgsgeweld tegen elkanderte plcgen.
1528

.
.
j o
Spoedig werd nu openli
jk de ri
gksbap over EozAho afgekondigtl, en ten roujugers

aangeschreven,hem nietlanger aan te laangen. sYederzi
jds maakte men zichtotden
lil'i
jg gereed. Hertog GEORGE nam 1-an HEIDaIK en ERIK, lIertogen &an Wrunt'?,
rJ-/J,
en
omzwe
r
v
ende
velehulpllentlen over,terwi
jlde Graafvan Benthem uit afgedank-te
knechten eene bende van bi
jna vi
jftluizend man, den zoogenaamt
len Zlral-ten 11-//2?,
bl
jecnllragt,wellte naarJdaard werd gezonden en het platteland op zware brantlschatling stelde(1).ln Groningen en Apphlgadam &'ersterlkte m en de Vestingwerken.
Kozz
kzln. welke zich te J urgklt bevend, vermaande tet moed en volharding ; ook
1.
voorzag lai
j eerlang beide Plaatsen A'an een aantalgewapende mallschappen (2z
vor
s
t
beguns
t
i
gd
,t
r
o
k
uvoo
van
E
l
s
e
nae
l
t
m
e
t
de
n
Zwart
e
n
SJJ/J
Door de strenge

in hetbogin desvolgenden jaars, na hetuitmergelen &'an laet Old-Atnht, over den
18 v. bevrozen Dollart in Oont-Friealand, om tle kri
jgsbewegingen dcr Ilerlogen van
Louw-

T'taa,
zt
lBrttnnîrù'k tegen Graaf EozAr.b te ondersteunen en zich met hen te vereenigen.
1514 Doch hierin door de opltomende dooiverhind.el.(j, trok hj, (Ije reedstotin Lengeg'*

land was voorlgerukt, naar hetOltlenburgsclle terug. J d'
uard was intusschcn met

s'
i
jftienhontlerd gewapcnden uil Fl-z-eslanîd en driehonderd Duitsche lkneclllen bezet
eworden , welke hct land tot aan de F t?z?t.
v brandschatten De Saksische b'ewinds
t
er
l
k
t
e
J
Ke
e
rde
t
l
hrae
be
pr
o
ef
t
len, hoewel vergeefs, m et Gronl-ngeu
xoprders in tle

afzondel.
li
jk cen vertlrag te sluiten. Zi
j drongen ilierop nogmaals en sterkeraan,toen
8 v. door een heraut de laatste banbriefover Enzwlto en lactkeizerli
jk- bevelschrift,den
Sprok-

kclm. Graaf van Oost-Frzesland te verlaten, in Gronzngen was overgebragt. 9e Raad
een de gemeente, bovcnal door AVILLEM FhEoznlKs en xoEhT xolaoEhs aang,
moedigd , antwoordden onverschrakken , ))dat lzoeveel eerbied men o0k voor den
Keizer ltoestertle , men dat bevel niet als geltlig beschouwde, naardien
zebbentlen gehoord te hebben , weshalve men
uitgevaartligd zonder de belangl
van beroepen zou; daarenboven konden zi
j in tleze zaak volstrèkt niets verrigten
btlitcn bewilliging van EozxRo-'' De Graaf, nien men van dit alles berigtte, gaf

daarover natuurli
jk zi
jne hoogste tevretlenlaeîd te lkennen en verwittigde tevens tle
14 v. Groningers, )dat lli
j insgeli
jlks een dergeli
jk Keizerli
jk vonnis ontvangen, maartlen
*

Sprokkelm.

(1)Dc naam van Zwalten N///4 werd waarsclzi
jllli
jk aan deze bcndegegcvell,dewi
jl
lkaveloos en ongedaan uitzag. v.Tuwnoa , Hist. k;. k',
;-le&l.St. 1I. b1. 190 , 191.

(2)s- BEXISGA, Chî'on. d.Fk.Land. 1)1.196,198- 203. Landb.z?.AIIRTEN.N, b1.80. occo

scxRtExsls, 1
41. 383, 384. E.llEslxt
)z, Ilist. z,. Oost-+biesl. b1,482- 484. rBno Exlllts,Iler.
I'
kis.S fdf.Lib.XLIV.p.686 691. wlysltlllt's,Clti'on.r. #'i-?-e,
5.
/.11.Xlll.b1.413. scuoTzsrs,
Fr*Ilist.B.XVI.1
:1.5:6 539.
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bode zonder bcscheid teruggezonden had, dewi
g*1 hi
j alles voor een bedrog hield 1j
4g
8z2g4'an den Hertog van Sakeen. Ten slotte vermaande hi
jhen, hem getrouw teblijven en beloofde wederkeerig, hen metalzi
jn vermogen bi
j te staan.'' W eldra zontl
lli
jo'
r'
ro vAx olzpuol.'
rover?een geoefend kri
jgsman,op wiensraad t
levestingwerken
bi
jSloeltteren en Koogkerk verbeterd en in staatvan tegenweergebragtwertlell(1).
llertog GEORGE, die zich thansin Bent/l:z?1bevond, zienlle dat zi
jne krijgstoerusno
c
h
d
e
k
e
i
z
e
r
l
i
j
ke
b
a
n
o
p
(
1
e
Gr
o
n
i
n
g
e
r
s
de
ge
we
ns
c
h
l
e
ui
t
we
rking laatlden,
lingen
beproeftle nogmaals de zat
len van twisten tweetlragtonderhen uitte strool
jen. Deri
n
e
0n
br
i
e
f
a
an
de
n
Ra
ad
s
l
echt
s
aa
n
o
p
de
na
komi
ng
va
n hetkeihalve drong lzi
j
zerljl
t bevel, maar gaf in een schri
jven aan de gezworene gemeente en gilden le
kcnncn, ))dat hi
j de halsstarrigheitl desRaatlsaan eenige afhangelingen van EnzARb
.

toeschrcef, doch de gemeente en gilden als onkundig hiervan beschouwde,waarom

hethem smarten zou,de statl vi
jandeli
jk temoeten aantasten,intlien de Raad bleef
weigeren zich te onderwcrpen-'' De bedoeling was te duideli
jk,om miskend te wortlen.De gezworenen en gilden antwoordden dan ook, ))datallesmethunnevoorkennisen
toestemming gesclzied Was. W ilde evcnwel de Herlog geweld gebruiken ,zdan zouden

zi
jhun vertrouwen oI)den Gcdtleli
jlken bi
jstand stellen,wegensde regtvaardigheid der
zaak-'' De Bisschop van Ahtnkter, die gaarne den lkri
jg van zi
jne grenzen srer- 3 v.
'
b a
lkte ecnc zamenkomst te Aleppen, wellte slecllts de gemoederen Lentewùdcrtlzag, ewel
maar,,l
verbittcrde; de saksers immers blcvcn volstrekt op betbezit van Groningen en de 1514
Otnm elanden aandringen , waarvan de Groningers niets hooren wiltlen; en znzaRo

eischte van den llertog driemaalhondertlduizend Ri
jnsche gulflens tot vergoetling der
oorlogsschade, hern in Oo&t-Frl-esland toegebragt, waarin dcze niet bewilligde. De

krl
jg was onvcrmi
jdeli
jk, bovenal sinds een hoop gewapend volk uitGronlngen het
kloosler Selè
rert m et tle vestingwerlten vernield had, opdat de Saksers er zich niet
in zouden nestelen. Den volgenden dag verscheen in Gronzngen een Herautmet 14v.
Lcntede oorlogsverltlaring, die plegtig werd aangekondigd. Reeds dienzelfden nacht sta-IlRaand.
ken de Saksers eenige lluizen buiten de A-poort in brand , en maakten zich voorts

mcester van de kerk le Zuidmolde, welke zi
j verslerkten cn rantlaar uittotaan de
atten , helgeen de Groningers niet ltonden beletBoteringe-poortstroopten en brandsticl

ten,ofschoon zi
j de lkerk van Garmerwoldebemagtigd hatlden.ln dienstaatvanzalten
vcrmaande Graaf rvElt'
r van Aopzzwz'/d/zl, xAxlxxrrAAls gezant bi
j dcn Hertog van
Sakeen , ernstig tlen Raad en de gem eente van Grpnlngelî, zich naar 'sKeizers wcl-

(1)s.nzxlxoA, Cltron.d.''k.Land. b1.203-209. Landb.r.MIRTENI. 1n1.80. E.BENING:j
'4f. Lib.XLIV.p.691 69.
5.
Ilist. r. Oost-Fl'
lesl. b1. 484 489. 11::0 EMl
llrs, Rer.Fris.A f
scut
aTzsrs,Fr.Ilist.B.XVI.bl.539- 542.

11 IIEEL. 3 STcx.

1182- behagen te rigten , Om alzoo eenen gewissen Ondergang te voorltomell. Na herhaald
15'
j8 SC!
.. en antWoorçl
4f,
alem j f,
a Van Z005-e0l
a goWl
.gt n1
.0t D1
w?J. briefsYissel,
l
'
lrgY
le m en l
lat e0n0 Z:aK
maar alleen m ontleling kon behandeld worden. De Ilertog en vAN KOIINGSTEIN kwamen daarop beide in JFeerdenhrae, en bepaaltlen het klooster E &aen tot eene
.

bi
jeenkomst. Doch den dag vöördien tothetmondgesprek bestemd, maaltte Hertog
GtroRox zich meester van dat gesticht en zond eene llent
le kri
jgsvolk in Helpen ,
24v. welke na eenige schermutselingen met de toegeschoten Groningers, terugtrok. Konaaand wlxGsTzly vel-ontschuldigde zich over deze daad van geweld , plegtig betuigende, dat
1514 zi
J'tegen ziJ'n wil was geschied; doch niet dan met veel moeite, konde hi
j de Groninluente-

gerstoteen nader gcsprek tegel)den vi
jfden der volgende maand in het klooster teu
Iloorn overhalen (1).
O ndertusscl
aen viel Hertog GEoltoz, door hulpbenden uit het Oldenburgsche vcrsterkt, in Fioellngo en vermeesterde het klooster te W ittewierum . De onvoltooide

schans van Del
fzl
jl, benevens de sloten van Fermeum , Oterdum en de kerk te
Rezde geraalkten insgeli
jksin zi
jne magt. XaaroT'
ro vA> IIIEPEOLT, niettegenstaande
de Saksers de f dzzl' met een grootoorlogschip en eenige kleinere vaartuigen bezet
hadden , landde m et omtrent drieduizend man le R et-de en herovertle alles in korten

ti
J-d, Avaarbi
j hi
j vele kri
jgsgevangenen en oorlogsbehoeften buit maaltte. Op dit
berigt trok aanstonds een goed deelvollts uitGroningen naar l'
F
'znsum , om de vlugtenden te onderscheppen , doch kwam te laat. Op den terugtogt liet men het huis
te Saumert niet ongemoeid , nam te Zttldmolde de kerk in en de Saksische bezetting gevangen. Hierdoor verschrikt, trokken de Saksers uit E eeen naar A d.
uardy

hethouten ltasteelachterlatentle datbestemdwas,om teDelfzi
jldenmondderrivierte
dekken. Graaf.EnzARo,die onmiddelli
jk zi
jne benden was gevolgd, lietditblokhui,
aldaar tegen den vi
jand opslaan en versterkte Fermeum , terwi
jlde Groningerstle
schansen of bollverken van Zuidmolde en Eseen slechtten. Deze vi
jandeli
jkheden
verhinderden niet den voortgang van de bepaalde zamenltomsl in het klooster ten
flborzl, welke op den dag van olEenoL'
rs landing geopend was. Gronzngen had
4/
4'
,1'as)ll. den Kerlkheer w ILLEM FREPERIK S, de Burgemeesters slcKlxouz en KoEwoEhs, den ge-

heimschri
jver KAXTER,en de beide Bouwmeestersderwaartsgezonden.Den eersten dag
vorderde men niets, en de tweede dreigde zelfs de geheele onderhandeling af te bre-

ken, toen KoxlxosrElx, em te toonen dat hem de ti
jding van nlEpuoL'
rszege niet
vervaard had,eischte,))tlatde stad,innaam desKeizers,aan hem in bewaring (2n
'
é.cg?:c.
vzr/) z0u gegeven worden tot t
lat het ri
jlkskamergerigt den twistbeslisthad.
(1)s.SEXIXGA,Chron.d.Fr.Land.b1.209--2l6. rcBtlExxlrs,'
ller.F/0*
4,Ilist.Lib.XLV.
p.690- (J09. scuëlztxrs,Fr.S ïdf.B.XVI.b1.542,543.
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Xiddelerwi
jl zouden de burgers van den ecd aan EozARo afgelegd, ontslagen , en 1482-

Jppigtgadam met het regtsgebied over de Omm elanden en het Oldambt den Sak- 1528
sers overgeleverd worden. Voorts moest EozAl
to zi
jne eigene landen van Hertog
GEORGE, a1s aangestelden Potestaat over al de Friealanden , in leen ontvangen en de
oorlogskosten drageny'' De Oost-Friesche zaakgelastigdcn, vcrbitterd over dezen stouten eisch , maakten zich reeds gereed om te vertrekken , toen w lxul-Ex >'sEbEllxs het
woord opvatte en zoo trefl
knd de ware tùedragtvan zaken sindstwintig jaren uiteenzette,datKoxzxos'
rzlxjverlegen wordende, betuigde, den Hertog zelven , die zich
toen in Leeuwarden bevond, daarover te moeten hooren , en den welsprekenden
redenaar uitnoodigde , hem derwaarts te verzellen , onderbelofte van vri
jgeleideheen
en terug. Xet toestemming van den Raad , Toldeed w ILLEAI FREDERIKS aan ditver.

langen. Zi
jne vri
jmoedige taal echter ontstalt den Hertog, wien EozAxosvoorspoet
l
reedshevig geschokthad,in zulk een toorn,dathi
j zich verlaagde in scheldwoorden
uit te barsten. Op aandrang van xoxxxosvslx sloot men evenwel een wapenstilstant
l
van veertien dagen, binnen welke oEoagz te A duard ezi lozAl:o te Groningen zouden komen , om door gemagtigden te D orkwert met elkander te onderhandelen.

Xaar o0k deze bi
jeenkomsten een montlgesprelt van EozAao metKoxzlGsrElx te Selztldrz vergrootten slechts de verwi
jdering, tlewi
jl de Hertog bi
j zi
*
i
#ne vorige eischen
nog eenige harde voorwaartlen voegde. KoxxxosTElx verzocht toen (len Graaf van

Oost-Fr'
ieeland en de Groningers, hun uiterstverlangen op te geven. Aanvankeli
jlk
werd besloten hiervan cen ontwerp , doch alleen op naam van de stad, over te zen-

den. Na ri
jp beraad echter achtte men dit te gevaarlijk, en meldde xolxlcsTzlx
sclarifteli
jk ,dat ))wathi
jverzocht,reeds dikwi
jls geschied was,en men nietbesluiten
kon verder te gaan; derhalve werd hi
j ernstig gebeden, zi
jne goede tlicnsten ter
verkri
jging van eenen eervollen vrede te willen aanwenden (1).'' Xaar hetuitzigt
daarop wasreeds benomen, dewi
jlMAXIMILIAAw inmiddelsde Groningerszonderdagvaarding, zonder verhoor, op nieuw a1s weérspannigen in den ri
jlksban verklaard
had (2).
Tegen tlen uitgang van het bestand, eischte Hertog ozohoz van de Friezen op
eenen Landdag te Leeuwarden manschappen en geld, die beitle, onder zekere voor- 20 v.
waardcn , werden toegestaan. J.
&wxz ozwzslA ontving aanstontls uit Ooatergo, cn sI>zGrasm .
1514

(1)s.BExlxf;z, Cllron. d. #5
r.Land.b1. 217 226. occo sclRtExsls, bl. 385. s.zlqlt:
lls
Corte fVl'
rozl. bl.455. E. vExlwoa
t) Ilist.r. Oost-lhiesl. bl. 501 ,502. I'
oNl'
rs IlErTERrs, A c9'
.
A ustriac. Lib. V1I.p. 163, 164. rsl
!o EMhllrs, Iler. Fris. f.p-.
:f. Lib.XLV.p.700 701.
scxlrs, CItron. zr. lz
'
kiesl.l).X.llI. b1. 414. sclloTAxrs, I'
.r. JT?df.B. XYI. b1. 543- 546.

(2)Lllkt(lb.1r,MZRTEXA,Jal.81,82. Debanbriefisvan den vi
jftienden va'
n Qrasnaaand.

5i8

A L G E X E E N E G E S C 11IE D E lXIS

14
18
528
- AvlzvA uit Weatergo last, elk een vaantlelltnechten op teriglen; en des
li
jlde uitgeschreven oorlogsbelasting niet aan de behoefte beautwoordde, werden door (len

Statlhouderoveralgelden, zooveelmen slechtskri
jgen konde, opgenomen (1). Niet
minderi
jverig wasGraafEnzAlto, om zich ten ltri
jg toete rusten, en vöôrheteinde
dcr wapenschorsing kwam hi
j metcen goed aantallkri
jgsvolk uitOost-Frzesland,Firdlfny/ en het Oldambtte Groningen. Ondersteund door de gewapende burgeri
j,
beproefde hi
j zich van Adaard lneester te maken, maar ontmoette zullkeen wakkeBl
5oevim.
. ren tegenstaud,dathj spoedig hetbeleg moestopbrelten. lletberigt,datde llertog
1514 van Brunnwnk
.. mel eene groote stri
l.dmagt naar o oaj-ys-y,ax w: ju aautogtwas, en
de Saksers met eene vloot de E dzztéwbezet hadtlen , noopte hem zicl
z met de keur
7 v. zjner banden naar zi
jne staten te spoedcn , sleckts eene kleine bezetting , grnotenBlocim.deejs ongeoesutj jaudvolk, in den D am achterlatentle. De Saksers m aalktpn zich

'sGraven afwezigheitl ten nutte, vermeesterden Delfzi
jl,plunderdcn en staken het
in brand,welk lotnog vi
jfomliggentle dorpen ontlergingen,en lkeerden met den buit
naar A daard terug. Om G'
roningen door gebrek aan leeftogt'tedwingen, bevalIler-

tog osoltoE,(latallen,die binnen ecne mi
jl van daarwoonden,hunnehuizenmocsten
afbrelten ; en dengenen , welke hieraan niet gehoorzaamden , wcrden huis en havc
afgebrand. Xaar (le Groningers waren genoegzaam van levensmiddelen voorzien q en

gelastten op hunne beurt, dat ell
t, die verder tlan eene mi
jlvan de stad woontle,
moest opbrelten; waarop men evenwel gcen acht slaeg. llun tocstand werd

echter hagcheli
jl
ter, toen de SaksersIloogkerk en Selwert vcroverd
'en, lletgcen den
Hertog in staat stelde,de Stzzlz: te sluïlen cn tevens den toegang naar z#lztzrtfOP0n

v v. tc houden. Hi
j bezette en verstcrkte insgeli
jksGarmerzcolde, damde deFv'rcJafen

Zomer-j)
naaand. aan(Ie zich eenen weg naar Jy eerdenhraa. Graaf EllzAltll, Mien laet geluk in

Ooat-Frzealand ook geweltlig tegenliep, zocllt in dczen nood hulp lli
j den llertog
van Gelre. Hi
j slaagde bi
j dezen'lleerschzucl
atigen vi
jand &-an hethuisvanOostenrç
jk
Z00 Y0rr0,dathem , hoewelO13hartle voorwaartlen , ontlerstantlbcloofd werd. lnarners

moesthi
j den Gelderschen Vorstvi
jfen dertig ofveertigduizentlRjnsche guldens opbrengen en van hem hetbewintloverGroningen ,deOmmelanden en Ft-iesland bewes-

tcn de Lautoera in leen ontvangcn,terwi
jlHertogICAREL,zulksverkiezende,zi
jneigen
hcoger gezag weder a1s leenman aan den Koning van Frankri
jk kondeopdragen.
Xetvi
jfhondertlman,zoo ruiteri
j alsvoetvoll
t, kcerdeEozAaonaarOoat-Frl-ealand terug; cn daar de mare zich vcrspreidde,dathi
j metcene aanzienli
jkeGelderscheslri
jdmagtaanrulkteyVerlieten de Brunswi
jkcrs, reedsdoor hetsneuvelen van hunnen Her(1)Landb.'
r.MIRTEyA, b1.82 84. UBBO EAlMlt:s,Rer.Fris.Ilist.Li
l).XLV.p.704.
scxlvs, Chron.r. Frzcdl. B. XllI.b1. 414 416. scuoTAxtls,F?.. Ilist. B. XVI.1)1. 540.
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tog voor Lzeroord ontmoedigd, zi
jne staten en trokken roovende en brandende door1482R el.derland en het Oldam ht naa
-r R reerdenhrae. Dit verscl
aafte hcm verademing ; 1528
welt
'
lra verdreef

ht
j de Saksische vloot van de Eems en zond drielzonderd man
naar Groningen. Hi
j zelf volgtle kort daarna met zcvenhonderd zwaargewapendeH7oov
.
im.
ruitersen twcehonderd vi
jftig voetknechten. Terstond trok hi
j des anderen daagsmet 1g14
cene uitgelezene bende voor Selwert. Xen schoot hevig op elkantleren schermutselde,

waarbi
j velenwederzi
jdssneuvelden,doch kwam totgeen hooftltreflkn (1).
Ondertusschen had Hertog oEoaoE nogmaals brieven in Grong-ngen gezonden , om

oneeniglleid te verweklten, maarzi
j waren openli
jk voorgelezen en bespotgeworden.
Geldgebrek verbood hem echter den kri
jg te reltken, en hi
j besloot er met
geweltl een einde aan te malken. Verzeltl door eenige Duitsche Vorsten en Edelen,

trok hi
j eerlang mcthet grcotste gedeelte zi
jner kri
jgsma0
gtuit Selwert vonr Jppin- 21v.

gadam. De plaats was wel versterkt en behalve een groot aantal landvolk , metj-looiln.
achthonderd geoefentle ltneclaten bezet. OTTO vz
tx nly:tyuorT was er Opperbevellzebber,
cn onder hem dientlen coaxxxals rcscm , svza'
r RI/PERDA , x-Ew E vAx Gonxzlwsx
.

metmeer andere Edelen uitden omtrek. De Hertog lietonverwi
jlt
l de Ffrcf,boven
en beneden Jppg-ngadam , mct bruggen beslaan en de slooten in de landen tlempen ,

om hetgrofgeschutaan te vocren, metwellkhj dc muren vreesseli
jk teisterde, ter
u't
jl gloei
jende kogelsin hctstadje schronmeli
jlke verwoestingen aanrigtten. De belegertlen wcertlcn zich dapper, zelfsA-rouwen en lkinderen niet uitgezonclert
l, die onvermoeitl bezig waren, zoowel om de bressen in den muur te vullen, als de brantlin de

lallizcn te blusschen. Eintleli
jk na versclaeidene vruchtelooze bestormingen, vielen de
salksers in eenen vroegen morgenstontl, na een hevig geschulvuur,op drie plaatsen 4/5v.
te gcli.
1 t woest geweld aan en tlrongen , ondanks tlen hevigsten tegenstand, stor-mf
0O
gs
t
lz
nf
j-.
.jk m e
menderhantl binnen. In de eerste woetle wertl alles wat hen ontmoette over de

lkling gejaagd. Geene gewi
jde plaatsen wertlen geëerbiedigd; en gri
jze haren noch
oùschuldige jeugd, stantl noch kunne vonden genade bi
j het teugellooze kri
jgsvollk,
Avelks verbittering door hetwoest geschreeuw van den jongen llertog van Brunemt
j'k.
nslaatdood,elaatdoohtotwraakor:rmi
-inrttt&r/''nogwerdaangezet.Toenhetmoorden ophieltl, ging men aan hetplunderen. Hierover nietvoldaan,werden deovergeble-

veneinwoners,de kintleren zclfs,opdatzi
jdeA'erborgengewaandekostbaarheden zoudcn

(1)s.zEwlxcA, Chron. d. /4.Land
1.226- 2I
51. occo scwntEysxs,b1.386, 387.
h.b
%0, 2
v.Tutsolt, Ilist. z,.ykiesl. St.I1.bl-172. s.Jluzcrls, Corte Cltron. 131. 455- 457. E. BENINGA,
Ilist. z
?
J. Oost-Friesl. b1. 503- 5:1. rnBo EMxlrs, Aer. Fris. Il1st. Lib.XLV. p. 705- 714.
scllûTwxrs, Fr. Ilist. B. X VI. b1. 546. 552. l'tlwTzwrs, Ilist. Ge/r. Lib. X1. p. 650,651.
slalcllTEwuoltsT, Geld. Gesclt.B.XI.bl.333.
.
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1482- aanwi
jzen,wreedaardig gepi
jnigd,devrouwen en maagdendaarnaaandenmoedwildes
1528
soldaatspri
jsgegevenen vervolgens,naaktuitgeschud,terpoorten uitgedreven.Hetgetal
dervermoorden wordtop ruim elfhontlerdgeschat. Tî
veehonderd knechten en eenige bur-

gerswerdengevangengenomen;honderdvi
jftighaddenzichbi
jdeneersten aanvaldoor de
vlugtgered.vaxolspuosvwerz,tegen kri
jgsgebruilt,geketendenmetden hoofdmanEuxcK
naarM èdem blik gevoerd,dochontsnapte spoedig. Een andergevangen bevelhebber,uAws

TERslnrxzl!x,wasdaarentegenterstondopvrjevoetengesteld;en ditheefthetgeruchtverstcrkt,dathi
j doorverraad den vjand het vermeesteren der plaatsgemakkeljk gemaakt
had. Verheugd over dezen bloedigen zegepraal, sloeg Hertog oEoRol eerst zichzelven

en toen den Hertog van Brunetri
jk met meer dan dertig aanzienli
jke Etlellieden,
onder welke zelfs Ommelanders tot hunne schande zich bevonden , totRidders. Het
leger ging vervolgens uiteen; oEoltoz trok naar Jduard , en BRIK van Wrzzzlz'ltlf
g'à

met vi
jftienhonderd man naarOost-Frzeeland. Delfzi
jlwerd in de haastversterltt
en aan een Boheemsch Edelman ,vo> cxhrow x'
rz, toevertrouwd. Appzngadam ont-

vingeenebezetting van vi
jftienhonderd,enJFznaum eene van twccduizend man (1).'
Middelerwi
jlwas door den Bisschop van Utrecltt,uitvreesvoordeonderhandelingen
van Graaf Eozxxo en den Hertog van Gelre, een verbond met den Hertog van Sakömen

gesloten,in hetwelk beventer,Zloolen deridderschap van Ovet-i
jsseldeelnamen,
waarbi
j men beloofde,elkantler in nood met zeshonderd gewapenden te ondersteunen.
EozARo eischte op dit berigt terstond eene brandschatling
' van D renthe, a1s een

vi
jandeli
jlt gewest; en toen de Bisschop, welke ziqh hierever in een schcrpen brief
aan Groningen beklaagde, den Drenthenaren verbood icts op te brengen , plunderde

hi
j Roon,terwi
jl de SaksersJpplngadam belegerden, en dwong de verschrikte inwoners van Beilen , R unen , D zeveren , D wingeloo en M eppel m et geweld eene

zware geldsom af. Vergeefsechter poogde hi
j ltortdaarna de Saksersuithetltlooster
Selmert, wellt zi
jwederin bezitgenomen haddep,te verdri
jven. Beler slaagde he
overrompelen van Benkemahuiste M zdtroldein hetW eeterkwartier,enhetverjagen
van eene bende Saksers, welke zich in Slocltteren wilde nestelen. EozAhb versterkte
toen de kerk altlaar cn te M idmolde in het Oldatnbt, om den weg naar llynhden
over den D ollart open te houden, en vruchteloos beproefde driemaal achterecn de
Saksische bezetting uit Jppingadam dit werk le storcn. Ondanks dat alles stondcn

'sGraven zaken, zoowel aan deze als aan gene zi
jtle der.E :???J., hopeloos. OoetFrl-enlalld, door den vi
jand uitgeroofd en verwoest, ltonde geene laslen opgclcgd
(1)s.ssxlxo:, cltrott.d./'
,-.#Lalld.bl. 238,241x 245. s.nnlcns, Corte671?.
0;?
,. b1.457.
.

.

.

v. TT
IABQR, 111sl.r. k'rlex
%l. St. lI.1)1. 173. occo scyatExsls, b1-387, 388. E. :ENIXGA, 111st.r.
+'
Oost-lh-iesl. Jal. 521 524. I,
os'
.
rrs JIErTERUS, Acr. A ustriac. Lib. Vll. p. 165. f-BB(
) Ehlxll-s,
A er. F-ris. Ilist.Li1.
),X LV. p. 714 716. scuolz
ksrs,1.3-. 11?
-.
$'
/. B. X V1.b1.5'
52 ,553.

worden,en de Hertog van Gelt'e weigerde ondersland in volk, zoolang lli
j de vooraf14
18
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bepaalde som niet in handen had. Doch toen EnzAlko laem veertien- of achttien-

duizend Ri
jnsche guldens had gezonden, nam hi
j vijfllonderd afgedankte Engelsche ruiters in dienst cn liet ook voetltnechten werven. Zi
jn Hofmeester,IIEXDRIK
vAN GEX'
r, gaf in een schri
jven aan de gilden te Groningen breed op ))van zi
jns
Xeesters hulp en voornemen, nimmer hen ofIlnzAab te zullen verlaten; zi
j moesten
derhalve maar welgemoed en slandvastig bli
jsren-'' Xen gisthieruit, datdezebrief
M.o

met overleg van EDZARD en der Groningsche regering geschreven isj om de gemeente

testillen,wellte reetls ovcr de ongemakken A'an den kri
jg en hetgebreltaan leeftogt
morde. De sluwc Hertog van Gelre draalde echter met den beloofden bi
jsland, om
door den dringenden nood van den Graafen der Groningerszi
jn lzeerschzuchtig oogmerk tebevorderen. Hi
jzond weleenebendevolksinhetland van Benthem ,welke
de inwonersuitmergelde,dewi
jlhun Graaf,alsStadhoudervan Frzesland,de Saksers
diende; maar zoodra Hertog oEoaos den Zmarten Sb//? uit Ooat-Frzeeland ontbo-

den had en zelf met eene kri
jgsmagtnaarKoeverden oprukte, nam zi
jde wi
jk in
T'oente,waar een gedcelte zich van Ootmareum enDeldenmeeslermaakte,terwi
jlde
overigen in Gelre terugkeerden. Het is nietonwaarsclli
jnli
jk , datdeze ongunstige
loop van zaken de Groningers heeft aangespoord, om buiten voorkennis van EnzAztn,

metden Herlog van Saksen over de opdragt der heerschappi
j te onderhaladelen.
Brzsuxx Fasosalus met twce Burgemeesters tot dat doel aan hem afgevaardigd,

nam zi
jn afsclaeid, nadal men, z0o als gewoonli
jk, niet konde overeenltomen,
met de woorden: ))W eet, lieve Heerl dat gj van uw leven geen Heer van
Gronzngen worden zult.'' EnzAao door hetvertrek der Gelderschen 4an alle vreemde

hulp beroofd, afgesneden van Oost-Frl
'eeland en beducht voor opstand onderzi
jn
kri
jgsvolk, hetwelk uit wanbetaling dageli
jk-s verliep, moest eindelt
jk van den nood
eene deugd maken. Bekend met de bedoelingen dex llertogs van Gelre, vermaande

lli
j, geene andere uitkomslziende,den Raad van Groningen,dezen Vorstvooropr
persten Landslleerte erkennen,in welk gevalhi
j diensleenman ofstedehouder lkonde
bli
jven. De Raad nam hierin genoegen, en Rollzop vAw LlqxxEp,een Geldersch bevcllaebber, werd 'naar Hertog KAREL gezenden. Eenigen melden , dat EDZARO van
dezen handel, welke hem trouwens van het opgerbewind zou berooven , niets wist;

anderen, dat de zaak tegen zi
jn zin werd doorgedreven. Hoe ditzi
j,de Hertog van
Gelre,verheugd overhctwelgelukken zt
jnsplans, gafterstond zi
jnen Hofmaarschalk
wzl-y-cx vAw ozx,
rvan Ok
jen bevel,meteen legcrnaarGronzngen op teruklten(1).21
Wi
jnk.
maand
1511

(1)s.I3ESIXGA, Cltron. d.Fr.Lqnd. bl.246-254. s.zAhlcHs, Corte Cltron.b1.458,459.
v.TiI.
ô.:0a,Ilist.1?.l'
zkiesltaSt.1I.1a1.175. occo scàntEysls; b1.368,389. L(t.
ll
,db.r.,IARTENA,
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1482-- Ondertusschen was de Salksische bezetting uit Koeverden naar A nlo getrokken ,
1528

om den belcgerden, wien het njpend aan leeftogt begon te ontb,reken, het strooPen in D rentlte te belemmeren. GraafEDZARD trachtte den Yi
jantluitdezestelling
te vcrdri
jven, maar vontlhem te magtig,doch slak in den terugtogtOnnen,Karen
en Kelpen in brand, opdat hj er zich niet in zou vestigen. De Saksers legertlen
sich toen în Zaid- J'
.
J2
:##:J- en Noordlaren. Ter voorkoming van de strooperi
jen
der Groningers,legden zl
j een di
jk van Blankemier tot overden weg,cn versterkten
de kerk van Oostwolde in lzet Westerkwartzer, maar werden er spoedig door (le
gtedelingen uit verdreven. Dit verlies zoowel als gebrelt aan geltl en vrees vnor de
naderende mag: der Gelderschen , spoorden lzen aan te beproeven , of cr iets tloor
onzerhandeling lkonde gewonnen worden. Na een mondgesprelt eerstin eene ltapel
NJ* Xqter&krule, toen in de kerlk te Dorkmert bepaalde men , te E J'é.d/l M'eder

N v. bi
jeen

tekomen. XaardeGroningers, op tleti
jding9 dat de Gelderschcn werkeli
jk

Wijnmaand in aantogt waren, verschenen niet, ondcr voorwcndsel eener zielkte van w ILLEM FaE1514 rERIKS,hun afgevaardigde. De Saksers namen dit ten hoogste euyel op en dreigtlen

cr eene voorbeeltlige wraak over te ncmen, waarin zi
j echter door de lkomstder
Geldersche hulpbenden te R olt
le belet werden , welke hen noodzaakten Zuid- en

Noordlaren te ontruimen. VAw olzEx liet zi
jn leger in W
kItolde en begaf zich
met slechts een lklein gevolg naar Groztlngen. Het baartle veel opziens, dathi
j
pg
J
- SVILIZEM raEnEnxxs zî
ja intrek nam , ofschoon zozz
kRo, hem lzatl uitgenootligd.
'i
jn lastbriefhield in, metden Graafen Gronzngen een vertlrag le sluiten, waarbi
j
Hertog KAREL als Heer erl
tentlwerd,welke beloofde,))ellkin zi
jllevoorregtentehandhaven en tegen vreemd geweld te beschermen.'' Daarop weitlde hi
j uitover de gevaren,aan welke zl
ju Heerzich door deze verbindtenistegen zoo vele magtige Vorstcn
blootstelde, en eischte derhalve ))dat EozAho zich van hetbewind en de ingezetcnen

van den eed ontsloeg,om op vieuw zjnen Xeesterte huldigen,onderoppererkentenis
des Konings van Frankri
jk. De statl Gronzngen zou harewetgevendemagt,het
stapelregt, en biervertier in de Ontm elanden behouden ; de Hoofdmannenkamer z0u
uithare burgersbestaan , maar regt spreken in naam des Hertogs en van hem eenen

voorzitter ontvangen. Totwaarborg harerburgerli
jke vri
jheid,zou hetkastcelgeslecht
worden, terwi
jl de Vorstzich metcen gelchiktgebouw totzi
jn verbli
jf, en cen jaarlgltsch inkomen, door de zaakgelastigdcn 4'an Stad en Lande te bepalen, wilt
le

bl.84. 1.BEXIXGA,Ilist.r. Oost-Friesl. bl.525- 532. PoxTcsHEIJTERI;S, ller.W ?
4dfrfcc.Lib.Y1l.
p. 166. rsBtl Exxlrs, Rer. Fris. Ilist. Lib. XLVI. p.716- 720. scsûrzxrs, Fr.A ïdf.B.X VI.
1a1. 553 555. poyTAxts, Ilist. Getr. Lib. X1. p. 651,65
'2. ssxcnTExsonsr, Geld. Gesclt.
1).Xl. b1.335.
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Vergenoegen. Vond men hierin behagen , dan zouden eerlang de Saksers uit geheel1482-

Frie&land s'erdreYen zi
jn;zooniet,dan hadhjlast,methetlegerterllgtekeeren.''
Hierop wendde hi
j zich in het bi
jzonder tot EDZARD , hem groote voordeelen belovende, wanneer hi
j Frankrù'k genegen M/ilde zi
jn. Verschillend wcrtlen deze voor-

1528

kRo
stellen Opgenom on; de meerderheid was er echter niet tegen. Xaar Graaf Enzz
verstoordheid niet ontveinzen en verklaarde,dat))hetmogt gaan hoehet
konde zi
jne
M'
ilde,hi
j nooitden Hertog aIsLeenheer zou erkennenp'' De geheele gemeente werd

nu op last van den Raad door de hoofden der gilden omgevraagd en gaf hare
toestemming , mits Enzzkao haar van den afgelegden eed ontsloeg. V-ILLEM raEnEalKs
en tle regerende Burgemeesters werden uitgenoodigd, om den Graaf, die daartoe
j hen had aangehoord,liethi
j zich
Ongaarno besluiten zoude, over te halcn. ladathi

tover hunne ondankbaarheid en hoe zi
j
bi
j monde van zl
j'nen Kanselier-sterdk uti
ad had gered en deswege in eenen zwaren 3 5-vergaten , ))dathi
J vöör negen Jaar e s
slagtkri
jg gewiklteld was geworden, welke zi
jne schatten verslonden en zi
jne landen ver-ma
15a1n1d
nieltl had.'' Toen w zxzrznx rltznEazxs llierop bescheiden , doch metklem van redenen ,
1 en hetalgemecn verlangen van het uitgemergelde vollt
hem den tegenwoordigen noo(
onder het oog bragt, l
zervatte hi
j: ))W elaan, ik ontsla u van den eed en wenscll

jn-'' EozAxo wertl daarop
dat gi
j onder den Hertog van Gelre gelukk-iger moogt zi
vnordezenafstand heuseheli
jkbedankt.Een ooggetlligedezerplcgtigheid,maarhoveling
van den Graaf, ontkentten sterltste het ontslaan van den eed en beweert, dat men

j, den volgenden dag ontving
zulks het volk diets gemaakt heeft(1). Hoe dit zi
staande voor hct roote altaar in de W albtlrgokel-k , eerst s'an de regetoen van het Tollt den eed s'oor Hertog KAREL en in bewimpcldc woorden ,

VAF OIJEN ,
@

rlntp ,

jk. ))Zoo
Om de gemeente niette verbi
js.
teren , ook voor den Koning van Frankri
)
)
o
nd
e
r
d
e
kr
o
o
n
v
a
n
Frankri
jk
hebben de Groningers,'' zegt een tgdgenoot,
en de bescherming des Vorsten van Gelre zich beg.ven'l(2). En eenen anderel
l
ontsnapt deze bitse aanmerlting: )Nu mogen de Groningers met regt den dubbelen

adelaar,van denKeizer envan hetRi
jk,wellken zi
jboven hunwapens'oeren,aieggen
en drie leliën van wege den Koning van Frankrç
jk daarvoorin plaalsstellen (3).:'
Terstond werd den Hertog van het gcbeurde lkennisgegeven en bi
j hem
krachtigerhulp aangetlrongen (1).
'
I,llierbi
' trnno II3TMIrs, Iler. .
f//-.
/
-5
--Il.
t&.
t.
(
J'
(1)E.IIEXIXIA.,Ilist.r.Oost-lh'
iesl.b1.535,536. 'VJ
.!

Lib.XLYI.p.724.

(2)s.nRlclls,Corte Cltron.b1.459.
(3)s.ssxzxGA,&/z,'
/1.#.Fr.zc:?#.b1.259.
54--259.
(4)Oude/70!1.Dir.Kron.Div.xx&I1.c.41. s.nEylxtiz,Cltl-ozl.d.#-/'.Lqltd..b1.2.
11 BEEIU, 3 STrK.
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Geldcrsche kri
jgsmagt te Rolde, uit vrees vool
' de versterkte Salksische bczetting

van lFeet-detlhra-v, in Gk-onzngen bevrcemding en ontsteltenis vcrwekken. Xet
maeita gelukte het v-tx olzEy (1e gemoederen te betlaren tloor t1e plegtige lletui-

ging,tlatditbuiten zi
jne kennis geschietlwas,en de verzelkering,tlateerlangllertog
KAREI, zelfmeteen grootheirzeu optlagen. Xiddelersvi
jlbotlen onguustigc bcrigte:l
uit Ooat-Frlealand GraafEozz
kap eene geschilkte gelegenheid aan ,orn dc ware retlen

van zi
jn bepaaltlvertrel
k uitGronl-ltgen te Arerbloemen cn het vernederentle daarvan
t
e
bct
leklten. Terstond vcrwittigt
voor het gemopn
le hi
jl
aiervan de stcdeli
jl
te regering, vermaantle haar voor het slot of blokhuis, dnor hem gesticht en op hetwcllk
'

7

5/ l1j PPDigO m3tlsolz2PP011aC1'
1t0fli0t, Z0rg t0 tlragenjen Vertrok nOg dienzelfden nacht
a

Slaf
itm.Iflct een klein gevolg naar E tnhden. Eerst werd het sloL tloor btlrgers bczet
15
,i4

en bewaakt, maar op t1e ti
jtling van Eozxsns nctlerlaag bi
j Lengeè-land, bi
jna

gelaeel geslecht, 5Vaartloor m0n Ziel
'
t van eenen breidplvcrlostc, welke , inzontlerheitl

bi
+
l
-tlevcrwachte komstdesHertogs vanGelre,voor de vri
jheitlder ingczctenengevaarli
jlt zou kunnen wortlen. Wu geheelyan vreemde hulp ontbloot: kontle Gronl-ngen
slcchts verwerenderwi
js laandelen. Het grofgeschutvan de wallen velde een groot
aanlal Salksers op. een slrooptogt naar hct dorp Ilelpen , maar vermogt niet tc vcr-

hintlcren, tlat dc s'i
jantl het lkloaster E eJ-dzlbemagtigde en versterkle, hetgeen tol
vele kleine schermutselingen aanleitling gaf. Hertog GEORGE, tloor geltlgebrek naau-

weli
jlks ia slaat zi
jn volk in toom te houtlen, trachtte weder langs dcn weg van
ontlerhandelingen iets te winnen. Xaar de Groningers, bij wie hi
j tle vorigo aan20&- bietlingen hernieuwde en het huldigen des Hertogs van Gelre a1s hcilloos voorstelde,

slagtm .

bewust, h0e reddeloos zi
jne zaken stonden, wezen hcm spottend af. Twee (lagen
daarna overrompplden zi
j de bczetting van Garmertrolde, dooddcn er eenigen van,
onder welke de bevelhebber,..en namen tlc overigen gcvangen; ook gelultte hethun
cen aanval der Saksers uit L'eaen af te slaan. Totverhooging van den ontwaaktcn

moed berigtte Ilerlog KAREL, dat zi
jn Ieger naar Frienland was opgerukt cn de
statlop alzi
jne hulp kondc rekenen (1).

Ilist.'
p. Oost-Friesl. bl.533- 537. 0CC0 SCXRLENSISj bl.389. 5r.TnlBoR,Il'
ist.17.
Friesl. St.lI.1)1. 176. Landb. MARTEwA,b1.84. posTt:s )IErTEars, ller.W vdfrïcc.Lib.YII.
p. 166. vnco Eh
lxlrs, R er.Fris. H ist.Lib. XLYI.p.720- 725
,. scuoTaxrs, Fr.Ilist.B.XVI.
bl. 555- 558. I'
ONTANIIS,Ilist. G ell'.Iuib. XI.p. 653- 655. stlcHTEsutlns'
r, G eld. Gesch. B.XI.
bl. 335 ,336.
E. BESINGk::

(1)s.:ENIxG.
ï,Chrolt.d.Fi-.Land.bl.259 264. s.nalcus,Colk
te Chron.b1.459.
ilwGz
k, SZdI..
?
J. Oost-Frte&l. b1,538- 512. occa scz
tRtExsxs, b1. 389, 390. l'osTrs HErTEl'rs,
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Terwi
jl de Hertog van Saksen tloor wettige en onwettige midtlelen in de drilw 14
18
528
gendste behoeften trachtte te N'oorzien en , cm cene schatting in hetuilgeputleFrî-ee-

Jcpkf/telaeffen,een algemeenen landflag teLeeulrarden had bi
jecngerocpen,maakte
het gerucht van t1e lkemst der Geltlersche benden aan de beraadslagingen plotseling
een einde. Dewi
jldit gewesthetnaaslaan Gelre grenstle en laetgeschiktste geoor(lecld werd , om van daar tot ontzet A'an Gl-olzg-ngen op te treklken , waren KAREL en
lsozAao overeengekom en , '
Legïnnen. JAIKE
an hieruit
kri
jgsbess'egingcn
nouw xx van Olt&spprvz, een der voornaamste Fricsche Edelen , slKlto OALAMA , de
zoon 4'an den in Franeke'
r onthalsden ootlw E GALAMA , en GABBE sclllrLTEslA hiervan

onderrigt, hadtlen zich bl
j den Hertog van Gelre vcrvocgd cn laem hunne dienstcn
t0t omverwerping der drukkende Salksische hcerschappi
j aangebodena Daarop was
terstond metFransch geld eene grootcre bende ltri
jgsvollt geworven en ontler bevel
van xzEoxAnnvAx sctlAvAhrzzsBvao te Ilarderî
rç
jk naar Gaaeterland ingesclleept.
Eermen het vermoedtle, landtle zi
j aan bi
j den 31
.crf/rlnci , bemagligde znntlerS2
lacl
2v
.
m.
tcgenstand hct onbezelteSloofen en legerde zich te Ill&t, alles ontler(1t
) krcten A'an : 151
-*4
ï
ï
'
e
g
w'
l
c
f
al
l
e
f
lz
.
/
e
/
z
e
1
t
z
c
lt
z
f
ll
n
ge
n
.
/
/
f
'
!
7
z
?
t
d//?
de
l
t
Kri
jlteg
-d,rk-z
.
l-/tesd1
Het-tog rdzzzGelrc gezonden, om v-0?naatn de& Jfppïpgv van Frankri
jk /let Tr%**)*tl
volk der. Fz-ct/zcoz daarvalè te z,t,rt
lt?ç-s
.:n.
'. Do.vwnlx cn zi
jne bcide deelgenootclz
vcrkontligtlen alom , ))tlatde llertog gecnc Jaarli
jksclle opbrelagst, naaar slecl
ats eel'

geringcn geldeli
jl
tcll ondersland begeerde ter belaling van het krjgsvolk tot de
5n , en geen anderen litel dan dicn van P'oleslaat of Besakscrs verdrcvcn zoutlcn zî
-,
schermhecr verlangde. De Friczen moestcn thans van de gelegenlleid gebruik naaken ,
îndien zi
j de vri
jheid boven de slaverni
j verkozen.'' Inlusschen haddcn dc Edelen
te Sneek, l
4oEso>- vAx JrwsxA, slxxo IzlAucl
t.
&xA en rorw pos'z,
k,onverwi
jld uit

feeuwarden gesclaut en andere lkri
jgsbelzoeften l0t afwering van den naderenden
jlt voor cene
vi
jand ontboden. Doch de Saksischc bevelhcbbers hielden dilaanvanlteli
vr
e
cs
e
n
z
ont
l
cn
ni
et
,
(
l
a
n
t
oe
n
het
t
e
l
a
at
was
,
den
ve
rzcclatcn ononti
jdige
derstand af. De Geltlerschen waren midtlelerwi
jl in Sneek als belrri
jders der slacn in hunnc
De
gev
l
ugt
e
bur
ge
r
s
we
r
dcn
t
er
ug
ger
oe
pe
n
vcrni
j binnengelaten.
.

goederen hersteld. Juw sxA , LIAUCKAMA en solrA begaven zich naar Leeuwal-den. Twee dagen later geraakte Bolsward in llanden der Geldersclaen , die door
ilet tooverwoord Fr'
L
l'ltel
-d/ derwi
jze de hartcn der menigte t0t zich trokken , dat

plcze A1eigerde tegen llen de wapens te voeren. Op die wi
jzc maakten zi
j zich bi
jna
Iler. W zldfrff
zc. Lib. YlI. p.166. rnno Exxlrs, Rer. F.
?'/
-d. S'
Lçf. Lib. XLVI. p. 725 728.
scuoTlxcs, Fr. Ilist. B. X.
V II. bl. 559 , 560. poxTwxtTs, H ist. Jelr. lzib. X1. p. 655 ,656.
stlcuTlxr
foas'
r, Geld. f.
;esoh. I), XI,bl. 336 , '
b3770 +
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eelen zeekant tot aan Makkttm met inbegrip van Stavoren , Rindeloopen . 'Fpr-

kum , van Gaaetet-land, Zeventvolden cn meer antlere grietcni
jen en plaatsen in
Wentergo (1).
Op de ti
jding van dezen loop van zalken in Frleeland en dat s'ersche Geldersche
benden aldaar verwacht werden , zontl Hertog oxoaox den Ztrarten Hoop onder

groote beloftcn uit Eeeen, hetwelk.ht
j versterkte, derwaarts af. Hj zelf echter
ontbood zjn zoon uitLeeuumrden,en trolk metdriehonderd ruitersuitWeerdenhra&
os-er Koeverden cn Alunater,waarhi
j wegens ditwegvlugten op eene honelldewi
jze
bespotwerd, naar zi
jne staten, zonder ooitin Frieeland terug te keeren, waarhi
j
trouwens o0k weinig anders dan schade en schande laad ingeoogst. De ZIrarte ffppp
wasinmiddels doorSm allingerland en Bergam naar Leeuwarden, F'
raneker en ScrUngen opgetrokken ,doch nergens binnengelaten, AxnaEAs PFLUO en o'
rTo scHEwclt,
twee Saksische bevelhebbers; oosLlr
t zowoExx, uEssExzSIARTENA , TJALLINO BOTTINOA ,
GEROLD HEREMA ) EPE AYLVA , SIJBRAND ltooltnA ,DovwE BrRMA>IA en andere Saksisch-

gezinde Edelen waren bi
j deze woesle gasten, wellte, na alles in Làztft
rnéxckcrà,
Lzdlttm en de bi
jliggende plaatsen telzebben opgeteerd,zich in Oldeklooeter nedersloegen. Vruchteloos beproefden zj hen tot een aanvalop Bolsmard te bewegen.
De benden eischten vooraf betaling van hetaclzterstallige krjgsloon en trokken , tocn
dit nictvolgde, verbolgen en alles in dcn omtrek verwoestentle naar M onike-Bayum .

0p de plegtige schrifteli
jlte verzekering derbeide Saksische bevelhebbersen Friesche
Edelen, datbinnen driemaanden alleszou worden aangezuiverd, verlielen zj grootendeelsFrzeeland,tweevaandelenkri
jgsvolltin Leeuvarden ,eeninFranekqr en een
in Dokkttm achterlatende. Vöör zi
j nog vertrokkcn waren, was de verwachte versterking uit Gelre aangekom en. Terstontl werden door do Gelderschen verscheidene
stinzen van Saksischgezinde Edelen ingenom en en bezet. HzssExz X&ItTEw: daarentegen , trok met eene bende uitFraneker cn legde L'
uinkevk in de asch. Kort
voren waren manschappen uit H olland in Gaaeterland aan wal gestapt, om Slooten
te verrassen , doch door tle landlietlcn , op het k-lokgeklep in alleri
jlbi
jeengekomen,
t
we
ede
l
a
nt
ling tusschen
naar hunne schepen teruggejaagd. Geli
jlten uilslag had eene

rienl. St. lI. b1.
(1)Oude zfoll.Div. Ikron.Div. XXXII. 41. v. Tyllnolt, Ilist. r. y'
170- 183. occo sclntExsls, bl.390- 302. Landboek rc'
zlMakllEx:, b1. 85. s. JAltlcfls, Cort.
let-. F?'
?.
,
ç.
(lltrolt. b1.460. z'oxTrs UEIJTERUS, A er.zlzlstriac.Lib.5'11. p. 167. rsllo Enllilrs, l'
œ'
J/
l
alaIzila,XLYII-p.729,730. wlxsExlrs,Chron.r.yriesl.B.XIV.b1.418- 420. scllor
fxxts,
Fr. .
J.
Jp
'sf. 1l-XVII.b1. 561)562. paxTAxt:s, R ist.Gelr. Lib.XI. p,('
!J
'0,657. stlcllTEsnons'
r:
Geld.Gesch..B.XI. bl.337.
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W ol-kum en H zndeloopelî. Beoosten de Laulrera ging het den Saksers even weinig 14821528

voorspoet
lig. Dadeli
jk na hetvertrek van Hertog oEoRoz, hadden zi
j Garmerwolde
en Solwerd verlaten en zich naar Jduard begeven. De ontruimde posten waren

onmiddelli
jk doorde Groningersbezetgeworden,wellte hiervan den Graafvan Oost- Wi
13nv.
Frg-eeland verwiltigden. EnzARo stak nu wel over met vi
jftienhonderd man, om term.
Delfzùl
- en den Dam aan den vi
g
'and te ontwringen, maar moest ditopzct laten 1514
varen, dewi
jlhi
j tegenstand ontmoette4
'en het t
l
#
'
aargeti
jde te ver wasverloopen, om
-

eene belegering te ondernemen. Daartegen geraakte J duard , M'
elks bezetting uit
21in
v.
wanbetaling verliep , in de magt der Groningers, die terstontl de vestingwerken w
.
slechtten en een gedeelte der muren met de torens omverhaalden. Deze ongunstige term.
wending van zaken voor de Saksers, bewoog verscheidene OmmelantlerHeerschappen ,
welke hen uit haat tegen Gl-oningen ondersteund hadden ,.zicll met die stad te
Verzoenen.

Grootendeels hielden zi
j Aich op in Appingadam en traden , onder

toestemming der bezetting aldaar, met vkx olzzx en de Groninger zaakgelastigden

te Noorddv-'k in gesprek. Men kwam overeen, datde krl
jgsknechten ongemoeid met 1sv.
hunne bagaadje zouden aft
LOa
uFrekken; maar deze weigerden te gaan en bleven wi
J'd en ma
na.
zi
jd voortstroopen met eene woede, welke onlangs nog de bewoners van Fermeum 1515
en W ztteml-erum ondervonden hadden (1).
De Hertog van Sakaen had nog steeds een sterken aanhang in Frq.eeland bewesten

de Lauwere. Leeumarden ,Dokkum ,Franeker en Harlzngen waren in zi
jne magt
en van daaruitvèrwoestten zi
jne benden,door de burgers deels vri
jwillig, deelsgedwongen ondersteund,de omliggende grieteni
jen. Op een dezer rooftoglen had I'IER,
uithoofdezi
jner gestalte de Groote genaamd,bi
j hetverbranden van hetdorphh-nev:r: door nssszlzMAItTZXA en de Franekers, zi
jne aanzienli
jke bezittingen verloren.
verbitterd zwocr lli
j nu den saksers en hunnen Friescllenaanhangerswraakenverderf,
bragtweldra zeshonderd onversaagde gasten bi
jeen, over welke hi
j zi
jn neefoRoo'
rz
wsxlto,hem gelt
l'k naar ligchaam en geest,totonderbevelhebber aanstelde,en hield
met eene vloot roofschepen de oevers der Zuiderzee in vrees en ontzetting (2). De
N

Friezen , thansin Saksich- en Gelderschgezinden verdeeld , beroofden en verdorven e1-

(1)s.:EXINGA,Chron.d.Fr.Land.b1.264-269. E.:ENINGA,r'
Hist.v.Oost-Friesl.b1.542,
543. Oude H oll.O ïr.Iirott. Div. XXXII.c. 41. v.TiUBOR ,Ilist. m. friesl. St.II.b1. 181,
183. occo srlatExsls, bl.393,394. Laltdhoek van XNRTEwA,b1.85. s.JwltlcHs, ft??.fc Chron.
b1. 460, 46t. I,oxl'
t:s IIEITTERI:S, .
7er. z-/zldfrïcc.Lib. YlI. p. 167 , 168. rBBo EMxlrs,Iler.Frf/
d.
Ilist.Lib. XluV11. p. 730 732. vlxsExlcs, Chron. r. fzkiesl. B. XlV.bl.420. scuorllvs,./9-.
Ilist.B. X.VII.1,1.562,563.

(2)57'
t
il.lliervoor,bl.413. I
tol
t,Fc#c?-/.l'
kr
-oordeltb.D.XXIV.b1.17 21.
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1482- kander. De Gelderschen sloegen het beleg voor Franeker en lnaakten zich meester
1528 van llottingastins te 14zom mela, terwk
J.l de Iueeuwarders in W eetergo stroopten cn
verscheidene dorpen verwoestten. TzAz
kao MOKKEMA trok mct vierhondertl man uit
Gv
t-oltingen naar Kollam en bewerlkte ,dat Kollamerland en D ongeradeelzicllvoor

Geltlerschen '
uverklaarden. 0m zl
jne k-ri
jgsbewegingen te ondersteunen, Avaren
Jxxl
kE oovwxz
k en zuw zuw sxx metvierhonderd huislieden naarBarraltuzeopgerukt,
tlnch spoedig door de Leeuwarders genoodzaakt af te trekken. Een gedeelte nam de

wi
jk in de Hurdawerhlturte, het andere op Uniaslins, well
ke de Lccuwarders bestormden, die in den kelder drongen en er meer dan vi
jftig man doodsloegen. Xaar
het bovenste gedeelte van lzet gebouw Mrertl zoo dapper verdedigd , dat de aanvallers
afhielden en ,toen de Zevenwolders totontzet opdaagden , wegtrokken. TJAARD MoK-

28
Z2
9 KEMA, mct een deel dczer benden versterkt9 rukte op naar Dokkum , welk van
Val'
l

lzouw- gennegzamen kri
jgsvoorraatlonlblootcn in onmin metde bezetting,ziclz onmiddelli
jknaaantl

Doprhem aangespoord,hultligtlen nu de dcelcn en grieteni
jen in den omtrek den Herlog van Gelre als Beschermheer der Frieschc vri
jheitl en aloude voor-

1515 overgaf.

regten. Hicrop vermeestqrdcn en verbrandden de Leeuwarders Juwsm astins te N'
'g-r-

dvzzz, de Geltlerschen Alrlvaslins te JKitmareum en Tjaardahuis te Rlnemag eeö.t, welks cigenaar naar Leeuwarden was geweken. Daar niets op het platte lantl
veilig was, werden de Gcesteljken gebotlcn, huune kcrksicraden in de iteden te

bergen, en dc Etlclen gelast, hunne stinzen af te breken, opdatde tegenparti
j er
zich nietin zou nestelen; deswege moesten ook de kloosters in de nabi
jheid der
steden hunue grachten dempen. Nietonti
jdig waren deze maatregelcn; immershet
rooven en branden werd , inzondcrheitl van den kant der Saksers, m et vernieuwde
woede voortgezet. De Leeuwarders legden de schoone tlorpen Ilblwerd en Oldega
grootendeels in de ascl
a; en de slat&roogtl van Harlingen, vltl'
rsoRoxBkcu ,verwoesttc
f1e kerkbuur: van J lm enunn, om de Gelderschen, z0o magtig ter zee, tc verhinde-

ren,zich ertc vestigen.Op dien zelftlcn li
jtlvermeestcrde oaool,s PIER voor Iloorn,

1'
3
pgtot..
v/1
au9 na een scherp gevecht, e1f schepen , welke.t0t onderstand der Salksers ujtgt

l
aen
team
l
na
anc
l. l

naar Friesland bestemd waren (1).

In de landen beoasten (1e Lauwera hield de bezetting van Appzngaa'am door

hare rooveri
jen op deE :zzl.
v, den Graafvan Ooat-Frl.eeland en de Groningersinbeweging. Deze laatslen hatlden zich tot nog toe alleen in algemeenc bewoordingen

(1)Landboek rcl
zMt.
RTEX.
:, bl.85,86. occo sclutExsxs, b1.395,396. rsno EMxlrs,.
Jlci.
Fris. Ilist. Lib. XLVII. p. 732 , 733, wxxslrxlcs, 6Wr/?
z. r. k'kiesl. B.XlV. b1.420 - 423.
scuoTwxvs, Fr.Ilist.B. XVlI.bl.563,561. vEtlrs, cltron. r.H oorn. bl. 186, 187. poyTwwrs,
Ilist.Gelr.Lib.XI.p.657,659. sslcuzExuonsr, Geld. Gesclt.B.X.I.bI.338)339.

D E S Y .& 1)E q
a 1,A R
a-9 S.
aan dcn llerlog van Gelre onderworpen , en begeerden thans de vcorwaartlen daarvan 1482b
.
1527
3
epaaltl en sclarifteli
lk te ontvangen. Va
tw OIJEN sloot derl
aalsre, onder goecllkeuring j;,,.

zi
jnsmeesters,methen de s-elgende (lvcreenkomst:))t!e statlzou,onverkertlactregtSkper
oklna.
van den Lrtrechtschen Stoel,den llertog getreuw llli
jven, door hcm , a1s opperhcer, 1515
bescllcrmd cn bi
j hare wefgevende magt,'
voorregten en outle herkemslen gehantlhaaftl
.sr
ol'den. Daartegcn zcu zi
j llcm epn onversterktLuis binnpn hare mtzren totzi
jn gebruil
t aanwi
jzen en hare rpgtcn op (1e Otnmelanden, hetOldannht, Oo&tergo en
v

Ip-eetergo overdragen , ontler beding echter, dat de Om m elanden nooit van haar
gescheitlen , of eenen pnderen Hecr, dan methare loestemming, afgeslaan wiertlen.

Alle veslingen te lande zoutlen ontmantcld en gcene nieuwe, dan metwederzi
jdsche
bcwilliging, o.pgerigt worden. Ellt zou bli
jvcn in zi
jne regten,voorregten en bezittingen,ook nietbelastwortlen boven eenejaarli
jksche scballing,met gemeen os'erleg
to Lepalen. De oorlogsschatle z-ou uit t1e goederen t
lier Heerschappen , wellke Letnog

mettlen vi
jand hielden,gebcetwortlen.DeOmmelanden zouden dooreenen Sladhouder
desHertogsen vierHoofdmannen, uitdeGroningerburgersgelkozen, op dicnvoeten met
diemagtalsvoorhecn delloofdmannenkameruiteefenfle,beheerdvordcn ;daarcnboven zou
(1eVorsttothethouden dergewonewarTcn metgenoemde Hcofdmannen ,telkensvieruitde
rcglerstelantlebcnoem en.VoortsblevendeOtnnlelanden onderworpen aan hetstapelregt,

lletgebruiken van hetslatlsbicr, en hetl'erbod van jaarlnarltten te houden;eindeli
jk
zoutlen hicr en in Gelre A'oort1e wederzi
jtlsche ingezctenen de bctaling der tollen en
weggcltlen geli
jk zi
jn.'' Ditverdrag werd voor GraafEozxno geheim gchouden,dewi
jl
hi
j geenafstand van tleOmmelanden gedaan lzad cn zich llunnc belangen n0g aantrok.
JuisL(lcllvolgenden dag stak hi
j over de E :zn.
v, sneed door eene verscllansîng te
F .zn.
ydd.
??z alle vcrkeer'tusschen Jpphtgadam en Del
fzù.1 af cn sloot tevens
de E ems door gewapent
le uitleggers. Bi
jna geli
jkti
jtlig tastten de Groningers de
sclzansbi
jJduarderzç
jlaan,dechkonden haarsleclatsnalangenendappercntegenstand 17 v.
bi
jvertlrag bemagtigen. De lkleine bezetting metden wakkeren bevelhebbervAx vlzxsLenteaan lacthoofd genoot ecrli
jkcn aftogten behcuds'an goed,onderbeding,van binncn maand.
tlrie m aantlen niet tegen de Geltlerschen te tlienen. De vesting en de brug over (1e

Ilunze werden terstond geslecht. Nu zou laelJpphîgadam en belfzù'l gelden,
welke Eozz
sRo nog ingeslolen hield. RUTOER BEEKBERGEN werd met Londerd vi
jftig
ewapenden uitGroningen naar JFg-rdum gezonden en overrompelde s'i
jftig man,
welke zich te s'er uit tleze schans gewaagd hadden. De Graaf van Oost-Frg-esland,
inmitldels met eene versterking van volk uilE m hden teruggekecrd, werd door eenige

manschappen uit den Dam aangevallen, maar (lreef hen vlugtende naar D elfzk
jt,
lletwellk hl
j tevens slormenderhantl veroverde. Jppl-ngada'
m werd nu door(1e vereenigdexmagt van Eozasao en de Groxkingers cnger omsingcltl. Hier 1ag eene bezettïng
van zeshontlertl man , ontler bevel s'an dcn Bohecmschcn Etlelman vox cxnl-on-l'
rz,
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1482- m et een goed deel gewapende huislieden en eenigc Ommelander Heerschappen. Ge1528 brek aan levensmidtlelen nondzaakte spoedig de belegerden tot de overgave. De

bezetting trok,naarkri
jgseer,uitmethaargrofgeschut,wapenen en goederen ,ont
ler
belofte,zich van alle vi
jandeli
jkhcden op den aftogtte onthouden.Op die voorwaarde
togen de Ommelanders, wellte zich in den D am bevonden, ongemoeid huiswaarts.

EozAab en de Groningerswaren overeengekomen,datzi
jde achtergeblevene goederen
onderling verdeelen en hetstadje gezamenli
jk- bezetten zouden; maarzoodra de bezetting was uilgetrok-ken , m aakte 'sGraven volk er zich geheel meester van. De

verwjtlering,welke daaruittusschen EozAxo en deGroningersontsproot,werdvergroot
*

toen eenige Appingadammers, Oost-Friezen en huislieden uit de naburige dorpen de

achterhoede der Saksersaangetast en de bagaadje geplunderd hadden. CAaLowl'
rz
beklaagde zich hierover bi
j vAs olzzw en den Raad van Gronkngen , welke daarop
van EozAxo een scherp onderzoek naar de schenders van het verdrag en de straf

derschuldigen vorderden, Hetschamper antwoord van den Graaf en zjn weigeren,
Appzngadam , hetwelk hi
j steedsin bezithielt
l, naarluid derovereenkomstte ontmantelen, verhoogden den heerschentlen onmin, die in openbaren kri
jg dreigde te
ontaarden , toen vAx orzzx het gedrag van Eoza
klto met sterlte kleuren den Hertog van

GelrB voorgesteld,en 'sGraven inkomsten uitDrentlteaan zich getrolkken had (l).
De vrees voor den Ztoarten Jfppp vereenigde echter de gemoederen weder voor

korten ti
jd. Ruim vi
jfduizend man van tleze uitallerleivolk zamengeraapte bentle,
welke na het ontslag uit Saltsische dienst zich in B'
rahand, Utrecht en Ilolland

had opgehouden , waren door Gelre, Ol
le.
rfl'eael en Drentlte naar tle grenzen van
18 v. Frzesland opgerukt. Beduchtvoor den naderenden storm , beproefden de Gelderschen
Gr
s''
1a
51
5'.en oroningers niet te vergeefs, zich met Graaf snzwao le verdragen , wien men den
bam vooreerst liet behouden en in naam des Hertogs groote dingen beloofde. Ondertusschen was t!e Zwarte f-fppp in Stellingwerf gevallen. Scuwxhr
rzElBcao bood
tegenstantl, m aar m oest terugtreklten, dewi
jlde lauislieden weigerden hem te onfler-

steunen. Zevenwolden werd hierop t
leorden vi
jand afgcloopen,die zich teIndt
jhen
nedersloeg. De Gelderschen , van vrees bevangen , verlieten hunne legerplaatsen te

Lidlum , Tjum en Luznkerken , en namen de wi
jlkin Bolalrard en Sneek. Bt'
j
een uitval der Franekers wertlen deze tlrie tlorpen in brand gestolten , en uit de

steenen dcr abdi
j van Lulnkerken liet GnonnAczl, de slotvoogd van Ilarlg-ngelè,

(1)s.BEsxytla
:, Cltrott. d. Fr.Land.bl 269 275. E.nE5l5GA, I.
ll
''
Bt. r. Oost-Ikiesl. l
al.
546 548. rnso Ehlqllt;s, Iler. Fr.llist. Lib. XLVII. p. 733 738. scnoTzxcs, 1h.. ffïdf.1).
KVII. b1. 564 566. POXTANE'S, Ilis'. Je/r. Lib. XI. p. 659. sl-lcllTEslloltsT, Geld. 5t'.
:c//.
11.X!. 1)1
.. 379. Tegenlr.Ffccl z' Stad c'z Lande,b1.315, 316.
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den toren van destinsaldaaroptrekken.D okhum enT0l&1
J14I*d,insgeli
jkstloordeGelder-14
18
528
schen verlaten, vielen in handen van den Zwarten S//p ,welke eenigederomliggende 2yx.

stinzen in de asch legde,terwi
jlde Gelderscllcn de overige in vlammen lieten opgaan.tl1
r51
asl5
lt.
lnmiddelswasGraafEbzARo,in wien laetk-ri
jgsgeluk dezer bende bezorgdkeid opwekte, uit Ooat-bnrieeland met eene aanzienli
jke oorlogsmagt te W inetl,nz gelkomcn.
Terstond had hi
j Dokkum , hetwelk door den vi
jand weder was verlaten j bezeten
s'ersterkt. De Groningers zonden ook derwaarls een groot deel hunner gewapentle

burgers en krl
jgsknechtenj waarvoorHertog KAREL hen bedankte en beloofde, niets
Onbeproefd te laten , om EozAho tot het slechten van Jppingadam tebewegen.Behalve
D okkum , waren Sneek, Stavoren en Rmovkutn in de magt der Gelderschen ; Leewmarden , Franeker , woî.
vzrcrtf en uarlingen in het bezit der saksers, of van den
Zuml-ten Hoop. Ten behoeve van dezen laatsten stalt te E nkhuizen eene vloot van
zes en dertig schepen , onder bevel van uxzaox.
rxcs ssxss in zee. Gaoo'
rs vlsa trok lav.
haar met achttien bodems te gemoet en behaalde den volgendcn dag eene bcslisscndelllociltt.
overwinning. Acht en twintig schepep metveel geschut en vierhonderd man werden
genomen en te W orkum opgebragt. De opperbevelhebber was met de overige te
naauwernood ontkomen (1).
De Zwarte Hoop , verwocd over ecne ncderlaag, welke hem van den verwachten
toe4oer beroofde , was niet langer te betcugelcn. Terstond zctten de soldaten hunne
bevelhebbers vzaxz
krw Exr
r en rlzxs, die zi
j als de oorzaken van hun gebrek aan geld
en levensmiddçlen beschouwden ,gesrangen en stelden anderen in hunne plaatsaan, tot

hetachterstallige loen aangezuiverd zou zi
jn. .'
foen verbrandden zj om Boleward de
woningen en onderscheidene dorpen metde kerken in JFon.
çeradeelen W i
jmhrlteeradeel, terwi
jl de Franekers W '
ineum en Ooeterll'ttene bi
jna geheelin de asch
l
19 v.
egden. Ilierop gaven zl
j Bolsmard zelfaan de vlammen tcn preoien troltken zoojijockm.
te water als te land naar W orkum , alle dorpen en kloosters op hunnen weg verwoestende. De W orkummers, die vooraf hunne beste goederen ingescheept hadden ,

verlieten metde Gelderschen bj hetnaderen van den vi
jand de stad, welke zt
j zelve
in brand staken. Den dag na het innemen van lF orkum werden door den Zwarten
Sp/p de dorpen Kollum ,M olkzoerum en Ilzndeloopen afgebrand.W atnogin W orkum

(1)OudeA/#.Dir.Kron.Div.XXXII.c.42. s.Bzslxoz,Chron.d.Fr.Land.b1.275- 277.
x. :Ew1xoA, Hist. r. Oost-Friesl. bl.549, 550. s. zwnlcus, Corte c/lr/êz. b1. 461. v.Tlunon,
H ist. Triesl. St. 11. b1. 185 190. occo SCIRLENSIS) b1. 397- 399. Landb. m. MARTEXA,
bl.86. I'
oxl'
csIIEUTERrS,R er.A ustriac.Lib.YII.p. 168,169. rsno EMMIUS, R er.F'
r?
:.Ilist.
Lib.XLVII. p.738 740. wlwszxlrs, Cltron.m. Triest. B.XIV. b1. 423. scgoTzwvs, Fr. Ilist.
B. XYll. bl.566, 567. lltlsrzsrs, Rist. Gelr. Lib.Xl. p.660. vEtlrs, Chron.m. H oorn,
bl. 188.
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1482- was overgeblcven deeltle met de kerk en tlen vuurtoren in helzelfde lot, toen de
1528
30 alvernielende bende te s'oetnaar B et-likuvn aftrolten den buit naar Franeke'
r , Ilarv.

Bloeim.lingen en Leeumardett had ingcsclleept- Xaar de lauislictlen lusschen Bol&ward,
1515

z

.j

/forkttm en Sneek buitentlilts, maalkten zich rneester van de schepen en jaagden
zontler genatle al de Duitsche manschappen die er Op waren , over dekling.GROOTE
I>IER hield ondertussehen de Zltg-derzee in de lnagtder Geltlerschen en verovertle ecn
aantal schepen ,te Iloorn door eenige Sak-sischehooftlliedcnuitgcl'
ust. DeZwarteffppp

verwoestte allesom cn bi
jBerlikum ,maarwqigerdeSlteek,de ccnige stad,welke de
Gelderschen in dit oord nog llczcthadden,aan te tasten,zoo lang desoltli
jnietafbctaald was. Boven alle verbeeltling moet in Frieeland tlc ellent
le desvolks gewcest

zi
jn.))De aanhangersder Gelderschen,''zegteen ti
jtlgenoot,))hadtlen vastigheid noch
toevlugtin (1e steden; de aanhangers der Saltsers waren veor launne eigene gasten bevreesd; de zee was onveilig ; t1e steden wilden noch mogten den landman , die van
hongcr dreigde om te komen, iets mededeelen ; de velden waren afgeloopen en

de molens v
'erbrantl (1)'' ln tlien staatvan zaken steldeGraafEnzz
tlto den Gelderschcn Stadhouder overGl-onhîgen ,UEXDRIK I)E OROEF, lleer van E rkelena ,voor,den

ovcrmoedigen laoop op te zoeken en slag te leveren. Xaar ditwerd alshagcl
aeli
jlk
van de hand jewezen. Audcrcn echter meenen, datmen de wareredcn in t1e i
jverzuchl tegen Enzz
kxo moet zoelten. Bi
j den afstantlvah Gronl-ngen aan den Herlog
van Gelre, had de G raafzich zl
qne regten op de Ommelanden voorbehouden, en er
deze sederl door het eigenmagtig uitscllri
jven van scl
aattingen , het aanstellen van
regters cn tlergeli
jlte uitgeoefend. Ditmishaag4de de Gelderschen en nog meer de
..

.

Groningers, welke ongaarne de Ontmelanden onder een anderen Hcer zagen dan

den hunnen. Zi
j vreesden daarcnbovcn cenen man, die hun nu reedste gelraarli
jk
schecn,in degelegenheitltestellen,nog meerkri
jgsrocm in teoogsten (2).
Xidtlelcrwi
jl had tle Hertog van Sakeen,wanhopendc Frzesland ooitweder onder
zi
jn gezag terug te brengen, bcsloten, zi
jne regten op datgewestaan XXREL va'
n
O/l.z:zlrf
J-â over te dragen.Hi
j zou erdan ten minste mcteenige eer, en Avatwelligt
nog zwaarder bi
j hem woog,nictgeheel geldeloos van afkomen,tlewi
jlKoning >'
lLlps
bi
jdènafstantlaanALBRECUT,uittlrukkeli
jlt bedongen hatl,Frieeland teallenti
jdetegen
eene bepaaldesom te lkunnen lossen, waartoe dejeugdige XZ
NREL thansdc naaste was.

(1)Landb.r.MàILTEXA,bl.86. Vgl.occo sczRtExsls,b1.'
400.
(2)s.:ENIXGA, Cht'on. d. Fr.Land.b1.277,278. Oude Holl.Dir.Arpzz. Div. XXXII.
c.42. v.THIBOR,Il1'
st.r.Friesl.St.lI.b1.187. occo scllttxxs
ls, b1.399,400. rnno EMxlrs,
*
A er. Fris. H ist. Lib. XLVII. p.740, 741. scrlorzxrs, Fr. Ilist. B.XVlI. bl. 567,568.
posràyrs,111st. Gelr.Lib.XI.p.661. stlcllTExnoasTjGeld. Gesclt.B.XI.bl.340.
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Door de Oostenri
jksche en Salksisclae zaakgelastigclen was derhalve op dcn negcntienden 14821528
van Bloeimaand teM iddelhu,rg eene overee/komst etroFen,waarbi
jFrzesland,ontler
nadere goet
lkeuring desKeizel'
sen der Rjksvorstcn,aan ItAREI- van Oo&tcok.),(J-,'/c tegen
hontlerdduizend Rl
jnsche gtlldenswerd afgestaan (1). Terstond hadtlen de ovolmagtigden het verdrag bezegeld, helgeen niet dan cenige maanden latcr (1e01-Hertog
GEoltos geschiedde. Dadeli
jk was door Prins KAXEL den rentmcestercn bevolen , (1e

bepaalde geldcn op de gezetteti
jdendenHertoguittekeeren,waaraan voltlaanwerél(2).
Kortdaarnakwam tlesKeizersbekrachtigingvan hetverdrag (3).
Hetschi
jnt, datGrongngen nietin deze ovcrdragtbegrepcn gewecstis. Hcrtog
oEohoE beproeftle tcn m inste, toen laet verdrag reeds gesloten'was, tlie slad voor ziclz

te winnen ; en t1e voorwaartlen, well
te hi
j haar op eene zamenlkomstte Eeseltlit)t
aanbieden, waren zoodanig, dat men die ongetwi
jfeld vroeger niet zoll verworpen
Mlaebben ; ))xnaar l
aet eti
jwasthans verloopen,''zeide wlLt>:x.FrkEoEltlKs;))m'
en wilde
nu onder tlen Hertog van Gelre bli
jven-'' Xetdien VorstslootKAREL van O/vfczprï
p-i- 124,.
Zomereerlang te Delft een wapenslilstand van vier maantlcn, in wclkcn de Ilerlog van maand
Sak-sen,deGraafvan Ooat-Frg-e&land, en de Groningers,intlien zi
j laetbcgccrden, 1515
zouden Opgenomen worden. Om die rcden trachlten de Groningers,vôt
sr tlat hetbcstand plegtig bekend gemaalttwcrd , de vesting Jfeerdenhras tc overrompelen , doch

moesten onverrigter zake aftrekken. Door vAx olzEx aangcspoord, begonnen zi
j nu
zich weder de oude magt over t1e Om m elanden aan te naatigen , en zetten zelfs de
Heeren HORENKEN en KOENDERS, wegens zozAno lloofdmannen van datambt, spoedig

af,inwier plaatszi
janderen aanstelt
len.De Graafnam diteuvelop,bovenaltocn vAx
scuw whr
rzExsvzto hem verzekertle, da: alles buiten sveten van den Herlog van Gelve

geschied was. Hi
j gelastte terstentl de afgezctte Honfdmanncn, t1e pligten'launner
betrekking in zi
jnen naam totheteinde van den wapenstilstand tebli
jven waarnemen,
en vcrwittigde hiervan tlen Raad van Gronl-ngen in eenen scllerpen brief. Daarbj
bleef het vooreerst, dewi
jl tle omslandighedcn wcltlra xuzzsn noopten, nhet zi
jne 21 v.
Zonzerstri
jdmagtFrzealand te A'erlaten (12.
maand.
(1)Cltarterh.r.khiesl.D.1I.b1.302 -308. Boxuouxop MEIJGEISBERG,Cltroll.r.Ztel.D.l1.
b1.386,brcngtderhalveteonregïe de som deroverdragtop dricmaalllonderd cn s'
i
jftig duizcnd'
guldcn,waarin lai
j doorAVAGEXAZR,D.lV.b1.3g0,gevolgd wordt.
(2)Chal'terb.l
,c.Triesl.D.11.b1.308 310,312 314.
(3)Landb.1,.MA.
IITEX,
N,bl.103-107. occosclnrExsls,bl.400, 401. I'
owl'rs IlErTEqrs, 1Ie3.
H vsfrïcc. Lib. VII. p. 169 , 170. rBno EMlllrs, Iler. Fris. S ïdf. Lib. XLVIII. p. 742, 743.
wlxsExlvs,cltron.r.Friesl.B.XIV.Inl.425- 430. scHoTzlrs,F'
r.Ilint.B.XY11.b1.568 571.
eosrzlrsjIlist. 6'e/?. Lib.Xl. p.661.

(4)s.1)l5
a'
Ilc.
A, l,
'hl-ok'.d. Fr.Iuaîld.1)1.278 281. Zc'
)?db.1:.M&k
tTE:
.
7', L1.6'*
i.
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1482-- FLoals van Egtnond , lleer van lleaelstein en Slatlhouder van Ilolland9 was
1528
23 v. door XASEL vatt O/J./:xz.:''/c afgezonden , om veor hem de hulde der Friezen te

Zomer-ontvangen. Natlat de Saksisclze bczetlingcn van Ilarlingen en Leeuwarden den
maand
jglg eed hadden afgelegtl, ontsloeg t1e Kanselier PpLro in eene groole vergadering der
26 v.

Staten,de Fçiezen van (len eed zi
jnesXeesters cn vermaande hen,den nieuwen Vorsl

Zomer-te hultligen. De Staten gaven hunne verwonoering te kennen, dat men het lantl
lïlaantl.b
uiten wetep en wilder ingezetenen aan eenen ande
ren Heerhatlovergedragen , tevens
verlklarende, dat het ongerad.en was hierin te bevilligen , zoo lang de Gelderschen
nietverdreven waren en het gewest in rust gebragt was. Ei
ndeli
jk echterkwam mener
t0e, om XAXEL van O/.
ç/enr?
J
:-/:, doch onder dezelfde voorwaarden a1s Hertog AL-

Bazcu'rin veertien hoùderd achten negentig,voor Heerte erkennen en te huldigen.
<'

Xaar vroaxs van A gzzz/zl: drong aan , dat m en dezen totxErfhe
'er z0u aannem en ,
o
nder
t
oe
ke
nni
ng
v
an
da
t
gez
ag
,
wel
k
de
Saks
i
s
che
Yo
r
s
t
en
zi
ch na den opstant
van Franeker aangematigd hadden. En daar hj
l

weigerde den Zwarten Hoop te
Berlikum , wiens moedwil geene grenzen kende, afte betalen völr dit geschied was,

warende Friezen genoodzaakt,zich aan zijnen wilte onderwerpen. In eene algemeene
Statenvergadering te Leeuwarden wertl derhalve Prins KAREL ))als Erfheer en Eriand-

voogd (f rfguhernatoer) desll.Roomschen Ri
jksin Frg-eeland erkend. Hl
j z0u hel
land metde wapenen en het regt beschcrmen ; in het bestier l
aet Saksische stelsel

Tolgcn,maar(1e lasten zoo veelmogeli
jk verminderen;den Edelen de overecnkomsten
met tlen Saksischen Vorstaangegaan, houden; en de Friezen niet buiten Frzeeland
voor hetregt dagen. Opkomende geschillen tusschen hem en het volk zouden door
#ier regtcrs, twee aan

elke zi
jde te kiezen, beslist worden. Hierop bad de inhul-

diging plaats. Fsoals van E gmond voorafgegaan door een Heraut, behangen met
1
f
.
llfloitn.'sVorsten wapenschildcn en een zwaard in de hand, begaf zich naar de kerk te

Oldeltoof. Na het aanhooren van de mis, trad hi
j voorhetgroote kooren ontving
van de Geesteli
jk-en gelofte van onderdanigheid, waarlegen hi
j hun, in naam zi
jns
Heeren ,de handhaving beloofde van allevoorregten en vrjheden, die zi
j van Pauzen
en Keizers verkregen hadden. Xaar de Edelen , Heerschappen , Regenten en Burgers
eischten , dat vA> Eoxoso hun voaraf plegtig verzekerde, dat het land,binnen drie
maanden , buiten hunne kosten ,van de Gelderschen ontslagen en in rust gebragt zou,
*#

ZI
Jn. Toen hieraan voldaan was, detlen zl
j Prïn:KAREL den eed van hultle, trouw
en gehoorzaamheid. In diens naam bezwoer nu vA> Eoxolb ((de handhaving van der

tEsszs,b1.401. E.BE>lxcl, 1
'1Ist.r.Oost-Frieal.b1.551. r:Bo EMxlrs, Rcr.Fl.
is.;.l?'df. Lib.
.
XLVIII.p.744,745. scnoTwscs,Fr.Iltst.B.XVlI.bl.572,573. peyrzxps)Ilist. Gell'.Lil:.,
Xl.P.662.
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ozoltcz die nagekomen en onderhouden had ; de bescherming hunner personen en
eigendommen, en datPrins KARZL in alles zou handelen als een goetl Erfheer en

Landvoogd des Ri
jks verpligt is en betaamt.'' KAREL bekrachtigde en bezegelde al
de overeengeltomen voorwaarden bt
j een open briefden tienden vanOngstmaand; ook
schonk hi
jvierduizend gulden aan de Saksische zaalkgelastigden totbelooning voor de
overdragt van Frzesland. Na den afloop der inhuldiging, liet rLoRls van X gzzl/zt
'd

gouden en zilveren penningen onder lletvolk uitstrooi
jen en verhiefnEssExz MARTEXA,
xExpo MARTII>A , TJAARP rraxAxzw en rz&ryalwo BoTzazwoA tot den Ridderstand ,waarvan m en spottend zeide: ))dat de vlicrboom den koolstruik Ridder geslagen laad.''

Drie dagen laterbenoemde hi
j in 'sVorsten naam iot Rcgenten van Frzeeland en
Raadsheeren in het gewestelù'ke IlofBccuo AVTA, Priester te Leeuvarden , nEssxl,
M ARTENA , GOSLIK JONGEMA y TJAARD BURMANIA , TJALLIFG BOTTINGA , RIEFK KAMMIFGHA ,

ztxssx xAslsTax en oEltox,o nSRIIMA. De Zmarte #/tl# werd nu doorhem metvi
jftig
duizend gulden aan gereed geld en twinlig duizend aan lakens afbetaald , en uit
Frzesland gevoerd. Ook verlieten omtrentduizend man uitde Geldersche bezeltingen

te Sneek en eldcrs, met een overgroo: aantal door den oorlog van allesberoofde

lanzzaten datgeWeyl. Zoo nam hetzeventienjarig bewind derSaksische Vorsten over
tle Friezen een einde. Zi
j waren slechtsdienaarsvan de staatkunde,de lzeersclazucht
en het geluk van hethuisvan Ooetenl-ç
jk,en (Iitniet zonder grootekosten, moeiten
en gevaren geweest. Hertog GEORGE konde zich dan ook nietbedwingen klagend uit
te roepen t ))Frleeland m ag K@/llFreasland #dz-z'
.
çcl; ee Acf beznalte F/t?zrfngdzt

undJz.ïz,z-d,zabgefreenen,und w/c/z4&tekz'ïc/'zeat'r/rtpzz''(1)
Ondertussclaen had GraafznzAltb, op aanschri
jving van rrxoxlsvan Egmond, olll
terstond Friealand te verlaten, indien lli
j in hetbestand van viermaanden wilde begrepen zi
jn, zich naar Emhden begeven. ScuwaRr
rzExsuno hield evcnwelD okkum
voor XAREL van Gelre bezet, en de Groningers wezen vAx zoxoxp op dien Vorst

qls hunnen Heer, toen hi
j hen door een Heraut uitnoodigde, vredesafgevaardigden
naar Leettwarden te zenden, Eenigen ti
jd daarna hernieuwde rozkao het oude gescbilnaetGroningen,toen hi
jdoorzi
jnezaakgelastigden opeen landdag teW ine.
um ,O1o0gzt
v.
m aalld
151.
5

(1)Oude11011.Dir.Ar/n.Div.XXXII.c.43. v.TnzBna, Ilht.r. k'riesl.-St. lI. b1.188.
r.
Landb. r. xlaTExA, bl.87- 91. occo scwntExsls, bl. 402- 405. s. BESINGA , Chl-on. d. #r
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1482- de betaling van de achterstallige schattingen in de Om melanden vorderde. De Gro15
.28
ningers en Geldersche bevelhebbers riepen den raad in van llertog KAREIZ, welke,op

hetpuntstaandenaarF'
ranhri
jk tevertrekken (1), hen vermaantle, zichtegen tlen
Graafvan Ooat-Frieeland en de Ommelanden zoo te gedragen, dat zi
j in gepne
moei
jeli
jkheden gcraakten. Op zi
jn bestel, naarmen gist, zonden lkort daarna de
Geltlcrschgezintle Friesche Ileerschappcn en Geesteli
jken, te Stleelt bi
jeen gekomcn,
in naam van geheel Friesland een gezantschap naarden Koning van Frankrjjk,
welke op zich had genomen,de geschillen tusschen den Oostenri
jltsclaen en den Geldersclaen Vorstvôör den aooop der wallenschorsing te vereffenen. De gezanten hadtlen
in last den Koning te verwittigen , ))(lat alle Staten van Fr'
iealaltd, uitgezondertl
11v. Leeatoarden , Ft.aneker , Ilarlingen en eenige Edelen , t
len Hertog van Gelre tot
llerfst.
lnaan(1Beschermer hunner vrilheid hadden gekozen, en den Koning verzochten deze lkeuze
.

1515

te bevestigen-'' Daarentegen werd van de Oostenri
jltsclae zi
jtle 311
-.BUcII() V&N axvx
naar den Franschen Vorstafgevaardigtl,om hem de regten van X..
&ltEL van Ot?lzlczlrt)'k
-

op Friesland te betoogen. Tot delkking der oorlogskosten,indien de vretle niet mogt
volgen , besloten dc vergatlerden te Sneek eene buitcngewone opbrengst van negcn
i

.

stuivers van tlen gulden uit te schrjven. Het bestand echtcr, hetwelk ten einde
spoetldezondcrdat t1e Itoning van Frankl-l
@
j.k uitspraalt gedaan had, werd nog vonr
dric maaut
len verlengd , m aar niet vcel betcr dan laet vorige, althans van den kant
der Geltlerscllen , onderhouden. Gaoo'
ru IyzElt stroople steeds langs de Zuiderzee,

de Franeltersblevcn hem in dat opzigt niets schuldig, en de Oostenri
jlkschgezinde
Friezen wertlen doorhunne tegenparli
j, welke Sneek en Slooten versterkthad en op
het platle land een groot getal aanhangers lelde , als ballingen geacht en hunne goc-

deren ten behoeA'e des llertogsvan Gelreverbeurd verklaard (22.
G raaf Eoz,
kho , w ien m en op den landtlag te fz
F z'
z?z-?
,
z?zz veel beloofd, maar op tlen

bepaalden tl
jd nietsopgebragthad,dreigtle thansdoor gcweltlvan wapencn de schatting te zullen innen. Be Raatl van Groningen stelde den Gelderschcn bevelhebbers
voor,den pJ??l te overrompelen , op welksbezit Eozxlto scheen te steunen.ScllqvAltT-

zsxBvtvo bragt dit bl
j nacllt ten uitvoer; maar spoedig nam Enztao de plaats,
door de Geldersch-Groningsche bezetting verlaten, toen hi
j met eene k-ri
jgsmagtte
Del
fzi
jlgekomen was, wederin beziten stelde haarin staatvan vertlediging. Ter(1)Zie hiervoorL1.410.
(2)Lattdboek ran MARTENA,b1.91,92. occo scAntExsls,1)1.40J
',406. v.TllA.
nolt,Hist.r.
J
''riesl. St.1I. b1.191. rBBo Ehlxlrs, l'
ler. Fris.Ilist. Lib.XLY11l. p.746 740. wlssExlt's,
(s
'ltl-olt.r. ykiesl.B.XlY. b1.435 ,436. scuoTlxrs,Ft.. f.fï4l.B.XVll1. L1.577,578. p0xT&srs, Ilist. Gelr.Lib.Xl.p. 663. sslcuTExHons'
r Geld. Gesclt. B. ïI.b1. 34I, 34
'2.
'
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stond begon hi
j de schatting ten strengste intevorderen, ondankshets'erbotltler14
18
528
Groningers. Dcze gelastten tlaarop 'sGraven huisgenooten , die zich n0g op hetslot
in tle statl bevonden ,te s'ertrekken , en bezetten l'eorts t
le kerk van Sloehteren met

gewapende manschap, zoo dat eene openli
jke vredebreuk onvermi
jdeli
jltscheen. Er 20 v.
werd op Ten Tpz; een montlgesprek, doch vruchteloos gellout
len, tlewtl men yvjju.
eischte, dat Eozzkso de achterstallige soldi
j zou aanzuiveren , maarhem belette,zi
jnema
151
an5fl
.

gelden in de Om m elanden te bcuren. Het ontbranden A'an het smeulend Auur werd

door dcn llertog van Gelre voorkomen.Gewonnen,naar Let lchi
jnt, tleor deGroninger gezanten ANILIaEM >'REDERIKS en I'IETEK SIKKI>(7IIE, wellke hem onmitltlelli
jk na
zi
jne terugkomstuitItaliëbegroetten (1),beloofde hi
j,hetgeen vAx oxzzxhadtoegezcgd te zullen handhaven en Gronzngen tegen Enzz
kr.ote ondersleunen.Tcvensgafhi
j
zi
jn gevoelen over hetinvortleren tler bewuste schatting dien Graafop eenen toon te
kennen , dat deze het raat
lzaamst oordeelde, den bam te verlalen en de E em sweder

over te trekken (2).
lnlusschen had zich onkler de Gelderschgezinden bewesten de Zc?
,
?'
lr:,*J.llet gerucht

verspreid, dat llertog KAREL hen aan hun lot wilde overlalen. Zi
j zonden eenige
aanzienli
l'ke mannen naar Gelre, om de waarheid er &'
an te vernemen en den Vorst 23M.

sjagtm.

tot ecnen togt naar Friesland uit le noodigen. KAREL vcrmaande hen tet gelrouw-

heid,betuigentle dat))niets verder uit zi
jne gedachte geweestwas,dan de zaalk van
hen te verraden , wier goede beschermhcer hi
j alti
jd wenschle te bli
jven.'' Ditbezielde zi
jne aanhangers metnieuwen moed ,en bragtveleweifclenden aan zi
jne zi
jde.
Om de gemeente in Leeumarden , Franeher en Ilarlingelt tegen elkandcr, en inzon-

derhcitltcgen den Oostenri
jltscllgezinden adelaan te Turen,verspreiddemen ))datvAx
IlGxolo buiten weten van zi
jnen Xcesterin Friealand was gekomen, en zi
jn lastbrief
niet toonen konde-'' De Statll
aouder bleefgeenszinsin gebreken,deze aanti
jging in
een openbaar geschrift te wederleggen. Eel.lang betaaltle hi
j tle Saksische bezettîng
in de drie steden geheel af cn vertrok naar Ileehelen , onder verzekering, l'an
biuncn twee maanden m et eene voldoende oorlogsmagt terug te keeren. Yöör hem 1516
had zich ERKELE>S naar Gelre begeven , om zelf den llertog van tlen staat der

zaken in F'
rieeland te onderrigten en bl
j hem welligtlevenshetplan der Groningers,
omtrent het vermeesteren van kFeerdenhras te bevorderen , waarover w zx-sEx vazos-

(1)ZieLicrvcorb1.410.
(2)s.:EXIwGZ,Chron.d.Fr.Land.bl.291,292. E@8:515oA, Ilist.r. Oost-kkiesl. bl.551.
rsno Exxlrs, ller.Frïd.K ist. Lib.XLYIII. p. 749- 754. scrloràsrs, Fr.# f-df. B. XV11I. b1.
578- 581. poxTzwrs, H ist. Geld. Lib.X1. p.663- 665. stlcllzssHoxsr, 6.e/#. Gesclt. B.XI.
bl.342,343.
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- ItlKs met sucuo AXTA reedsin het vorigejaar onderhantleld had. Zekeris.datde
Groningcrs kortdaarna, en ongetwijfeld dooromlkooping derOostenri
jkscheRaadsleden,zich bi
j verdrag van die slerke vesting meester maakten;de Graaf vanBenthem
ontving ten minste daarvoor zes-enhonderd Ri
jnsche goudguldens. De schanswerd
terstontlmetden grond gelù'k gemaalkt. Devcstingwerken van Del
fzç
jlenJpplngadtzzzz ondergingen hetzelfde lot; gene door alppzaoA van Fermaum , deze door de
Groningers, tlie daartoe geheel Kunsingo en Fivelzngo opgeroepen hadden , natlat

EozAao uit beide sterkten zi
jne bezetting had ontboden, om de nederlaag,in ecnen
yeldslag tegen den Hertog van Brttnnwi
jk geleden, te herstellen. Hiermedenam zi
jn

gebied overde Ommelanden z0ogoed alsgeheeleen einde (1).
Nog minder werd de wapenschorsing in Frzeeland tusschen de Zuzderzee en de

Zlvlmer.v'geëerbicdigd, waar zi
j inderdaad moei
jeli
jk van eenen oorlog was te onderscheitlen. Gaoo'
rz rzElt althans vervolgde metrustelooze woede de Oostenri
jkschen,

welkcgeene genadebi
jhem vonden. H1
j had hun even tcvoreneenoorlogsschipontnomen en de bemanning over boord geworpen , toen de echtgenoolen van IlzssrL5xAn-

Tsxz
k en zvw BoTTxxox meteenige Franeker burgers in zi
jne magtgeraak-ten en naar
Sneek in hechtenisgevoerd werden. Kortdaarna veroverde hi
j methetzwaard in de
hand cen Hoornsch schip,hetwelk twee zi
jner vrienden op een togtvanStavoren naar
de Geldersche kust had onderschept, wierp hetscheepsvolk in zee en stak den bodem

in brand. Xaarook de Oostenri
jlkschen sloegen weinig aclztop het bestand ennaaaktefl zich ontler anderen m eesler van de stins van zAwKE OEXEMA , ecn Gelderschgezintle

teBlet
je. Niettemin trachtten TJAARP BraMAwr:,IIIEwK KAMSTRA en andereFriesche
Edelen aan de zi
jde van Ooetenri
-ik ,de voornaamsle Ileerschappen ,a1ssoEJoxoExA,
rzzxK w ASTA en HAIJE DozrtEs, welke Gelre aankleefden, te bewegen , zich van
alle geweld te onthouden en lotonderlingen vrede zamen te werken. Xaar Hertog

XAREL, niet genegen Friealand af te staan, stookte het twistvuur aan. Hi
j verklaarde den Friezen en Groningers bi
j monde van y:tlK>:lz
yrxs, datdaar hetbestantl
ten einde liep cn het pleit nog nietdoorden Koning van Frankrz
jk beàlistwas,
men aan den oorlog moestdenken,welke niet zonder geltllton gevoerd worden. Hi
j
vermaande hen derhalve , ovcr tle middelen te raadplegen om daaraan tegcralten , cn

indien de vri
jheid hun ernstwas, nietalte karig te zi
jn. Gnoo'
rz PlEa goot olie in
t'
:
;
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tl-asnl.
1s16

(1)s.gEhxwoz, Chl'on.d. F5-. Lahd. b1.293-295. occo scznl-Eysrs, bl. 407, 408. rgBo
vaxzrs,Acr.Fris.Sïdf.Lib.XLYIII.p.754-758. scuorzwrs,Fr.Ilht.B.XVll.I. b1.581- 583.
yosrzlrs, H ist. Gelr.Lib. XI. p.665,666.

569

DES V ADERLANDS.

en nam om dezen tijd in het gezigt van Enkhuieen een koopvaardijschip ,veg, welks 14821528

o

luding hij, naar ge\voonte, onder zijne manschappen verdeelde (1).
27 v,
Ondertusschen had KAREL van Oostenrijk , thans Koning van Spa1!je, de stad Grasnl.
Leeuuiarden ,vegens hare gehechtheid aan zijne zaak met verscheideno voorregten en
vrijheden begiftigd (2).
dersehe Friezen, dat

1516

Daartegen verwittigde hij in scherpe hewoordingen de Gel-

FLORIS

van E gmond, niet zoo als zij uitstrooiden op eigen ge-

zag, maar op zijn bevel naar Friesland gezonden was ; dat zij door het verlatcn van
den Keizer en het Rijk, den rijksban verdiend hadden, maar dat er nog gennde voor
hen overig "ras, indien zij zich in tijds ondcrwierpen ; zoo niet, dan
vuur en te zwaard vervoIgen (3).
bestand was geeindigd,

stak

Het

EGMOND

blcef niet bij
uit

ZOll

bedreigingen.

hij hen te

Zoodra het

Enkhnizen met eene vloot in zee,

veroverde bij Work,/;rn een groot schip , en verbranddo vier kleinere hodems van de 16 ~'.
-,

Gelderschen (4).

llloeim.

,Naar een ander herigt echter, maakte hij zieh meeslcr van twaalf

of derlien schepen (5).

Het volk werd deels over boord geworpen, deeIs gerungen

en Iater te Hoorn en elders als zeeroovers met de galg gestraft (6).
weder naar Enkluiieen , maar zond
honderd man naar Harlingen.

Bolsioard , vergezeld door
en nog

MANIA

LUllBERT TURK

en

EGl\IOND

GOSLIK JOi\GE1UA.

trok

met vijftien-

Aan wal gestapt, trokken zij terstond voort naar

nESSEL l\IARTENA, EPE AYLVA, JU\V BOTTINGA, DOUWE BUR-

drie vaandelen knechten uit Leeuuiarden , Franeker en Harlingen.

Zij namen bezit van het weerJooze stadje, en ontboden straks de naastliggende dorpen 18 v,

'
· e.
ter h U ldizi
19lng des K
onlngs
van S
pan)
van Hottingastins te Won'tmels.

Den voIgen den dag maa k ten zlJ...
ZlC h me ester Bloeim,

Daar echter de Gelderschen, endersteund door de

hun genegen Friezen, in grooten gelale oprukten , weken de Ooslenrijkschen naar

Harlingen en Eraneker,
sterken,

SCHWARTZEN:UERG

bemagtigde Bolstoard en liet het ver-

De oorlog was nu met nieuwe woede ontvlamd.

De Oostenrijksche bezettin-

gen in Harlingen en Eraneker roofden op vriend en vijand, en zonden ongetwijfeld

(1) Landb. v. MARTE~A, bl. 92. v, THABOR, Bist. v. '''riesle s, 11. h1. 192-194. OCCO SCARLENSIS, b1. 408, 409. UBBO EMMIUS, Rer. Fris. Bist. Lib. XLIX. p. 758, 759. "'INSEMIUS ,
Ohron, v. Friesl. B. XIV. bl. 439, 440. SCHOTANUS , Fr. Bist. n. XVIII. bl. 583, 584. PONTANUS, Hist. Gelr. Lih. XI. p. 666~
SLICHTENHORST, Geld. Gescb. n, XI. bI. 343, 344. VELIVS,
Chron. v. Hoorn. bl. 189, 190.
(2) De giftbrief is van den 6 v. Sprokkelmaand '1516.

hl. 93.

Chron. e, Priesl. B. XIII. bl. 440.

(3) Landb. v.

MARTENA,

(4) v,

Rist. v. rriesl. St. 11. bI. 194.

(5)

THABOR,

OCCO SCARLENSIS,

'VINSEMIUS,

Oharterb. v. Fries! D. 11. bl. 329.

bl. 409.

(6) -VELIUS, Chron. v. Hoorn, bl. 190.

11.

DEEL.

3

STUK.
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- den geheelen omtrek in eene woesteni
j herschapen hebben, indien EoMoxb cr
niet voor gewaakt had. De Leeuwarders cn Franekers plunderdcn en verbrandden
nicttemin R lnsm ageeetr maar werden op den aftogt doar een hoop huislietlen 9 na
25 v. een hevig gevecht, geslagen. Kort te voren hadden de Gelderschen Hottingastins

llloeilll.

1516 lleroverd en zich toen te Oldekloo&ter elegerd, waar zi
j eene versterlking van manscl
aappen uitGrollzngen en Gelreontvingen. Xetdeze kri
jgsmagttrok scllAvwavzExsEao,ondersteund doorde ingezetenen van Zevenwolden,stetlingtoerf,Gaasterland
Z3
en Rmijmhritseradeel, naar Alonl'ke #:.
y?
,
f??z, alwaar hi
j yrlvuy:xaExsmethetgrofge.
om erllaanllv sclaut uit Groningen afwachtte, ten cinde Leeltwat-den te belegeren. De Ommelanders cn W estcrlandcrswerden opgeroepen , en nazat Juwsmastins door de Geltlerschen

24v. was ingenomen, zag zich de stad eerlang ingesloten. Eene aanzienli
jlke magtvan

Zomer-

Illaand. ruiters en voetvolk lag nog in M onlke Wtwdzrzz, om de bezettingen van Franeker en
Ilarlt:ng
,:9, in het oog te llouden. Al tle Gelt
lerschgezinde Friezen Mparen in de Mrapenen , cn deStadhouder des Hertogs 4'an Gelre beurde met geweld de opbrengsten in
derOostenri
jkschen. In dezen slaat van zalken m oest de poging der Friesche Edelen
in Franeket., om de Heerschappen le Alonzke Beyum door sclaoone beloften tot

ïehoorzaamheid aan den Koning van Spanje over te halen, natuurli
jk mislukken.
zj'ontvingen dan ook het schamper antwoord,dalzi
j zich veeleer melhunne ovcrige
jandgenoolen tegen de Oostenri
jlkers en bovenal tcgen de Hollanders, die erfvi
janllen
der Friesche vri
jheid, moesten verzetten. ))B'i
j willen liever,'' voegde nlen crbi
j,
))in onze deuren opgehangen worden,dan onder'de heerschappi
j van den Spaanschen
Vorstgeraken, wiens hooggeroemde magtwi
j vertrouwen, met hulp der Franschen
en Gelderschen , tegensland te kunnen bieden-'' Op dit bescheid, tloor een groot
aantal Edelen geteekentl, werden HEssElzMARTEXA en RIEXK x.AxsTaA naar Koning
KAAEIZgezonden, welke lerstond den verzoclaten onderstand tot ontzetvan Leeuwarden

beloofde. Xitldelerwtjlwasook Franeker door de Gelderschen omsingeld. Op en uit
Leeuwarden werd dageli
jks geschoten, en de beketting der beide steden beproefde
menigen uitval, in welken wederzjdsvelen sneuvelden. lntusschen roofden de Geldcrsche Friezen uit Stavoren, Kindeloopen , 'Fpritz?zl en de geheele westkust l'an

Frt-eeland op de Hollanders ter zee en staken de schepen in brand, welke zi
j niet
mctzich konden voeren. Te goeder uur voor de Oostenri
jkschen liep ecne vloot van
O1o4gsvt.
meerdan honderd vaartuigen,meteene ontzagwekkende krl
jgsmagt zoo voet- alspaar-

111aR11.a.devolk , aangevoerd door rsohls van Egmond a1s Opperbevelkebber, GraafrEzzlx van
.

Oostenrç*ik, Graaf IIENSRIK van Fcwel?
zj zkx van #Fcwy:accr en meerdan driehonderd Spaansche, Bourgondische en Nederlandsche Edelen, alle op het prachtigst

uitgedost, uitde haxens van Kolland en landde te Karlznaen (1). De Gelder(1)Ecnigen begrooten deze magtop 12000,andercn op 90X ,snmmigen op 4 of500'
3 nzallx

V'A 1)E R L A N D S.
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schen braken terslond het beleg voor Leeuwarden en Franeker op, verlieten 14821528
slonl'ke #:z/l/zzz en wierpen zich in Sneek , Bolnmard en D okkum . Wo&lctd'
rd werd

onmitltlelli
jlkdoor Eoxowo ingesloten, tloch na lkorten li
jtl wetler verlaten, dewi
jl
llet wel versterkt was, en de.bezetting van Sneek de laelegeraars door gedurige
uitvallcn teisterde. Naar cell antler berigt, zoutlen XIEXORIK van Acv
j
aœcu en eenigc

andere Heeren gaarne het slalje bestormtl hebben, maar Ecxoxo belette dit,
))omtlat de bloem van alle de Bourgontlische lleeren, daer bi
j malkantlervoor de
statl waren , en binnen Bolewat-d niet lag dan een hopp naekte boeven , uitgezonderd tl: Veldheer scuwAar
rsssBEltoy'' lli
j wilde niet t1e verantwoordeli
jlkheid op
zich nem pn , wanneer eenige t
lier Etlelen bi
j het bestormen mogten omkomen. Xen had tevens Sneek hevig (lech vruchteloosbeschoten , en de omliggentle

(lorpen, welke door tlen Zlrarten Hoop gespaartl waren, l'erbrand, waarbi
j echter menig Ridtlcr (loor het verwoede lantlvoll
t was doodgeslagen. Nu wertlen
zeven vaantlelen naar Dokku'n gezonden , die er zich , door het verloopen der be-

zetting, gemaltlteli
jk meester van maaklen. De Geltlerschen lrokken te Icollunz,
hunne legerplaats, s'eelvollks bi
jeen, (
)m dezen smaad af te svisschcn en de stad te
lzerwïnncn. EnxEluExs verscheen er met een vaandel knechten uit Gl-oninge'
n , maar
toen mcn meentle D okkuln aan te .
tastcn , weigerden de Sneelter- en Bolswarderlluur-

lingen op te trelkken, vôlr zij afbetaaltl 51'ê
'1*0n. ERKELESStoog nu alleen mctzi
1
jne 201'
.

bent
le Groningers en een hoop landlieden 4'nor de statl, maar wertl spoctlig door een Oogst-

naaalltl

uitval tler bczetting metgrootverliesop t1e vlugt gejaagd- Vier dagcn daarna lkwam 1516
Eouolo in D okkttm met Graaf Eozz
kno, die, verbolgen over het gctlrag der Geltler-

scllell cn Groningers in t1c Ommelanden en dat zi
j onlangszi
jn slotin Gronl-ngen
geheelgeslechthadtlen,zich methetlluisvan Ooetenrù'k wiltleverzoenen. Eoxolo
belooftle hem zi
jne voorspraak en den gocden uitslag daarvan bi
j Koning XAREL, beschonk hem ri
jkeli
jk en begaf zich toen naar Leeuwarden , terwi
jlde Graafnaar
zi
jncstaten teruglteerde (1).
Gedurentle deze onderhandcling had rEfzlx ran Ooatenrl
jk deslinsvan EpoborwEs
of oorMA te Irnnum na een hevig geschutvuur genoodzaakt, zicll op genade en

(1)Oude11011.Div..
ffrt?Al.Div.XXXII.c.45. ssol, Ser.Batqr. Lib.X1l1.p.1t)0,1$J1.
s.SESIXGA,Chron.d.Fr.Land.b1.296- 299. E.BEwINGA, Ilist.r.Oost-lh-iesl.bl.554,555.
. St.lI. 131. 197 200. Landh. r. MARTENA, bl. 94- 96. Occo scwntEx5-. TIIABORj Ilist.r. k'riesl
s1s,bI.409 415. s.zlnlcHs, Corte C/lroy'
l.b1.462. posTrsIIEUTERrS,Rer. z-/vdfrïcc. Lib.5711.
c. 12. rsBo EllAllrs, ller. Fzk-d. Il1st. lzil
a. XLIX.p. 758 ,761. M'IxsEMltls, Chron. z,. k't'
iesl.
#
B. XIV. b1. 437 444. sctloTlars,Fr.Ilist. B.X.YIl1.bl.584.-587. poxTlsrs, Ilist.Gelr.
Lib. X1.p. 666 668. stlcu'
rEsllonsT, Geld. Gesch.B. XI.b1. 344 ,345.
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1482- ongenade over te geven. Verbitterd,dateen zi
jnerjonkersin het belegwasgesneu1528
be
zet
t
i
ng
va
n
z
ev
en
en
t
wi
nt
i
g
man deels ophangen , deels onthoof28v. veld, liethi
j de
Oogst-(1en ; en slechts ep voorbede van uEsssy
u x,
savExx en Jvw BorTlxox , wierechtgenooten
maand
& naar Ilar1516 nog te Sneek in hechtenis waren , werden nouwzs en diens neef IIERIxo.
lingen gevoerd,om tegen haar uitgewisseld te worden. Xaartoen men hem dreigde,
dat de vrouwen het leed zoutlen ontgelden , hetwellt den twee Heeren mogt worden

aangedaan, beval hj terstond hen beide metlletzwaard te rigten. De stinsen het
dorp lrnsum ,toen Jkkrum en Oldehooî-n werclen gyplunderd en verbrand , waarna

zich dc Oostenri
jl
tsche kri
jgsmagt weder te M onzke Wdyl/zzlnedersloeg. Van hier
trok Eoxoxo met eene sterke legerbende naar Kollam en dwong de Gelderschen,

16v.die er zich genesteld hadtlen, naar Gronzngen te wi
jken. Daarop versterkte hi
j

llerfst-

lnaall(1. D okkum met een blokhuis, en toog voorts uit Harlingen met een grpot aantal ge-

wapende vaartuigen langs den Vfesleli
jken zeeoever van Frg-esland,wclke nog geheel
Geldersch was. Xaar de vloot verzeilde door een onweder naar E nkltugzen en Jm -

aterdam , zoodater tien oftwaalfdagen verliepen eer zi
j voor Stavoren kwam. Die
stad , Ilindeloopen en kForkum werden aehtereenvolgende ingenomen ; Gaaaterland
cn W atet-land vcrnield, en de Gelderschen , na vele bloedige schermutselingen, ver-

dreven. Gaoo'
rs PIER echter geraakte spoetlig metzi
jn vollt en twee vaandelen Gelderschen weder in het bezit van JForkum. Ilindeloopen, M olguerum ,1(pl
ttfl
zzz,en

àndere bi
jliggende dorpen verlieten op zi
jn ontbotlde zi
jde derOostenri
jkscl
aen. lJverigerdau ooitzette lai
j zi
jne strooperi
jen ter zee voort, en uitwraak overden moord
aan de bezetting te lrnaum gepleegd, werden al de geYangonen,die hem in handen

xielen,zonder onderscheid,en welken lospri
js zi
j ook mogten aanbieden, os-er boord
geworpen. Z0o werd de kri
jg van weêrszi
jden hoelangerzoo woestergevoerd. Eerlang rukte Eosloxo in twee afdeelingcn op W orkum aan en nootlzaakte ohoo'
rr

1(15r. I'IER,na een hevig gevecht,naarzi
jne schepen te vlugten,waarbi
j A'elenverdronken.

W
i
.
i
-krorkum &,,
crtlîngcuomen; een grcote hoap geltlerschen wasverslagen en een honn'
laa
nn(j
.
derdtal A'an hen gevangen genomen. De overwinnaar trok kortdaarop metdrieduizend
1xan in 1Jl&t, en straks die Plaats verlatentle, naar de Lem mer , om Slooten te
benaauwen. Onder weg verbrandde hi
j Langwier, W/rzlzYlcg, Lemater-kri
jfga
en Oldega. In de Zcznzzz:r verzoenden ziclz de Zevenwoltlers m at hem . Geheel het
tcgenwoordig Frie.
vland,uitgezonderd Sneek, Bolö.mard en Slooten wasnu in zi
jne
magt. Yruchteloos en niet zonder verlies aan yolk , bepreefden de Gelderschen een
.

aanvalop Stavoren. Zl
j verbrandden vervolgensOgakloostermetde kerk, opdatde
oostenrj
ikschen zicl
z er niet,z0o alsin Oldelklooster en Nieklooster,zouden vestigen.
Een ontzaggeli
jke watervloetl, zoo a1s men in honderd jaren in deze gewesten er
gttenen gekcnd laad , verwoestte wat de woede der menschen nog gcspaard had. Om

gelleel Ft'çeeland waren de zeedi
jken bi
j cenen allerhevigsten stormwind doorgebro-
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ken, en het water bedekte de landen een el hooger, dan men zich herinneren kondc14821528
dat het ooit gewee
'st was. In Sneek voer m en m et schuiten in de stratcn ; en vele 24v.

menschen,beesten,goederen,geheele huizen zelfswerden, bi
jzonder in Ikreatergo,S1
la5
g1
t6
n'
t.
weggespoeld. ln de Z:znz?zyr steeg het waler z0o hoog, dat Ilgxowo en zi
jn l'olk
zich drie dagen op zoltlers en daken moesten bcrgen. Toen laet geyallen was, trok

hi
j naar Ilarlingen cn s'oorls naar Leeuvarden. FELlx '
ran O/.
#/::?z'ï
.jà bleef er
methetleger, doch een tweede vlned, een maand later, noopte hem insgeli
jks te
v.
vcrtrekken. lli
j stak laetderp, behalve de kerk, in brand en legerde zich mctzi
jn W31involk in deAzfïvkd:r (1).
terln.
K ort
voren had de Ilerlog van Gelre zevcntienhonderd man tot hulp der Groningers gezonden. Doch deze gasten A'an de allerslechtste soort laielden alles voor

vi
%
jandeli
jk gebied. Eerstsloegen zi
j zich teZuzd- enNoordlaren nederen perslenvan
daaruit'
tloor brandschatlingen de omliggende gemeenten twaalftluizend gultlen af;daarna
z)
J* in het MAesterkvartg
-er en omtrcnt Koll.
ttm vreesseli
jk de landzaten,
* *
rang noclz sland noch kunne ontziende, t1e vrouwen en m PISJAPS misllanzclende, de

teistertlen

vclden vcrwocstende en zontler onderlcheid de kel'
lien plunderentle, lotdatzi
j eindeli
jk roovende en vertlelgende naar Twente trekken en na het pluntleren van Goor
verliepen. Zi
j laadden reeds Kollum xerlaten, toen tlrieduizend Oostenri
jkschcn derwaarts oprultten, welke even als zi
j, in den omtrelk lkwali
jk huis hielden. De Gelderschen verlkeerden in eenen hagcheli
jken toeslantl. Zi
j waren van alle ltanlcn ingesloten en llatlden gebrek aan alles. TJALLIIO BOTTIwGA lag in Oldeltlooster, en
oorAvz Ilvzlxkwlw in Niekloostcr. om Speek en Bolaward in het oog te houtlen. In
B olaulard bovenal steeg de nood dageli
jks laooger en hooger. Het ltri
jgsvollt,omtrent negenhondertl man ,te A-ergeefs op betaling aandringende, leverde voor zcs- 3 v.
Louwof achtduizend gultlen t1e stad met al haar geschut aan EGMo>n. 55:ïe van tleze maaud

verratlers, welke grootendeels in Oostenri
jksche dienst oyergingen en dopr hunne 1517
nieuwe maltkers dcKooplg-eden wJ,,B olelrard gcnoemd wertlen, in handen der Geldersclaen geraalkten , werden zonder vorm van regtsgeding opgelknoopt. Eenigcn rnce-

ncn, dat Eoxowo (loor EnzAzlo lot dezen enriddelli
jken kccp was aangespoorg.
zelter is, dat de Graaf s'an Ooet-Frzesland ten hoogste op den Hertog van Gelt-e
verbittertl was, welke metdcn Hertog l'an Lunenhurg en den Graafvan Oldegîhurg ,

(1)s. :ENIXGA,Cltt'on. d. Fr.Land.bl. 299, 300. v. TllBoR, Ilist. r. k'riesl. St.1I.
L'1. 200- 212. Landb. .
?J. MARTENA, bl. 96, 97. occo sczntEwsls, bl.415- 420. rsno Exxlcs,
R er. Frïw. H ist. Lib. XLIX. p. 761. wlwsExlrs, Chron. r. Eriesl. B. X1V. 1)1.444 446.
scHoTlxrs, Fr.Ilist. B. XYIll.bl.587 , 588. l'osraklrs) N idf. Gelr.Lib.XI.p. 669. orTlorr,
'f-kfcrrl.bl. 459.
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148a- zi
jne geslagen vi
janden,een vertlrag gesloten had;en meerdan ooittrachttehi
jthans
1528 ih methet h
zc
uisvan Ooetenrî
jk te verzoenen. Deswegehieldhi
jeen twcedemondgesprek met Eoxoxo. wien hi
j, om zi
jn goeden wil te toonen,a1s vri
jwilliger in
het leger voor Sneek vergezelt
le. FEI,lx van Oozl:zlrfjâ kwam uitde fflzïzldd'
r met
20v. vier vaandelen knechten,waarop Sneek door viersterke ltrijgsafdeelingen naauw ingeluouwmaand sloten en hetgeschuttegen de muren gerigtwerd. Gaoo'
rz plEh metzi
jn vollt,vele
1517 ballingen ofvlugtelingen , en Edelen waren in de stad , waar men , tloor hetvoorbeeltl

van Bolsèrard geleertl, geene vreemde knechten hatlingenomen. Alle bedenlteli
jke
middelcn t0t bescherming cn vertletliging der plaats wertlen aangewentl. De muur

werd getlurig met water bcgoten, om van het i
js glibberig te wortlen, en het
St.Jansklooster buiten de poort in (le asch gelegd, opdat de vi
jand zich er niet
zou nestelen. Dageli
jlts troklten do belegerden uit, waarbi
j wederzi
jds velen
sneuveltlen. Intusschen bood men :an den lkant van Egsloxo Arredesvoorwaarden
aan , welke den burgers smaakten, maar door GROOTE PIER en zi
jneaanhangers,
die de stad in hunne magthadden , van-de hand gewezen werden. Eene schieli
jk

opkoazende dooi en onstuimig wetler nootlzaaltten den vi
jand, juist toen hi
j zich
28 v. tot den storm gereed maalkte, het beleg op te breken. Sleclats f1e legerafdeeling,

Louw-well
ke in Nieklooster hatl post geyat, bleef aldaar nog bi
jna drie maanden tot

lllaand.
.
.y
groot nadeel der omwonende huislieden. FELlx van Opœf:zlrf
g i- trolt naar de A ?
2 w.

der, voortsop Geldersch grontlgebicd en verwoestte hetslatzll-te-na (1). Hierop
al
j zich naar Braband en zontl zt
jne benclen in Holland, om soldl
j te ont14 v@ begaf l
k
SPr()k- vangen (
2).
k(
.1ln.
Om dezen ti
jtl kwamen GraafEozAao en EGxoxo te B1.u&&el, waarKeizer MAxIAllI,liAx , Koning XAREL en de Landvoogdes der Nederlanden zich bevpnden.

Ondanks den invloed en de kuiperi
jcn der Hertogen van Brttnaulç
-ik en van Sakeen
ten Hove, werd EnzAl
to door dc Yorsten , welken tle ontlervinding gelcerd had, van

hoeveel belang hi
j was, in genade aangenomen, de ban,over hem uitgesprolten,
ingetrokken en lai
j zelftotkonink-li
jk Stadhoutler overdeOmmelanden meteenejaarwedde van vierduizentl goutlgultlen aangesteld. Daartegen moesthi
j zi
jn ambtgenoot
in Frq-esland met kri
jgsvolk ondersleunen, dewi
jlGelrederwaarts aanzienli
jke ver(1)Ziehiervoor,131.4l1. v.TIIABOR,Ilist.r.p-riesl.St.lI.bl.2l7.
(2)s.BE5IxGl,Cht'o'
n.d.F,.Land.bl.300 304. Oud'
e11011.Dir.Kron.Div.XXXII.c.45.
v.TnIIII)R,11'ist.r.k'riesl.St.lI.b1.214-.217. Landb..
p.XAIITEXA,b1.97,98. occo sclRtExsIs, b1. 420- 422. rnso Exxlrs,Iîer.Fz'?
-:.11z'
df. Lib.XLIX.I).762 764. wlwsExlcs, Chron.
Friesl. B. Xlhr. bl.446 448. scuoTwsrs, Fr. Ilist. B- XYlll. b1. 588. poaTzwrs,H ist.
Gett'.Lib. X lvr.670.
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stelxkingen zond,en destad Gvonl
-ngen haargrofgeschutleende (1). lnmidtlelswas11
45
828
de wapenschorsing van zes weken tusschen Koning KAREL en den Hertog van Gelre

verloopen (2). Eer ditllestand in Frl-eeland openli
jk wasafgekonligd,had onoorE
I'IER Ilindeloopen overrompeld en de Oostenri
jksche bezettillg grootentleelsover de
ltling gejaagd ofgevangen genomen,doch tle inwoners ongemoeid gelaten. Van hier
washi
jnaar Teœelof lFzerhîgen getrokken en metgrooten buittel
-uggekeerd. Hi
j
had steedsde bewegingen der tegenparti
j gadegeslagen cn de muren van Nieklooster
omvergeworpcn,tocn deOoslenri
jlters,kortvlôr lletcinde van hetbesland, zrch van
daar,naarhetschi
jntuitvreesvoorde Gelderschcn,die zich ten kri
jg toerustten,inG2
3v.
raslzl.

Bolet
rard en D okkum gcworpen hadden. Eerlang verscheen inderdaatl de Zmarte lgj;

Iloop,in dienstdesllertogsvan Gelre, voorbokkum (3). Bi
j dezen voegden zich
ssxEy-yrxs, z&lxz bovxA en oltoo'
rz vzElt m et tweeduizend man en al het geschut
uitSneek ) het overige was uit Groniltgen aangevoerd. Terstond werd eene bestor- 18v.
Bloeim .
ming beproefd, maar met verlies van tweehonderd man afgeslagen. Nu werd de stad
naauw ingesloten, en het land van D okkum tot aan de f dzn' zwaar gebrandschat,
om den muitentlen soldaat te bevredigen. Niethethevig geschutvuuf, m aar de hon-

gernoodzaakte eindcll
jk de belegerden totde overgave onderbehoud A'an li
jfengoetl.
De slotvoogd Tzz
kzkltb BvltMAwxz
t cn zi
jne dallperen trokken met launne wapenen en
vliegende vaandelen naar Leeumarden. Vierhonderd Gelderschen wcrden in Dokkum 12v.
Zomcrgelegd ; de ovcrigen togen naar Gronêngen en voorts door Drenthe naar de #zlïn-maazkd.

der, van waar zi
j in de gereedliggende schepen van oaooTz PIE:t naar Ilolland
overstaken. Na het vernielen van M edemhlzk lteerde cRoo'
rz PIBR met ri
jken
buit naar Fl-iealand terug,terwi
jlzt
jne togtgenooten Noord-llolland metschrik en
x-erwoesting vcrvulden (1), Eoxoyo had dcOosl
enrt
jlkschebezetting uit de Friesch.

(1)Landb.r.M:ItTs5A, b1.98. s.BEXINGA,Chron.d.Fr.Land. bl.313. E.stszio.
t, Ili&t.
.. Oost-Friesl. b1. 560- 562. poyTvs IIEUTERI
JS, Rer. H l
f:/rïcc. Lib. YlI. c. 15. vsso Exxlrs,
Rer.Fr,4.Ilist. Lib.XLIX. p.764- 766. poxTzwrs,llist.Gel/'
.Lib.X1.p.670,671.

(:)Zic lliervoor,bl. 411. Landb.r.MARIESA,bl.98. Volgensv.Tuznna, Rint.r.kh-ie&l.
St.lI.b1.219,werd ditbcstand den 25 van Lentemaand gesloten.

(3)De naam van Zmarten 11oop,nu eensin zwanggekomen,werd aan elkebendeongercgeld
kri
J
-Gsvolk gegeven. De medgczellcn van GRool'z IqsRj meestcndeels uit K imsulerd cn Z rum aç

komstig,worden bi
j vz> Tillnon, de Jrumer Zwartef/op, genoemd. Jant.op v.TIIABOR,
St.II.bl.130.

(4)Zielliervoor,bl.411 413. Om dien ti
jd za1waarschi
juli
jkhetgcvalnzetden schoutvan
Iluhdul
-netthebben plaatsgehad,door v.TszBtm,lli&t.t,-Tt-ie&l.&.lI.1)1.:l8vcrhaald. Htj
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15228 stetlen , behalve Franeket., derwaarts tothulp onîbaden, hetgeen TJERK wALTA en
den Geltlersclzen gelcgenl
zeid verschafte Boleward in te nemen en te versterken.

17tot21QROOTE PIER zette zi
jae rooftogten op de Zalderzee voort, in wcerwilecner nieuwe
#- wagenschorsing tusschen Koning K.
&REIzen tlen Vol.
st van Gelre, welke door geheel

Herfkt-

maandFrlesland werd afgclkondigd (1). 'sHertogs daarbj bepaalde afstand van alzi
jn regt
1517

op tlta landen lusschen l
zel F lle en de Lautrers ten behoeve des Konings van

Spaîtje, vontl bi
j velen geen geloof. Eerlang kwam Eoxoxb met Graaf wII.24v. t,sM rah A/ggd?ztf/rp in Leet'trarden, alwaar hi
j een Landtlag beschreef, op wel-

W in- lten ztooosxooltp in zi
g.ne plaatstot stadhouder over Frlealand erkend en in hetbe-

m aand.

zit der Oostenri
jkschgezinde stetlen gesteltlwert.
l(2). Vergeefstrachtte men hiertoe
ook de overige steden en Edelen te bewegen en zond hun afschriften van de voor-

waartlen,op wellke Hertog KARELFr.
iesland zou ontruimen. Zi
j werden voorverdicht
#ehouden en de boden door de Geldersche bevellzebbers hier en daar wrced misllan-

deld;een werd te Slooten naar sti
jlvan regten in een zak Terdronken ;een anderte
Dokkam gedwongen , het medegebragte afschrift, tlerlig blad groot, zelf op te eten.
De Landdag ging lzierop uiteen; Eoxoxo trok naar Kolland en ROGGENDORP bleef

metecn vaantlelknechten te Leeumat-den. G'
rtyzlïzlgdzz beschouwde insgeljksde mare
xan dezen afstantla1s'een listig ttitstroaiseltlerOostenri
jltschcn, cn wcrd in ditgevoe20v. len doarcen brlef van den Ilortog zelven bevestigtl. Hetzelftle verklaarde ERItELES'
S,

Slagtnl.in naam zi
jnsmeeslers,op den Landdag te Sneek (32.

was gevangen naar Sneek gevoertl cn op vi
jfhonderd goudgulden losgeld gesteld,doch ovcrleed
in den kerkcr. Zi
jne vricnden zonden boden naar Sneek, ol'zzich van dewaarlleiddaarvan te
overtuigen. Het volk van GaooTE PIER dwong ,ondcr bedreiginr van den dood , een ander gevangen lluisduîner, de kleederen van den overleden sclzout aan te trekkcn en den boden te verkla-

ren, dathi
j de schout was. De listgelukte cn men bragt))diefyfhondertgoltgulden voerdie
dode scholt-''

(1)Zieoverdatbestal
zt
lhiervoor,b1.296,,413,414;en occo sclnzExsls,191.426,427.
(2)wlstEx vax SoggeAl#//w,RoGGf
lExBoncff, nooExnoRs ofItocouExoonrr, zooa1sdienaam ltet
meestgespeldwordt,waseen Oostenri
jkschEdelman,doorhuweli
jk meteeneNederlandschedame
aan lzet rcgercnd huis verm aagschapt, en llaad tles Konings. Landb. r. MARTEXA, bl. 100.
v. Tlzzsoa, H ist.r. Friesl. St.1l. b1. 237.

(3)s.:ESIXGA,Chl-on. d. Fi-. Land.bl.304-316. v.THwnon,Hist.z
?
7.Triesl.St.1I. lal.
217- 239. s. zk
tulcss, corte cltro.
n. bl. 463. Landb.r. xlRTEx,
k,bl.98- 101. occasczRtExsls,
764
bl. 422- 429. vsno Eqlxlrs, R er. Frzà. Ilist. Lib. XLIX.. p. --775. wlxssxzrs,Chron. r.
Friesl. B.X.
IY.bl.448- 451. scHoTwwrs, Fr.#ï4f.B.XVIll. b1.589- 594. posrz
kwrs,blist.
Ge/?.Lib.XI.p.671- 677. stlcnrExuonsr,Geld.Gcdc/l.B.XI.b1.350.
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Ondertusschen laad Eozxpvb zi
jne vervallene zaken in Ooat-Frêeeland hersteld, en 1482m
et
d
15>
sloot thans den vrede
en Hertog van Brunewi
jk. Kortdaarna zond hi
jor
rro 3 v.
VAW X1EP11OLT m 0t tW00(luizenC1 man in de Om melanden , wellte op het Zand geko- W izlrm.
men , vorderde, dat men binnen zes dagen de schattingen aan den Graaf, als Stad- t
jcgj
;
houder van Koning KARI!L, z0u opbrcngen. Doch daar dit kri
jgsvolk wars was van 5 v.
alle tuclat en slechts op roof vlamde, drong vAx nlEpuoxzT niet verder op den eisch Louwmaantl.
aan , maar trok door Ilunsingo en het lF estdz-i?mtzrfïdr naar D renthe, op welken 1518

togt de landzaten, in weerwil zi
jner voorzorgen, vreesseli
jlt geteisterd werden. Er
volgden nog wel andere bcnden , doch te gering in getal, om tlen Groningschen

schutters weerstand te bieden. Zi
j voegden zicla derhalve bi
j hare makkers, die na
het uitplunderen van D rentlle, in Tmente waren getroltken. EnzAao beslool met
dat volk , na het einde des bestands, in Friesland te vallen , om er den Hertog van

(ielrete bestri
jden;maar de verlenging daarvan totin Lentemaand vanhetaanstaande
jaar,verjdelde ditvoornemen (1). ln tlien tusschenti
jd voorzag deHertog van Gelre
zt
jne manschappen in Frzesland zoo slechtmet geld, datzj dageli
jksverliepen. En
toen zi
jn bevelhebber in Dokkum de stad Gronzngen telkens om onderstand lastig
viel, baarde ditaldaar zooveelmisnoegen onder de gemeente, datzi
j onstuimig begeerde, het vertlrag met vAx olzzx gesloten, door den Hertog zelven bi
j briefen
zegel bekrachtigd te zien; hetgeen geschiedde en de rustherslelde (2). Die rust
was bewesten de Ztdlêlzl:z-.
v, ontlanks de bestandsverlenging, nog ver te zoeken. Ge-

durig ontstonden er hevige bntsingen tusschen de Oostenri
jksche en Geltlersche bezettingen. RoooExnohp llield op hoog bevel, zi
jk in toom ,
jn volk zooveel mogelt
maar konde naauweli
jks ltet Wzrîd;,Leeuwarderadeel,Franekeradeel,Jl:r?clt/z/zzltzdeet en Baraderadeet tegen de Gelderschen beschermen , die D okkum , Sneek en

Bolsmard met de gansche streek naar Stavoren in bezithadden, terwi
jl oRoorz
plzit alles wegroofde, vat hem op de Zttzderzee ontmoetle. Xitldelerwi
jl werd
xxAar
rEx vAw RossEx tot Stadhouder van Frg-eeland benoemd, en door >rltx>zI,zxs
op een landdag te Sneek in die hoedanigheid den Slaten voorgesteld. Xen drong

hier tevens van de zl
qde der Gelderschen ernstig aan, om de Oostenri
jkschen 11v.
uit het Wz!J#z, welk het grootste deel der gemeene inkomsten opleverde

,

Oogstte m
aand.

verjagen, de tollen, even a1s in Holland en om den Frieschen handelniet derwaarts te verplaatsen , af te schaflkn, en derhalve andere middelen te beranaen ,

(1)ZiedeSchrijvers,hicrvoorL1.415 (1)aangehaald.
(2)'sHertogsbriefwordtgevonden in hetLandb.w.MARTENA,bl.102(p.),sclloTa
ïyrs,.
5'rï:?:c9l
en Documenten,b1.96,en islloofdzalk
-cli
jk van dcnzellzen inhoud,a1sdegesloteneovcreenkomst
xf
lt
sr driejaren.
11 DEEL. 3 STUK,
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1482- om in dc staatsuitgaven te voorzien. llet eerste voorstel werd a1sstri
jdig met het
1528 b
estand verworpen, maar het tweede ingewilligd. , en den Hertog A'an Gelt-e de
helft der schatting, voorl
zeen den Saksers opgebragt, toegestaan ontler voorwaarde,

dat hi
j deFriezen naarvermogen beschermen, hen nietzonder l
aun wilbuitenlanzs
dagvaarden ofontbieden, het regtongeltrenkthantlhaven en de di
jlten en watcrwerken in behoorli
jken staathouden zou. Voortsmoestl
ai
j een uitstek-end man totalgem een Stcdehouder over de Friesche lantlen tusschen de Zttiderzee en den D ollart,

benevenseen Kanselier aanstellen, bi
j wien de landzalen zesmarlnen,twee uitOpz.fergo, lwee uit JFeetergo en even zooveel uit Zevenwolden , als Raden en Regters

zoudenvoegen;hi
jnoch zi
jnVertegenwoordigerzoutlen steden,sloten ofvestingen aan
eenig persoon mogen vertrollwen buiten toestemming der zes Raadsletlen of der ge-

meente; den kri
jg om Frieeland z0u hi
j op eigen kosten voeren, maar wanneer
Gelre beoorloogtl werd , Avetlerkeerig door de Friezen ondersteund wortlen , wier voor-

regten envri
jheden hi
jverminderen noch besnoei
jen mogt; eenenOostenri
jkscllgezinde
zou hi
j in genade mogen aannemen, veel min eenig ambt opdragen , zonder
oedkeuring der zes Raadsleden of der g'
emeente; ook niet de eene of andere Frie-

sche statl voorregten vergunnen in stri
jd met het algemeene belang, of het land
eigcnt
luukeli
jlt nieuwe laslen opleggen. EltKELzas verlrok met deze voorwaartlen,
tloor hem hieren daarveranderd ofgewi
jzigd, naar Gelre. Derwaartszonlen z&xKz
oouw sla , Avus ZAARX,
A , zcw zvw sxx , slltxE oxLAxz
t cn andere Edelen van hunnen
radc ecnen afgevaardigde met ondersclaeidene bedingen , velke op den landdag wel

voorgesteld,doch nietaangenomcn waren. Ilierin eischten zi
j onderandcrenhetslechten der versterltingen van D okkum ,Slooten en de Z:?zlzner , alzoo,naar hun zeggen , de llertig zulks voorlang belooftl had , en A'erzekertlen , dat dithem noch den

staat eenig nadeel zou berokkcnen. Dit onverwacht en zeker onti
jtlig verzoeltwerd
schamper afgewezen , lzetgeen hen in hevigen toorn ont>-onkte en aanspoortle, zich

allengsaan 'sHertogs gehoorzaamlaeid te onltrekken (1).
12v. Voor dezen Vorst opende hetoverli
jden van Keizer MAXIMILIAAX een gunstig uitLO
uwz
i
gt
,
maand
Immers was hi
j nu van eenen magtigen tegenstanderbevri
jd,op wicnszetel
1519 daarenboven welligt de Koning van Frankrl
jk, zi
jn beschermer, kontle geplaatst
worden. Kort daarna vierde hi
j zi
jn huweli
jksfeest, op welk destad Gronlngen en
de Omm elanden genoodigd waren, wier gezanten, de Kerkheer Avzxzlzzx rrtEoEllzxs,

(1)v.TIABOR, Ilist.#7.rrie&l.St.ll.bl.242. occasczRtExsls, b1. 429 433. rBBoEhlxlrs,
Iler. Frïd. H ist. Lib. L. p.775 782. wxxslxlvs, Chron.r.ïzriesl. B.XlV.b1.451 453.
scuorwlvs, +1.. N fdf. B. X VIll. bl. 594 599. poxrAwrs, Ilist.Gelr. Lib.XI. p.677 679,
stlcuTssuonsr, Geld. Gedc/l.B.XI.bI.351,352. llicrvoor,bl.414.
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(le Burgemeesters KOENDERSen SCHAFFER Pn doridmeestcrvAN LENIEPybi
jdiegele-14
18
528
genheid eene prachtten toon spreitlden en zulke ri
jke geschenkcn metzich bragten ,
tlat men er teregt op smaalde (1). Hctbli
jlktniet,tlat op ditfeestafgevaardigden
llit Friesland gekomen zi
jn; veeleerschi
jnt, datde goclle vcrstandhouding tusschen
de Geldersche Friezen en Hertog KAREL veriaauwd was. Althans weinig dagen na 244'
.

de terugltomstder Groninger afgevaardigden, werd te Sneek cen landdag gehouden ,dkperjo
mk.op welken men de Geltlersche Raden over de bevxestigîng dcr voorwaarden, die ERKz- 1519
x-sys onlangs lzatl metlegenomen ,aansprak. En toen hierop werd geantwoord, dat de
Ilertog daaraan zou voldocn, indien men hem voor Erfheer erkende en tot on.

derhnuding van zi
*
jnen staat, eene zelfde jaarli
#
jksche som toelegde als de Saksische
Vorsten gcnoten hadden, verwekte dit bi
j velen grootmisnoegen cn l'erbazing. Inzantlerheid gaven ZAXKE nouAvxx, SIKKE norw Es OALAMA , zuw Juw sxA en JAwKE
ozwExA, die hunnen landgenooten hetGeldersche bondgenootschap hct eerst aange-

prezen laadt
len, hunne verwondering overdezen eisch te kenncn, welken zi
j alsgeheel in slrjtl met 'sllertogsbeloften beschouwden. ))Ht
j immershad op zich genomen, Frl-ealand van de $Saksische en Oostenri
jksche hcerschappi
j te verlossen, de
aloude vri
jheid te herstellen en nimmer te vorderen, wat de Saksers afgedwongen
hadden, dewi
jl hct volk antlersslechts de eeneslaverni
j l'oor de andere zou verwîsselen. Hi
j wasderhalve verpligtzi
jne belofte na te komcn ,en alstlan zouden zi
jhena
wel niet als Erfheer, maar als Heer en Beschermer erkennen-'' Het onderling wan-

trouwen echter en hetvermoeden, datde Kanselierzi
jnen Xeester zulke aynstooteli
jke voorwaarden inblies,veroorzaakte datde bi
jeenkomst vruchteloosaiiep. De vier
genoemde Heerschappen , beducht voor de bedoelingen der Gelderschen en tle dub-

belzinnige houding van vele Friesche Elelen , begaven zich naar Groningen en van
daar door Overv-'
Z'e:J n'aar Utrecltt, ginds en eltlers als ballingen rondzwervende.

Hunne vreeswas nietongegrontl. Schroomeli
jk werden de belangen des lands door
de Gelderschen cn de Friesche Edelen, die om hunne gunst bedelden , verwaar-

loosd; beider gierigheid en schraapzuchtltenden geene grenzen; zi
j verrt
jkten ziclz
ten koste van regt en billi
jkheid en pleegden den onbeschoftstcn moedwil, die
eckter niet altjd ongestraft bleef.' Ontlanks den wapenstilstand, beproefden de
Gelderschen een aanslag op Steenwl
jk die mislukte, waarop zi
j naar de Lemmer
troklken en toebereidselen maakten r om tusschen Harlzngen en Franeker een

bloklzuis op te werpen. I'
Iet ontbralt den Oostenri
jkschen aan geld en s'olk;
van daar, dat zi
j z0o Turig wenschten naar eene bcpaalde verlenging van het
(1)Zielliervoor,b1.415,416 en dealdaaraangehaaldeschri
jvers.
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1482- bestand, waartoe de Hertog van Gelre niet besluiten wilde, zoo lang men hem
1528

niet het Wïl#ren zekere grieteni
jen in Friesland had afgestaan. Daar hi
j Ilolland
bedreigde, wertl de Stadhouder RoooEyooltp met een gedeelle der kri
jgsmagt door
de Landvoogdes dcrwaarts geroepen, en zi
jn broeder, den onderbevelhebber woLrGANG VAN ROGGENDORP, ondertusschen het bewind van zaken in Frieelabîd toevertrouwd. Kort daarna werd de Geldersche Stadhouder MAARTZN va
kx ROSSEM ,

wien de Friesche scl
ari
jvers als een goed en opregt man afschilderen, van zi
jne
betrekking ontslagen, ongetwi
jfeltl om zi
jnen Xeester in den kri
jg aan gene
zi
jde desRl
jns te pndersteunen, en verliet Friesland, toen zi
jn opvolger cnItI&TOFFEL, Graaf van M eare, wiens last zicll ook over Groningen en tle Omm elanden uitstrekte ,
Sneek gekomen was. Gaoo'
rE PIER werd om dezelfde
t1PaS'''- den m

1519 re
et zl
jne vloot naar Gelre ontboden, en had deel in den vruchteloozen
aanslag op E mmerzk. Van dezen togt teruggekeerd, onttrok hi
j zich geheel
aan het kri
jgsgewocl, overtuigd, dat de Gelderschen in Frzealand meer hun
cigen voordeeldan 'svolks vri
jheid ofwelvaartbeoogden,-en eindigde zi
jne dagen
in stille afzondering te Sneek op den achttienden van@'W i
jnmaand vi
jftienhonderd
1520 twintig. Hi
j was een man van eene ri
jzige, krachtige gestalte, norscl
a, en in
toorn ontstoken schrikwekkend van uitzigl, grof van taal en van onbesclaaafde zeden.

n-arsvan vlei
jeri
j en rondborstig van aard, verborg l
ai
j nimmer zl
jne ware gevoelens.
Hi
j kende eigenbaat noch belangzucht, en had alleen uitliefde voor de vrjheid des
lands de wapenen tegen hare verdrukkers opgevat. Xoed en onverschrokkenheid ,

die aan vermetelheid grensde,waren deugden,welkehi
jdooronbeperktewraakzucht,
en eene onverbiddelt
jke wreedheid tegen de vi
janden bezoedelde, hetgeen zi
jn naam
alom geduchten ontzaggeli
jk maakte (1). De lust voor zeerooveri
j door hem opgewekt,bleef nog voortduren , en de landzaten stonden steeds ten doel aan de plunderzuchtder stroopendeGelllersche benden. Xet de wapenen zelve werd, doorgedu-

rige verlenging van hetbestand bl
j weken en dagen,nietsuitgerigt (2). Inmiddels
Poogde Koning KAREL door zachtmoedigheid de Geldersche Friezen voor zich te win-

(1)Verg.Liervoor,L1.413.
(2)correspond.dexwaorzalTEd'Autriche,T.lI.p.143,147,175-226. v.TIIABOR, eùf.
z,. rriesl. St. 11. b1. 239- 263. s. BENINGA, Chron. #- Fr.Imnd. b1. 3i0. occo scAntEwszs,
bl. 433- 436. rnno Exxlus, R er.Fris. ffzàl,Lib.L. p.782 785. wlwsEnlrs, 6'/lroê'. r.Friesl.
B. XlV. bl. 453- 455. scuorzsts, Fr. Ilist. B. XVIlI. bl.599- 602,608,609. poxTzwus,
Ilist.Gelr.Lib.XI.p.681,682,685,688,697. stlcllTExlloRsT, Geld.Gcdc/l.B.XI.b1.354;
355,357,363. Cltarterb.v.Frïed/.D.II.bl.404. l'
liervoor,b1-416 419.
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nen en gaf den Heeren vax ItoqoExnoRp 4'Olmagt, allen in genade aan te nem en ,14821528

welke onderzi
jne gehoorzaamheid wilden wederkeeren (1).
De Graaf van Meurs voerdemetvaste handdeteugelsvan hetbewind. Bi
jzonder
hield hi
j een waakzaam oog op de Oostenri
jltschen, wier aanslag op bokkum lllet
negenhonderd man uit Leeumarden , door eene toevallige omstandigheid was veri
j- L1e8ntve.
deld (2).Zi
jnkapellaan,van verraad tegen Sneek beschuldïgd,liethi
j in denkerkermaand.
.20
werpen , en kort daarna eenen soldaat, om dezelfde reden , vierendeelen. Eenige 15
lieden jVan deelgenootschap hieraan betigt, namen de Ylugt. Hetvolk hieldechterallen 23 v-

W (n-

V00rOnschtlldig(3).DeOYermoed derGelderschen werd hoe langerzoo ondrageli
jker,maand.
terwi
jl de Oostenrl
jksche Friezen van Koning KAREL,thanstot Keizer gekroond,voor
hetoogenblik weinig troostolltvingen. Ht
j beloofde hun ,na den aioop van den aanstaanden Ri
jksdag le W orm& de Friesche,zalken meternstter hand tenemen, maar
vermaande hen , intusschen den tegenwoordigen toestand metgeduld te dragen. 0p
dien RJ
i'ksdag werden Dr. KEMPO MARTEXA en sxzBRAxn sooRnA gezonden met last,Louw-

maand.

bi
jdenKeizerop hetverdri
jven der Gelderschen uitFrzeslandaantedringen,daarna 1521
in dat gewest eene goede regtspleging in te voeren, en er niemand eenig A'oorregt

te verleenen tot nadeelvan hetalgemeen, De geesteli
jkheid verzochttevensde behar
er
vestiging
regten en vri
jheden, gelt
jk FtoRls van Egmond bj de inhuldiging
beloofd had (1). XaarKAREL, in groote en veelvuldigezaken gewikkeld, hield de

24v.
gezanten op , en verlengde inmitldels het bestand met den Hertog van Gelre. Eeni- Le
nte-

en ti
jd later stelde hi
j, in plaats van wlLLEx vAx ltoooElooltp, GxoaoE scllElK ,maand.
Vri
jheervan Tautenhttrg ,totStadhoudervan Frzeeland aan (5).
De wakkere Graaf 4'an M eure liet ondertusschen geene gelegenheid voorbi
jgaan,
om de belangen zi
jns Xeesters te bevorderen. Eerlang kwam hi
j te Gronzngen en
ontbood er de Ommelanders, om den eetl aan dellHertog van Gelre af te leggen.

zi
jweigerden ditaanvankell
jk,doch besloten hierloe eindeli
jk,na velebijeenkomsten,
op aandringen Tan Gronlnge'
n. De Geesteli
jken,de Edelen en deEigenerfden deden
elk afzontlerljk dien eed, wellte slechts zoo lang verbindend zou zi
jn, )a1s deBl
1o2eiv
.
m.
(1)Charterboek r.Eriesl.D.ll.b1.403. De brief is van den 27 v.Hooimaand 1570. Zie
ook b1. 427.

(2)v.TgwBon,Ilist.r.k-riesl.St.1l.bl.249,250(3)&e
.Tszsolt,Sz
-4f.p.yklksl.St.lI.bl.253-255.Vcrg.scqoTzxrs,Fr.Sïaf.B.XVl1l,b1.601.
(4)Landboek van MART>:NA,b1.112.
(5)Landboek ran MAITEXA,bl.113. occo scAatEssls,b1.436,437. rsco Ehlxlrs,Iler.Fris.
H'
ist.lzib. L.p. 785. wlxs:xlrs, Cltron. z
o. F'l'
I'esl. B. XV. b1. 457 458. scuoTàwcs) Fr. #v':l,
B.XYIII.bl.602.
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1482- Hertog Heer over Gronlngen en in staatwas, hen te verdetligen.'' 'sHertogsinkomcn
1528 werd op zevenlluizend goudgultlens bepaald , hetwellt lai
. echter J.aarjkJ.jks oudel.(Ie
l
Groninger Grooten a1s w xxuxzzx vaEnsRlxs, de gcslachten van HORE>KEN , KolsnzRs ,
en andere mannen van invloed, om hen te meer aan zich te bintlcn, weder liet uit-

tleelen (19. Groot inderdaad was hetgezag dier lleeren. Hetvorige'
Jaar, ondcr
anderen, hadtlen zi
j het bestuur over de kerlten van Zagdllorn cn Wzerttm aan dc
abdi
jvan Jdttard, totstrafwooreen aldaar gepleegd gruwelstuk, ontnomen en aan
hetgeslachtder oAlcltlxox's toegekend (29.
De geschillen in het B ovenatleltt badden inmiddels de stad Zmol (lnderde m agt
desHertogs van Gelre gebragt. Erisreeds kortell
jl
taangetoond, welke rampen de

krt
jg, daardoor met den Bisscl
aop van Utrecht ontslaan, ook Frlesland berolkkende (3). Schepen uitFrze&land ontboden, moesten den Gelderschcn in laetversterken van Genem uzden ondersteunen ; en Gronhtgen met de Omm elanden drieduizend Rijnsche goudguldensaan oorlogslastcn opbrengcn. De Graafvan M e.urabrandde

voor Steenmi
*jk een paarmolengaf, uit wraak op debezetting, welke gedurig op
Frieschen botlem stroopte. W II-I,E5I vAw xot4tiEwlloxtp, thans opperbevelhebberder

bisschoppeli
jke krl
jgsmagt, en wlKoLAAsvAx wlx-oEasnosp,een bekwaam veldoverste,
legerden zich hierop in deK ulnder ,om t!ebewegingen der Gelderschengade teslaan ;

en op lastvan scllExK voegde nouwz BURMAXIA zich met vier- of vi
jfhonderd man
bi
j hen. VAx Mzvnsgelastte straksde wecrbare mannen uitDonzauler.
vtal,Lemnter
Phjfga en.Scltoterland naarde Lemmerop te rukken,om tle vi
janden te keeren,
doclzzi
jwerden meteenig verliesaan volk teruggedreven,deLemmer geheelenOoaterzee getlcelteli
jk verbrandende, opdat de Oostenri
jkschen zich er niet in zouden vcstigen. RoGoExnoRp toog hierop naar Holland , maar w xl,nEasnoltp m et het

kri
jgsvollt brantlschattende en vernielende door Frg-etland tot aan Gerkeekloo.
vter.
VAy MEURS met vi
jflaonderd man belette hem echterdeE eover te trekken. Natlat
beide eenige dagen werkeloos legenover elkander hadden gestaan , troklten de Gelder:é
;j.* schcn afnaar Sneek , de Oostenri
-j
kschen naarBergttm en voortslangsLeettvarden

J#*1
'làtt?r1.1.
4.

in JFestergo,waar zi
j zich te Arum nedersloegen,hetland totaan Sneek en Bol&Om dien li
jtl
lkwamendeFrieschegezanten op denRi
jltsdag van Wormsterug met'sKeizers schrifteli
jlteverzekering,dathi
j,nu de Fransche oorlog gelukkig was afgeloopen,mcternst

1521 ward , op welke steden zi
j heto0g gevcstigd hadden,brandschattende.

(1)s.IlEslxo.
à.,Chron.d.Fk.Land.bl327-329. occosclRtExsls,bl.437.
(2)s.BEIINOA,CItron.d.Fr.Land.b1.321 324. v. zuznoa, Ilist. r. Triesl. St. lI. b1.
256- 259.

(3)Hiervoor,bl.333-338.
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bedacht was, de Gelderscllen uitFriealand te verdrijven cn aan de osrerige wen-14821528

schen derlandzatcn tevoldeen (1).

Onderttlsschen werd lForkum door den Graaf van Aleura bezet uit vrees Toor 1522
'sBisscl
aops benden , welke Hennaarderadeel en Baraderadeel gedwongen hatlden ,
den Keizer te laulcligen en hem de schatting op te brengen, welke de SaksischeVor-

sten genoten hadden en de Gelderschen insgeli
jks bleven vorderen. De huislieden
in lfonneradeelen kyù-mbl-ztaeradeel, welke den eed weigerden,zagen zich genoodzaakt met hunne kostbttarsle have in de stetlen of kerken te vlugten , in wel-

ke laatsten zi
j evenwelniet veilig waren. Eindeli
jk braken 'tle Bisscheppeli
jlten van L1ouw
3v.
-

Arum op en trokken over M arièw
ngaarde door Fredewolde en D rentlte naar demaand.

Kuznder, om van Rooossoonp l
aet achterstallig kri
jgsloen te ontvangen. Hierin
teleurgesteld, staken zi
jde plaatsin brand en rukten, alom geltlafpersende, door
Drentlte,Gooregt en het Oldamht naar Jppingadant, hetwelk zi
j nietvöörhet
einde van Sprok-kelmaand verlieten (2). Inmit
ldels was vrzxzoERsooRp, door zi
jne
soldaten bescl
aultligd,dat hi
j den Frieschen buit zich toeëigende en hun loon stal,
aan de handen derm uitelingen ontsnapt, welke daarop door beleid van xoooEsnoa,
dcels'afgetlankt werden , deels uit vrees de vlugt kozen. Dit mcedigde vAx MEras

te meer aan, cm t1e Oostenri
jkschgezinde grieteni
jen in Oostergo en R'restergo,
met hoop op een gewcnschten uitslag te verbieden, den Oostenrijkers schatting
op te brengen , of met hen en hunne vrienden de Leeuwartlers eenig verkeer 28x.
te onderhout
len. Hi
J' gelastte hun tevens, hem de bewuste schatting uit te ltee- LORW-

Daaan(
j.

rcn, ontler bedreiging van A'uuren zwaard wanneer zi
j weigerden. Het teeken tot
openbareh krj
ig was hierdoor gegeven. SCIIEIK tastle metde bezetting en burgers
van Leeumarden en Franeker een vaandel Gelt
lerschen onder norw E BrRMAXZA te
Zaurltttizen aan , helwelk deels verslagen , deels gevangen genomen werd.BURXAwIA J v.
Sprok-*
zwaar gelkwetst, was onder de weinigen, wellte ontkwamen. ScuEwx zelfwas door kelm .

tlcn arm geschoten en veel van zi
jn volk gewond. Eenige dagen daarna zond hj 21v.
dezelfde benden naar W orht'm , welke de verlaten stad innamen en er eenige sclae- Sp
k rokejm.
pen verbrandden , doch op het aanruklten der Gelderschen uitSneek en Bolamard

terugtroltken. Dc wreede gestrcngheid desGras'en van M eure en de onverzadeljke
(1)s.BEylxow,'Cltron.d.Fr.Land. bl.329-335. v.TnlBoa, Ilist.r.Trçesl. St.111.b1.
268- 275. Landbz r. MIRTEXA, bl. 113- 115. occo sclutEssls, bl. 437, 438. r:Bo Exxlrs,
Rer. Fris. H ist. Lib.LI. p.793- 797. wlxsExlrs, Chron. r. kh-iesl. B.XV. b1.458,459.
scsoTlwcs, Fr. llist. B. X.vIlI. bl. 602- 604. l'oxTAwlls, Ilist. Gelr. Lib.XI. p.691- 697.
stlcurEluoRs'
r, Geld. Gesch.B.XI.1nl.362.

(2)Zie hiervoor,1)1.335.
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1482- schraapzuclztzl
jnerbevell
aebbers,vervreemdtlen hoelangerzoo meer tle gemoederenvan
1528 d
e Gelderschen. Door het verbod op lt
jfstraffe van metFraneker, Leeuwarden en
Harlingen hantlel te dri
jven, zoowelalsdoorden moedwildersolt
laten, en eenen
langen, harc
len winter heerschte er groot gebrek op het platte land. De huislieden ,
welke hun graan in Sneek ,Bolemard en Slooten geborgen hadden , mogten hetniet

wederuitvoeren,en daarhethun o0k nietveroorloofd was,Zch uitdeOostenri
jkschgezinde steden van levensmiddelen te voorzien, zagen zi
j zich aan den hongerpri
js
gegeven. s'
Y'
ie van hen 'sGraven verbod had overtreden , werd opgeligt en te Sneek

in de gevangenis geworpen. Totwanhoop gedreven, wreelkten zl
j zich nietalleen op
deGelderschen , maaro0k menig Sneeker burger,die zich buiten de m uren vertoonde,
werd doo:lgeslagen. Handelen nering stonden stil, zoodatspoedig armoede en gebrek
zich onder de geringere volb klasse in de stad openbaarde. Hem die klaagde,dreigde
men naar den Hertog van Gelre op te zenden ; en om tle gemeente in toom te houden , traclatte vA> xzcas, die zich meest te Slooten ophield, in hetgeheim eenig

lkri
jgsvolk binnen te brengen en er een blokhuisop te werpen, hetgeen echter door
de svaakzaamheid der burgersmislukte. Evenmin slaagde zi
jne poging,om terbereilking van dat doeljhet geschutuit destad,voorSteenlrù'k te voeren. De stedeli
jke
regering vond lzetongeraden zich daarvan te ontdoen,terwi
jlmen zelfvan allezi
jden
tloorvi
janden omringd was. Een derde middel,om doorhetaanbicden van een goetl
handgeld de behoeftigste en stoutste burgers in 'sHertogs dienst en daardoor uit de

stad te lokken, ten einde te vri
jerover de andere te gebietlen, verwekte zelfseen
opstand onder de gemeente, welke de Stadhouder scuEwK , op aanzoek der Oosten-

rjkschgezindeinwoners,doorhettoezenden van eenigen geldeli
jken onderstand grootendeels voor zich gewonnen had. Zi
j zette den ouden meestal Gelderschgezinden
: v. Raadaf,steldeeennieuwen aan , enverdreef allen, dievan Gelreloon trokken ofweigerll1
lo
ei2
m.den der stad trouw te zweren. vAx xsvas zelf kwam in Sneek , om de oorzaak van
52
den opstand uit te vorschen en 'svolks grieven uit den weg le ruimen. Maar de
eischen waren zoo buitensporig,dathj geen raad ziende,die te bevredigen, cn op
eigen veiligheid bedacht, na twee dagen vermomd vlugtte. Te vergeefs zetten hem

de Sneekersachterna;hi
j geraalkte binnenTolsward alwaar hem deKanselier HI/BEIIT
en zi
jne overige dienaars, in het geheim uitSneek ontsnapt, in ltorten ti
jd volgden.
/

Er heerschte intusschen groote tweedragt onder de burgers, van welke vele Gelre
ztlv. waren toegedaan. VAw MEuas beproefde derhalve nogmaals de stad aan zich te on-

Bloeim.derwerpen,en zond een zi
jner ontlerbevelhebbersderwaarts,wiens pogingen ,om de
schamele gemeente door geldaanbiedingen te winnen , een geweldigen opstand ver-

wekten, in welken hi
j zelf metzi
jne gezellen gevat en in den kerlter geworpen
werd, waaruit zi
j echter den volgenden dag ontltwamen. Hunne deelgenooten onder
de burgers werden gebannen. Daar zi
j uitgestrooid hatlden, datslKKz LlarcKrAla,
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uelke m et eenige andere Etlelen , toen de Geltlerschen op Sneek aanrukten, naar1482Leeatravd
1528

en was gevlugt,hetplan had gevormd,om de stad,waar zi
jnenvoorvaderen zoo vele jaren hetbestuur van zalken wastoevertrouwd geweest, te verrassen en
t1e Gelt
lerscl
lgczintle burgers te s'ermoortlen, l
kwam deze,na verzochtvrijgeleide, te
Sneek, om zicll van die blaam te zuiveren. Hi
jA'erdedigde zich derwi
jze, dat lli
jBl
2oei
7vl.
'
n.
met ecnparige toestemming der burgerg zich weder in de statlvestigde, waartoe 1522
zi
jne belofte, tlen burgers alle achterstallige pachten, welke lli
j in zeven jaren niet
gebeurd llad,lkwi
jtte schelden en honderd schamele ingezetenenteontlerhouden,niet
weinig zal hebben bi
jgedragen. Vax MEuhs spaarde A'ermaningen noch .bedreigingen ,
om de burgers tot trouw en gehoorzaam heid terug te brengen, en noodigde hen
op den aanstaanden lantldag te B oleward. Na hevige woordensAisselingen wertlen ein-

tleli
jltden Sneelkers aannemeljke yoorwaartlen van Tcrdrag en verzoeningaangeboden,
maardoorhen verworpen,dewi
jlzi
j de Gelderschen wantrouwden (1). Deze belang-Z2
v.
fllfherrl
jlke omkeer van zaken in Stteek had weldra hetgeheele verliess'an Frieeland szoormaand.
H ertog KAIAEL ten gevolge.

Om dien ti
jtl leetl scuElx. yoor Genemttzdelt een gevoelig &-erlies (2). Hi
j
Onlkwam te naauwernootl

Raseelt en stak voorts over naar E '
nà/lzzdz6zp,

om de bedoelingen der Landvoogdes tegen de Gelderschen te ondersteunen. Zi
j
had, naar llet schi
jnt, op aansporing s'
an JA/KE novAvsxx en zi
jne lotgenooten,die
nu door den Keizer in gcnatle waren opgenomen , het plan gevormd, Stavoreltin te
nemen cn te versterlten, o!u daartloor eene geschikte haven voor het aanvoeren van

kl'
i
jgsbentlen en een meer vasten l'oetin Frg-e&land te verkri
jgen, Onder hetbevel
van scllElK landden de Friesche Edelen met eenig s'olk uit Iïkst-Frze&land

bi
j Ih-ndeloopen en A'errasten, door verstandhouding met een der Burgemeesters,
dc stad Staroren,wellke straksin staatvan verdediging gesteld en metnog vi
jfhonderd man , uit Klaarkamp ontboden, bezet werd. De Graaf van Aleur& bragt ter- 12 v.
.
stnnd uit D renthe, Gronzngen en de Om melanden vi
zomerlftienhonderd man te bokkum 1
saand.

bi
jeen. Over fflaarkamp , zvzzz-ïè'
zwt7crd:en ltet Wï/dfrukten zi
j,doorde lafhartigheid van TJx.
&Ro BCRMAXIA , die hen met twee vaandelen vollts moesttegenl
aeuden

maarontweek,tot bi
j Harllngen en Franeker plunderende en brandschattende voort

(1)v.TIIZBOR,llist.r.l'riesl.St.111.b1.275 318. Landb.r.MAIITENA,b1.116,117.
scxnsExsls, bl- 439 447. rnno Exxlrs, Iler. f.rcd. Ilist. Lib. Ll. p. 797 803. M'
IxsExlrs,
Chron.zn.k'
riesl.B.X 7.b1.460 464. sclo'
rwsrs,Fr.# od/. B.X V1ll. L1.604- 608. p05TAlns,H ist. Gelr. Lib. XI. p.700 ,701. sla
lt:uTlrslonsT, Gel(1. Gesch. B. XI.1)1.365, 366.
.

(2)Zielliervoor,1.
)1.336.
11 DEEt. 3 Srrlk.
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1482- en keertlen onverlet met den buitin Dokkum terug. VAx MErRs dwong de ingeze1528
tenen van Leeawarderadeel, Jf
'enaldam adeel,Franekeradeel cn Barradeel uit elk
dorp twee afgevaardigtlen te zenden , om den llertog van Gelre te hultligen en teveus

onmidtlelli
jltvierjaren schatting op tebrengen. Toen trolkhi
j over Bergutn tloort1e
Zeoenîrolden langs Slooten in Gaa&terland, maar hct niet wagende Stavoren, waar

scllzxK zich belond,aan te lastcn,sloeg I'
li
j zich voorecrstnederinFfrorkttln.Terwi
jl
7
v
.
hi
j
h
i
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r
l
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1522 welbeladene koornsclaepen uit de Oostzee binnen Al'
ah-kuw op. s: gyaaf vertleelde
den buit, maar ))alsoe, dat hy seluen dat beste tleelcreeclz,'' trok tocn naar de

Lemmer en bouwde er met afgetlwongen hulp derGelderschgezintle grieteni
jen,ccn
sterk blokhuistegen (1e invallen uithetStzeht. Daarop zond hi
j driehonderd zeeroovers naar Wirdum en Goutum , welke den dorpelingen eene achterstallige brand-

schade van aclatlzontlerd gulden afgersten (1).
SCIIEwK hatl inmiddels na het versterken van Stavoren , eenen landdag te

zzv. Harlzngen bi
jecngeroepen. Onder andcrcn werd hier 'sKeizers verzoening of
110Oim.overeenkomst door ZAwKE novwxx en de zi
jnen tcrtafel gebragt. De hoofdpunten
waren 1o.vergiFenis en kwi
jtschelding van verletlene misdri
jvcn aan allen,die zicll
g
e
ho
or
z
aa
mhe
i
d
onder de
van den Keizer wilden begeven ,en datzi
jin dezelfde gunsten,voorregten en vri
jheden zoudcn deelen, alsdiegenen genoten ofnog verkri
jgen
zouden ,welke hem thans reeds als Heer erltcnden. 2O. Frzealand van Staooren l0t

aan Gerkeabrugge zou,behalve de inkomsten van hetBildt,d'
ie 'sjaarsop zestienduizend goudgulden gesclaat waren, en van eenige antlere lteizerli
jke regten en domeinen,den Keizer en zi
jnen erfgenamen na hem veertienduizendgoudguldenjaarli
jlts
opbrengcn, maar daartegen van alle andere lasten , onder welken naam o0k , be-

v z0u 'sjaars
vri
jfl bli
jven. Gronlngerland van Gerkesbrttgge tot aan de E dpl.
achtduizend goudgult
len , zo0 als nu de Hertog van Gelre cn vroeger de Graaf van

Ooat-Frieeland genoot, bi
jtlragen. Velen en wel van de voornaamste-lleerschappen
smaakten deze voorwaarden niet; eensdeels omdat zi
j streden tegen die, welke men
vroegcr met Froztxs van Egmond had aangegaan; anderdeels uit ni
jd en haatop
JAXKZ nocwxx en zi
jne medgczellen,die cerstvan de Saltserswarenafgevallen,toen
de Gelderschen in hetland hadden gebragt, en nu , na de goederen van vele andersgezinde Edelen geroofd ofvernieltl te hebben , een weerzin tegen dc Gelderschen op-

(1)v.THABOR,Ilist.r.Frïcdl.St.111.b1.318 323. Landb.w.MARTENA,bl.117.s.Ilzslxcw,
chron. d. Fr. Land. b1. 344- 349. occo scwltl-Exsls, b1. 447 449. rsBo Exxlrs, R er. Fria.
H ist.Lib.LI.p.804,805. wlxsEAllvs, CItron.#J. Pb'iesl.B.XY.bl.464. scfloTzwcs,Fr.A z-df.
B. X Vll1. bl,610,611. poxrzwvs, Ilist. Gc/r. luib.XI.p. 701,702.
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g0Y3tPD Zicll m0tflon V0iZ0r V0rZO0nt1 hatlden. Zulke weifelentle lietlen waren niet14821528
te vertrouwen , en vAx Rooosxboap verklaarde met ronde woorden, )tlat men t1e

diensten van verradcrsnietbehoefde, zoo lang er nog eerli
jlte mannen in den lande
Avaren.'' Xen beslootwe1 eenige afgevaardigden naar de Landvoogdes MARGARETHA te

zenden, maar dewi
jl men hetover tle keuze der pcrsonen nieteenslkonde Wortlen,
bleef t1e zaak steken. JAXKE novw xx en zcw zcwsxA togen nu op eigen raad en

kosten naarhetHofvan Bru&eel,waarzj den staatdeslandsin geschriftevooroogen
steltlen en de midtlelen aangaven , om geheel Frl-ealand onder het gezag dcs Keizers

te brengen. Doch de Landvoogdes was in te vele en andere moei
jeli
jlkheden gewikkeld, om terstond hierover een bepaald besluit

nemen ; het voorstel ook vontl

tegenkanting bi
j eenige Grooten desHofs(1).
0m te verhoeden,dat Sneek geheel t0t de Oostenri
jksche zi
jde overging ,trachtte
vAx MEras die stad te verrassen , hetgeen door de waakzaamheid der burgersm islukte. 1141:t.
Oogstlntusschen roofden de Geldersche knechten uit wanbetaling zoowelop vrienden a1slnannd
xi
landen , en Slooten , lForkum , D okkum en het blokhuis in de Zeznzner waren 1522
J
de nesten,waarzi
j hunne prooibergden. l'Ian YO0fZ01T1011, DOUW E S5FALTA'S htlis te
kFietrert te versterlten , om het verlteer tusschen Leeumarden ,Franeker ,Ilarll-ngen
en Sneek te stremmen , wertl door de Oostenri
-j
ltschen verlzinderd,welke die stins

storlnenderhand innamen en tle bezetting oyert1e lkling jaagden. Door tlitalles leden
bovenal (
1e Groningers, welke in deze streken aanzienli
jlken hantlel dreven. Daarenboven had t1e Drostvan Koeverden den Drenthenaren allen omgang methcn verboden.
Op hun aanzoek en door hen ondersteund, bemagtigde Herlog KAREL weldra deze

sterkte,hetgeen aan debisschoppeli
jke regering overDremtheeen eindemaakte (2).
Minder begunstigde hetgeluk de Geltlerschen in W estergo. Sneek nam keizerlt
jke
bezetting in, nadat dertig der ri
jkste Gelderschgezintlebllrgers, op vermoeden van
vcrraad, er uitverwi
jdcrd waren. Ondertusschen had Tz&Aao BURMAXIA driehonderd
Oostenri
jksche knechten over de Lauwera gezonden, welke in hetJfesterkwartiel.
stroopten en van daar totFaan toe bi
jnaalles afbrantlden. Zi
j trokken echterschieli
jk af,toen de Groningersen Ommelanders, door eenige Geldersche soldaten ondersteund, op hen losgingen en hen tot D okkum vervolgtlen. Xaarnubegonnen deGelderschen ,van over de Ztzvzt:t
?re leruggekeerd en meteene bende uit D rentlte versterlkt,

in de Ommelanden even slecht huis te houden alskortte voren de Oostenri
jlkschen.
(1)Landb.r.MARTENA,b1.118- 121. occo scznszxszs,bl.449,450. rsso Exmlrs,.S:9-.Fris.
H int. Lib. LI. p. 805, 806. wllsExlrs, fr/lrozl. r.Triesl. B.X V.131.464- 466. scuoTzwvs,
Fr.H ist.B.XV1lI.b1.611, 612.

(2)Ziehiervoor,b1.336.
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- Op dreigenflen toon eischten zi
j van Ilttllezngo en Fillelingo eene brantlschatting ,
en trokken, om meer vrees te verwekkcn , van Kuisemer en K '
l
-nvliet dieper land-

vaarts in naar Jduard, Zuid- en Noordhool-n, terwi
jleene andere aangekomene
bende ruiteri
j eerst te E snen , daarna in Selwerd. de omstrcken plunderde en vernieltle. Bi
j deze cllende kwamcn nog t1e bedreigingen der Ooslenri
jksclac bevelheb@

bers, de Otnntelanden te vuur en te zwaard te verwoesten , indien m en langer W 01ïerde den Keizer te huldigen en schatting le ges-en. Eerl
ang zelfslegcrden zi
j zich
Gerke
ehl
oo
&t
e
r
en
S
t
a
l
k
en
er
ee
ni
ge
Wo
ni
nge
n
i
n
br
and
,
t
l
oc
l
l
we
r
de
n
S
poe
dig
bij
16 v. door de Geltlerscl
aen naar Klaarkamp leruggcdreven, llneweltot weinig lroest van

'
!#i
jn-d

n,aand e ongeluklkige landbewonerss dewi
jl ecnc nieuwe verstcrlking van 5-o1lk, uit Gelre
1522 laerwaarts gezonllen en in udètard gelegd, zicl
a, cven als dc vorige, door rooven en
Plunderen voor de achtcrstall
ige soldi
j trachtte schadeloos tc stcllen. Zelfs

stoulten zich deze roovers eene schatting over de Opzzncltzz?cpzzuitte scllri
jven,naaar
uamen in alleri
jlde wi
jk naar D'
rentlle, toen de getergde opgezetenen eenparig l)esloten laadden lzen gewapcnderhand te verdri
jven (1).
Ondertusschen was za
twxz nouw xx met zvw JuwsxA uitBrahand lcruggeltomcn, en
nahethouden eener algemeene vergadering te Leeuwarden den tshr
intigsten van Hcrfst#
ma
nnen
we
de
r
der
wa
arts gezondcn , om
maand, nevens eenige andere aanzienli
jke
derLandvoogtles, welke in een briefaan de Oostenri
jksclagezinde Staten van Frl-eeland
haar misnoegen over den aioop van den landdag te Ilarll-ngen niet'ontveinstl had,
de volgende voorwaarden aan te bicden : allcn , die zich onder den Keizer begayen ,

zouden vooralle misdri
jven tegen hem ofden Hertog van Sakeen gepleegd, vergiffenis erlangen; de Graven van H olland zouden ten ceuwigen dage Frq'ealand als

stedehoudersuitnaam des Keizersen van hetRi
jk regcrcn,doch de Staten van dat
gcwesteenen uitde DuitsclleRi
jksvorsten totPotestaat,en tien oftwaalfdeftige mannen als Raadsleden kiezcll, om van wege den Stedehouder 'slands zalken te bedicncn;

de Potcstaat en Raadsleden zouden toteen betameli
jk inkomen voor den Stedcl
aoudcr
zoowel,a1sterbescherming van hetlantl denoodige schatting opleggen , m aarboven deze

de ingezetenen nietbezwaren;geenFriesmogtbuiten Frlesland ten kri
jg geroepen,
of gedaagd wordep,om elt
lersteregttestaan;aan niemant
lwashetvergundjm ecrdan cen

ambttebekleeden,noch een Priestermeerdan één priesterschap ,en binncnzi
jneigen
kcrspel,te bcdienen. Hierbi
j waren nog eenige punten gevoegd betrekkeli
jk dc Iler(1)v. TIIABOR,Il'
ist.r. P-l'ie&l.St.111. b1. 323 341.

IIESIXGA, Chl-on. #. ïzj'
.fr?zl#.

1)1.351 360. occo scwnrEhsls,b1.450- 452. rBBO Eh
lxlrs,R er.F,'
ïd.Ilist.Lib.1.11-p.807 810.
wlxsExltr
s,Cltron.r. Triesl. B.XV.b1.466,467. scnorzwrs,Fr.e z
-dI.B.X V1lI.b1.612- 614.
l'owTzwrs, Ilist. Gelr.Lil
). Xl. p. 703.
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soonli
jlkc s'ri
jheden cn regten (10r Friezen. lntlien deze voorwaartlen, eenmaalaangc-14
821528
nomen,nietonverbrel
teli
jl
t gelaandhaaftl werden,zouFriealand van allen eed en belofte ontslagen zi
jn. De gezantcn zouden daarenboven der Landvoogdes mondeling
aantonncn, lzoe noodzalkeli
jk het was, dat XAREL van Gclz-: in een kri
jg metden
Bisschop van Utreeht of eenig ander Vorst gewikkeld wcrd, om hcm van Frzeeland
afte wenden; bovcnal werd een verbond m et Enzwltn van Ooet-Fvzesland aangepre.

zcn,waarbi
jnietalleen deze Graafzelf,maar ook zi
jne landen enonderdanentotdienst
des Keizers wertlen verpligt. De Stadhouder scuEll
t had geweigerd de schrifteli
jke
voorwaart
len te ontlerteekenen of te bezegelcn, maar bi
j de afgevaardigden, onder
welke IzlAvcltEux en Mr. ALBERT uit Sneek zich bevonden , de Raadsheeren Dr.

KEMPO MARTESA,TJAARD BUMXAFIA en ERAICOIS VAN ALPREN motP0n bjzonçleren last
gevoegd, en toen AIARTEXA krank werd, Xr. TJAARD y:xacj>rllsxx in diens plaatsgesteltl.

De zaak werd te Brueselin hetbreede besproken,en tegen heteindevanW i
jnmaand
kwamen (le afgevaardigden, bellalve zwlKz novw xa, met eenige gevolmagtigden
van de Landvoogdes, onder hvelke X1
-.zxspElt Llzr'
rvsz,Raadsheer, en EILIPS vA>

vuvrwzzcK, Geheimschri
jver van hetHof van Ilolland, metMr.zAx uvBhEcllrsz,
Schoutvan Ameterdam ,bi
j naam genoemd wortlen,in Leeuwarden.Uithun verslag
blcek, dat al de aangebotlene puntcn, sommïge slechts ecn weinig gewijzigd,waren
aangcnomen. De afzonderli
jke voorwaarden, op welke Sneek hetgezag desKeizers
wilde erkennen,waren ingeli
jl
ks,ovcr hetgeheel, toestemmend door de Landvoogdes
beautwoord. LlxvcKzMx en Xr. ALBZRT echter ware'
n aanvankeli
jk huiverig, zich
tlerwaarts te begeven, dewi
jlmen er,ti
jdenshun oponthoud teBruesel,viervaandels ltnechten lzad afgedanl
kt, en de gemeente afkeeriger van de verzoening met de

Oostenri
jkschgezinden geworden was. Doch op aansporing der keizerli
jke afgevaardig(len trokkcn zj
t er henen, en spoedig gelukte hetden welbespraaltten Xr.ALBERT
door schoonklinkende beloften , t1e zalken op zulk een goeden voet te brengen , dat
eerlang de Stadhoutler en de gelastigden in Sneek kwamen en , na het uit den weg
ruimen van eenige zwarigl
aeden , den eed der ingezetenen voor den Keizer, als Erf- 4 v.
.
heer of Erflandvoogd van Frzesland in naam des H.Ri
gtm.
lks, ontvingen. W ederkecrig Sl
lagz
z

beloofden zi
j den burgersonder eede bescherming,goede regering en handhaving der
stadsvoorregten, vri
jheden en oude herkomsten. LIAUCKZMA werd ter belooning
zjner bewezene diensten door den Keizer levenslang een jaargeld van driehonderd
gulden toegelegd, en a1sHooftlvan helbestuurte Sneek aangesteld,hetwclk hi
j tot
zi
jn dood gebleven is. Wa hetwederzî
jds alleggen van den eed,togen deafgevaardig- 7 v.

den naar den lantldag te Leeuu'arden door hen op lastderLandvoogdesuilgeschreven ,Slagtm.
,
om de gebreken in de regering des lands op te nemen. Hier werden vcelvuldige
klagten, vooral tegen hct beheer des Sladhouders aangeheven en den gezanten in

schrif;tQr hand gesteld. Xen verzocht zelfs, den gehaten bewintlsman met zi
jn Raad

A L G E X E E N E G E S C 11lE D E N 1S
1482- af te zetten; en zkxl
kE oovw Mx trachtte in Brllk
veel den Graaf van Ooat-Friesland
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aan hetbestuuroverk'
rieeland te helpen (1).
Xitldelerwi
jl had de moellwil der Gelderschen in de Ommelanden hetgemeen in
Gl-onlngen tegen t1e stedeli
jl
te regering, well
te zulks werk-eloos aanschouwde, in
beweging gebragt. Xen dreigt
le openli
jl
k al de Regenten, die Geltlersch jaargeltl
troklten,te vermoarden , en tot zinnebeeld daarvan werden op zekeren nacht verscheidene hoentlers met afgesnetlen halzen op het plein voor het raadhuis gelegd.
Hertog KAREL, hiervan onderrigt, kwam te Koeverden en ontbood aldaar de beitle
B urgem eesters KosxoERs en scu&FpEa nevens de twee Bouwmeesters der gilden, met
.

wie hi
j kort daarna, door een talri
jlt gevolg verzeld, naar Gronzngen optrok en
buiten de Lpport door tlcn Raad statig werd ontvangen. Hi
j nam zi
jn intreltbi
j den
K erklzeer AVILLEX >'a>:oyrltlKs, w elke hem plegtig in de St.Xaartenskerlk had verwel-

komtl. Den volgentlen dag, den tweeden van Slagtmaand, ontving lai
j op hetraadhuis de hulde en eed van den Raad en de gezworen Gemeente ; drie dagen daarna

in tle W alburgskerk van het geheele ligchaam derburgeri
j, en 'sandercndaagsvan
t1e Ommelander Geesteli
jken, Edelen en Eigenerfden, welke hem aanzienli
jke gesclzenken vercerden. Zja eisch echter, dat Gronzngen en de Ommelanden hem
jaarli
jlts, zna lang tle lkrjg duurde, twaalf duizentlgoudgulden totontlerhoud van
duizend landsknechten zouden opbrengen , werd afgewezen. Nadatde rustin de stad
$
) v. hersteld was,keerde KAREL naar Gelre terug, en werd onderwegin hetGrolderltout

S1
la5p2tt
2n.6Ioor da orentkenaars gehuldigd. w einig ti
jdsdaarna zond hi
j als stadhnuder over

Stad en Lande Kz
tspzlt vAx Axahwzzx, een woelzielk man, wellte zoowel zi
jnen
Meester,alsGroningen veelnadeelberokkend heeft(2).
ScnexK had om dien li
jd kzxpo MARTEXA en eenige andere Raadsleden
1523 ter vertlediging zi
jns gedrags naar Br'
ueael gezontlen. Daar zî
j echter niet alle
beschultligingen van zAxKE nouwxA en de zi
jnen konden wegredeneren, ontbootl men hem en eenige zi
jner aank-lagers uit Sneek en elders, voor hel Hof.
Hetzi
j uit wezenli
jke overtuiging, hetzi
j uit genegenheid voor den man, wiens

(1)v.TIIABOR,Rist.r.Triesl.St.111.b1.341-364,366. Landb.r.MIRTEXA.bl.121-133.
Charterb.r. Friesl. D.II.b1. 432- 416. rsBo EMxlrs, Rer. Frïd.Ilist. Lib.lzll.p.810- 812.
wxxsExyrs, Chron. m. rriesl. B. Xlr.b1. 467 472. scloTAxrs, Fr.Hist.B.XV1ll.bl.614- 616.
x'olTwxrs, Hist. Gelr.Lib. XI. p.705.

(2)s.sExlxow, Cltron. d. Fr. Land. bl. 360- 362. v.THABOR,Ilist.r. Triesl.St.111.b!.
364,365. s.zwalcns, corte Chron.bl.465. otco scàRl-Exszs, b1.452. poxTrs IlErrEltrs, Aez-.
A ustriac. Lib. V1II. p. 198. rsBo Exxlvs, Iler.Fris. Hist.Lib. LlI. p.812, 813. sclloTzsrs,
12r.H ist.B.XVIlI.b1.616,617. 'oxrwlrs,Ilist.Gelr.Lib.X1.p.705,700.
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ccnig doelgewecst was den Keizer te belicven,werd lli
j eerlang Tan alle sclluld &'ri
j11
45
8228gekend, en dcn Friczen bevolcn , zich aan zi
jn bestuur te onderwerpen. JASK>:
lltluwnzA daarcntegen moestzi
jne sloutheitl in tlen kerker le K ilrook-den bocten ,in
W0lken 11i
j zevcn jaren later hel leven eindig(1e. Zi
jne dec1genooten keerden na
kOrtcre of langere gcvangenschap in Frl-esfcz/# lcrug. lli
j wordta1s een man van
1*00t V0VSl1
)tltl9OnY0r3Yrikten mOe(1,schran(1er beleid,en çurige liefde37oordevri
jheitl
,

des vaderlands afgeschiltlcrd, en die, sleetls dezelftle in s'oor- en tegenspoed , een

beler1otverdiend had. Hetmislulkken zi
jncr pogingen tegen scllEll
t,M'asdooreenen
slrooptogt tler Gclderschen in ïkre&tergo vcrhaastgeworden. lmmers terwi
jlmen de
zaalt tles Stadlaoudersnog veor laetllofbepleitle, versterkte de Graafvan Ileure het

statlje Jlrorkunt door ecn blokhuis, verbrandtle llolkwerum en tuchtigtle Sneeker

ft)f
'#@ en Itattzverderhem , dewi
jlzi
j tegcn zi
jnbevclaan,Lunnewaren in Sneek
te marl
tt gebragt hadtlen. Op den aftogtnaar Bolnward werd hi
j doorde Sneelters
in den rug gevallen en t0t aan N lkuwland achtervolgtl, loen de Bolswarders lacn

noot
lzaakten af te treklten, waarna de Gelderschen hunne slrooperi
jen metverdublaelde woede voorlzelten. Dit had zoo veel scllrik ten Htlî'e A'erwclkt, tlahscuExx ,

jgesproken,Bl
9oev
.
a1s tlc geschiktste bevelhebberom den kri
jg te vocren,spoedig geheelTri
im.

en nevens dc llecrcn vAx w AssExAxlt cn casrRs metnpgenllondertl m an uitH ol- 152,
,

land naar Frzealand gezonden werd. V-eltlra maakte lai
j zich meestcr van W oI--Z12y.
kunt, dcn verstcrklen toren en llet blokhuis, belwelk bezet, maar de loren, t
ome
rliema
and
.

totccn bakcn in zcc streltte,tot den grontl afgcbroken lverd. MTederregleli
jk liet
hi
j (len Burgcmeester van Sneek, rxrxa soE'
r, tlie afgcvaartligde naar het llofte
Brunael geweest was, op vcrmoeden van deelgenootschap met JA>KS norw sxA , in
ltetenpn slaan en voorls naar Ilarllngen voeren. Ilier werd kort daarna een al-

gemecne landdag bi
jeengeroepen, op welken naen ontler andere bepalingen, tlie
later kwali
jk werden nagekomen , haofdzakeli
jk besloot, 4'
i
jflienhontlertl man voor 24v.

drïe maanden in dienst te nemcn , waarvan de onkostcn 4-001
-twee derden doorde Zomel'
,
Dûnanq.
gront
lbezitlers of landheeren , het overige derde door de pachters of huurderszoutlen
etlragen worden. De Burgem eestcr soE'
r werd nu ontslagen , en wAssExaan, verzcld
door Gosclx zoxoExa, KExpo MARTENA cn w lzrzE XAMMI>GITA , naar Brueael gezonden. De Landvoogdes gaf niet alleen hare goetlkeul'irg aan Let gencmen besluit,

maart1egczanten lkeerden metde verzekering terug# tlatzi
j bi
jtlebepaaltlevi
jftienhontlerd man,een geli
jk getal ten laste tles Keizers zou s'negen, om spoedig aan
tlen lkri
jg ecn einde te makcn (1).
(1)v. TfI&BoR, Ilist. r. P'
riesl. St.111. b1. 366- 383. Landb.m.MARTENA) b1.134 138.
s.sExrsGz, Citron. d. Fr. Laud. b1. 362, 363. occo scznzEwsls, b1.452- 454. rsso Exxzrs,
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Na het verlies van W orkum was de Graaf van M eure voor de magt,die hi
j niet

wederstaan konde, naar Gelregeweken ,vanwaar hj echtermet vollk versterlkt,eerlang in de Zevenwolden terugkeerde. ScrlExK had inmidtlels tloor een blokhuis te
M akkttnz het verkeer van Bolstoard met de zee afgesneden , en het klooster te
W oudaend bezet, om de aanvallen der Geltlerschen uit Slooten en (1e Lemm er le

beteugelen. Daarop ontbood hi
j in Sneek de bi
jliggende grieteni
jen en tleelen,om
den eed aan den Keizer af te leggen , waartoe vele huislietlen noode en niet zonder
dwang overgingen. Niet slechts werd hun eene buitengewone schatting opgelegd ,

maar oolkf1e kloostersmoesten gevoelig in de lasten tlesoorlogs tleelen,allesin stri
jd
mettle voorwaartle,op welkc men onlangs te Ilarlingen in hetaannemen vankri
jgsvolk had bewilligtl(1). Nu trokken scllEwx en wAssExAkh metomtrentdrie duizend
m an naar K laarkamp , om D okkum aan te tasten , welks bevelhebber zxx tloLTsTsll

door zeerooverl
jen tegen ellk, zonder onderscheid, zich yerri
jlkte, vaaroYer sinds
langen ti
jll menigvuldige en gegronde klagten waren aangeheven (2). Zi
j veranderden evelpwel van plan, toen de Geldersche hoofdman I'ETER spEExzvoozxzmetdrie of
vier honderd man en eenige Zevenwolders van Steenkerk naar Bolstrard was opgerukt, maar door de huislieden van J kkrum en Oldehoor'
n werd tegengehouden. On1
hem tot den aftogt, en tcvens de Ievenwolders totlluldïging des Keizers te nood-

zaken, braken zi
j van Klaarkamp op en trol
kken over Tergum in de Zeventr/J#en. De dorpen, welke den eell weigertlen , lietmen in de xlammen opgaan;
'
en die zich onderwierpen werd eene drultkende schatling opgelegd. Sehoterland,

Stellzngwerf, O/yl.f:rltznd en Smallzngerland moesten insgeli
jl
ksen doordezellze
midtlelen des Keizers Opperm agterkennen. De voorspoetl der O ostenrijl
kschen noopte
-

t
len Stadhouder At.
&Rw IJK zich m et ernst tegen hen te wapenen. Hi
J'had Gronl-nze
l
f
r
ee
t
l
s
ve
r
s
t
er
l
k
t
e
n
bes
chr
e
ef
t
l
a
a
ns
den
de
r
t
l
e
n
ma
n
ui
t
de
Ommelanden
#d?è
en het Oldam bt. z
Yd/z
r' en M art4ln in Iaet I,
#reeterkwartier waren de verzamel-

Iler. F'
rz'
d. Ilist. Lib.LlI. p. 813 ,814. wlxsExxrs, C'ltroll.r. k'riesl. 1).XV. b1.472 , 473.
sclloTz
tst;s, Fr. Ilist. B.X.
VIII.b1.617. posTàxcs, H ist. Gelr. Lib. Xl.p.707, 708. stlclllil
xHol
ts'
r, Geld. Gesclt.B. XI.b1. 371.
Zie Landb.

xlllTsxA, b1. 137.

(2)v.'
rlla
ïBon,Ilist.r.kh-iesl.St.111.bl.3gJ,390,wclke onder andel'en van dezenG0I.TsTEI>
verhaalt,dathi
j een jong koopman van Gentopgeligten acllthonderd duk-aten totlospl'i
jsvan
hcm ontvangen had. Alaarvernemende, dathi
jzeerri
jI
twas, eischtelji
*jnog ecnszooveelcn
hield hem derdehalf*i
ar in een stikdonkeren kerker opgcsloten, il1welken versclleiden ongeluk#a
k.i
gen

waren olngekomen. Brenten,SczzlâMrg en andere Oostzce-stcdcn getuigden,datzi
j vi
J
't
.
ltonderd lkooplieden mistcn)zondcrtevcten,M'aarzi
j gcblevcn warcn.
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plaatsen, en bi
jbegafzich derwaartsmetde Geldersche kri
jgsbenden,deGroninger14
18
528
schutters, en een vaandel burgers, die nu voor het eerst kri
jgsloon eischten en
ontvingen. Onderrigt dat w xssExAah door Szgerswolde in F redewolde wilde ruk-

ken, vcrzocht hj van Gronzngen eenig geschut, om de doortogten te bezetten.
Dnch w-xssExAAft zi
jn plan, uithoofde van tlen moerassigen grond opgevende,trok
langs Bakkeoeen naar Roon en Roonwolde. Hierdoor brak vix xAawlzK insgcli
jks
op , om niet afgesneden te worden ; doch vernam lusschen M l'dwolde en Lettelhert,

dat tle Oostenrijkschen rcedswaren doorgedrongen en de Leek poogden te bemagtigen. Terstond zond hi
j de ruitert
j derwaarts,om den vt
jand op te houtlen, en trok
in alleri
jl, te Hduard eenen buitenpostlatende, methetandere volk naarGronl
-n- o6 1rogstgen# alwaar lli
j ongemoeitldoch metweinig ceraankwam , dewi
jlzi
jne magtdie dermaanc
l
Oostenri
jkschen in getal verre overlrof. Brandentle en rooventle rukten vrAsszlzkAR 1523
en scutwlt op naar Noordltoorn, alwaar zi
j zich nedersloegen en de Ommelanders
bcschreven , welke er tlen K eizer hultle en trouw zwoeren , belovende twee en

dertigduizencl goudgultlen boete en jaarli
jlts achtduizend goudgulden op te brengen. 10v.
oogsttlen ti
jd legtlen de herwaartsontboden ingezetenen van Eollumerland enmaang

O m denzelf

.

Jehtkerapelen tlen Iteizer den eed af en smeekten om vergifrenis. Ondertusschen
hatlden zich de Gelderschen uitJ dl4ak-d naar Selwerd en toen naar E é''ezl begeven ,

waarbi
j de huislieden, naargewoonte,grooten overlast leden. Xaar oolk wAsszxAAlt
toefde niet lang in N oordltoorn. 0p het berigt, dat de bevelhebber van D okkum

yelen van de bezetting ter zeerooveri
j had uilgezonden, sloeg Ili
l'i
jlingshetbeleg
voor die stad , damtle llet tliep en sneed den belegerden allen toevoer zoo zorgvul-

dig af, flatzi
j steeds te vergecfs poogden volltof levensvoorraad uitGt-onl-ng
.en in
te brengen. Be Oost
enrjltsche magt bestontluit drietluizend geoefentle knechten en
een aanzienli
jk getalhuislieden, die zich onder rzxxao BvaxxxlA tlitM ariëngaarde
bj hen gevoegd hadden. Eene groote menigte gescllut van allezi
jllen,bovcnal door
de zeesteden,uitwraalk over dezeerooveri
jen dergokkumersaangevoerd,teisterdedag
en nacht tle m uren en wierp er een getleelte van omver. Daar ellte poging totontzet

mislukt, en voor tle belegerden alle hoop op hulp verloren was, terwi
jltle vi
jand
zich tot bestormen gereed maalkte, gafde slad zich eindeli
jk bi
j vertlrag over. Den 27v.

.
.
bevelhebber OOIZTSTEIN wertl met zi
ooa
gst,
ln gezin , kostbaarheden , wapenen cn ltri
lgsvolk,yua
ntl.

doch zonder het geschuten de lkri
jgsbehoeften, vri
je aftogtverleentl,geli
jltook aan
de burgers, die niet gezind mogten zi
jn den Keizer te hultligell en welke in het
bezit hunner goederen en vri
jheid zouden bli
jven. GoLrsTslx werd metde bezetting
tot aan de grenzen van G'
roningerlattd gcleitl, maar toen hi
j te Gronlngeltkwam
op last van tlen Raad in den ltcrkergeworpen en op zi
jne goederen beslag gelegd,
tlewi
jlhij,om buitte maken,onbedachtDokkum van volk ontblootenhethiertloor,
daarhem andersnietsontbralt, in des Keizershanzen gespeeld had. De Oostenrjk11 DEEIZ, 3 STUK.
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- schen herstelden met grooten i
jver (le vestingwerlken van staflen slot, en voorzagen
flie van eene genoegzame bezetting. W xssExxAR en scnsxx , welke in hetbeleg tloor
het scllouderblad geschoten was, trolklken naar Leettwarden, en hunne bentlen tloor

de Zeventoolden naarSlooten (1),
Ti
J
ldens tle belegering van Dokkttm hat
lden eenige aanzienli
jke llurgersuitBol&-.
leard , waar vele Friesche ballingen en Gelderschgezintlen zich bevontlen , in het gelleil
n metGostllt zoxoExA , htln voormalig Heerschap
., en sll
tl
tE LIAUCKEMA te Sneek
onderhandeltl, om de stad aan den Keizer te brengen. DoorwvAssEN&AR metlkri
jgsxolk onderschraagtl, en verzeld van JARICII
. DEItEAI,
N, zxltlcl.
l IIOTTINGA en de huislietlen uit Baarderadeel en Ilennaarderadeel hatl zich zoxoEux in Oldeklooeter gele-

gprtl, waarde kri
jgsknechten cn vele burgers uitSneek zich bi
j hem voegtlen. Van
hier uiteiscbte hi
j in naam desKeizersde slad op,die na eenige scl
aermutselingen,
inwendige onltlsten en veelvuldige onderllandelingen zich onderwierp. Dehoofdinhoutl
der voorwaarden Van OV0rgaV0 $5ras algemeene vergiflknis, belapud van der burgeren

bezittingen, handhaving der aloude voorregten en vri
jheden, en hetgcnott
liergunslen , wcllke de Keizer aan Leeutoarden , Franeket.,Ilarlzngen,en Sneek s-crleend hat
l,

6 v. Met vreugdegejuich werd oosx-lK zoxcExx ingehaald, en den tweeden dervolgentle

ilerfstk, wellte
lnaand maantl in laantlen van hcm en van Xr. Bucno v&x AxT-

Keizers be15
'23 k-rachtiging dcr voorwaarden hatlovergebragt, den eetlafgelegd. In naam huns Xeestcrs belooftlen daarentogen de gelastigtlen onder eede dcn burgeren bescherming, goetle

rpgering en onderhouding dervoorregten. Overeenlkomstig hunncn last, poogden zi
j
(1e Saeeker ballingcn , die zich binnen Bolsèoard opgehoutlen hadden , in Sneek terug

voeren;maarde stedeli
jke regenten verklaarden erzich ten sterlkste tegon,en ook
wxsssxxAlt zelf konde hen niet tot antlere getlachten brengen. Gelukkiger warcntleze
Opperbevellzebbcr en de Statll
anuder scuEllt op den lantltlag aldaar geslaagtl in hunne

15v. voorstellen, omtrent de betaling dervi
jftienhonderd ltnechten voor drie maantlen,zoo

llerfk
-t- als te Karll.ngen bepaaltj was, het jrcj
-ger outlerj
aoufl (Ii(?r manschappcn , wanneer de
maand.

nootl zlzlks vortlerde, en het voortzetten van den ltri
jg. De grieleni
jen namen de
beitle eerste punten voor zich, en bj- hetderde verklaarde men eenparig,zich t0t
vcrtlctliging tegen den vi
jand bereid (2).
(1)v. Tlzcol
t, Ilist. .
!?. k'l-iesl. St.111.bl.383-396. s.SEXIXG:, Chrozè.d. Fr. Land.
b1. 304 373. Landb. w. MARTENI, 1)1. 138. Charterb. r. fh'iesl. D. ll.b1. 449 -452. occo
scARsEsszs, 1
a1. 451 458. l'
oyrcs IIECTEIU,,R er. z/?
zdfrïf/c. Lib. Y1II. p.209. rnno EM)IIrs, Rer.
81
4
81
6.
wl
x
s
E
l
l
l
r
s
,
Cl
t
r
on.
r. Ht.iesl. B.XV. bl. 474 476. scHoTz/9,
za.Ilist.Lib.LlI. P>
wrs Fr.Ilist. B. X V1II. b1. 617- 619. Brieren ende Doc?fpzcpfczl, 1:1.143 146. IIOSTANUSy
r, Geld. Gcsclt. B. xI.1,1. 372.
Ilist. Ge/?'-Lib. XI.p.708,709. stxcuzExuons'
.

/.
s
2)v.TIIASOn, Ilist. ,
?e. k'riesl.

1)1.,
797- 40,
9. Landb.r.MIRTENA,b1.138,139.
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l'kschen ingesloten; cn 1482Slooten en de Zdl4z?z:?* waren intussclaen dpor de Oostenri
15s

om den Geltlerschen overde Zt/àzl
zdr' een gedreîgden invalbi
j Gel-keahruggete beletlen , lag een hoop volks te F isrll-et op de grenzen van Kollltnlel-land. De Omm elanden hadtlen zicl
z reeds onder den Keizer begeven, en w AssExwAlt beproefde,
ook Groningen daartoe te bewegen. Zi
jn brief,welken de regering derstad s'oor (le
gem eente verborgen laield , wcrd aan den Hertog van Gelre gezonden , doch geraalkte
met den botle in llanden van wAssExAalt, welke hem en nog een anderen brief, tlcll
gilden van Gronlngen toezontl. Dit bragt de burgers in bewcging, welke, naar het

schi
jnt, den ltri
jg moede en den Oostenri
jkschen genegen,hetgetlrag van den Raad
len hoogste afl
keurden. Zi
j nootlzaakten metgeweld vAx M.
&RwTJX tlcn voorgenomen
togt tegen de Friezen Op te gesrcn, toen het voetvolk reeds buiten de poort en de

ruiteri
j gezadeltl was, verklarende, dat zi
j nietwilden dulden, dathunne stad een
roofnestofschuilplaals van plunderaars zou worden. W z
kssexAah ontbood op dit berîgt
t1e benden van F l-svliet llaar Slooten en zette de belegering , totwelke, bellalve t1e
loontrclkkende kncchten, de derde man uit geheel Jf'eatergo svas opgcroepcn , met

nadl'
ult voort. lletsladje waswelversterkt, had ccne talri
jltc cn dappcre bezetting,
eu ontbrak kri
jgs- noch nlontlbehoeftcn. De Graaf s'an Aleura wasltortvtsôr hctlaeleg naar Steentrù-i vertroklken en had hetbevelaan den Kanselier IIUBERT VAN ItossEil, een m an in de wapcnen en letteren beide uitmuntende, MIE>K en KEMPO zoxouxw
x, '
rlsax nowlA cn w xEao van B olsward,den opvolger van cltooa's plEh, opgetlragen. S.
5rAsslqxwAlt liet tcrstond de windmolensomverschietcn , eenemcnigteschansen

en bolwerken opwerpen ,en hetstroompje, hetwelk in de plaats vloeit, metvaartuigen bezetten, zooda!het onmogeli
jk waserietsuit- ofin te voeren. Dag en naclat
Averd de veste van het land en uit de scllepen z0o hevig beschoten , dat men het
gebulder van het gcscllutin Jm eterdam en Zutplten hoorde. W akkel
- verweerden
zich t1e belegerden , en op pénen nacht werd w AssExAAR in den arm en scuzwR in

de di
j gewond. Door gebrek aan leeftogt en bovenal aan buskruifl, nietlanger in
staat zich te verdetligen, nam de bezelting het wanbopig besluitzich door den vi
jand
hecn te slaan, toen vAw w &ssEwAz
kh de vesting in naam des Keizers opeischle. Xen
trad in onderhandeling en kwam na vier dagen overeen , dat de belegertlen , welke 2 v.
-kscbe tlienst wilden overgaan, zich met hunne goederen konden lle-Sl
m.
niet in Oostenri
l
1z5gt
23

geven werwaartszi
j verkozen,mitsnietnaardeLemmer en Steenwù'k,hetwelk door
(1e Gelderschen was ingenomen. De beide zowozxk's en TJERK oowlA m et de gehecle

Cltat'
tevb. r. lzkiesl. D. 1I. b1. 453 458. occo scAl
trExsls, b1.4J8,459. rnso Exxlrs, ller.
F?'
ïd. Ilist. Lib. LII. p. 816. wlwsxxzrs, Cltron.r. Friesl. B.XV. bl.476. sclloTzxtls,+k.
Ilist. B. XVllI.b1. 619. poxTàxrs, Ilist. Gelr.Lib. XI.p.710.

a
r96
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1482- bezetling troltl
ten nu uitSlooten en w Asssxz
k-xh m et scuEsK er binnen. H UBERT vztx
I528
.

z v. rkosssnxen wsEao van polslrard, welke tegen hetverdrag aan naar Steenlrilk reis1523 ,wcrtlcn aclaterhaald. N'
Y'
I:III:IImoestditin Leeuwarden metzi
jn halsboeten;t1e
Kanselier bragt tloor voorspraaltdergeesteli
jkheitl,dewi
jlhi
j priester was,er hetli
jf
af,doch werd naar Rupelmonde gevoerd,waar hi
j in den kerlter zi
jn leveneindigde.

Slastm .tlen

10 v. Drie dagen na den val van Slooten gafde Lemm er zich op tlezelftle voorwaarden
Slagtl
n.
y
d
over; en hiermede waren t
1e Geltlerschcn uit Frzesland tusschen het K l e en o

Zauuler& vonr allt
jd verdreven,waar zt
j meerdan negen jaren geplundertl,gebrandschaten bloed geplengd hadden. HeLzegepralenflelegertrok terstond op Steenwi
jk
aan ; de Geldersche bezetting vlugtte,en zonder tegenstand geraakte deStad in l
aandcn

t
lerOoslenri
jkers,wcllteereen blokhuissticlatten (1).
OP tlen lantldag, welke in dien tusschentt
jd te Sneek gehouden was, hatlden )de
ghemeene Staeten ,Stemmen van Friex
çlandt, Prelaeten , Gheestelickeyt,Ridtleren ,
Eedelen ,stceden ende Hul-sluyden'' niet alleen in de volle betalingderviiftienhondertl

10v.kri
jgsknechtenvoorzesmaanden bewilligd,en eenehemng ofbelasling totdateinde

Slagtm.bepaald , maar ook onder eenige voorwaarden, aan w assEyakAa en scllElK eene gift
van vierduizend gulden loegekend. Beide bevelhebbers bcgaven zich hierop naar

4 v. Leeumarden, alwaar wasszwA-kzt aan de gevolgen zi
jner wond overleed. Zi
jn 1i
jk
:
Vi
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slerln.
ter der Predikheeren te 'z*Hage bi
jgezet. Zi
jne uitvaart werd door geheel Friesland plegtig gevierd. Hier zoowel als in Holland wasde rouw algemeen osrer het
verlies Van dezen dapperen, rondborstigen en belangloozen kri
jgsman, wellke boven

vermoeden in korten ti
jd aan den oorlog in Frie&land een einde had gemaaltl. Be
stadhoutler scuEyK en de zaakgelastigden der Landvoogdes, zAsl'sR LlErvrsz en za
kx

lll/shzcllrsz,namen in alle grieteni
jen den ingezetenen den eed aan den Keizerafen
deden hun dien wederkeerig van zi
jnent wege. De krt
jgsbenden werden afbetaaltl
en afgedankt. Gehetl Frgksland van Staroren tot Gerkeshrugge was tot rust gebragt, we1ke tot aan den opstand der Nederlanden tegen Spanje niet gesloort
l
vrertl. Slechts i
n het volgende jaar bragten de Gelderschen door eenen strooptogt

Stellingmerf in rep en roer, doch trokken spoedig weder af,toen de Friezen,op
ontbod van scllExK,a1séén man de wapenen hadden opgevat (2).
(l)v.TIIIBOa, Ilist.r.F:-fcv
s
./.St.111. bl.409- 425. s.BENINGI,Chron.d.Fk.Land. 1)1.
376,377. Landb. r.MARTENA, bl.139. occo sczlttExsls, b1.459 461. I'ONTUS HEUTEMUS, Iîer.
2?
/.
:fr. Lib. VIII. p. 209. rBBO Ellxlrs, .
R e1.. Fr?d.Ilist. Lib. LlI. p.816 818. wlxsEhllrs,
Chron.r.Triesl. B.XV. b1.477. scsorz
txrs, Fr. # ?:f. B.XYl1I. b1. 620,621. PONTANIJS,
Ilist. Gelr.Lib. Xl. p.710 712.

(2)v. Tllàgt
)R, Hist. 1.. k'riesl. St. 111. b1. 418, 421. Landb.r.MARTENA, b1.130 141.
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ln Gronlngen baalkle insgelijlts de burgerij naar rust. ii
j schreefde voortduring1182-

van den ltri
g.g inzonderheïd aan die regeringsleden toe , welke Geldersch J.aarge)tj 1528
trokken. Het ongenoegen steeg zoo hoog , dat de Raad bewilligen moest, dat dage-

li
jksacht burgers, tlaarloe (loor de gilden gekozen, bi
j hem zitting namen'en medestemden in de besluiten. De verslapping van handel en nering verhoogde het verlangen naar vrcde, en dit bewerlkte eerst te Zduard, daarna te Gerkesklooater een

mondgesprek met de Ooslenri
jkschen , in wier hooggaande eischen men ecbtcr niet
knnde bewilligen. De wetlerzi
jdsche vi
jandeli
jkheden en rooveri
jen werden daarop
hervat. Xen trachtte nogtans door den Raadsheer xosx-op TE w wr
rzh aan het Hof van

Brueeel,alwaarhi
jbekend en gezien was, een bestand te bewerken. Hi
j verwierf
eene wapenschorsïng voar een jaar, mits de Hertog van Gelre er in toestemde;
maarbi
j zi
jne terugkomst vond hi
j de gemoederen geheelveranderd. VAx xAawxlK ,
wienslus!en grootste voordeelïn den krz
jg beslond, riep een hoop allerslechtst volk
in deVralburgskerltbi
jecn, waar de burgerl
j op lastder regering was vereenigd, en
voer in hevige bewoordingen uit tegen den Raad , datmen zulk eene gewigtige zaak

buiten voorkennis des Hertogs ondernom en had ,cn dreigde hen met'sVorstcn wraak.
De onzinnige menigle, die nog onlangs om vrede had geroepen , konde zich nu

naauweli
jksbedwingen , de Raadsleden ongemoeid te lalen. Spoedig bleek echter,
h0e ongegrontl xs
kRw zzKs bellreigingen geweestwaren ; wantde Herlog gaf niel alleen

z
i
jne goedkeuring aan hetbestand, maar slootzelfeene dergeli
jke overeenkomstmetZo
4me
v.rh
et huis van Ooetenrç
jk (1). Xen dankte nu wetlerzi
gds veelkri
lgsvnlk af, maarmaand
.

.

tot onge1uk der landzaten. Gewoon van roof te leven , vereenigden zich de ontslagen 1524
bentlen in groote lzoopen , moordende, roovende, vernielende wat hen ontmoette.

Eene bende van ruim vi
jfduizend dezcr woeste gasten toog, onder aanvoering van
zelkeren KLEIN van Ilaarlem , uit D rentlte in Gronzngerland. HetJresterkwartg-er 20v.
leed den eersten aanstnot; toen Ilunsingo en Fzvelzngo
) daarna het Oldamht en Slagtm.
-

W estermolde. In M unsterland werden zt
j het eerst gestuit, en trokken daarop
doorOoerk
j&aelinhetNeder-stzeht(2).
Ckarterb.r.ykiesl.D.lI.b1.458,459. s.BENINGA,Chron.d.Fr.Land.b1.377,378. occo
sczmssxsxs, b1.461,462. I'owTrs IlErTEars, Aer. Justr. Lib. VIII. p.209. rsBo Exxxrs, R er.
Frzà. Ifist. Lib. Ll1. p. 818. wIxsExlt:s, Chron.él. Eriesl. B.XV. b1.477. sclloTwxrs,Fr.
Sùl.B.XYIlI. b1.621. poxTzxcs, Ilist. Gelr. Lib.XI.p. 712.

(1)Ziehiervoor,b1.421.
(2)s.sExIwoA, Chron.d.Fr.Land. Ll.378-380. v.Tnwsoa, S?'
:f.t?.Trienl. St.111.b1.
433. roxrvs uEcTznrs, Rer. H vdfrz-cc.Lib.IX. p.211. rBBo Exxlrs, Rer.Frïd.Ilist.Lib.LllI.
p.819,820. scrloTwxrs,+-r.Sïdf.B.XIX.1)1.624,625. posTàwrs,Hist.Gelr.Lib.XI.p.713.
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ln Frzesland aan deze zi
jde der Lauwere had men zich intusschen bei
jverd, de
schade, tzit den langdurigen kri
jg voortgevloeidj znoveel mogeli
jlt te herstellen en
den inwentligen staat van zaken te A'erbeteren. Bolatrard , Ilarlg-ngen'en Sneek,
well
ke inzontlerheid veel geleden hatltlen , warcn door den Keizer met eenige 1.001.
-

regten begunstigd (1). Men laad di
jkwerlten en vaarten verbetertl en helDokkumer
diep, ti
jdenshetbeleg van Dokkum gedamd, wedcr geapend. Keizerli
jlke afgevaardigden waren naar Friealand gezonden ,om in overeenstemming met den Stadhoutlcr
scuEwzt, den toestand des lands en der ingezetenen te onderzoelten , het noodige te
regelen en met de Staten de voorwaarden te bepalen , op welke de Kcizer het ge-

bied zou aanvaarden. Na vele onderhandelingen werd overeengeltomen en wederzi
jds
bekrachtigd, dat hi
j Frze&land z0h mogen verlkoopen, nocl
a op eenige antlere wi
jze
vcrvreemden ; niem and m ogt m eer dan één anabt belkleedcn , behals'e de Drosten

of Slotvoogden, die tevens Grietmannen konden zi
jn; geen Geesteli
jke mogttwee
beneflciën bczitten en elk moest op de zi
jne verbli
jfhouden; het keizerli
jke rcgt
Sl
13v. zou in Friealand gebruikt en gecn beroep in burgerljke zalken buiten het land
1a5j2
t4
m.toegestaan worden; de Keizer moest jjet gewest jn rust en vrede houden en
tegen alle geweltl beschermen ; niemand zou voor (le misdaad van een ander aan-

sprakeli
jk of strafbaar zi
jn , noch wegens li
jfstraFeli
jlte zaken buiten 'slands vcrxoerd, maar moest in Frieeland tcreglgesteld wortlcn ; de Friezen zouden gecne

hoogere tollen betalen dan de Hollantlers; Friealand z0u bi
j zi
jne aloude vri
jheden
gellandhaafd worden ; de landen mogten , naar oude gewoonte , den wind en
stroom gebruiken , niet boven de inkom sten , ten behoeve des K eizers toegestaan,
met nieuwe imposten of andere lasten bezwaard worden , maar zouden hunne verlkregene voorregten. onverminderd .bli
jven genieten, benevc
ns de uitvoering dcr
e
overeenkomst in vi
lftienhonderd vi
lftien aangegaan ,
' eindeli
glt zou de Stadhouder
*
'

verpligt zi
jn. deze punten te onderhouden en te doen onderhouden. Daartegen
20 v. werd door de Friezen den Keizer, boven de ïewone jaarl
i
jkschc opbrengst en de
Mr
i
ndo
mei
nen
en
l
ake
ns
,
z
oo
a1
s
weleer aan t1e Saksische
, de bel
terl
n
asting op bier, wi
jn
.

Vorsten , toegekend. Tot bevordering der rust en verbroezering was twee maanden
te voren i
.n

naam des Keizers een bevelsclarift uitgevaardigtl, waarbi
j alle geschillen, die ti
jdens den kri
jg waren gerezen, voor den ti
jd van twee jaren gesclaorst werden (2). ScHExK zorgde met nadruk voor de openbareveiligheid, cn
laet gestreng straFen der mist
laden. Een losbandig jong Priester, welke in dolle
woede tlen Kloostervoogd van Klaarkamp had overhoop gestoken, liet hi
j opligten
(1)Charterb.r.Triesl.D.lI.b1.464 467,482.
(2)Landb.r.XARTEXZ,bl.1I3 153. wlxsEyltr
s, Cltron.v-.Fr?cdl.l3.XV.1:1.478 483.
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den Klaarkampers overleveren , v'elke den booswicht in een lterkerhol metsel-1482tlen, met slecl
ats eene lkleine opening , om hem van brood en water tc voor- 1528

zien (1).
De rusl, wclke lhans F'
t-zesland genoot, was in Groningen nog ver te zoeken.

vatx nTk
suv-zJzt laitste er hetgemeen tegen den Raad op,wien bi
j lli
j den llertog van
Gelre tlaarenboven op l
acthateli
jkste afmaaltle. De gisting steegeindeli
jkz0ohoog,dat
lnen degenen, welke Geltlersch jaargeldtroklten,noodzaaltte dit,ofhunnebetrelklking
a1slcdcn van den Raad op te oflbren. Xen dreefo0k eene wetdoor, dat hi
j, die
voorzich zelven, zi
jne vrouw ofkinderen,van eenigen Heer een jaarli
jltsch inkomen
ontler wellte bpnam ing ook ontving , tot geen stadsam bt m ogt gekozen worden. De
Burgcm eesters uosxoEltsen uuttllGE verlieten toen onder antleren hunne posten. NaIuurlijlt werd deze wet bi
j den Hertog euvel opgenomen. Aangespoord door v-kx

M&Rw1JIt, welltc lklaagde, dat de Raad hem in hetuitoefenen zi
jnsambts belemnaerde, eischte hi
j op scherpen toon, datmen hem wetlerzi
jdsgemagtigden zond,
hct geschil te s'ereflbnen. De Raad vaardigde straks den Jakobi
jner Prioor Xr. 1525
1
,svasxvlvs af; maar de Hertog wilde dezen verwaanden schoolgeleerd'e nieteens hooren , en vortlerde gemagtigden uit den grooten Raad en t1e gilden mctonbepaalde
volmagt voorzien. Xen maaltte zwarigheid, aan het laalste punt van tlit voorslcl te
voltloen , maar zond metbeperktén last en streng bevel, vcrder niet te gaan , zcven

aanzienli
jkemannen en Xr.I-z
kraExrlvs naar Gelre. zi
j troFen den Hertog te A1
.
n#
hem aan, waar vax Mz
kawlzm reeds gekomcn wasen den Vorst tegen laen derwi
jze
had vooringenomen, dat deze niet alleen een geschenk van twce overschoone paardcn
weigert
le, maar zelfs de gezanten niet ten gehoor 55'i1c1e toelaten , hetgeen evenwel

voar geld door den Kanselicrnog bewerlktwerd. Zoodra hl
j echter bemerkte, dat
l1lln lastnietzoo uitgebreitlwas als hi
j wensclate, brak hi
j plolseling de onderhantlelingen af, beval lzen in Jrnhem te bli
jven, cn zond twee zi
jner Raadslicden,
ERuEl.Exs cn xwoppElt, naar Groningen , om met de regcring en het vollk zelve te

hantlclen. De gemecnte wertl in de St.W alburgs- eu St.Xaartenslterken bi
jeengeroepen, en ltaar (1001-de Gelderschen voorgesteld, ))ofzi
j de verbonden, metden
Hcrtag gesloten, wilde ontlerhouden? z0o ja, dat dan haren gezantcn onbepaaltle
jp beraad mcthct
m agt totsluiten moestgogeven wort1en.'' Ofschoon nu zulks,na ri
volk , op nieuw gcweigerd was, herlaaalcle evenwel de verbolgen Hertog niet slcchts
(lien eisch , m aar vortlertle tevens eene stellige verltlaring . dat men hem )a1s v01strekten Opperheer erkentle; dat de Hoofdmanncnkamer en al hare hooge en lage 8 v.

bptlienden in zi
l'nen ced stonden, in zi
jn naam regtspraken e)1 (1e botlen in zi
jnc1Le
nte,
T122N(-1*
(l)v.TgAnon,I1i.
9t.r.krriesl.St.111.I
a1.437. Aant.lal.236.

K0
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- livereigeltleed gingen; dat eindeli
jl
t de stad afstancldeed van haar regtsgebietlover
het Old-am ht-', 'sHertogs tnorn ontvlamde hevig, toen men aarzelde tleze verklaring

af te leggen; de gezanten in Jrnltem geraakten in een hagclaeli
jlten toestantl en
twee van hen ontvlugtten uit vrees naar Groningen. Hier ltwarnen kortdaarnaweder
ERKELZXS en KxoppEh , met wien negen leden uitden Raad , t1e gezworen gemeente
en tle gilden in onderhant
leling lraden. De Geltlerschen drongen op de onvoorwaar-

deli
jkeaanneming tler voorgesteldephnten onverwrïlktaan, en na velevruchtelooze
pogingen, hen tot andere gedachtcn brengen, was eintleli
jlt de afgemalle Gemeente genoodzaakt den raatl van Avllassx rauoEalts en EVERT JaaoEs te volgen
6 v. en toe te geven. De Breede Raad moest, hoe Ongaarne O0k , er mede instemmen
Gr
sm.
j cen onderdanigen briefden llertag bekend. De Groninger
1a
52
5 Pn maakte dit besluitbi
zaakgelastigden keerden uit J rnhem terug, m aar na hen volgde, t0t veler onge-

noegen,dewoelziekevAx xAhwllm wedera1sStadhoudcrk
/1).
Spoedig openbaarden zich de noodlottige gevolgen van de staatltunde van dezen

bewindsman, welke door hetzaai
jen van tweedragten wantrouwen lusschen Regenten
en burgers, het gezag van zi
jnen Xeester te sterker meende te bevestigen. Zi
jne
handlangers slrooiden ondcr het gemeen uit, dat de Heeren tlen sclauldenlast nutteloos

vermeerderden en zicllmetde drukkende schattingen verri
jkten. Zoo a1sgewonnljk,
vond dit gerucht gereeden ingang , en de Bouwmeesters riepen , buiten A'oorlkennisj'an

den Raad, alde gilden bi
jeen. Vele brouwers, die toen ontler de ri
jkste burgcrs,
maar nietonder de zoogenaamde gilden behoortlen,voegden zich daarbi
j. Op voorstelder Bouwmeestersbeslootmen cenparig, tlat alle imposten, behalve die op wl
jn
en Hamburger bier, afgeschaften hetbestuur over (1e stedeli
jke inlkomsten op eenen
ant
leren voet gebragtmoesten worden ,elkander onder eede beloventle, niet te rusten

voor dit bewerkt was, almoestmen er ook goed en bloed bi
j verliezen. Vieren
twintig der aanzienli
jkste gildebroeders werden den Bouwmeesterstoogevotagd, om llet
besluitbi
j den Raad te helpen doordri
jven. Veoraf echter gingen zj bi
j de p.()crtwachters rond en verboden hen , op straflb des tloods, eenige belasting te eisehen of
te ontîrangen. 'sAnderendaags bragten zi
j op dreigenden toon heL voorstelin den
Breeden Raad en drongen , toen deze ten m inste uitstel van antwoortl tot den volgen-

den dag verzocht, op eene dadeli
jke afschamng onder hetgewone lklokgeluiaan,
uit vrees voor eigen levensges'
aar, dewi
jl hetl'olk reeds op de marktstontlen een
bepaald besluit wachtte. De s'oorzittende Burgemeester RosrExax voegtle hun tlaarop

(1)s.IIEyIIGI,Chron.d.Fr.Land.b1.386 390. posTt'
sIllùrrEcrs,Rer.z-/l/df/-l
-cc.Lil
a IX.
I). 214 , 215. rBso Exxlrs, R er. Frk
-,
ç. Ilist. Lila. L!!I. p. 826- 829. scllo'
rz
tlt's, FI-..
f.
f?'
,
$
'r11.XIX.bl.627 629. pox,
rAstls,Ilist. Ge??-.Lib.X1.1:.720--722.
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ging den volke 1482toe, ))dat zj zelve,die naarreden noch raad luisterden , de afkondi
.
1(
5:8

kondenbekendmaken.''Xen bleefditechterhardnekkig van den Raad vorderen en 5*OOrspelcle 'svolks ongenoegen,indicn langer getoefd wertl. Ondertusschen wasdemenigte,

dieop en bi
j de marktin de kroegen lzare kannenbierledigde,ongeduldiggeworden.
Doldriftigstoofzi
j onderhetwoestgetiervan ))elaat dood.
/slaat dood1'
tverptdeverradere ten vlcz?q
vr:r uztJ'' het raadhuisop, en dreigde met geweld in de vcrgader-

zaal te dringen. In dien nood werd hetvoorstelonmiddelli
jk aangenomen,en het
volk daarvan door de Bouwmeesters en de Vierentwintigen kennis gegeven , on-

der wier vri
jgeleide de regerende Burgemeester met zi
jne bi
jzitlers zich naar
hetregthuisbegaven, en er bi
j klokkengelui de afschaëng aller belastingen aankondigden. Het gemeen uitte zi
jne vreugde dnor allerlei buitensporigheden en
smaadredenen of beleedigingen tegen eenige regenten. Hiermede nog niet tevreden ,
noodzaakte m en den volgenden dag den Raad op staanden voet, van allen die ooit

met de ontvangstofhetbeheer der stedeli
jke middelen belastgewecst waren, rekening af te eischen, den staatder kas dadeli
jk open te leggen,en tot aiossing van
den schuldenlast der stad vier Regeringsleden te benoemen , wien de opbrengst van
zekere boeten daartoe werd aangewezen. De Burgemeester szcxlxouz en de Raadsheeren srcco szxxxoa , xocm en n. sxssxsos , hiermede belast, bespeurden na gedaan

onderzoek, dat uitdie boeten geen vi
jftigste gedeelte der schuld konde afgelostworden , en wendden zich in deze verlegenheid te vergeefs om inlichting en hulp eerst

bj den Raad, toen bi
j de Bouwmcesters en de Vierentwintigen. Hettoomelooze gemeen eischte nu, tlat allen, die eenige stadsgelden onder zich gehad hadden,bj
eede zouden verklaren, daarvan nimmer tot eigen voordeel gebruik gemaakt te hcb-

ben. Blt
jl
kbaar bedoelde men daarmede hoofdzakeli
jk den RaadsheerJouwx zkltoEste
treFen. Gesproten uit dat aanzienlt
qk geslacht, hetwelk sindsmeer dan cene eeuw
de eerste betrekkingen in de stad bekleedde, washi
j zelfvele jaren stadsontvanger
en rentmeester geweest. Ofschoon hi
j tocn den roem van volstrekte eerli
jkheid had
verworven, beschuldigde men hem thans, dat hi
j ten koste der gemeente zl
jn ri
jkdom had verworven,eischte zi
jne goederen totschadevergoeding en dreigde hem met
gevangenis en dood. JaaoEs onttrok zich door de vlugt aan de woedevanhetgraauw ;

doch op aansporing zi
jner nabestaanden teruggekeerd,bood hi
j aan,zich openli
jk te
verantwoorden,maarwerd niet gehoorden zelfs genondzaakt,om smaad en li
jfsgevaar
te ontgaan, zich wederte verwi
jderen. Nu dwong men de vier Raadsleden,welken
de schuldenaiossing was opgedrongen , dezc tegen een bepaalden dag te bewerken , alv.
of de daartoe benoodigde gelden den Vierentwintigen in handen te stellen. Burge-llerfstmaand

meester slcKxxouEverlietlaierop de stad,en bragtmetzAltozszi
jne klagteover 'svolks 1525
onbilli
jkheid voor denHertog van Gelre. De gilden,hierovergeraakt,begeerden,dat
zAaozsalsRaadslaeerwierdafgezet;en hetgemeen yorderde achtdagen daarna,dalhj
II.DEEXZ. 3 STVK,
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1182- lli
j reeterli
jk vonnis voor landsdief z0u verltlaard worden ; doch de Raatlweigerde dit

1528 - '
-' .
29v. volslandig, en hierbi
l bleef de zaak vooreerst ruslcn. Xaar nu eisclate mcn , dat tle
Herfst- drie overige Regeringslcden 9welke zich verllontlen lladtlen de statlsschult
l af telossen ,
maand.
1525 dit uit hunne eigene Iniddelen zouden verrigten. Hoezeer deze mannen de s-erre-

gaande onredcli
jklleid daarvan en lzun onvermogen aantoonden, werden zi
j echter gedwongen,eenejaarli
jksche rpnte van tweehcndcrdRi
jnscheguldensaancenDeventerseh
burger verschuldigd, als eigene schuld over te nemen en te voldoen. De regering
wcrd genoodzaakt, tleze afgeperste belofte, op begeerte des volks,naethaar zegel te

belkraclztigen (1).
Te midden dezerberoeringen was AVILLEM rItEbEllll
ts overleden , welke eene reeks

s'an jaren den beslissendsten invloed op den loop der zalten in Gronlngen had uilgeoefend. Hi
j was Aleester der vrl
je kunsten,Doctorin de geneeskunst,en sindsveertien handerd negen en tachtig Kerkheer van St. M aarten te Grong-ngen. Onmislken-

baar waren zi
jne begaaftlheden als Staatsman en alsRetlenaar, doorwelke hy
''derstad
ontegenstri
tlig vele diensten heeftbewezen ,ofschoon zi
jne vaderlandsliefde, naarhet
-j
schi
jnt, niet alti
jd geheelzuiverA'an eigenbelang geweesw
tis. Pe staatszak-cn verhinderden hem niet de beoefening der letteren, en lai
j stontlinvriendscl
aappeli
jk'ebetrekking metdc geleerden,bovenalmetEltAsixvs,wien hj een verguldenbekervereerde.
Op zi
jn aanraden wasin-vi
jftienhonderd drie en twintig te Grong-ngen eengotlgelecrtl
twistgesprek gehouden tusscheq de Predikheeren van het Dominikaner klooster en

eenige Priesters van de St.Maartenskerk aldaar. Zi
jne boeken vermaakte lai
j aan het
laalslgenoemde gesticht, en vele daarvan zi
jn in de boekeri
j der Hoogeschoolvan
Geonçngen overgebragt(2).
In Friesland bewqsten de Zcl/lnpr' maakte men zich voortdurend den vrede te

nutte totinwendige verbetering desuitgenaergelden lands. De di
jken, sluizen,zi
jlen
en wegen werden in behoorli
jken staatgebragt, de Aervallene of gellaveùt
le vestingwerken hersteld,en doeltrellkndebepalingen gemaakt tot handhaving der openbarerust

en veiligheid (3). Door helslichten eenerschoolvan Hoogerontlerwi
jsteLeeuwar-

(1)s.sExlwcw,Chron.d.Fn Land.bl.395- 402. roxTrsIIErTERUS'
,Rer.H'
lfdfricc.Lib.1X.
p.214. rsno EMxlcs, Rer. Frlà. Il'
ist.Lib.L1lI.p.830- 834. scHorzwrs, Fr.ffïdf.B.X'
lX.
'
.
bl. 629-631. Po5TAzUs, 111st. Gelr. Lib. XL p. 723- 725. Tegeym. Staat rczl Stad c:l
Lande,bl.340- 344.

(2)Verg.deAant.op E.BI
rNISGA,Hist.r.Oost-Friesl.bl.527 (a).
(3)Landb.r.MARTESA,bl.154. Charterb.r.Kriesl.D.lI.b1.485-499,512. wllsulvs,
Chron. r. Friesl. B. XV.bl. 483.
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den, trachtte mcn de opkweeking van het aankom cnde geslachtte bcvorderen (1).14
18
528
De aangenomen betallng der vi
jftienhonderd knechten en het geschenk aan vAx wz
ksSENAAR en den Stadhouder toegekend , te zamen over de veertigduizendFilipsguldens,

werden vereffend (2). De geschillen met Deventer en Kampen overhetvorderen
van zekeren tol, namen na eenigezamenkomsten , door het niet verder aandringen oI) 1526

dien eisch,van zelveeen einde (3).Delkomst<an drieduizend afgedankteltnechten,
onder aanvoering van zekeren nxwsvan J/tzlldrz'ft'df,baarde eenige vrees,ofschoon

zi
j zich nietvoor vi
janden uitgaven.Opden landtlag te Leeuwarden vorzertlemcn 4'an
tlen Stadhouder en zi
jn Raad,op grond van hetverdrag metden Keizcr,deze bende G3rasvnl
..
gewapenderhand te verdri
jven. ScuzwK verltlaarde, dathi
j geen lastlaad, kri
jgsvolk
'

aan te ncmen , maar vermaande tevens de hierover gebelgde Friezen, zich totde
Landvooogdes te wenden. SvoTs TZAARDA en zAhlcu ovKEx.
i werden met dit punt 28v.
Zolncrvan bezwaar en andere grieven naarBruesel gezonden , cn keerden met een bevretli-luaalkt
l.
gend bescheid terug. De vrcem de gasten w aren echter reedstegen eencsom m egelds,

zondermerkelj
ilte schade aan te rigten afgetrokken, en door llcrtog KARBI,, tcn bchocve desKoningsvan Frankrl
jk ,in dienstgenomcn (1).
Ondertusschen hadden slcKlxouE en zAhoEs aan hetGeltlersclleHofzooTeelbewerkt,
(lat de gilden te Gronlngen gelast werden , door gemagtîgdcn zieh te komen verantwoorden. De Bouwmeesters en Vierentwintigen , daaruit voor zich niet veel goeds
spellende,verkregen door tusschenkomst van xAaw lzlt, den geheimendri
jvervan alles,
dat de Hertog op hun verzoelt eenige Raden naar Gronzngen zou zent
len. Inmiddels

traclltte MxRwlzlt, hetzi
j uit zi
jn woelzieken aard, hetzi
j op bevel zi
jns Xeestcrs,
tle gcmcente steeds meer en meer s'an de regering te vervrecmden en zicllwcinig

over de midtlelen bekommerende, indien hi
j zi
jn doelkontle llcreilten, bragtlai
j hct
eindelt
jlk door lasteren en aanti
jgen zoo l'er, datde gilden hem en zi
jnen Raden het
beroep van alle vonnissen des Raads opdroegen. Dit werd eerlang , op aanzoclt des

volks, door den Hertog bi
j een bevelschriftbckrachtigd;doch meentmen,dat

(1)charterb.r.Triesl.D.11.b1.499.
(2)Landb.m.MARTEXA, b1. 155. wllsExlrs, Cltt'on.r.-rriesl. I1.XV . b1.483. scllorzlrs
Fr.Ilist. B. XIï.bl.632.

(3)Landb.m.xznTzwà,bl.157 161. wlxsExlvs, Cltron.r. l'1-ie&l. B. XV. 1)1. 484. scuoTàxrs,Fr.# z'df.B.XIX.1)1.632.

(4)Landh.m.MAILTXTwA,bl.162 165. Charterb-'r. k'riesl. D.1l. bl.513. rnno EMlilrs, A cr.
Fris. Sz'df. Ik
ib. LIV.p. 835, 836. wlxsExlrs, Chron.4n. J'riesl.B. XV.bl. 484, 485. sclo'
r.
tllTs,Fr. Ilist. B. XIX.1)1.632 ,633.
76 *
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1482- nooit gevolg aan gegeven is. Xinder vaal'dig was de Vorst in het zentlen derbeloofde
1528
gevolmagligtlen , waardoor het bestier der geldmiddelen in Gronlngen h0e langer

zoo meer in de war liep. Het stetleli
jk bestuur trachtte dcrhalve de zaak in der
1527 minne te schikken ,en benoemde t0t dat cintle eenige leden uitden Breeden Raat
l en

de gildcn. Na vele bi
jeenkomsten, besloot men
aicssing der schulden eene
redeli
jke schalting aan hetvollk voorte stellcn. Alaarzootlra deBouwmeester z&xoB
SMIT aanving zulks dermenigte, op de marktvergaderd, mede tc tleelen, werd hi
j
met een zl
jdgeweer doodeli
jk gewontl. Hicrop stoofhetwoedende graauw hetraadhuis binnen , om al de Regeringsleden te vermoorden , die echter geluk-kig deels in
dc kerken ontvlugtten, deels door brave burgersgered werden. De geest van ongehoorzaamheitl en oproer heerschte voort', bovenal ontler de gilden , wier stoutheid

zoo ver ging, dat zi
j, toen de regering cen bevelhad uitgevaartligd,naar welk het
gemunt geltl iù de staclgangbaar zou zi
jn, een geheelander afkondigden. Vruchteloos bestrafte hen Hertog XAIIEL ten scl
aerpste oyer zullt een gedrag, en verbood

hunne oproerige bi
jeenkomsten. Schaamteloos eischten zi
j nu van den Raatleene
verklaring af, dat er geen geweld of oproer geschied was; hetgeen echter geweigertl werd. Vele Regeringsleden verlieten de statl, maar keerden terug op de be-

dreiging der gilden, dat zi
j bj langer wegbljven, voor eeuwig verbannen zouden
worden. Nu moest de haat tegen zwltGzs worden bevredigd, en men noodzaakte den

Raad metgeweld,een vonnis tegen hem ,alsontvreemder der stedeli
jke gelden, van
hetregthuis af te lezen. Hierop ontbootl de Hertog gemagtigden uitde giltlen, de
vier Hecren , aan welke de schuldaiossing was opgedragen, den RaadsheerzztaoEs, en
den Stadhouder xzkhw zzK voor zich. De vier Heeren toondon toen ZOO OnsYederspre-

keli
jk de onregtvaardigheid aan metwelke naen hen behandelde, dat de gemagtigden
der gilden, om zich voor het oogenblik te redden, voorgavenv dat zj alleen ter
1 s,. zake van hetoproer gekomen waren. Er werd niets beslist; slechts beval de Ilertog

sviin-de zaak te laten rusten tothi
jofiemand van zjnentwege in Gronxgen kwam.Eer-

maand.

lang zond hi
J. den regtsgeleertle zAx w zxscuol'sa, doch alleen met last, de behandeling van de zaak der vier Heeren, van welke drie zich buiten de slad bevonden ,
f

totLichtmis aanstaande te verschuiven; hi
j zelf zou inmiddelsden Deventer schuldeischer tevreden stellen. De Raad nam hierin genoegen, maar hetvolk verklaarde er
zich onstuimig tegen en bepaalde den vier Heeren eenen dag, om te betalen. Vergeefs
beriepen de drie afwezigen zich op den Hertog; men dwong den Raad , hen totvol13 <. doening der sladsschulden te veroordeelen, en , ten gevolge daarvan ,hunne goederen
W in- in beslag te nemen. Xen vindt niet opgeteekend, wat er verder van deze zaak
term .

geworden is(1).
(1)s.nExlwoz, Cltron.d.Fr.Land.b1.403- 407. tsso Ezxlts,Ser.F,'
?d.S,
-4l.Lib.LlV.
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In Frie&land aan deze zi
jde der Lauwers werd de inwendige rust niet gestoord;14
821528

trouwens het land wasuitgeput, de ingezetenen waren verarmd, en allen haaktennaar
verademing. 'sKeizers bevelschrift ter regeling der geldswaarde was er afgekondigd ,
en vnorts eene xuunt te Leeuwarden opgerigt. Op een landdag aldaar hadden de

staten onderscheidene grieven en bezwaren vonr den stadhouzergebragt, en dewi
jl
hi
j hen nietbevredigde,gezanten daarmede naar de Landvoogdesgezonden,wierantwoord allcen ten deele aan hunne verwachting had beantwoord. Slechts eenige punten
waren aangenomen, andere tot nadcr onderzoek uitgesteld , sommige geheel verwor-

pen,en die hetgewigtigste schenenaandenKeizerzelventerbeslissingovergelaten(1).
p. 836, 837, 841,842. scnorAyrs, Fr.Ilist. B.XlI. bl.633, 636,637. poxra
twts, Ilist.
Gelr.Lib.XI.p.727,728,736. Tegenw.Staat r.Stad en L ande?bl.344- 349.

(1)Landb.r.MARTENA,b1.165- 176. Charterb.r. Friesl. D. ll. bl. 508, 515- 518.
sExllls) Chron.m. Trie&l.B.XV.bl.485. scuoTzwrs; Fr.S ïdf.B. XIX.bl. 635.
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DE OOSTENRIJKSCE-NOORD-NEDEKLANDSGHE STATEN. Door de pnderwerping van lzct
gelzeele Stzcht en van Frieeland , zag Keizer KAREL V zich nu Heer van alde

Noord-Nederlanden, behalve van GelreenGronzngen (1). Teregtheeftmen der
bedenking waardig gekeurd, dat de Keizer aan het hoofd van het verdrag te

O:
1ogs5'
' Kameri
jk gesloten en in antlere openbare staatsstulklken, den titelvoertvan Hertog
tllà
aand van Gelre en Graaf van Zutphen , niettegenstaande hi
j kortte voren, bi
j de over1529
eenkomstte Gorznchem , daarvan afstand gedaan had (2). De voorwaarden te31adrid,vôôt
'tlrie jaren geteekend,waren de grondslagen van hetKameri
l'ltsche vredesverbond (3). Daarenboven werd thans door den Koning van Frankrijk alle oppergezag over F laanderen en J rtoh aan tlen Keizer afgestaan , het regt van l ?zif
zfzlc

ofversterfregt, naar welk in Frankri
jk en in een get
leelte der Nedet-lahden tle
fiskaalzich van de nalatensclzap, wclke een vreemdeling, bi
j zi
jn overli
jden ,aldaar
bezat, m et uitsluiting van alle wettige erfgenam en m eester m aakte, M'etler-

zi
J'ds afgeschaft, en het prinsdom Oranje aan EILIBERT van lAtz//z?z. teruggegeven. De Hertog van Gelre was van (1e zi
jde des Keizers in dit verdrag begre(1)Ziehiervoor,b1.308,306,426,596.
(2)AVAGEXAAIt,D.IV.b1.504. Zic llicrvoor,1
a1.426.
(3)Ziehiervoor,bl.305.
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l)en t
/1). Een vcrbond van A'redeen vriendschal),op denzelfden dag cn in dezelfde15
12
58
1.:
stad tusschen den Keizer en IlExoRlK VllI van E ngelalld gesloten, l
aerstelde den

Nederlandschen handelop Brittanje (2). Vruchteloes beproefden de Staten vall
Ilolland, deor hunne gevolmagtigden Xr.AElt'
r vAw oza Gol:s, 'sLands Adyokaat, eu
t1e Pcnsionarissen van D ordl-eeht en J nîxvterdam ,op den vredelaandelte Kam erç
-j
k

eene vcrgoeding der nadeelen,hunnen kooplietlen deor de Franschen, ti
jdeushetl)cstand, le*r zee toegebragt, te verwerven. zi
j wendden zieh llierop tet(1e Landvoogdes cn het schi
lont, dat naar hun verzoek ,op de Franschegoederen in Ilollaltd beslag

gclegd svertl,tlech metwelltgevolg,isonzeker(3). Nieltemin werd t1eKameri
jksche
vrede terstond in Holland afgekondigd, en ook aldaarin hetbi
jzonderhetverbontl
metFrankrç
jk in Sprokkelmaand desTolgenden jaarsdoordedrie.
rstaten,degeesleli
jkheid, den adel en de zes groote steden,Levestigd (1). Erwerd van 'sKeizers
wege in de ATederftzet#ezl een plegtige dankdag uitgeschreven,en daarbi
j levens bevolcn te biddcn , dat Ged Almagtig bi
j zi
jne goddeli
jk-e gccdertierenheid, de onder.

zaten en inwoncrs dezcr landen en laen , tlie er in verkeerden , vilde Lemarcn 4-ccr 11v.
AViJ
.ut1e Zweetende Ziekte en andere pestilentiën en besmetteli
jlke krankhcden (5). Dezcmaatzd.

ziekte werd pok de lngel&elteJ.zf
7:iïg/l:&zeckteofSwet (AprJ?/â'Jnglgkantla) genoemd , dewi
jl zi
j1 voorheen in deAdtf:rlczkddx oubekentl, rcedsin de vi
jftiende
eeuw aan de Fransche, dech bi
jzonder aan de Engelsche k'usten gcwccd had. Zi
j
verspreit
lde zich in de Oostzeelanden van D ul'tecltland , in Ilam huvg , cn vertoonde
zich in de Arederlanden het eerst in Overi
-seel, voorts in Gelrc, Utrecht, Arc-l
hand , J nttverpen , geheel H olland en Frieeland. De aard dier zielkte WaS een

plotseling en geweltlig zweet,waarbi
j de li
jdcrin een diepen slaap viel,wclkebinnen
viqrentwintig uren zi
jn 1otbesliste.Kwam hi
j dien ti
jd te bovcn, dan washi
jdoorgaans
behouden. Alleneringen en hanteringen stontlen stil, zoedanig hadden scl
arik en ontstçltenis de menigte beYangen , tlie in de kerkcn zamcndrong, om , zoo het heette,

(len toorn Gods te verzeenen. In den st7lg wcrden binnen eene week vi
jftien of

())ogxolT,CorpsDiplomatique, '
1'.lV. P.lI.p.7-42. :0>Trsll>xrzxrs,Rer.lvap-ïcc.
Lib.X.p.'233-235. RoslllTsox,Szàf.of cHARtrs V,B.lT.p.526,527. txGtwy,Noticeaut.
MAI
tCIJEnITE,p.449- 454.

(2)orxox'
r,CorpsDiplom.'
13.lV.P.1I.p.42-48.
(3)zzl:v v.n.coss, lleghterd.Dagraarten, D.1. b1.217,228,253,2:4. lîqpelntorèum
d.Plac.bl. 14 ,aangehaald door wwGExwzlt, D.lV.b1.506.

(4.
)wsl
vvv.n.Gozs, Acgt-df.#.Dcgr.D.1.bl.235. A'
aleez.cp deFz
?dcf-/.Jp'
4f.bI.223.
(J)charterb.:l.kkriesl.D.lI.L1.56
,2.
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1154
5283 zestienhonderd menschen door de ziekte aangetast, van welke velen bezwek-en.J ntmerpen werd er het hevigste door aangegrepen , zoodat een grootaantal kooplieden
naar elders vlugtte. In het laatst van Herfstmaand stierven aldaar in drie of vier

dagen tusschen de vieren vi
jfhonderd li
jders. Navi
jftien honderd negen en twintig
heeftdezeziektezich nimmerwederin deNederlanden vertoond (1).
Tl
jdensdeonderhandelingen teKamerk
jk,had de Landvoogdesop eene algemeene
vergadering van de Staten dcr Nederlanden te Brueael, naar het schi
jnt
,hoofd*
zakeli
jk tot 'sKeizers togt naar Italzn, eene zware bcde geëischt. Ilolland,
daarin voor honderd duizend krooncn, en tachtig duizend gultlen bovendien tot on-

derhoud van het kri
jgsvolk en hetopbouwen van hetslotKredenhurg te Utreeht
aangeslagen, huiverde er in te bewilligen , meenende, dat de Keizcr verpligt was

zelf hetverstcrlten van Utrecltt, en nog veel meer het kri
jgvoeren in ltaliè'te
beltostigen. Doch ondanks al de vertoogen des Heeren vAx nER cozs, datIlolland
door vroegereoorlogen uitgeput,klein en arm was, en minder inltomsten had dan het
kleinste kwartiervan Brahand,moestmen toch ei
ndeli
jk in eene opbrengstvan hon-

derd en dertig duizend kroonen toestemmen (2). Zeeland, hoezeer door een schuldenlast van bi
jna zestigtluizend gultlen gedrukt, bewilligde in eeneJ'aarli
jksche bede
Wd
4 x. van dertig duizend gulden voar den ti
jd van zesjaren (3). De Keizer wasnahet
mannnd
-. sIuiten van den Kameri
jkschen vrede, uit Barcelona meteene groote vloot,meest
1529 Hollandsche en zeeuwsche schcpen, naar ltalzè- waar de oorlog nog voortduurde,
overgestolten (1). Ook hier maakte hi
j uelhaast vrede met yltzkwcEsco syoRzA,
Herlog van uHilaan , en de Venetianen. Ftorence werd echter eerst in het volgende

jaar bedwongen, toen de Keizerli
jke Opperbevelhebber, PILIBERT van J/tclpzl,,
kort te voren in het beleg was gesneuveld. Zi
jne goedercn ltwamcn aan zi
jne
zuster claAroE,de echtgenoote van HEXDRIK,Graafvan Naeaatt) en zi
jbragtdentitel
van Prinsen van Oranjeop hare nakomelingen over,))welke dien tloorhunne uitste-

kende bekwaamhetlen en heldenmoed g0o beroemd gemaakthebben (5).', DeKeizer
(1)Bî)
''r.c11Zanm.op de Taderl.Ilist.St.V.bl.6. B(
j'
l.A.bl.94-97,alwaarhctmiddeltegen dezeziektc,uitde Mentoriaalboeken van dien ti
jd ontleend,isopgenomen.Cltarterb.
m.Friesl.D.II.b1.194 (0). Boeck d.Gltescienissen,1)1.7. BEAINGA, Hist.p.Oost-Friesl.
b1.641. REIJGERSBERGH, Cltron.r. Zeel. D. lI. b1. 425.

(2)wEl, v. D. coEs, Regist. d. Dagn.D.1. b1.209-218,223 230. wAGEXAAR, D.lY.
bl.50Q , 507.

(3)REIJGERSBERG?,Cht'olt.r.Zeel.D.II.b1.421-425.
(4)REIJGERSBERGH,Chron.w.Zeel.D.l1.bl.420.
(5)Rov>ml'
st)x,Iliqt.of CHAI'LE:V)B.V.p.529. Ziehiervoor,1)1.295.
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was na de Plegtigheid der krooning te Bononlè', en niet te Rome geli
jlt1528zi
jn voornemen geweest was, door Paus cLzxzss YII op den vier en twinligsten 1543
van Sprokkelmaand, naar D uitseâland en voorts naar de N eh rlanh n vertrokken (1). Hier had intusschen, ondanks zi
jne strafbepalingen en
pogingen der Landvoogdes, de leer van LVTEER meer en meer ingang gevon-

den (2). Geheel Holland, inzonderheid Haarlem , D:4# en Jmnterdam ,
was in vi
jftienhonderd zeven en twintig ten Hove van Lutheraneri
j beschuldigd
geworden. Zi
j,die daarvan betigt waren,werden te Leuven en eltlersbuiten#plland in regten betrokken,waartegen de stedell
jke regeringen,bovenaldievan Am'fdrdczzl, zich metnadruk verzetten als een inbreuk OP het regtde non evoeando,

bi
j welk niemand buiten zi
jn landschap (provl-ncza)mogtgedaagd worden. Xaar te
Brueeel beweerde men, dat al de Nederlanden slechts één landschap uitmaakten ,

en de Hollanders derbalve wel in Brahand of K laanderen voor hetregt mogtcn ge-

roepen worden (3). lletschi
jnt,datde stedèn de verdediging van ditvoorregt, zoo
onontbeerli
jk voor de vri
jheid deringezetenen, mette meer i
jver en hoop op goeden uitslag hebben doorgezet, dewi
jl haar het Hof van Holland onderschraagde,
welksgrootgezag in dien ti
jd,door de regtsplegingen buiten datgewest, merkeli
jk
ingekrompcn werd (1). Maarde Keizerbekreundezich nietom dehandhaving der
voorregten,wanncer zi
j hem in den weg stonden;cnsteedswerdenregtszaken,welke
in Ilblland behoorden afgedaan te worden, voor den Raad te M echelen getrokken ,
laoevele m oeile de Staten ook aansvendden , om di
t te beletten (5). Ecrlang

verscheen een keizerli
jk bevelschrift, waarbi
j de vorige bepalingen tegen de HerA-ormingsgezinden, die ))in groote getale waren en dageli
jks vermenigvuldigden,''
hernieuwd , en van de hardneklkige ketters, de mannen tot het zwaard , de vrouwen tot de put, dat is, om levende begraven te wortlen , doch de wederafvalligen

çRelapnen) tot den brandstapel zonder genade veroordeeld werden. Het drukken,
afschri
jven, koopen, lezen, bewaren, verspreiden of verdedigen der werken van
XZUTHEK en zi
jne medearbeiders werd metverbeurte van li
jfen goed geslraft, en het

(1)rosTrsIlErTEErs,Aer.Austriac.Lib.X.c.4.p.235-237. x0i1EltT:tjx,llist.(/cllABtEsV-,
B.V.p.528 ,529.

(2)Ziehiervoor,bl.301,302.
(3)XERT v.o.ooEs,Reginterd.Opgr.D.1.1)1.69,95,170,292(4)Naleez.op de Faderl.#,':f.bl.225,226.
21, 584, 585,605,
(5)AEaT p.otlEs, Fclxïdf.d.Dagr.D.l, bl.429, 440, 515 ,-5r
-
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ölt)

1528-- verbod herhaakl , over hunne lccrstellingen op den predikstoel te spreken.

1~43 mogL

1,* Y.

Niemand

andersdcnkonden in da gOllsdiensL verbergen of voorstaan , maar moest hen

h~j

Wijn- hct geregt uangeven;

zij die binnen zes weken hunno gevoelens hcrriepcn , werdet:
i
ver kluard
uaru (1). Deze b eper k{lUg
l 1Cl' VflJiihei
lCH 1 van gc\vcfcn wa-

ruaand.
11 straf....
1529 van aue
vrU

inznnderheid

voor

de

Nederlanders ,

ook uit een stoffelijk oogpunt beschouwd ,

ullcruudceligst , do,vijI daardoor natuurIijk de koophandel belemmerd en in dc hartader aangetast werd,

1\len eischte daarenbovcn telkens van 's Kcizers ,vege aanzien..

lijke berlen , die minder tot nut van het algemeen, dan tot bijzonder vounleel van
den Vorst verslrekten, weshal ve zij niet dun schoorvoetend en tegen groote bcloftcu
i ;1:')0 illgC\villigd werden.

Trouwens dc meeste gClvestcn cn Je voornaamste Hollandsehe

stellen waren door zware schulden gedrukt.

Holland was bovcndien reeds met vU{:"

maul bonderd duizend gulden bclust , welke de Keizer, in weerwil zijner belofte ,
niet loste (2). Hierhi] k warn nog, dat een gc,velJige storrn en hooge watorv locd
onberekenbare

schade

aanriguen.

Bijna

geheel Zeeland,

en ccn groot gedeelte van llolland Iiepen onder,

hct land van F'oorue

In Dordrecht stand het water

Ook Friesland leed veel aan den zeekant.

dertlehalvo voct hoog.

Eene menigto

menschen eu vee kwarn hierbij om het leven, en vele vermogende lieden werden
~'brrtnl. tot den hede lstaf gebragt. (3).
[) v.

Inmiddels hau de Landvoogdes

uan Oost enrijk besloten ,zieh aan
klooster , hetwelk zij bij Brugge
te eindigen. Het voornaamste , misschicn het eenigc
uitbreiding der magt en grootheid van het Huis van
l\IARGARETllA

do openbare zaken te onttrekken eu
gestreht had , haro dagen

•rlocl van haar leven,

Oostenrijk ,

was

de

bereikt,

en

met

in

een

vreugtle

zag zij huren neef

vruchten plukken van hare onverrnoeide pogingen,

KAREJ,

V,

dc

onafgebrokeno mocijelijkheden

<10 dood verhinderde haar de uitvoering
van het plan. Eene kleine wende aan Jen voet , in het begin weinig gcacht ,
werd allengs zoo geva.arlijk, dat rnen tot de afzctting van liet lid moest

eu

overgroote

opofferingeu,

Maar

besluiten , waaraan zij niet uarzeldo

zieh

Io

onderwerpen.

Na

het

onl vangen

(1) Repert. d. Plakat. v. Holland, LI. 14. Lij WAGE:iAAR, D. V. bI. 7. Landh. v.
LI. 194-198. Üharterb. n. I/riesl. D. 11, LI. 563. Vg1. hiervoo!' LI. 301.
(2) Vr,l.

'VAGENAAR ,

D. V. bI. 8-13.

(3) E~1:tract uit het Ilegisfer der

Leeukanter 'can [lot/antl, lnedegedeeld in de ßijl', eu

Aa1t1u. op de Yaderl. I-list. St. V. Bij!. B,

(iltesc'ienissen, b1. 7.
bL 462.

GOUl'lIOEVEN,

1IARTENA,

RETGERSßEUGEN,

G'ltrO:l.

t'.

Cltror~.

110//. LI. 592.

LI. 97. Landb. 'v. nU.RTENA, LI. 203. Boec d.
v. Zeel. D. 11, bi. 426-420. occo SCAULF..:-\SI3,
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tlel- Sakranaenten, regeltle zi
j harc zalken , schrcef cen trefl-cntlen afscheidsbricf152>)-.

-,
,,
1t
r
;
:
kt
q
l-6
i
;
attn dcn Keizer, ovcr M'
icn zi
J stecds met eenc mocdcrli
gke teetlerlaeid gewaalkt
lzatl, en gaf zi
ch aan
geneesheercn over, die On1 der li
jderes tlc snaartel)
der lkunstbewcrking te sparen, haar eenc hoeveclhcid opium toetlientlen , waartloor '
i
zi
J. in slaap viel
&V'
il1-

,

(lecla niet weller ontwaakte (1). Zoo cindïgtle dcze lloogbc- tcrrla
.

gaaft
le eu laooggeplaatste vrouw te Ileeltelen hare loopbaan in den nacht van den 1530
(lertigsten van Slagtmaand op den cerstcn van svintermaantl. Zi
jwasden tienden val)
Louwmaantl vecrtien honderd negen en zeveutig te B''
t-lts.
$'el gcborcn, cn l4atl dric e)4

tn'intig jarcn deATederlanden metvcrstand,beleid en gcestltrachtbcsluurd.Bcdreven
il)tle staatkunde s'an dien ti
jd,cn ongemeenewerkzaamheidmetonvel'
naoeillaargedultl
en groote scherpzinnigheid zamcnllarende, laad zi
j metroem cn geeden vlitslag dtxt'l
gellom en aan alde groote staatsaangelegcnhéden enbelangri
jkevredesontlerhandelingell
(lier dagen, s'an welke wcinige zondcr haar totstand zi
jn gebragt. llaar getlrag met
betrelkking tot de Ilervormingsgezindcn,waszoo wi
jsen gematigdgewcest,alsmenin
ditti
jdperlk l'an opgcwontlenheitlcn onvcrdraagzaamheid in de godsdienst, en teteyenover tlen wi1 van den magtigen u.&.
REIzV ,die later zoo vele slagtoflkrs eischte,slecllts

verwachten konde (2). Nimmerhad zi
j geschuwd,t1e taalderongekunsteltlewaarheitl
aan te hooren, en zich naar betcren raad te rigten (3). ))Elk iscdelondertle
Christenen''roepthaar een ti
jdgenoottoc, ))zoodra bi
j tloor onschuld, goetlerticrcnheid en weltladighcid uitmunt; en deze gaven van Christeli
jken at
leldom zouden in
U helderder uitbliukcn,indien de valsche,kapdragende, in hct wit en het zwart ge-

kleede vlei
jers uit uw Hef en tes'ens van uw oor geweerd werden, die om eigen
voordeel, hunne geweldenari
jen,en hctgeen schrikkeli
jk is om te Z0ggPDjnietzonder
bloedstorting, op het gezag van uw naam uitvoercn. Indien ik l
aen b'olgen wiltle,
lnocst ik U OP dezen toon schri
jvcn: ))Zietlaardonrlucllte, vergotle slAatl&.zlzvux
uwe moederli
jke afkomst, welke U nict meer roems, dan gj aan haar bi
jzet;
die eens Konings en Keizers dochter, gemalin en zuster eens Konings, m oei

&an een Koning en Keizerzi
jt.''- Maarmi
j dunkt,dat ik eenvoudigcr,licfderi
jkcr
cn meernaar M'
aarlzeid dusspreke:))Gi
j ontvangthicr,goedertiercndsteMaaoAsEruA,
uw moederli
jken oorsprong, welke, zoo gi
j dicn niet, gcli
jk gi
j doct9door wcldadigheid , zachtmoetligheid en mildheid lersiert, U ccumv
ig tot schande za1 s'
crstrck-

I,
E ctAA-, A'
otice sur MARGrERIT:, in dc Cotrespondance de z'.fp?/?cz-eur x-txlxltlzx 1, et de

M&I
tGIJ
EICITEsah-lle,Tome 11,p.455- 459.
(2)ZicLier:oorbl.301. tx Gsàv,h-oticeau.?-MAItGl:
xlIIIs)p,448,419.
(3)VgI.hicrvoor,191.417 (6.)
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2813 lten (1).,' Even minzaam a1s aeestig,en nietminderhulgvaardig dan goedhartigwas
-

deze merkwaarzigeVorstin ,welke in de onderscheidene betrekkingen s'an haarbi
l.zontler leven als dochter, zuster, moei, echtgenoote en weduwe stceds groot en edelzich
vertoonde, wier deugd vlekkeloosbleef te midden der aanlokselen van een weelderig

cn schitterend H0f, cn wierzedeli
jlke krachtsterker wasdan de wederwaardighetlen
cn tegenspoeden met welke zi
j gedurig moestkampen, die we1op haren geesteen
waas van zwaarmoedigheid wierpen, maardien nietkonden ternederslaan. Zi
j batl
geene kinderen , maar niettemin tot haren dood de pligten eener zorgende moeder

vcrvuld.Naauweli
jltswasdie schoone taak bi
j de zonen en dochtersvan haren broeder
Fzlzlps voltooid, tocn zi
j de kinderen van de gemalin van den verdreven cuitlsrlAz
kx 11, de ongelukkige ISABELLA van O/â'ldnrf
g'à, welke in vijftienhonderd zesen
twintig nabi
j Gentvan verdrietwasgestorven,ont
lerharehoedenam (2). Deopvoeding van het otltlste, Kroonprins van D enem arken , werd aan tlen beroemden colt-

>ELIvs Aoltlppx toevertrouwd, een dier geleerden en fraai
je geeslen, welke zi
j aanmoedigdeen aan hetHofgeroepen had (3). Daarwerden tlelctteren en dichtkunst,
welke zi
j zelve nietongelukkig beoefende, in eere gehouden, en hetvoorbeeld der
Vorstin bleef niet zonder invloed op de Jonkvrouwen , welke haar omgavcn. Inzon-

t
lerheid bevortlerde zj de schilder- bouw- en toonkunst. Hetoverheerllk prachtig
grafteeken in de kerk te Brou voor haren tweeden echtgenoot, den Hertog van Sa-

voL
je1 opgerigt, waaraan vi
jf en twintig jaren gewerkten een schatvan meerdttn
tien millioen gulden , naar onze munt, te koste gelegd werd , getuigtvan haren ver-

hevenkunstsmaak en echtelt
jkeliefde (1).
De dootl der Landvoogdes verhaastte 'sKeizers komstherwaarts uit D uiteeltland,

alwaar hij'den vermaarden Rt
jksdag te Augahurg had gehouien, voor welkcn
hier te lande een bededag wqs uitgeschreven , opdat er onder anderen )oick de

dwalingen ende opiniën van vele ende diversche vertwi
jFelde sccten,tegensdenHeyligen Kersten geloove geextirpeerd ende te nyete gedaen wierden (5).,' Onderde
geschillen, wellte op dien Ri
jksdag beslistwaren,behoorde mcde de vereeniging van

(1)GEalnorsxovlaxlcrs,in deopdragtvan zekerc geslachtli
jstvalthetlluisvan Bourgottdië
en van het lcven des Bisschops Fltlps tlc4 Bourgondië aan x&I
lGlRETI
u ) in xàTTszEvs, ânalect.
'l'.l.P. 145.

(2)Ygl.hiefvoor,b1.297,304.
(à)LEolz
àv,Notice dvr MAIIGIIERIT,)p.447,460.
(4)Lzorlv,NoticesurMARGIJERITE,p.426,430,461-463.
(5) Charterbim.Frie&l.D.11,Ll.571.
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llaaatrg-cht met Brahand, terwi
jldcn Luikenaars,welke cen regtop de helftdier15
281513
stad beweerden, het stilzwi
jgen werd opgelegd. Dit regthebben zijechterti
jtlens
hetgemeenebestderFereenlkdeNederlanden genoten. Van daardebekendeCham5r: m i-partg-e cn het beroep daarvan op de half Luiksche, half Hollandsclle

Commissie uitden Raad van State (1). Plegtig werd de Keizer te Bru&&el doorde 1531
Staten der Nederlanden verwelkomd: doch de vreugde oyer zi
jne tegenwoordigheitl
spoedig gematigd door het eischen eener bede van twaalfmaallaonderd duizend kroonen van Braband, zesmaal honderd duizend gulden van H olland,en Tan de overige
N ederlanden naar evenrediglaeid. Ilolland was ongenegen tot het inwilligen dezer

bede, maar na veelvuldige onqerhandèlingen moest men aan 'sKcizers begeerte
grootendeels voldoen , in afwachting van de ophemng der bezwaren , welke de
llollantlers tegen de nieuwe tollen , het verlofgeld op de granen en andere belemm cringen voor zeevaart en handelinbragten , waarvan echter niets gel
komen is(2). De

Friezen begrepen voorzigtig, den Keizer veeleer een vri
jwillig geschenk in geld aan te
bieden , dan zich aan de zware bede blootte stellen , die in de overige Nederlanden

drie millioen gulden, naar de tegenwoordige geldswaarde geli
jkstaande metdertig
millioen,had opgebragten voor welke zi
j vreesden,nietlegenstaande menv,
rocgermet
hen was overeengekomcn , dat hun geene andere dan de bepaalde of gewûne lasten

zoudenopgelegdworden(3).ln eene algemeene vergadering teLeeuwardenwerd derhalve besloten, den Keizer veertien duizend gulden te vereeren en wclvnorzi
jne
Bli
jdelnkomste,waartoeFrzealand nognietslaad bi
jgedragen. Gevolgeli
jk werden 2 v.

vier aanzienli
g.ke mannen , 'rzztAao vAx BURMA>IA , zvrlus vAw Borrxzw , x r.slzns TJAAIADA Herfstmaan(
j

en Xr.uEcr
roh vA> Iloxw lEh , naar Brtte&el gezonden en hun tevens in lastgegeven ,
den Vorst eenige punten van bezwaar tegen het bestuur des Stadhouders in te lcve-

ren, omtrent welke men herstelling begeerde. Hetgeschenk werd ongetwijfeld aangenomen,maar op de grieven grootendeelsontwi
jkend ofweigerend,dubbelzinnig of
nietsbeteekenend geantwoord (1).
Ondertusschen had de Keizer zi
jne zuster x.
&axA, Koningin-weduwe van Ilongarz
je,den zesden van Hooimaand totLandvoogdesder Nederlanden aangesteld (5).

(1)BII-IIERPIJK,D.Vj1:1.75,76.
(2)AERT v.p.G0Es,Ileght.d.Dagv.D.1, bl.293--298,299,300,302--310,316-320,
324,329. vrlGzxwAR, D. V ,b1. 14- 21, 23.

(3)Zie hiervoor bl.598.
(4)Charterb.r.Fricsl.D.11yb1.579-581.
(5)zEqTv.D.Gozs,Ileggnt.$ Dagr.D.I,1)1.315.
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1.
52
:- Oak. zl
j
eene scllrantlere e
n letterminncnde vrouw, bi
jzonderbedreven in llet
lt
313
. j
Lati
ln, en aan wie ERAsxus zi
ln )oek.
Je go c/yy,y,
$
-/.
y/q
-.yy:Jv
ycdttgooopgrecg (j), ))e
Raatl vau State, M'ellte uitde aanzienli
jksten des lands cn Riddcrs van l
aetGultlen
Y'liesbestontl,hatlgess'onnli
jk geen deelaan de rcgcring gellomcn. maar wasallcen
gewigtige omstantligheden ell wanneer de Keizer zelf tegcnsvoordig M'as, bi
jeellg'eroepen. Thans bepaalde KAREL, niet zonder tegenzin der Landvoogdes, dat

t1e lctlen van dicn Raad insgeli
jlks toegang zouden hebben in den Geheimen Raad,
met haar hetLand zou besturen , in welken de Aartsbisschop van P alerntohet
voerzitterschap bekleedde, en Onder anderen de Graven van Btll-en cn vallIloog&ll-a-

teltzittinghadden (2). XAEIA werd vervolgensplegtig in harewaardigheidbavcstigcl.
len dag hernieuwde de Keizer het bevelschrifttegen deLutheranpn, welks
7 v- Oj) danzclff
5Vi''- estreuge uitvoering l.iJ-den Algemcenen staten ernstig aanbeval, verklarcnde , ))dat
ltlaalzd-g

15
'31 hj een vi
jand zi
jn zou van zi
jn eigen vatler, moeder, llroeder of zustcr, indien zi
j
tutllersclz waren (3).'' Hi
j maakte op hetstuk der munt, welke lloog gestegen
was en op geen geli
jken voetstond, dehoozige vèorzicning (4). Te&-cnswerd een
ander cn hoogstmerkwaardig staatsstuk uitgegeven, waarbl
j tlen Nvcthoudersbcvolelt
wcrd, de bi
jzondere plaatseli
jkc gewoonten of Coetumen in geschrift te stcllen
en binnen zes maanden len Hove in te leveren , npdat men aldaar niet uit on-

kuude cr tegen zoa handelen (5). Niemand mogthctNotatisambtlaeklecclen,tenztj
tlaartoe tloor de gewesteli
jke Raden bevoegd verklaard;alleen- ofopkoopingcnwertlen
verboden,ende stedeli
jke tegeringen gelast,een matigen prj'sopdelevensmiddelen te
stellen; bedrieyeli
jke bankbreukigen werden vooropenbare dietcn verklaard, van de
xeiligheid dervri
jplaatsen verstûken,enwânneerzi
jgedaagdzi
jndenietverschenen,ten
eeuwigen dage gebannen;lediggangers en betlelaarsmoesten gewecrd,eerli
jkearmen
cn zieken daarehtègen naar vermogen onderhouden , en behoeftige vré'
emdelingen
eencn nacht in de gasthuizen opgenomen wortlen ; de liefdegiftcn in de lterken opgezam eltl en de inkomsten tler armengestichten werden in elke plaals onder het beheer

5.an ecrli
jke lieden gesteld,welke, doorde W ethoudcrs gekozen, om GodsM'ildie
taak O13 zich maestcn nemen en uit deze aalmo% en , zieken , kraamvrouwen eh von-

(1)sTuwpz,deBelloBel
gico.Dec.1.Lib.I,p.47.Ed.1640. vzt
lElzzn,D.V,bl.22.
(2)wAGEwAZR,D.V,b1.22.
(3)AERT v.p.Gozs,Registd.Dagv.D.l,bl.327,328.cltazn
terb.r.Izrriesl.D.11,bl.604-608.
(4)Cl
tarterb.r.kh'iesl.D.11,bl.588-594.Vgl.bl.573-575. AERT v.D.Gtlxs,lleght.d.
*'

Jalgr.D.l,b1.263,269)285,317,322.

(5)Vgl.hicrbi
jv.wIJx op MAGEII&R,St.Y,bl.14 16.
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delingen ondersteuncn , en arme kindcren tcr schole beste den ; Geestelijkcn, bij stervon- 1526-

Ien hen lot liefe
e IacIige verma 1.
ilngen te vermanen ; he-

1
gCilOU(

den geroepen, "raren

deeldcn of die van aalmoezcn lecfden ,

geen fcest of k errnis

ZOll

langer dan

een

moglen in herbergen gaan noch

spelen ;

dag durcn , cn niemand mccr dan twintig

personen, en nicts dan bloed verwantcn , Ier bruiloft noodigen; het houden van drinkgelagen en het bezoeken rau herbergen op zon- of feestdagcn werd mct zestig groot('n
Vlaamsch beboet ; doodslagers uit dronkcnschap moesten en om dronkenschap ön om
doodslag heide, gestraft "Torde~; dronkaards mogten zittiug hebben noch in de reglbanken, noch in de wcthouderschap ; het dragen van goud- of zilver lakensehe klecdcren was zelfs Jen lIertogen, Prinsen eu Graven uitdrukkelijk verbotlen; hun cn hooggeplaatsteu ambtenareu alleen

'17US

het vergund, in fluwcel , satijn of darrrast (cranl0isy) ge-

kleed te gaun; vrouwen en kinderen moesten zieh naar den staat der mannen en vaders
schikken ; Iasteraars van God of de Heiligen werden eene maand lang te water en brood

gezet, muar zoo zij het uit een boos gemoed gedaan hadden, met ecn priem dour
de tong gestoken; eindelijk werden de N ederlanden , als onder eenen Vorst staandc .
vermaand , goede vriendschap en nabuurschap met elkander to ondcrhouden cn do
gcschillen, die on verhoopt outstaun mogtcn,

door do Stadhouders der bijzondere

loadschoppen , of door de Landvoogdes, in der minne te laten vereffenen (1).
dezer

verscheidene

bepalingen

armwezcn betreffende,

hadden

en

maatregelen,

do

Staten

van

inzonderheid

Op

00 munt en het

Holland reeds sinds jaren ,

eu

onlangs ook, doch vruchteloos op een verbod van het dragen van uithcernscho lakens
aaugedrongeu (2).

Levelschrift

door

Eenige zwarighcden tegen somrnige punten in het genoemde
de

Hollandsehe

steden geopperd,

werden door den Raad des

Keizers voldoende opgelost, cn ook in meer andere opzigten gar men haar genoe-

gen (3).

Daartegen verdedigden zij het bestnur des Stadhouders , den Grauf van

Hooqstrat en, welke bij de Gerneente niet gczien was , tegen de klagten van eenigen
daarover len Hove ingebragt (4).

rigtschrift (instructie) van

FILIPS

Kort daarna gar de Keizer uitbreiding aan het beden Goede

'·001'

het Hof van Holland, Zeelond en

(1) Utr. Placaatb, D.. I, 1>1. 413-420. Charterb, o, Priest. D. 11, bJ. 594-604.

Fr.

SCIIOTAl'1llS,

uts« ll. XIX, bl. 648-656.

(2)

AERT

v,

D.

GOES,

Regist. d. Dag», D. I, bl. 6, 14-17, 22, 36, 42, 51, 63, 78, 87 ,

109,112,202,203,207,318.
(3)

u. V,
(4)

AERT

v,

D. GOES ,

Begist. d, Dag». D. I, hl. 3,30, c}33,' 3.39, 344, ,348. VgL 'VAGE~AAI~"

bl. 30.
AERT

Y.

D. GOES,

Regist. d. Dog». D. I) bl. 321"

1542
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1528- Frle&land ,waardoor het aanzien en de maat van datHof zoo niet vermeerderd ,ten
1543
.
.
minste aanmerlkeli
lk bevestigd werd. Het verkreeg nu onder anderen vri
lheid , om
nict alleen over de voorregten aan vreemdelingen verleend te oordeelen , maar ook
van die der landzaten zelve kennis te nem en , en hunne gewoonten ,keuren en her-

komsten dedgdeli
jk ofondeugdeli
jk teverklaren (1).
Middelerwi
jl werden de Hollandersdoor nieuwe verwikkelingcn metde Oostzeeslctlcn bedreigd. Het bcstand voor den ti
jd van twee jaren in vijftienhonderd vi
jfen
twintig met haargesloten, wasvruchteloosten einde gespoed (2). Deonderhandelingen waren in vi
jftienhonderd dertig te Bremen metgeli
jken uitslag hervat, doch
in hetvolgende jaarvoortgezet,toen zi
j op hetonverwachtslafgebroken werden. De
onttrnonde cllRlsTlAAx 11'had in hetbegin van vi
jftienhonderd acht en twintig, om
den verloren zetel te herwinnen , in Zeeland eenige sche'
pen uitgerust; doch D ord-

n-eeht en Jmk
çterdaln visten, uithandelsbelang, bj de Landvoogdestebewerlten,
datdezen bot
lemsbeletwerd uitte loopen (3). Hi
jtrok hieropnaarOoat-Frieeland
bi
jExwo,den zoonen opvolger van EozARol1,verzoendehem metden Graafvan Oldenhurg en Jonker BALTHASAR van E z:l.
v, en nam hetafgedankte kri
jgsvolk in dienst,
om eenen inval in D enem arken te beproeven (1). Vergeefs wendde hj zi
ch om
schepen tot den Keizer; zelfs werd verboden , hem eenigen ondersland te verschaffen ,

dewi
jlnu reedsKoning FREDERIK de Sond voor de Nederlandsche koopvaardersgesloten hield, en deOostzee-steden bodems tegen hen hadden uitgerust, weshalve mcn de

vaartderwaartsvooreersthadverboden.CIIRISTIAAwlI,verbolgen cngloei
jendevan wraak,
ruktcnumetvi
jfduizendmandoorOverùù&el,GelreenhetNeder-stgklttinEolland,
en drong roovende en verwoestende totaan Delft door. De ingezetenen, zelfsde
leden
' des Raads, verlieten uit vrees den Sccg. Uit begeerte naar buithadden zich
thans meer dan twaalf duizend m an onder de vanen des Konings geschaard. Aan hct
hoofd van drie duizend knechten trok cuaxsTzAAw zelf,zonder tegenstandte ontmocten,
naar het onbemuurde J lkm aar , plunderde het, en dreigtle W est-Fg.g-esland met

(1)Groot Placaatb. D. 11, bl.703-759. BII-DEMDIJK noelntditberigtschrift,welk den 20
v.Oogstmaand 1531 werd uitgevaardigd, ))een meesterstuk xan regtsgeleerdejuistheiden gezond
xerstand,,'D.V,bl.79.ZieookdeBv''voegsels bl.187-189. Men A'ergell
jkehierbi
jwwGEwzwR,
D.V ,b1.30- 33. v.wlzx op wzGsxlAn, St. V ,bl.16- 22. Ts wATER,Fc#erl.Ilist.D.11,
b!.281. Hetberigtschrift, op naam van 4ltlps den Goede uitgegeven, is van dcn 4 v.llerfstv
ltlaand 1462. GrootP lacaatb.D.lII,bl.631- 643.

(2)ZieLiervoor,bl.304.
(3)zzR: v.p.G0Es,Ileghter'#.Dagr.D.I,bl.208.
(4)::5I5Gz,Sùf.r.O/df-Frïedl.b1.645,657,659.
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0
0n inv11l.H00rC enMedemhlikliepen grootgeYaar. Xen wasOP g'eeneTi
jant
leli
jkhe-152820Z b
odacllt geMreestj en er Ontbrak alz00 lkri
jgsvolk, om geweld metgeweld te 1543
keeren. De Keizer Ontbood derhalve den Frieschen Stadhouder scnEyK naarIlolland,
om m et den Koning in onderhandeling te treden. Doch nietdan tegen voldoeningvan

vjftigduizend gulden,wegens den bruidschatzi
jnergemalin,en hetlevcren vantwaalf
ten kri
jg toegeruste schepen,om zi
jne statenteherovercn ,konde men cnazsTxAAw bewegen hetland te verlaten. Daar deze last geheel op de Hollanders drukte, vergunde
hun dieVorst,in hctbi
jzonderdenAmsterdammers,tergenzoetkoming ,bjeenopenbrief

vri
jlzeid,in alzi
jne Ri
jken,wanneer lai
j die herwon,temogenhandeldri
jven.Hierop A15v.
vti1,
1schecpte hi
j zich in metzeven duizend man te M edemhlzk, en landde, na eenen maand.
'

lae4'igen storm op de kusten van N oorwegen , in de haven van laet tegenwoordig 1531

Chrhtzanla,waar hi
j zich weder totKoning lietuitroepen,doch eerlang streng beDe Amsterdammers en W aterlanders zonden hem dadeli
jk schepen,
met last, zich door zi
jne kapers te laten nemcn, om allen schù'n van toevoer
legerd werd.

te voorkomen. Sculslx waarschuwde de Amsterdamsche regering hiertegen op
llet ernstigste, welke betuigde er geene kennis van te hebben en beloofde, e r

zorgvuldig tegen te waken. Docla deze list kon de xjanden van cllRlsTxAAw nict

misleiden , welke een groot gedeelte dier schepen opbragten. Koning I?ZAEP>:I4IK van 1532

Denemarken hield de Sond voor de Hollanders gesloten,en noodzaakte eerlangzi
jnen
ov
er
t
e
ge
ven
,
metletlinger zich
wdlke gevangen bleeftotaan zi
jnen dood in vi
jftien
laondertlnegen en vi
jftig (1).
Het strem m en van den handel op de Ooetzee, verwekte in Ilolland groot gebrek
aan granen, die weltlra t0t eene buitcngewone hoogte stegen. Vierhonderdltoopvaar-

di
jschepen lagen stil,enSt
tienduizend bootsgezcllen vervielen daardoor totarmoede (2). :g N,.
.

Jm eterdam bood den aten een ontwerp aan , om aan dezen toestand een einde tegioeim
maken , hetwelk echter geeneningangvond(3).Alleen werd , doch met weinig vrucht,
beslagopdewarenuitde Ooatzeegelegd ,nadat eene bi
jeenkomstteIlamhurg ,om de

geschillen te vereffenen,eigendunkeljlkdoorKoning I?It>:D>:ICIK totmidzomeruitgesteld
en naarKoppenhagen wasverlegd geworden /
s1
).Om ontzag in te boezemenendevre/
k1)AERI

Y. D.G0Es, Reglst.d.Dagr.D.l,b1.326,327,351. BETCERSBERGEX, Cltron.r.

Zeel. D. 1l. 131. 430, 432. vEtlrs, CItron. r. H oorn , b1. 231 231. sooxftwxp, Gesch. .
11.
A lj-m aar,b1.74. Iqandr.r.A msterd.1)1.88.

(2)vstlcs,Cltl-on.z,.Iloorn,bl.238,239.
(3)AEIIT v.D.uoEs,Regist.d.rcg'.
r.D.l,bl.344.
(4
.)AERTv.D.GoEs,Ilegist.d.rsgr.D.1
.,b1.343. vEtlrs, Cltron.t-.11pp).?l.b1.238,239.
oorrlloEvEx, Chron.
..
r.Ilolt.b1.593.
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1528- dcsonderhantlelingcn te bevardcren , bcsloot nlen ten laatste op s-oorslel van Jm 1543
sterdam en tlc W atel
-landsche stctlen , zestig scl
aepen m et achtduizend ltoppen benaand in zce te brengen ; cn dit werd in weinig dagen ten uitvoer gebragt. Men hieltl
uitleggers in de zeegaten ,en zond krut
-pers of verspiedersnaarN oorwegen ,X oppen-

/1Jg:z?,Luhek cn elders,om de bewegingen des vi
jantls gatle te slaan. De regerillg
A'an Jmeterdam waarschuwde in de Iloofdett de schepen, welke uit hetllme&te't

kwamen, om tegen de Oostzeevaarders op llunne laoetle te zi
jn (1). Deze krachtige
'

m aatregelen sstemden den @.Koning van Delèem arken totvretle, welke in weerwilder

Lubekkcrs, op de bepaaltle zamenkomst te Koppenhagen gesloten werd. Groot was

hicrovcr de vreugde in Ilolland,en de grancn daalden mcer tlan del
zelftinpri
js(2).
Die vreugde werd echter merkeli
jk gelcnigd door lactgescl
ail, ofde Kcizer, tlan
we1 de Staten van Holland de kostcn van de uitrusting der scllepen , wclke

vi
jfduizend gulden beliepen, dragen zouden. De Stalen wilden allcs tcn lastc
van den Kcizerbrengen, waaruit men bcsluit, dat zi
j op dien voet met hem en
de Landvoogdes waren overeengeltomcn (3). Hierbi
j kwamen nog (1e verwoestingcn,
welke een hevige storm cn hooge watervloed in den nacht tusschen den eersten en

twcpilen van Slaglmaand, in dc Noordeli
jlte Nederlanden aanrigtten. De mceste
mceuwsche eilanden liepen onder, en in Holland stroomde het water cen voethoog

ovcr de di
jkcn, welke op veleplaalsen in Friesland aan deze cn aan gene zi
jde der
Zazderzeedonrbraken (1). Vergeefs,naarhetscl
atjnt,wenddemen zichin Ilolland
aan het Hof om ondersteuning (5). Slechts dcn Zceuwen , die trouwens hct meest
eleden haddcn , schonk deLantlvoogdes,tot hcrst
elling dcr di
jkwerken,voorden ti
jd
van vierjaren de jaarli
jltsche opbrengstvan vi
jfen twintig honderd gulden,in welke
:g
--bewilligd hadtlen (6). Tot overmaat Aan ellcnde, hecrsclate in dit gewest en
cldcrsin de Nederlanden eene besmetteli
jlte ziekte, denkelt
jlt de pcstzelvc, welke
in Zl-erikzee alleen binnen tlrie maandcn mccr dan drie tluizend menschen ten grave

slcellle (7).
(1)AERTv.n.GoEs,Ileght.d.Dagv.D.I)L1.346-347.vEtlcs,Chron.m.Hoorn,b1.238.
(2)corruoEvEx,Chron.zn.11011.bl.593. s'Eslrs,Chl'
on.r.Hoorn,L1.239.
(3)AERTv.n.GoEs,Ilegist.d.Dagr.D.I,b1.350,351,356. wzGExwzn,D.V.b1.46.
(4)Boec d. G/lcdck'ezlfddczl, b1. 7. occo scAnrExsls, 1)1.463. ltx4'
oEnsnEloEx, chron.w.
Zeel. I). 11, b1.433. GOUTIIOEVEN, Chron. r.H oll.b1. 594. vztlrs, Cltron. r. H oorn , b1.
2.
89,240. OrTHOFF'S Lratertl.b1,277- 283.
'

(5)AEIITv.D.Gol
ts,llegist.d.Dagr.Dtl)b1.361,364,368.
(6)Boxrlonx op REAGERSBERGEN)Chl'
on.r.Zecl.D.11,lal.435.
(7)Boec d. G/?cdcï-ifdaczl, b1.8. nlqvGcnsBEl
tgEx, Chrbn. w.Zeel. D.Ij,b1.K2, cltatu
fc,,
5.m. Fkiesl. D. 11, 1a1.622. vzw M.
'
Izx op wwGEwzzn. St. V , b1.26.
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vr:r

Te midtlen dezcr rampen llad m en een nieuwen l
kri
jg metDenemarken cn t1eOost-1528-

zee-steden te duchten. Koning FaEozalK,hooftlzakeli
jlk tloorde Lubekl
kers aangezet,
znchttwist mettle Hollantlers. Hi
j eischte :an hen drie naaal hontlertlduizend gut-

1513

tlen voor de natleelen ,wclke hun, hoczeer ook getlwongen onderstantlaan cnals-

TIAAX 11 srerleentl,hem bernlkkend hadden; erlTerklaarde tevens, datlli
j metB'
t-ahand, F laanderen en Zeeland den vrede wilde bcwaren. De Landvooglles MARIA ,
lletuigde den Deenlchen gezanten onbcwimpeld) dat de Keizer de zaalt derllollanders

alszi
jneeigenebeschouwde,en die metalde magtder Nederlanden en l'an Spanje
zouondcrschragen.Ook verbood zi
jdetlrie genoemtlcgewesten,in eenigeafzonderli
jlke
onderhantleling melde gezanten te tretlen j welke nu onverrigter zalte teruglkeerden.

Avedcrzi
jdsrustte men zich op nieuw ten oorlog uit dech uEwnlAlK wlLlzzxszoow A'an 1533
Ilaarlem wertl inmit
ltlelsnaar D enem arken gezonden , om tlen Koning bepaald afte

xragen,ofhi
j den gesloten vrede aldan niet wilde nakomen. De zaakgelastigde kon
te Koppenltagen niets uitwerken , en kwam met een ouheuscllen en dreigenden brief
5'an EAEDERIK aan de Landvoogdesterug. Lubek had ondertusscben verschttitlene schepen in'zèe''ggbragt. Xen vrccsde in #
.nlland voor:de,koopvaarders,,van welkevi
jfen

vi
jftïg in Dantzig lagen, voor hetsluiten s'an de Sond,en de opschudding,welke
llieruit,zooalsin vroegerejaren ,onder hetbootsvolk kontlel'eortvloei
jen.In 55cer55i1
van den drang der omstandighedcn , werd s'eelti
jd yerspild metvruchtelnoze ontwerIlen en langwi
jlige beraadslagingen over het uitrusten eener A'loot, cn de betaling
tler onkosten. Ilolland, inzonderheid J msterdam en de AYest-Fricsche zeestcden

hatlden ongetwi
jfeltlhetgrootste.belang bijtlen handelop de Ooetzee,maarhetMas
evenwel onbilli
jlt, al de oorlogslasten op hen alleen te willcn werpen, te meer
dewi
jl eenige Hollandsche steden merkeli
jltveralmtlwaren. Pe Slalen s'an Holland
llesloten eindelijk,bi
j veorraad dertig groqte schepcn ten oorlogïn gcrectllk
'eitlteLrezlgen , een gedeelte der kosten voor zich te nenlen , en de Lantlvcogtles, die reeds te
llunnen gevalle,het s'crbod van de vaart op de Ooelzee verlengden opde koopwaren
van tlaar beslag gclegtl had, te verzoelken , een beltwamen opperbevelhebber over tle
i'loot aan te stellen, alzoo de oorlog 'sKe
izers oorlog Mas. Na lang Leraad en op
*

sterk aanllouden der afgevaardigden van Holland,benoemde zi
jGllllAan vAxMzattzas
tot vlootvoogd , belooftle dertig duizend gulden en 'sKeizers geschulten behoeve çlelA'loot, verbood ten strengste den invoer van keopwaren uitLuhek overI'
lamhurg , en

op nieuw de vaart op de Oostzee. Brttgge, I'
ll-ddelhurg , Z'
ierikzee en F cere

weigcrden,onder verschillcntle voorwendsels,hetgeschutte laten volgen. Zi
j traclltten Ilolland in tlt?n kri
jg gcwilklkeld te houden,om intùsschen dellhandcl0J)het
Noorden geheelaan zich te trelklten. De Hanzesteden, niet millflernai
jverlg op de
Hollanders dan zi
j,begunstigden ditdoel, en &'erscheidcne scl
aepen ltwamen eerlang,
ondanks het verbod ,uit D antz,
ig ongehintlertlin Zeeland aan.Xccr dan ooiteischte

620
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1.
528- thans het belang van Ilolland een spoedig einde aan dezen staat van zaken. Even154,
3
we1 niet dan met veel mùeite en beleid , gelukte het den Statlhouder, den Graaf van
Hoogetraten , op eene dagvaartder Slaten te Jm &terdam , eene buitengewone bede

l'an vi
jftig duizend gultlen voor den beraamden zeetogt, waartoe de tlertig duizentl
ulden uit'sKeizersschatkistopverrena nietloereikend waren,doortedri
jven. lnde
alktevan toestemming of bewilliging verklaarden deStaten , dat deze oorlog tlenKeizcr

en derhalve alzi
jne landen betrof,zoodater geenereden bestond,datIlolland meer
dan cenig andergewest er door bezwaard werd;datzi
j echter,om denKeizerte 0n(lersteunenente believen,zoo a1shi
jhundikwi
jlsvroegerbeliefd had,in degenoemde
bede bewilligden , onder voorwaarde, dat verder niets meer van hen tlan de gewone

bi
jdragengevorderd,nochde kri
jgs- en bootslieden,bjdeterugkomst,tehunnen laste
gebragt zouden worden ; voorts,datmcn de'dertigduizend gultlen van den Keizer het
ecrst tot de uitrusting zou besteden;'werd intusschen een bestand gesloten , ofkeer-

20v. de binnen lwee maanden de vloot terug, dan zouden de Staten nict gehouden zi
jn
bt
maand. iets te ealen. In de volgende maand stalt nu de vlootin zee en hield eenigen tt
jtl
1533 de Sond voor alle, behalve Nederlandsche schepen gesloten , terwi
jldeLubekschezeemagtzich omtrenltle E lhe werkeloos ophieltl.Eindeli
jk werd een dertigjarig verbond
van koophandelmetDenemarken'eneen besland metL'
uhek getrollbn (1).
Ondertusschen was het aantalderHervormingsgezinden iu de Nederlanden, juist
door hetstipt uilvoeren der sleedshernieuwde bevelschriften tegen de ketters(2),
mcrkelj
ik toegenomen. Immers werd ook thanswaarbevonden,dateene zaak nimO*;st-

mer sterker bevorderd wordt,dan door martelaren; en dat m et het gevaar,meest al-

ti
jd dei
jververmeerdert. Ongelukkig strekten de oproerige bewegingen derHerdoopers ten voorwendsel dcr gestrenge vervolging van alle andersdenkenden , en voerden
vele onschuldigen naar den brandslapel. Geen aanhang in het Chrislendom overtrof

tle Herdoopers in geestdri
jveri
j, buitensporigheid, euvelmoed en dwaasheid. Xen
meent,doch ditisnietboven alle bedenking verheven,datzi
j uitde Hervormden in
Z- taerland zt
jn voortgekomen.Meer zekeris,dataldaar gemeentenwaren,inwelke
men nietalleen zoowelbejaarden alskinderen doopte,maar zelfsdendoopnietnoodzakelt
jk achtte (3). Door zwzxoLlrster dood t0e vervolgd,geraakten deaanhangers

(1)ZEGT v.D.coEs, Regist.d.Dagr.D.I,b1.362, 365.373-375,377-416,425,426.
chartcrb.r.Trgesl.D.11,b1.626,633,637,638,651. REVGERSBEBOEX, Chron.ran Zeel.l).
11,bl.443. vEtlrs,Chron.r.H oorn,bl.241, 242. wlGEszz:,D.V.bl.46- 18,53- 66.

(2)Charterb.r.Triesl.D.11,b1.626,633,639.
(3)EltksxlEpist.p.911.Ep.793.
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tlezer leer in Saknen en in de Nederlanden verspreid (1). ln Holland warcn er15
15
28
13
-eenigen, ingevolge 'sKeizers bloedbevelen, om hetleven gebragt(2). Zi
jschi
jnen
t0t de gematigden onder hen behoord te hebben # wellte in zuiyerheid van zeden uit-

muntten,zachtmoedig en vredelievend waren (3). De eersteHerdoopersin Duit&ehland werden door een geheelanderen geestgedreven. Zi
j zetten de menigte totoproeraan,gaven veelop van Goddeljke openbaringen ,predikten vrijheid en geli
jkheitl
voor allen , de gemeenschap van goederen , doch alleen voor de Geloovigen , de

veelwjverj en datzj geroepen waren, om het ri
jk Godsop aarde te Testigen (1).
geze leer maakte o0k in Holland eenen schier ongeloofeljken voorlgang (5).
Hier stond zAx xAl'
l'ulzszoox , een bakker te Haarlem , die zich voor Ewocu nitgaf,

naarhetschi
jnt, aan hethoofd dezerdolzinnigeen geyaarlk
jkedweepers. Hi
j verliet
zt
jne bejaarde vrouw ,en begafzich met eene jeugdige,schoonebrouwersdochternaar
J materdam . Yan hier zond hi
j eenigen twee aan twee uit, nm zi
jne leer te
verbreiden.Bxa'
ruoroxzvs sozlcsllllzlten PIRK KrlPER doopten op zi
jn lastin Frzesland,terwi
jlzAx Bocl
tEx-szoox zrv'
rEwEcu,een kleedermakcr te Lel'den,gemeenli
j.
k
zAw vAx LEInz> genoemd,metGERRIT BozxBlwnEh naarMuneter vertrokken (6).Zi
j
hadden die stad , waar den Hervormingsgezinden zes van de zeven kerken waren af-

gestaan, uitgekozen om eenen vri
jen staat, een nicuw Jeruzalem te stichten. Ter 15,
34
bereiking van dat doel, werden bj rondgaande brieven allen, welke der nieuwe
gezindheid gunstig waren,opgeroepenom den vier en twintigsten van Lentemaand bj
Ilaeeelttevergaderen,teneindedeelte verkri
jgen aan aldiezegeningen,welkehun in
M unater, die tweede stad nz
tvlns, verbeidden ; niemand moest zich , zelfs niet doorde
teederste betrekkingen , laten weêrhouden; men behoefde slechts geld en wapenen

mede te nemen, want voor de Heiligen waren ergoederen genoeg (7). Om denz
elfden ti
jd werd hethuisvesten, ofspi
jzigen en laven van Herdoopersgezinde zende-S%
v.
li
prokngen metverbeurte van ll
jfengoedgestraft;en hem ,dieer eenen aanbragt:vi
jfen kelm.
twintig karolusgulden vereerd (8). Bi
j een ander openbaar bevelschrift werdden
(1)lRllnT,Sz
-#f.#.Ref.D.I,b1.101.
(2)Illlzxo', Ilist..d..
Se/.D.l,bl.102,107. wwGEyzzR,B e&ehr.r.W'aal.D.I,b1.237.
(3)ERwsxlE.
pist.p.1175,1186.
(4)uoaTzxsll;s,T'
umult.WscJcyf.p.8.
(5)Vgl.v.XAM:Ew, Fcderl. Karakterk.D.l, b1. 258-262. Gtzslrs, Gencl..d. c/lrfyf.
kerk ïl de Nederl.D.lII,b1.85- 89.

(6)wlGEwzza,D.V,b1.71.
(7)l'
olxrsllzrTgars, Aer.Altstriac. Lib.X. p.245. GotTpolvlw, Cltran.'
t?.Iloll.bl.594.
wyGExwza,Beschr.'
t,.z/zzldf.D.l,b1.237,welke hetafschriltvan cen dczerbrievcn mtdedcelen.

(8) Charterb.r.Frk
-e4/.D.11,b1.650.
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1528- Herlloopten , int
licn zi
j binnen eene maand na de afltondiging voor het Hofhunne
1513 d
walingen erkenden en er berousv over toonden, vergiffenis aangeboden , maar ilen

hardnelkkigen gestrenge strafgedreigd (1).
X
'itltlelerwl
jl hadden de Herdoogers de sfad M unnter, waar hun getal,zoo Ilitt1e
ingezetenen zellre, als uitde omstrelken en Holland ,sterk was toegenomen , vermees-

terd en geplunt
lerd,(1e burgers,die hunne onzinnige dweeperi
j nietomhelsden, met
vrouwen en kinderen verdreven , hllnne goederen verbeurtlverklaard, en alle bneken ,

behalve de Bjbels,verbrantl. Eerlang werd de stad door harenBisschop Faz
kws,Graaf
van kFaldek, met hulp van eenige Duilscl
ae Vorsten ,den llertog van Gelre, en t1e

drie Overi
jsselsche steden belegerd, aanvanlkeli
jk hevig bestormd,'
en zAx MATTHIJSzooN van Ilaarlem j die er het opperbewind voerde, in een uitsral gedood. Daar
echter geen uitzigt was, haar met geweltl te bemagtigen , besloot t1e Bisschop, wiens
bondgenooten waren weggetrolklten , de belegerden door uithongering totovergave te

dwingen,en sneed hun allen toevnervolstrektell
jltaf(2). Ondertusschen waren meer
21%r. dan dertig schepen , opgeproptm et mannen , vrouwen en kintleren , w elke naar dat
uyx,, saar J.
,
faeselt9
llll1n .
, 'u'il.de omstrcjt.
en van g.waj.yy,g.
1534 de bepaalde verzamelplaats, verltokkel), alwaar tien duizend ledcn htlnner gezindheid,
Lente
d- nietrwe 'heèrli
g.k 'ri
g.k 'Verlangden

.

geli
jk zi
j vcrklaardrn,bi
jeen zauden knmen. 0m anderen te bcxwegen met hcn te
trekken naar))ltetZtznd, ltetteelk God âz/zzzou ctzzlztlj'zdzl,liepen den volgenden
dttg vgf(liër geestdri
jvers op dcn .
mitldag naakten metbloote zwaarden doorHmeterdtzzzz, mee en boete roepend:, en dat de N ietttoeStad (Jfz;zlJ.;:r) den kinderen
''
God& ,97/:r:/76/1 1Da8.
Zi
j werden gevaten aan.hetleven,gestraft,.waarmedcthansde
zaakaoiep. In hetZ-arteAFcrdr,bi
jGenemuiden enEn&,hieltlmen tle schepen der
.

2:
5v. Herdoopers aan ;..de voernaamste gevangenen werden, als verleiders der overigen ,te
Lentc- K4mPt
??z onthalsd, dock de vrauwen eti kinderen losgelaten. Hetzelfde 1ot ontlergiultlaand.
gen vele antleren van dien aànhang, welke te voet, te paard en metwagensvan heintle

en verre bi
j het klooster St.Jgnietenberg omtrcnt Ilaseelt gelkomen waren (1J).
Te regt wasmen waaltzaarh tegen dezc verbi
jsterde lieden,de Commllnisten tlerzesCItarterb. r. Friesl. D. 11, bl. 652.

(2)AwoN1.xI Cltronicon J.
/ozlcffcrfcndcin MATTIIAEI âttalect.'
1'.V,p.149-1J
'2. IIol$TE,:1t35)
7'
hzzlv/f. Znabapt.p. 15- 17. stElowxrs, Comntent, Lib.X. p. 169 272. 5'lG1,
ll AB AYTTA zrlcl
lExx E,?'
df. Select. in novxcK vAx pkpExoltEcu'
r, Analect. Belg. T. 11, P.1.p. 165, 171,
202- 20J. Goc'
rl
fosvsx,Chron.r.H oll.bl.595.

(3)l
faRTExslrs, lï
untult.Azlclcwf. p.lyn. I'
oxTllsIfli
lil.l
rl
trs, llet'
.Av4frz'cc. Lib.X. !
.
,.246oovTllolvEx,Chron.z'.11011.bl.595. nrvlrs,D arentr.Illustr.p.252,253. olixcAn,ztnalect.

43.II.!'.480- Bqàxtl'
r,Rist.d.J'
?c/br/zl.D.1.Ll,115. wztiEyAw!
r,Bescht'
.'
r.Hmst. 0.1.I'l237.
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tiende

eeuw , welke eene geheele oms,erwerping der maatschappi
jbetloelden, alom 15
12
58
43
.
tlproer bragten en allesaan gevaar bloolsteldcn. Sleclltsli
jdigeen geslrenge maatregelen kondcn A meterdam voor cencn aanval van llen bchoeden. Er werden eenige 29v.
ll
(lrasllk.

erdoopers betrapt en die, wclke llalsstarrig Li
j launne leervolllardden,op lastder 15,
34
Lantlvoogdes met tlen tlood gestraft. llierdoorbleefde rustvoorcenigen li
jd in (1e
statlvcrzelkerd(1).Yan 'slteizcrswege wel.
tlalom in deNederlanden verboden,Herdooptcn,wellke den bepaalden ti
jd lotboetc A'erzuimt
llladden,te Luisvcsten,te A'erbergen of te verzwi
jgcll; cn ,
onder loczegging van geldcli
jke belooning elk Levolen ,
tle zootlanïgen, waar lli
j laen ook aantrof, te vattcn,over te lcvcren en s'an lunne 1 v.
llooim.
vergaderingen aan het geregtkennis te geven , op verbeurte van twintig karolusgul-

den, wanneer hi
j laicrin nalatig was (2). Den Bal
juwen en Sclanutcn in Ilolland
ontvingen last, ovcral de Hertloopcrs op tc sporcn en le straflkn; zi
j, die hunnc
dwalingen haddcn ingezien, moglcn bînncn laetjaar de plaats llunnerinwoning t'
liet
vcrlatcn, uilgczonderd dîe, wellte ten laaripg vocrcn of buitenlandschen handel dre-

vcn (3). De Lantlvoogdesstclde op cenealgcmeenc dagvaartteAleehelen den Staten
voor, om zoowcltle Lutherschgezïnden a1s deze dolzinnige, gevaarli
jltc dweepcrsuit
8 v.
teroei
jen, cn denBïsschopvan M'
unater bi
jstand tcbicden (1). Todttlitlaatste M'a-Ho
oiln.
l'
en de Slatcn van Ilolland mindcr g0D0gPD, tlan ona den Aroorlgang er nicuwe lcc-

ringen te stuilcn. Docll tocn tle Graafvan Hoogetraten, een i
jyerig vcrvolger der
ketters, hun op ditpunt een ontwerp van wct aanbood ,wcrd dit afgewczcn en wel

dewi
jlhetschcen,dat de Stadhouder ))den Religiosen ende Gccsteli
jkcn meerrcchtsO29v.
ogst-

geven wilde , dan 't behoort, want uyt âczl lzeden , alle guaet rjxt?cpzpvzpex i&, zoe m aand

tlat mcn geen generale provicie en soude mogen malken-g' Zi
jbegeertlen,datmen
cpdepredikstoelcn zich van alle hateli
jkhedep, en hetvoorstellen van vreemdeleerin-

gcn z0u onthoutlen (5).
lntusschcn llield de Bisschep de slad M uneter van alle zi
jden naauw ingcsloten.
JA> MAr
rrulzszoox 5:an Ilaal-lem had er a1s onbeperlkt gezaglaebllcr metwreede ge-

strenglaeid geheersclat, de gocderen gemecn gemaakt,en allcn bevolcn jin hetopen-

baar aan tafelsdie spi
jzen te nuttigcn,velke lli
j clkcn dag s'oorschreef. Grootevoorraadhuizenvan kri
jgs- cn mondbehoeften lvaren door hcm aangelcgd,de,vestingwerken

(1)llolTExslt's, Tîîntult.w#llcscw/.p.22. AU GEXAAR,Beschr.m.Antst.D.1,bl.238.
(2)Cltarterb.1?.P'
t-iesl.1).11,Ial.656 658.
(3)Ilepel't.d..
P/Ji-.m.11011.b1.2$
9lli
j wzoExàlR?D.Y ,b1.77.
(4)zEl,Tv.p.Gozs,z
'
.leoocdf.d.D
,'ak
v
).1,b1.421,42.6.
T n.1
t
r.
5)zyRT v.1).(
;.
()ts,.
J-t
>f
-w
:'
,
?
-a,
',d,
..2.
?c.
yr..
D.l,431,432.
.
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1528- versterkt, en geregelde oorlogsbenden uit al de manbare leden van ditnieuwe ge1543
.
m eenebcst gevormd , waar elk op zi
lne wenken vloog en door hem in geestdriften
opgewondenheid gehouden werd. M uneter, well
t ht
j den berg Sion noemde van

waaruitzi
jne aanlaangersaldevolkcn deraarde onderhunne heerschappjzoudenbrengen , was in eenen geduchten staat van verdediging gebragt,toen l
ai
j sneuvelde. Nu
werdhetbevind aan zAx vAx LEIDEN metalgemeene stemmen opgedragen.Hi
jwasvier
en twintigjaren oud,nietontblootvan geesten welbespraalkthcid,welkeOP het tooneel
der Rhetori
jlkcrste Leiden,waarhi
j bi
j voorkeur de roleens Konings vervulde, was
aangeltweekt. Xinderkri
jgshaftigeu ondernemend, maar weester, dweepzieker en
lzeerschzuchtigerdan zi
jn voorganger,beslootlai
j, den oorlog slecllts verwerendcrwi
jze
te voeren en van de ligtgeloovigheid des volks, hetwellk hem a1s een bedeelde Inet
den Heiligen Geest beschouwde, Aoordeel te trekken. Eensliep hi
j naaktdoortle
straten met luider stemme verltondigende , ))dat het Koningri
jk van Sion gekomen
was, en het laoogste op aarde vernetlerd ,het laagste verhoogd zou worden-'' Om dit

te vcrvullen,bevalhij, datde kèrken,alsde hoogste gebauwen in de stad,met den
grondgeli
jlkgcmaaktzoudenworden,ontzette deregeringsleden,doorzAxxkrTnxzszooy
aangesteld, van hunnewaardigheid,en belastte xllppzaboLlzlwo , die hetburgemeester-

schap bekleed had, met hetverachte ambtvan beul, wien hi
j bi
jna dageli
jlks gelegenheitlverschafte,zi
jnversehriklkeli
jk-beroep uitteoefenen.Naarhetgelalderstainmen
Israela,steldehi
jtwaalfregtersaan,en behield voorzich datgezag,hetwelkMozEs,a1s
Avetgevervan dats'olk,oudti
jdsbezcten had.Nietsontbrakhem dandetitelvanK oning ,
naar welken hi
j haakte. Om dien wensch te verwezenljken, riep zekere zAx buzzsxpscnozx, een goudsmid, die zich voor Profeet uil
gafen wien lai
j voorzich had
gewonnen,de mcnigte bi
%
jeenjverklarende,op bevelvanGod,))datzA> BocKEtszoow
Koning van Sion op den troon &'an nAvxo zl
jn z0u, en de gelzeele wereld aan zich
Onderwerpcn.'' Het misleide vollt erkende terstond den nieuwen Koning, vell
te pleg-

tig betuigde, dat ook tothem eene dergeljke hemelscheroeping geschied was. Hi
j
zette eene gouden ltroon op, kleedde zich in zwartEuweel, ri
jk m-etedelgesteenlen
versierd, en hing een groote gouden lketen om , wellte op den regterschouder was vast-

gemaakt en schuins overhetll
jflangs de linker heup afhing, meteen wereldkloot
van twee zwaarden k'ruislingsdoorboord; zi
jn gouden schepter had insgeli
jkseen wel'
eldklootop depunt,en op zi
jn gortlelwasgeschreven:Godskraelttv'.
vml
jnemagt.
Alet goudcn sporen aan reed hi
j op een ri
jk getooitlpaard deorde stad, gevolgd van
een talri
jkcn stoet; vôôr hem uitgingen twee bedienden,de een meteen Bi
jbel,de
ander meteen ontbloot zwaard in de hand, om onmizdellgk dengenen te dooden,
welke zich niet voor den Koning boog. Hi
j stelde hooge amblenaren van de kroon
en van hetri
jk aan,liet geld metzl
jnebeeldtenismunten,enopzi
jnprachtigen troon
ezeten, betoonde hi
j zich in woorden en gebaren alsofhi
j een geboren Yorst ware.
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1)eeiscllen der eerzucl
atwarellbevredigd,maarnu ontwaaktcn die der zillneli
jkheid,15
28
1Jù3
wellke, overhetalgemecn, met gcestdri
jseeri
j gepaartl is. De vcelwi
jveri
j wel'
d ingeAaertl cn den volke a1s llet voorregt der uitverlkorenen Gotls A'eorgtasteltl. De Koning
lluwt
le t1e zwangere wetluwe A-an JAx MArrllvszoow, cn nog x'eel
'tien A'reuwen nevens

haar,doch zi
j allecn drocg den titelvan Konillgin,55.
asop lletpraclltigstuitgetlosten
llieltleen cigen hofstoet. 0I)zi
jn voorbeeld vergenoegfle zich niemantlmeer metét-ne
A'
rouw , cn ellk gafzich os'er aan t1e schaamteloeste buitcnsporighctlen. De gecsteli
jke
zusterswertlen metgeweld uitde kloosters,en dejonge ongctrouwde s'rouwen uit(1e
lluizen gelaaald en gehuwd; geene maagd lloven tlc veertien jarcn kontle zich aan (1e
onlaeschoftheid dezer onverlaten onttrckkcn , tlie zelfs gecne L'unslgrepen versmaadden,

nog niet huwbare meisjes tot hunnen M'ilte dwingen. W ellustcn wrecdhcid gaan
gewoonli
jkzamengepaard. Beide ltenmerktrn de(laden l'anJAsvax I-zloEx cn diezi
jner
geloovigen. Eene zi
jncr vrouwen, welke zich eenigen twi
jfelover de goddeli
jlkheid
zi
jncrzending had laten ontvallen, slopg lli
j meteigene llandt-n lletLoofd af;en de
andere,welverre van hierover eenig afgri
jzen te betoonen,dansten tlolzinnigmethem
om het blocclent
6l ljk &'
an llare metlgezellin, W ie cenig bli
jk l'an misnoegen ollcnllaarde, of van verraad vertlacht gehouden werd,moestditonmidt
lelli
jk metden deod
llacten. zi
jne gestrengheitl eclater maakte hem bi
j diegcnen gclaaat, welke door
Vcesttl1
';
4
-veri
j minder bcdwclmd waren, of doorhetimmer sti
jgcntle gebrclk cene vcrandpring 5-an zaken wenschten. Een zi
juer zendelingen, IIENIIItII
C vxx ultvshstpx ,
was in handen der belegeraars gevallen, doch wedcr vri
jgelatcn. ln de stad teruggeltecrd , verklaarde deze, dat hem een Engel uit dcs Bisschops magt verlost en

voorts geopenbaard had, dat God aallKoning zAx dricri
jke sleden,te wcten:Jmyldrtflzzz,D eventer en W ezel, gegeven llad. Xen meent, datvAw IlllzvEltsrx hierin
den last des Bisschops volgde, welke daarmede beoogde, (1e magt tler Herdoopcrs te
xerdcelen en vele van hen aan te spcren, M unnte'
r te verlalen en zich naar elders

te begeven; een gevoelen,hetwelk te meer waarsclai
jnli
jlkwordt, dewi
jlvAx ulx-vzaSUM eerlang openli
jk- l0t den Bisschop overliep. Iloe ditzi
.
-,zAx vAw x,EIoE> stelt
l
!e
zxxos vAx xwsllyEx, een zi
jner i
jverigste medestantlers,totBisschop van Ameterdam
aan en zond hem mctzekercn JAx MavTuvszoox van M iddelburg derwaarls (1).
neGraafvan Iloogetraten wasin dien ti
jtlteJmeterdam g
kemen, om erHer- 1 v.
*e
-

5Vi
jnlnaand
1534

(1)lloRTExslrs, Tumult. Wpcâcpf. p. 22- 44. zwoxvMlChron.Monast.p.152- 154. vlctll
Epist. Select. p. 165 ,321- 328. stEloàwrs, Conlm ent. Lib.X. p.272- 280. Poszcs IlEtrTxEvs,
Rer.z vdfrïcc.Lib.X.p.246- 248. corTn()EvEx, chron. m. 11oll. b1.596- 598, 600,601.
voxunax, T/lecfz-lfzzlIlollandiae.p.205. ol
lLzns,Be&chr.r.Lel
-den,,b1.318- 323. ROBERTSOF ,

Hl
-st.o; cuwutEsV,B.V.p.538,539.
11 DEEI-, 3 S'
rrx.

79

& L G E X E E 5 E G E S 6 11lE D E N lS
1528- doopers op te sporen , hetgeen onder de burgers, die zullks als inbreuk op hunne
voorregten beschouwtlen, eene opschudding verwekle, welke de Schtapen en BurgerHopman zoos'
p Bvlm met goede woortlen stilde. Xaar de Graaf, Toor erger beduchl,

verliettwee dagen laterde stad, in welke vAx KAMPEN geheime bi
jeenk-omsten hield
en grooten aanhang maaltte. Hetschi
jnt,dattleze zendeling,welke zich ))Bi&&ehop
te Jmsterdam en Leesmeeeter te Ilunster'' betitelde,zi
jne lkudtle vermaand heeft,
1535

zich van oproerige bewegingen te onthouden. Hunne vergatleringen werden niettem in door tle regering verboden, verscheidene van laen gebannen en eenige aan het

leven gestraft. Dit had insgeli
jks plaats in Leiden, waarmen van een beraamden
aanslag der Hertloopers tegen die statl berigtontvangen had, in D ordreeltt,D eventer
en elders. J materdam zelfs werd dnor een zoogenaamden Profeet, bIRR OE sxlzoEh ,

in rep en roer gebragt. Hi
j met nog zes mannen en zes vrouwen troklten geheel
11 v.

naakt tloor de stad , roepende: JFee.
? kyee.
z de Iorake &/#.v/ de '
ètlrtzi-: Goda.
? de

sprok-mrake Gpi..
' zi
j werden gevat,en zoo verre ging de waanzinnigheid dezer rampza2-el'n' i
d
1gen, at zi
j bi
j het verhoorkleeding weigerden, dewi
jldemaarheid naakt zzzpcâ'r
zf
g'zz) en eenige van hen dansende en zillgende den marteldood te gemoet gingen.

Het vermoeden , tlat dit woest bedri
jf met een aanslag op Ameterdam in verband
stond ,werd versterltt, toen er kortdaarna duizend Herdoopersvan buiten aankwamen ,

maar natuurll
jlt niet werden ingelaten (1). In Frzealand lieten deze gevaarli
jke
geestdri
jxers zich insgeli
jks gelden, ondanlks het naauwkeurig toezigt,welk op hen
L3ent
0vc.gehouden werd (2). Driehonderd dezer dolzinnigen met vrouwen en kinderen,vermaand.meesterden het Oude-lklooster bi
j BoJœward, verdreven de Xonnilten, vcrnielden
beeltlen en kerksieraden ,en Yertrapten hetHoogwaartlige. Elltanderdietsmakende, dat
.

*'

hetgeschut,hetwelk men tegen hen plantte,zich totvertlerfdesvt
landszouomkeeren,
wezen zi
j de gematigde voorslagen des Stadhouders scuExK, die hen terstond belegerde,hardnekltigvan dehand.W oetlcnd hadden zi
j vierstormen afgeslagen,toen het
klooster overweldigd en al wat weerstantl bood over de kling gejaagd wertl. Hon7 v. derd dertig gevangenen ondergingen te Leeuwarden bt
jna alle de doodstrar. Aan
Gr'Sm.de zig.tle van scuzxK waren hontlerd man gesneuveld (3) Om de Herdnopers in het
.

(1)lltlaTExslrs, Fllpz?
/lf.Jnahapt.p.42,43,53, 56. GOtTIOEVEX,Chron.r.11011.b1.60l.
xgcuslrs, Z tlten. B at. Lib.I, p. 50. gnlwo'
r, Hist.d..
SC/.D.I,bl.116-119. M-zGEwzAa,
Beschr. r. v41:1st. St.I, b1.238-242. De A
'FederdoopersteDeventer,in de OverL
jàselsche
A lntaltak voor 1839, b1. 149--158.

(2)Charterb. Frïcd/.D.11,b1.662,664,666,667.
(3)uoltTElslcs, Tumult.Wwcâcpl.p.56, 57. BEXISGA,11%'
&t.r.Oost-Friesl.b1.681. occe
sclRtzysls,b1.464. polrrsnsvTEllps,ller.zJlf,
s.
frïcc.Lib.X1.p.252- rsno Exxlrs, Rer.Frl
-4.
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5g4
28-YP1'YOI; 10 beIeugelenj 55'erd OP v00rs!01 en metraatlder Slaten &'
an Frieeland , tloor1j
.y

den Stadhoudertegen lzen eenegewapendenlagtvan den derden (weerbaren)man uit24v.
het geheele gewest op de been gebragt. De inrigting en bepalingen van deze ligtingGrasm.

zi
jn nog voorhanden, cn metbetrekking t0thetkri
jgswezen van dicn ti
jtlnietonbelangrjlt(1).

1ù
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&> OEIUEN of vAx OEEL, uit hct dorp van dien naam geOnder beleid van zAN vboortig , een schrantlcr, stout en kri
jgservaren zendeling desXunsterschen Konings,
was het klooster bi
j Bolamard ingenomen. Hi
j llad zich bi
j de herovering door de
vlugtnaar Am ö-terdam gered, en onder een anderen naam voor koopman uilgegeven.

Om het plan met eenige broedersaldaar ter overrompeling van destad beraamd,te

verbergen, trok hi
jnaarBruesel, toonde berouw overzi
jnedwalingen en verkrccg
van de Landvoogdes brieven van vergiFenis, ondervoorwaarde, dathi
j Alttneter in
handen desKeizerszou leveren. ln Amaterdam onderzi
jnwarennaam teruggekeerd,
vertoonde laj zich,zonderargwaan op te welklten,in laetopenbaar,doch bragtinhet
eheim met zekeren HENDRIK GOEDBELEID Zi
jn OnlWerp tOt ri
jpheid. De a5'ond, OP 10 v.
.

welken het kruisgilde gewoon was den regeringsleden en aanzienli
llksten burgers een njqejju.
feestmaal op het stadhuis aan te bieden, was tot de uitvoering bepaald. Reeds waren

veertig zamenzweerders in een huis in de Pi
jlsteeg op hetaangewezen uur bi
jeengekomcn9 toen de Burgemeestersvan den aanslag onderrigtwerden,doch den ti
jd,in
welken zi
j moeslen haudelen, ongelukkig mct raadplegen verspilden. De gildebroet
lcrs hatlden zich vroeger dan gewoonli
jk huiswaartsbegeven. Terwi
jlmen het
nog niet met elkander eens was, rulkten (le vereenigde Herdoopers wel'gewapend
met slaande trom en vliegende vaandels op het raadhuis aan; de wachtdoende burgers
werden deels afgemaalkt, deels gevangen genomen, de Burgemeesters Alugtten en de
oproerlingen waren weldra meester van hetstadhuis en den Dam. Xaar een beschonken Schoutsdienaar, welke op een bank lag te ronken, door hetvervaarljk geraas
opgeschrikt, kroop uit angst naar boven en verstak , welligt zonder zelfle weten,

wat hj deed, het touw van de klolt. Hierdoor bleven de bestormersvan de hulp
hunner aanhangers in de stad verstoken, welke het gelui der klok, het afgesproken

teelken totden aanval,niethoorende, den aanslag, naarhetschl
jnt,misluktachtten
en verliepen , althans niet opdaagden. Ondertusschen had het berigt van het slout
bestaan hunner makkers algemeen schrik en ontsteltenis vcrwekt. Elk geraakte op
de been ,liep onbesuisd lzer- cn derwaarts, en wie zich op den Dam vertoonde, werd

R ist. Lib.LVlI.p.884. scloTAxrs, Fr.llist. B.XlX bl.665. wlxslxlrs,fhron.r.t'k'e
lesl.
B. X7. b1. 506.

(1) Charterb.t,.k'kiesl.D.11,bl.671 676.
79 Y
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1528- door de oproerlingen afgcmaaltt. l)e regering hatl echter de burgers in tle wapenen
15.
i3
gebragt, well
ke de toegangen naar tlen Dam bczetten. Uit hooftle (1er duisternis van

tlen nacht,wellte belette vricntlvan vi
janll te onderscheiden en de sterlkte tlerllerdoopers op te nemen, bcslootm en tlcn dag afte wachten. De Burgemeestcr PIETEIN

echter, tastte mat een vaantlel burgers den vi
jantl voor tle Avaag aan,docll
moest zsvichten, ecn getleelte zjner manschappen sneuveltle en hi
j zelfwerd jamrnerljk vermoortl. Burgemeester IAIIP:I
C.
ALI? liet nu de ing:tngen tlerstraten naar den
KOLYX

Dam met zeilen bespannan en tloot wolbalen versperrcn, om zich tegcn het vuur tler

oproerlingen te tleltken. Xct het aanbreken van den margen tastte lli
jtlen woesten
lloop aan, welke tlen nacht.welgemoed en Psalmen zingentle had doorgebragt,dreef
hem spoedig van tlen Dam in hetstadhuis, hetwellt na blqcdigen tegenstantl bemag-

tigtlwertl. Twaalfoproermak-ers werden gevangen gennmen en tlri: (lagen daarna,bi
j
vonnis, het hart uit het li
jf geschcurd
in het aangezigt gesmeten; voorts
onthalstl, gevierentleeltl en hunne hooftlen aan tle poorten op stalken l0n toon gcsteld. De overige, onder welke rlExoalx oosouzlzslp , waren gesneuveltl en wertlcn

bi
j de beenen aan tle galg gehangen. JAx vz
kx osl-s,, wellko t1e misleitle bentle verzekertl hatl, dat de slad vöörtien urcin harcmag:zi
jn zou, wasop tlen torcn gcllugt. Zontlcr hoop van tc ontsnappen, stcltle hi
j zicla, om eene wreetle straftc
ontgaan , aan de kogels der burgers bloot, die A'an de straat op hem schoten, werll

dootleli
jk gelrof
l'
en, naar beneden geworpen en afgemaakt. Xen zette zi
jn li
jltschri
jlingsboven op tlelangc galg aan wclke zi
jne zeveltentwintig mcdgezellcn hingen (1).
Drie honderd boeren uit Benskoop, tloor hem ontboden , kwamen te laat cn kecrt
len
terug , zoo a1s oolt twce schepen met Herdoopcrs, (lic naar E zlqjxeltzzktf zeiltlen. Yc1en , wclke van den aanslag geweten en dicn niet onttlelkthatlden , werdcn aan het
leven gestraft. llcn hantlelde hierin mct zoo veelgcstrenghpid, dat in cn onm idtlel1i
jk na het oproer, honderd zestien mannen cn vi
jfentwintig vrouwcn zi
jn geregtgcworden (2). Onder hen was tle Bisschop J-kKoB vAx xAxpEx. Ili
j n-()rtlafgrijsseli
jk

gepi
jnigd, en ofschoon standvastîg alle declgcnootschap aan h0toproer olltltenncntle,
dootl vcrcordceld.
llooiln.ter
Getoaid meteen tweehoornigen lllikken nai
jtcr,bcschildertlmet
1535 hetwapen der stad, stond hi
j een uur tc pronk, toen wcrd hem de tong uitgerukt
10 v.

en 4'oor tle hontlen geworpen, de regterhand, tlaarna hethooftl afgehouwen, tle rnmp
OP het s
'uurgeworpen, cn hctgcmi
jtcrd honftl met(1e hantlop da Haarlcmmergoort

ten toon gésleltl. Op denzclftlen dag wcrtltle vreuw, in wicr woning hi
j ontlercen
hoop tul'
fonttlekt was, voor het slatllluis opgelaallgen. Ecnc nnoetlcr was m ct hareu

(1)De Ipkderdoopetste Devestet.,în dcOvetqssel.z.
/J??l.voor1830,1)1.16d.
(2)vz
txwIJ,op wzGElkàn,St.$/,1)1.33.
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zoon, dewi
jl zi
j hem gehuisvcst en niet hatlaangebragt, in hare deuropgeltnoopt.15
15
24
83
,
JA> Mztrrn.
rszoox van Jl.
lc##dll?
.
zrg,,zi
jn metlezendeling,was ontvlugt(1).
De mislulkte aanslag Op Jm k
çlerdam l'erss'
ekle groote verslagcnheid in Ilunnter,
waar nu t1e lloop op ontzet geheel vervlogen was, en honger en gebreltzich in hunnc

schrikkeli
jkste getlaanle verloonden. Niet alleen wertlen de walgeli
jksle dingen naar
binncn geslagen , maar zolfs ltinderen verslontlen. Te midden deronbeschri
jfeli
jke
ellentle hield men nog schouwspelen en luidruchtige feesten, terwi
jlde rampzalige
tlweepers zich steetls mct lletuilzigt op cene wontlertlatlige verlossing Aleitlen en ver-

sterlktcn. Eindeli
jk wertl ontler beleitl van een overlooper de muur tles nackls beklommen , en de wacl
at metal watmen slapende Aond afgemaakt. De Koning, door 23v.

Zom er-

het gerucltt opgcwelkt, brcngtin alleri
jlz0o veelvollka1smogeli
jltbi
jeen ,en bictltluaantl
.
op t1e m arkt den (lappcrslen weêrstand, maar tloor den sleeds binnenstrncm enden 5'i
J- 1535
antl van alle zi
jflen ingeslotcn, moethijten laatsle zwichten. Achtdagen lang was

tle met li
jken bezaaidc stad een prooivan t1e voede dcr soldalen. Jzkx vAx LEIOE>,
lcvend gevangen, wcrtl gekclcntl, a1seen zeltlzaam gcdicrle onder dcn spoten hoon

tles vollks van statl l0t slatl gevocrd, en eindcli
jlt in Alltn&ter, hctlconeelzi
jncr
grooll
aeitlen mist
ladcn,tlcn drke cn tpinligsten van Lou55maantlA'i
jftienhontlcrtlzesen
tlcrlig mpt gloei
jcnde langcn een uur lang lcr tlood gfrnarleltl, tccn rcetccn tlolk
het hart doorbnnrtl, cn zi
jn li
jlk in eene i
jzcren lkooiaan ecn tlcr torcns opgellangen (2). Alct dezen buitengewonen man, velke zullt ccne '
vcrbazcnt
le l:eerscbappi
j
vocrde over tlen geestzi
jner 3'olgers, en bewegingcn s'c1
'Ah'('ktc zco gcvaalli
jlt s'cer(1e
maatschappi
j nam hetkorlslont
lig ri
jlk (lerllertlccpersccn eintle(3).
Hun aanhang in t1e Nederlanden werd met onvcrbidtleli
jkc gcstrcngllcillverAolgtl,
waarloe (1e oprccrigc bcwegingen in Alunnttr , Jm eterdam , Fvie&land, M'clkc in
Lelden , Iloorn , Utreeht, D eventer en eltlcrs ïn hetbeginsel gesluitwaren, 1-01tloent
lc aanleiding gavcn. Ecn bcvelschrift, wrceder dan al de vorigc, xcroortleelde
zontlcr genade alle halsslarrige llerdoopcrs tot den brantlslapel mets'cl'
bcurtlvcl.klaring
launncr goctlcrcn ; cn van degencn, tlie zich bekccrflcn , of llcrtlcopcrs cntlcrhlcurtlcn

(1)I
lonrExsxrs,Tantult.Wzlclcp/.p.58 70. ppsrrsnE:TERI:S,Rer.z/l,
sfzïcc.lzila.Xl.p.253.
GorTuoEvzx, Chron.r.Iloll.b1.599. BlkwwoT, Ilist. d. Wc/. D.1.b1.120 123. SVAGENAAR,
Besohr. r. Z111st. St. 1. bl. 242 246. vAx wllx op wzlElzzR ,St. V ,bl.30 32.

(2)IfoltTElslrs,T'
??'
???lflt.W'
zlclcp/.p.72y73.zxf
)l4-Mll.
,
'
ltron.J.
f/pcdf.p.154- 156.stvlnzyrs,
Colnment.Lib.X.p.280- 283. I'olTrs nErzEnrs,Iler.W vdfrpcc.Lib.Xl.p.253. (
iorTIIcEvEx,
Chron. H oll. b1.599 , 600 , 602. oatzas, Beschr. r. Leiden , b1. 323 325, 329. wAGqwzz
ta,D.V ,b1.82- 87.

(3)lltlBlrlrsox)llist.oJ'cl
zlRtrs,V.p.5é0.

b*20

1528- en huisvestten ,de mannen tot het zwaard ,de vrouwen totdeput;verzoekschriften om
1513

vergiffenismogten op zware strafnietingediend worden (1). Nergensveilig,verstrooid,
verjaagd en tot hetuiterste getlreven,werd spoedig hetvlugten onderhen algemeen.
D0 moeste begaren zich naar Zwiteerlalld , en Wertlen er met verdraagzaamheid be-

jveri
j,
handeld (2). Vele voorzekerwaren ook nietbesmctmctdie noodlottigegeestdri
welke zulke gruwelen en buitensporigheden had voorlgebragt. J&ltov vAw KAMPEN,
t
lie in A meterdam was doodgemarteld , betoonde zich onder anderen afkeerig van

alle oproer en geweld; ook wordt,hi
j daarvan in het vonnis over hem uitgesprolken , niet beschuldigd. De zachtmoedige , verstandige, en bovenal voorzigtige Mzlwo

sluossz wasinsgeli
jkseen kweekeling tler Herdoopers en door oBnE Flxulps,een hunner zendelingen,doch, naarhetsclli
jnt, vri
j van lzunne razerni
j,totleeraar gewi
jd.
Xaar tleze vreedzam en en betergezinden, wellke zich in de ATederlanden blevenophou-

tlen, werden steedsmetgeli
jl
te wreetlheid a1shunne waanzinnige broeders,die men
meer als onderdrukt dan alsgeheeluitgeroeid beschouwde,vèrvolgd (39. Zelfswas
eene belooqing van honderd Karelsgulden op den persoon van xzxxo szxoxsz gesteld,

en wie methem in eenige betrekking stond ofzi
jne boeken bezat, werd aan lt
jfen
goedgestraft(4). Xetmeerregtwerd een dergeli
jkbevelschrifttcgen een anderleeraar
der Herdoopers,den beruchten DAvxo zohlsz,en zi
jne aanhangers uitgevaardigd. De
even ongeri
jmde als gevaarli
jke leerslellingen en begrippen van dezen wellustigen dweeper maaltten , vooralin Ilolland, opgang. Zich ten laatste nietlangerveiligachtende,

week ht
tjnaarBazel,waar ht
j overleed. Zi
jn aanhang schi
jntechter nog in deeerste
helft der zeventiende eeuw in N oord-llolland bestaan te hebben. Van lkorter duur
5vas die van zekeren zAx v.kx BATEwBICRO , welke nevens hem gerucht maakte en veel

kwaadstichtte (5).
De Staten der N ederlanden maakten minder zwarigheid in het afkondigen van
'sKeizers bloedbevelen, ofschoon men de uitvoering daarvan hier en daar gaarne ge-

matigder gezien had, dan in hetbewilligen zi
jner beden. Althanstoen de Keizer,
ingcvolge eene pauseli
jke vergunning, ook de Friesche Geesteli
jken tothetopbren-

(1)Cltarterb.m.Triesl.D.11,b1.678.
(2)ERASMIEpht.p.1509,1512.
(3)Cltarterb.t,.Eriesl.D.11,b1.68J,704-706,791.
(4)Charterb.t',Friesl.D.11,b1.871-873.
(5)rBBoExxxrs,Aer.Fris.Lib.LYII,1).893-895.Bnzlor,IIist.d.St/'
.D.1,b1.132 138.
wzfilxlaka,D.V ,b1.151 157. x0x,ë'
aderl. Afz'bortfesi.D.X1,1a1.82- 92. Gtzslrs, Gesch.
d. f?/l?'C'
df.Kerk l
'n de Fc#c?'/. D. lIl,bl. 133- 138.
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gen van de helft der inkomsten van alle benefciën ,kerken en gasthuizen trachtteover1528-

te halen, antwoortlden zi
J
', dat zulk eene patzseli
jl
te mildheid in deze landen onge- 1513
woon was. Zzi
j hadden daarenboven slechts geringe inkomsten, cn moesten daarvan
jaarli
jks den tsvintigsten penning benevenshun aandeeltotonderhoutlder di
jlken en
meer andpre belastingen opbrengen. 0olkberiepen zi
j zich op hunnealoutlevri
jhedcn
en voorregten, welker handhaving de Keizer heràaalde malen, en tlathi
j hen mef
geene nieuwe lasten zou bezwareny belooftl had. Hoezeer de Stadhouder en 'sKeizers
zaaltgelastigden htln ongenoegen over deze weigering op hoogen toon en onderscherpe

bellreigingen te kennen gaven, bleefde Friesche Geestell
jkheid bi
j laaar gevoelen en
besloot, indien men haar dwingen wilde, geweld metgeweld te keerte gaan (1).
De zaak bleefhicrbi
j. Eerlang bood zich eene gelegenheid aan, welke der Friezen
denlkwi
jze nog duideli
jlker openbaarde. De Land#oogdes# beducht voor een oorlog 15v.
Aleclte llooim.
metFt-anîkrl
j'k en Engeland, had den Staten van alde Nederlanden naar
- jga,
len beschreven,om hen te bewegen, meIelltander eene Unle ofverbond van onderlinge
verdediging en bescherming te sluiten. Xen zou vierduizend voetknechten en duizend

ruiters voorgemeene reltening onderhouden, optlatdé Keizerzi
jne erllanden te beter
tcgen een vi
jandeli
jken aanvalkondebeschermen (2). De Staten van.Frze&land hadtlen, na rt
jp beraad, op eenen algemeenen Landtlag verklaard,dathun gewestsinds
lang,inzonderheitlna vi
jftienhondertlvi
jftien,met alt1e overige keizerli
jl
ke landschappen voldoende vereenigd was,dewi
jlmen toen den KeizeralsHeeraangenomen,hulde
gezworen, en zich onder zi
jne bescherming gesteltlhad; datzi
j bereid waren, hem
binnen de grenzen van Frie&land alden bi
jstand te bieden, wellten men naar rede
en billl
jkheitlvan hen vorderen konde; maar daarentegen zich op 'sKeizers beëedigde
belofte beriepen , de Friezen niet buiten hunne Palen te voeren,om hem in denkri
jg
tc dienen, Frzesland te beschermen, en van de ingezetenen niet meer te begeeren
cf hun andere lasten op te leggen dan hem in vi
jftienhonderd vier en twintig waren
toegestaan; eindeli
jk, dalde geringe hulp,wellte de Friezen aan andere landen be-

loonen konde,toch weinig baten zou.Zl
j hadden voortsbetuigd,dathethun derhalve
ondoenli
jk was,zich in eene nadere Unie te begeven, en zi
j hetonnoodig en vrucbteloos oordeeltlen , afgevaardigden naar JMeeltelen ter dagvaart te zenden , maar

den Stadhouder en 'sKeizers Raad zouden verzoelten, ditbesluitop de beste wtjze
der Landvoogdes te lkennen te geven, hopende, dat men Frieeland bi
j hetverbond met den Keizer gesloten z0u laten , en de beloften door hem gedaan nalto-

(1) Chartet.b.r.Frz-cdl. D.11,b1.654-656. llct stuk is van den zevcntiendcn van Zomermaand 1534.

(2)zznrv.D.cnss,Regist.d.Dagv.D.I)bl.421,427,443,1
,49q

*. i)
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1528- men (1). DeLandvoagdesevenwelverklaarde kortdaarna, bi
jmondel'an denAarts1513 bisschop van p atet-m o, op de algemeenc vergatlering der Staten te M eehelen , dat

zj c1k gewestafzonderli
jk gehoord en nietsantlers verstaan lzad,dan datalle eenparig
2 ,,
:
. in tlt
)Unie toestemtlen, waarvoar zi
jl
aun tlank betuigde en beloofde, den Keizer er
Ot
'
g
:
t
v
a
n
t
a
ve
rwi
t
t
i
gen
, i
maand
n zi
ja naanz hen verzockentle, daarbi
j te bli
jven volharden,
1535 waaraan zi
j niet twi
jfelde (2). Haeditzj, zckeris, dateromtrentdeontworpen
Unie nietsbepaaldsbesloten M'erd. Xen mcent, datillzonderheid dc handeldri
jvende
.

gewesten huiverig werden er deel in te nemen , vreezende daardoor te spoediger in

buitenlandsche oorlogcn gewikkeld te worden, waarbi
j de Keizerbelang,dech de
llant
lelslechtsnadeelte waclzten had (32. Daarenboven z0u doorzulk een verbond
ltetstclsel,welk hetH0f sintlseenigen ti
jtlbegonnen had op te werpen, dattle Nederlc,
nd:zè slechts één landschap waren, stand gegrcpen llebben ; en laiervan m oesten
de gewesten, die ten uiterste behoetlzaam waren op llunne voorregten en met t1e

grootsle zorgvuldigheit
l huune ondeeligheid (indivitlualiteit)bewaarden,zeerafkeerig
zi
jn (4).
17v. Middelerwi
jl had KAItEL V den trotsvan dcn zeeroover IIAYRADIN BkhBkRossA,die
Oogst-hetrjk van Tunzs had overweldigd, gefnuikt en den verdre&een MULEY nAssAx op
lllaaltd.
dcn troon hersteld. Twintig duizend Christen slaven wcrden door llcm verlost; cn

metroem overladen keertle hi
j naarE uropa terug (5).OnderdeNederlanders,welke
hem op dien togt met htlnne schepen gevolgd hadden, waren eene menigte llollan-

dersynZeeuwen,die zich doormoed en dapperheid onderscheitlden (6). Zekere DoMKzas van Enkltuzzen had zich bi
j hetveroveren van Tunza derwi
jze van zi
jn pligt
Yan
de
v
i
er
Enkekweten, dat de Keizer hem meteen treFeli
jk wapen b'ereerde.
huizer schepen vergingen cr drie met volk en alop den lerugtogtin eenen storm voor

Genua (7).
In dien tj
:d hadden de Lubekkers zich metden Graafvan Oldenburg verbonden,
(1)cltarterb.r.rriesl.D.11,bl.679. Ditbesluitisvan dcn zcvendenvanHoeimaaud1535.
(2)AEETv.o.GoEs,llegist.d.Dagr.D.l,b1.451.
(3)TzAUTER,Taderl.zJi'
dl.D.11,b1.297.
(4)Ziehicrvoor,bl.609. Vgl.BII-DEROIJR,D.Y.bl.118.

(5)ANT05IIPONTI coxsExTlsl Ilariadanus W crzcr/ddc, in xàTTnzExJ nalect. T.1.p.1- 36.
PolTns HErTERPS,

ller.d '
lfdfrïcc.Lib. Xl.p. 249- 251. nonsl
t'
rsoy, Ilist. of cllàRtEs Y.:.Y.

P.542- 546.

(6)nwltwErs,Annal.Brab.T.11,p.599, lxl'GellssxRogl,cltron.t.Zeel.D.11,bl,448.
(7)vRzsol,Hi&t.r.Enn-h.bl.77.
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om cul
tlsTlAax 11op den troon te herstellen. Koppenhagen werd door hen vermees-15281543

terd en de Sond veordeHollandersgesloten (1). DeLandvoogdes,voorgebreltaan
koorn vreezende, trachtte den uitvoer daarvan te stremmen, tloor het afgeschafte verlofgeld op de uitgaantle granen weder in te voeren , welks intrekking, ofschoon van
korten duur, de Hellanders na vele belaadslagingen , vertoogen , en geschenken aal)

de hooge ambtenaren,metmoeiteLcwerkten (2). Ondertusschen begrcep dcKeizer,
den Pallsgraaf>'axoEztlx,gchuwd metooaor
rnE.
k,de oudste dochter zjner ovcrledene
zustcr en van cultlsl'xAAx 11, de Deensche krnon te xersclaafen. Om dit plan te

vcrwczcnli
jken en tcvens Koppenhagen, nu door cuaxsrlAkx lIl belegerd, tc ontzetten, eischte lli
j, inzonzerheid van de Hollanders, die hetmeeste belang Li
j tlen
Oostzee-handclhadtlen, een aantalschcpen,om k-ri
jgsbendenvanden Pallsgraafover
lc voeren. Uitvrccs,datde Lubekkers,door ecn op hand zi
jnde verdragmetcuRls1'
IA.
tx llI, geheel lneeslers van de Sond mogten worden, stemden zj daarin t0e,
docla,zoo als gcwoonli
jk, eerst na het opwerpen A'
an vele bezwaren en tegenbedenlkingen, Ilovenaltllans,dewi
jl (le*ze Vorst zich met den Hertog van Gell-e had
vcrbantlen, welke hen metcencn inval bedreigde (3). Het geluk was echtcrdcn
Gelderschen nietgenegcn ,tegen wie de benden van den Paltsgraaf gebruikt wcrden,

cn dc Keizer zag ziclz cerlang tot Heer van Gronlngen gehultligd (1). Ontlcrtusschcn Mas ecne s'
loot van dcrtig of l'eerlig schepen uitgerust, welke rceds in 8 v.
llet laalst van Zomermaand te K cere, onder bevelvan Aoot,p van Wp?/rg@z?#z-è', llcel'Zomel'
-

m aaud.

van Beeeren, zeilree lag (5). Xaar terwi
jlzi
jop hctkri
jgsvollkwachttc, llctwcllt 1536
Jppl-ngadaln , waar de Geldersellcn piell verstcrktlaadden , belegerd hield , maaltte
cllalsrlAiw ll1 zich weder mccstcr van Koppenhagen , en (le hoop van den Paltsl kncclatcn ,in dienst van
graaf op dcn Deenscbcn troon vertlween. De vierduizent
dczen Vorst, lladtlcn derhalve slechts gcstrekt, om het +gebietl A'an XAREL V in #e

s-edel-landen met étqn gewcst tc vermcerdcren (6). Ilctbools-en lkri
jgsvolk wcrd
afgetlankt, de Yloot onttakeld , en den Hollanders lzet gcschuthunncr schepen, door

den llccrvan Beveren tcn bchoeve van dcn togtgcnomcn, teruggegevcn (7). Een
vEtlrs,C'hron.zr.Iloorn,bl.247.
(2)ZEI
tTv.D.GoEs,llqgist.d.Df/gn.D.l,b1.453- 466,604,609.

(3)ZERT p.GoEs,Regist.d.Dagv.D.I,bl.465 513.
(4)E.11ExI5cA,Aïdl. Oost-/hiesl.lal.688.
(5)REA-GEIISnERGEX,Chron.15.Zeel.D.11)b1.44.9.
(6)M'
AI;.
ENAAII,1).1',b1.120.
(7)AERTv.n.cocs, Acg?df.d.Dagv. D.I, 1)1.512,515. REYGEItS:EIIGES, f'ltt'ott. r. Zeel.
D.11,b1.450,

I.I DEE:. 3 S'
rt7x.
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28- driejarig bestantl. met Denemarken , ontlanksde tegenwerking van den Paltsgraaf,
1513
in het l'olgende Jaar gesloten , opende weder (1e vri
g.e vaart op het Aroorden en g;

Oostzee, de zoo lang kwi
jaent
le handelherbloeide,en de granen daalden bi
jna t1e
helftin prjs(1).
Ilet verlies &an GronLngeu en D renthe ontmoedigde den Hcrtog van Gelre

geenszins,den krl
jg tegcn den Keizcr, een gevolg zi
jner cngere verbindtenis in
A'i
jftienhonderd yieren dertigmet den Koning van Frankri
jk aangegaan, voortte
zetten en de kusten der Ztgiderzee door zl
jne schepen te verontrusten. De Franschen , tegen welke een togt van Graaf UENPRIK van A tïz-l'c?
z in Picardg-è'niets ten
voordeele des Keizers beslist had , bragten elders den zeehandel der llollanders

leeuwen, doch nietaltjd straffeloos,gevoelige slagcn toe. Twee Franschc oorlogsvaartuigen,welke voor den mond derM aaa kruisten,werden door een klein kri
jgssehip van Dordreeht,eene zoogenaamde Ileude,vermeesterd. Dit scheepje, uiterli
jlt als een koopvaarder toegerust, had zich laten nemen, maar toen de Franschen
o:'ergesprongen en mctplunderen bezig waren,'hadden vi
jftig gewapentle mannen ,
in den kuil verborgen , hen overvallen , afgemaakt, en voorts de beide Schepon
te Dordreeltt opgebragt(2). De Yloolvoogd VAN MEKEREN Yermoesterde e0n Fran-

schen W est-lndiënvaarder, welkcn men op vi
jftig duizend gultlen waardeschatte (3).
Oolt namen de Zeeuwsche kapers eenige bodems weg. Zekere rl
kAls Bsxzw ver-

overde met een klein vaartuig en acht en twintig man een Fransch galjoen xan
twce en zeventig koppen , en bragt het in F eere op. Sedert werden nog wel

vijftien schepen door dien onversaagden kqper genomenj welke eindeli
jk, zi
jn
last te buiten gaande, in Bremen als zeeroover mel zi
jn volk werd opgehangen (1). Grooter zouden de nadeelen van dezen zeekri
jg,inzonderheid voorH01land, geweest zi
jn, intlien niet tusschen de Franschen en Nederlandersde haringvisscheri
j vri
j verklaard geworden was (5). Ondertusschen waren deadelli
jkeleen21v. manncn , mansmannen en allen, op welke ter zake van hunne leenen , de verpligting
OOgSt
j d

maand.rustte, den Keizer n en ocrlog tedienen,te wapen opgernepen (6). Om in de
(1)oorTsoEvzxyCltron.r.Holl.bl.606. vxtlrs, chron.m.H oorn.bl.250.
(2)GorTfloEvzx,Chron.m.Holl.bl.603. BzsrEllwlzcK,Beschr.m,Dordrecht)b1,338. :àtlss,
Bescltr.m.D ordr.1:1.819.

(3)RZVOERSnEICGE>jCltron.p.Zeet.D.11jb1.450.
(4)IIEYGERSBEAGEN,Chron.t.Zeel.D.11,b1.461.
(5)Aeperf.d.Plakaat.b1.33,bi
jwzGgxzzh)D.%.b1.129.
(6)v.wlzxop wAGxwwkR,St.#,bl.39.

V A D ER L AA D S.
oorlogskosten te voorzien en tevens aan de s'eelvultlige geschillen, die telkens uit dc 1,
528beden voortvloeiden , een einde te maken , werd deor de Landvoogdes het invoeren 1543

van a1gemeene en vastbepaalde acei
jnsen voorgesteld, op geli
jke wi
jze alsde verpon- Wi
4j5
'ndingslasten of zoogenaamde schild- en morgentalen , tot nu toe de eenige algemeenemaand.
belasting in Ilblland. Doch dit voorstel, genoegzaam alom tegenstand ontmoetende, 1536

werd srooreerstingetrekken (1). Maarterwi
jldeKeizermetnadruk denkri
jgtrachtte
Yoort te zetten , haakten de Staten van 11011*1nd , welke daaruit s'oor zich geen heil
ltonden verwachten , vurig naar vrede. De Hertog van Gelre zelf was, na een mis-

lultten aanslag op Jmerafoovt, daartoe genegen (2). Eindeli
jk werd een verdrag 10h'
.
geteekend waarvan de hooftlpunten hierop ncderkomen : de llertog staat af van de t
ïvitl,
*
rrm .
verbindtenissen ten natleele des Keirers aangegaan ; de Keizer zal de titels A'an

Hertog van Gelre en Graaf van Zutphen niet voeren bi
j het leven van Hertog
KAREL, maar hem binnen laet jaar metdeze leenen verli
jen; de Hertog zal zich
niet meer noemen lleer van Gronl-ngelt, de Ozzzpz:/czldezz en D '
renthe, doch

voor tlen afstantldiergewesten,vi
jfen dertig duizend gulden eens en vi
jf en twintig
duizend gulden jaarli
q
j
'ks genieten; de Utrechtenaars zullcn hem T'oorlaetongestoorde
gebruik launner gocderen in zi
jn gebied, twintig duizend cn s'oor tle Gelflersclae
knechten,viertluizend gulden uitkeeren (3). FLoals van Egntond, GraafvanWl?l-en, die zeer veel tot hettrellen van dien vrede bi
jgedragen had, ontving van (1e
Staten van Ilolland dcswege een geschenk s'an zestluizend Filipsguldcn A'oor zich , en

twcehonderd voor zi
jneechlgenoote (4).
Groningen en D rentlte waren van Heerverwisseld, maar bellielden hunne voorregten en aloude regeringswi
-j
ze. Geheel anders was het m et Utreeht. Toen llzwoltlti
t:an W:f
p'crezz het wereldli
-j
k bewind desbistlomsaan den Keizerhad afgestaan (5),
was w lz-l-sx yrsKllvooa'
r of vAx IlwKy:vtloz:'
r,een Brabander 4'an gebaorte en door Paus

Aoltlwzkx VI tot ltardinaal verhel'en,als geesteli
jk-Opperhoofd der Utrechtsche Kerk
aangesteld.In (le zesjaren,wclke llt
j dezewaardigheitlbekleedtle,liethi
j hetllestuur
aan zi
jnenStedehouder(vicaris)zaxosVITTEwEwG overenhieldzichmeestalinRomeop,
alwaarhi
j in xi
jftienhonderd vierendertig in zeventigjarigen ouderdom overleed. Bi
j het
veroveren dier stad door de Keizerli
#
j
.ken,washi
j gevangen genomen en opeenlospri
js
(1)zEu'
rv.n.GoEs,lleght.d.Dagr.D.l,iyl.514- 520.
(2)GorTlloEvlw, Chron.r.11011.bl.604.
(3) Cltarterb-r.Frienl.D.11,b1.690- 693. copTwozvrw,Cltron.r.Iloll.bl.604- 606.
(4)AEITv.r-GoEs,Ilegisterd.Dagr.D.1.b1.500,524,528,533.
(5)Zieltieryoorbl.2
366.
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12
54
83 van t
lertigtluizend tlukaten gesteld geworden (1). Gzoxqlvsvan fcjxzpzozl: ,een zoon
van Graaf zAw van Egmond , op de benoeming des Keizers door de Utrechtschc
Kapittels, welke trouwens, in gerolge ecner overeenkomst tusschen XAREIZ V en Paus
cluExEws VlI, zich daarlegen niet konden verzetten, tot Bisschop verlkoren Pn d00la
den Paus bevestigd , bestuurde na hem de geesteli
jlte belangen van hetStiehtvi
jfen

ts#intigjaren metongemeenen i
jveren in onpstoorde rust(2). DeGraafvan Iloogstraten voertle er hetwereldli
jlt gezag in naam des Keizers, voor wiens Bli
jdeInàpzzlz'z:hi
j in vijftienhonderd dertig van de stad Utreeht tachtig duizend gulden geeischt en ongetwi
jfeld ontvangen had (3). Sintlsjaren wasmen in Rolland op eenc
vereeniging ofineensmelting van het N eder-stgkht met dat gewest bedackt geweest,

en de Keizer had daarin reeds vôôrheteinde van vijftien hontlerd een en tlertig
bewilligd (1). Er verliepen echter nog bi
jna drie jaren,eer KAREL V bi
j een bevelschriftberigtte,dathi
j metgoedvinden (lerLandvoogdes,der RiddcrsvanhetGultlen
Ylies,dcr leden van den geheimen Raad en dien der geldmiddelen & doch tevens))uit

zt
jne rechter wetenschap, autoriteytende volkomen macht,'' de statl, steden en landen van hel Stg-eltt aan deze zi
jde des1J&&el&, voor alti
jt
lmetHolland onderhet
bestuur van één en denzelfden Stadhouder vereenigd had. De Staten van Holland

en Utrechtzouden voortaan gelt
jkeli
jlt beschreven worden. Men zou beiderzt
jds uit
elkanders landen mogen bannen ; doch de vonnissen des Raads van Holland mogten
nietin Utreeht, noch die des Raads van Utreeh,
t ter uilvoering in Kolland , zonder

wederzt
qdsch verlof, gelegdworden (5). In Holtand wenschte men, dat het geheele regtsgebied over hetStlkltt aan het Hof van Holland onderworpen geworden
m'
are; deUtrechtschen daarentegen maakten zwarigheid ,om zelfsop den voet,door den

Keizerberaamtl,zichmetEolland tevereenigen(6).Vandaar,ofwegensandereopkomendemoei
jelt
jkheden,datde lastbriefvan den Graaf4'an Hoogetraten a1sStadhoudcr
van Utreelkt,eerstomtrenthetmidden van vi
jftienhonderd zesendertig geteekend is(7)Doch ookhiermedewasdezaaltnietvereffend (8). Eerstbl
j 'sKeizersplegtige komst
(1)Bataria Sacra,D.11,bl.599-605.
(2)Batavia é'
ccrc,D.11,bl.605-650.
(3)u.v.Kap,Annales,p.110.
(4)AEITv.n.GoEs,Regist.d.Dagn.D.I,bl.329,335,357.
(5)GrootPlacaatb. D. llI, b1.21-23. Utr.Placaatb.D.I,bl.30.
-32.
(6)AEATv.n.GeEs,Ileghterd.Dagr.D.l,b1.454,481.
(7)vAxwlzxop wzozwllR,St.Y)b1.40.
(8)zgRT v. p.Goxs, Regist.d.Dlge
r.D.l, b1.615,621.
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tc ëtreelttin vi
jftien hondertlveertig,bewilligden t1e Staten van hetNeder-stl-cht in 1528eene vereeniging van hun gewest met B rahand en Ilolland , van welke het,naar

'sKeizers belofte, nimmer z0u gescheiden of vervreemd worden (1). Het bli
jltt,
datde zaak,denkeli
jk doornieuwe bezwaren ,bovenalvandenltantderUtrechtschen,
eerstlaterhetvereischte beslag gekregen heeft(2). Sindsdien tjdbegonOveriiseel
als een bi
jzonder gewest,en niet meer onderhoorig aan het Sticht beschouwd te
worden (3).
In ditjaarwasoverleden Rzlsovn llI,Heer van Brederode,K lanen en J m eide,
Ridder en Deken van het Gulden F Jï:', Heer van Raverzneourt, Burggraafvan
Utrecht, Opperhoutvester van Ilolland , en Raad- cn Kamerheer van K eizer KAREL ,

diehem zi
jn betnçnde A'er: noemde en aan wiens zuster, de LandvoogdesMARIA, lll
j
tloorzi
jn huweljk metFlLlpplxz van derJvcrâ vermaagschapt was. Even hoogharlig
a1sonversaagd en dapper, had hi
j, de afstammeling uithetoudste Hollandsche Gravenhuis, zich in vjftien honderd een en dertig den titelvan gehoren Graa/ '
lczz
Holland tocgekend,den baarnesteeluitzi
jn wapen weg genomen,enondert1eoogcn
des Keizers zelven, zi
jne schilden metdien-titelin Gent op alle hoelten derstraten
laten aanslaan. De Keizer, in wiensbi
jzondere gunsthi
j deelde,over deze stoutheitl
verbolgen, had den wapenkoning gelasl, zi
jn grafeli
jk rçgttegen va>royiltol)E te handhaven en dezen aan te lklagen. 0p die aanklagte wa: een vonnis gewezen, waarbi
j
aElyol;o verboden wcrd , den naam eI1 hetwapen van Holland te voeren, en zich den

titel, welke den Keizer alleen toekwam , aan te matigen. Zjne opgehangen schilden
waren dooreen wapenherautafgenomen, maarhem waseen jaar uitstelverleend geworden, om zl
jne aanspraken van verwantschap metde Graven van Holland te bewi
jzen. llj had zich metzulk een gunstigen uitslag tegen ditvonnisverzet,dathem
op den elfden van Bloeimaand vi
jftienhondertlTler en derlig wasverleend geworden,
de wapenen zi
jner voorouderen wederte mogen voeren, zi
jnde datvan Holland gebroken. De wapenltoning en 'sKeizers zusterzelve hadden nu de wettigheitlzi
jner
afltomst uitden Hollandschen GraafplaK l erkend, welke hj zelf later, door (1e
uilgave zt
jnergeslachtli
jst,nadcrhad aangetoond (1).
*

(1)Utr.Placaatb.D.1,b1.32,33.
(2)AERTv.p.GoEs,Regist.d.Dagv.b.1,bl.627,628.
(3)M'
ZGENAAR,D.V,b1.132,133.
(4) UtrechtToorheen c4 Ihans,2de Reeks,3deJaal
'g.b1.32.enz,alwaardeoorspronkeljkc,
zeer belangri
jke stukken betrekkeli
jk die zaak zi
jn opgenomen. K9K,Fcder/.JP
,'
oot.denb.D.
57111,bl.1005 1008.
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1528-

Straks na het sluiten van den vrede met Ge/re, eischte de Landvoogdes

"\1001'

ge-

1543 wone cn buitengewone bede , lweemaal honderd en veertig duizend gulden van Hol-

J~~~~~d.

land.

Terwijl men hierover raadpleegde, vielen de Franseheu in Artoi.f en sloegen

15.37 het beleg voor Hesdin,

Er werd terstond besloten, dertig duizend man tegen hen in

de wapenen te brengen en van de algemeene Staten der N ederlandcn , op eene bijcenkomst te Br ussel , twaalfmaal honderd duizend gulden te vorderen. Braband eu
I Frausehe wapenen blootgeste ld waren ,
gewesten , welke het eerst aan ue

24 v. . andere
Lente
maand.

toonden zieh terstond bereid , goed en hloed ter algemeene bescherming der

N eder--

Landen op te offeren , welke , naar hun gevoelen, » maar een ligchaam uitmaakten ,
waarvan de Keizer het hoofd was." Elders echter ging men tot het geheel of gedeelteJijk

Holland besloot tachtig, hoogstens honderd

irrwilligen der bede schoorvoetende over.

duizend gulden als eene buitengewoone bede toe te staan , veeleer dan eene belasting
van een Karcisgulden op elken schoorsteen of haardstede, door de Land voogdes

VOOf-

geslagen, goed te keuren , uit vrees voor oproerige bewegingen onder de schamele
gemeente, die, reeds door den oorlog en gebrek van handel uitgeput, er bijna e ven
7-10 veel in

ZOll

dragen als de rijken.

Laler bewilligden de Staten in plaats van tach tig

(ir~~~·ln. of honderd duizend gulden, eene ge''''one bede van tachtig duiz end gulden

'8

jaars

voor vier jaren , en in eene buitcngewone van honderd t wintig d uizend gulden (I).
Om dien lijd werd een driejarig bestand met Denemarken gesloten, cn daardoor
l O.v. da vaart op de Oostzee open gesteId (2).

tll OCllD.

De Franschen hadden ondertusschen He..~'

din bemagtigd. De Graaf van Buren wreekte zieh door het vermeesteren van St .
Pol cn Montreuil. Hel beleg voor Terouanne moest hij eerlang opbreken , in
gevolge van een wapenstilstand , door tusschenkomst der Koningin van Frankrijk ,
30 v.

LEONORE,

cn de Landvoogdes

Hooim. Den trouweloozen

KAREL

MARI::\. ,

van

voor den t.ijd van tien maanden geslolen (3).

Gelre was eenige weken te voren een verraderlijke

aanslag op Enklusixen , ten hehoeve des Konings van Frankri.jk ondernomen, mrslukt (4)..

De Geldersehen blcven het geheeIe jaar door onder de ,vapenen; van daar

dat in de steden aan de Hollandsehe en Friesehe kusten de noodigc yoorzorgen gc-

(1)

AERT

v,

(2)

AERT

v.

VELIUS,

(3)

D.

GOES,

D. GOES,

Begist. d. Dcg»,

1).

I, bi. 525-559.

Regist, d. Dagv. D. I, bl, 556.

GOUTfIOEVEl1,

Chron. v. 110". bl. 606.

Uhron. e. Hoorn, bl, 250.

DUMONT,

Corps.

Diplo1Jl. T. IV. P. 11, p. 15,3.

PONTUS HEUTERUS,

n»,

flust,.. I.Jib. XI

r 258.
(4) AERT v, D. GOES, Reg~·st. d. Dagt). D. I, LI. 557, 558" P01'(TANUS, Rist. Ge/r. Lih. XI
r- 783. GOlJTHOEVEN, Ühron, Ir.. usu. bl. 607. BRANDT, m«. 1'. E'nkh. bl. 81-~85.
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llamen, de vestingwerken srersterlkt en de wallen van genoegzaam geschllt voorzien 15281543

werden(1).
Hetbestand metFrankrqj'k werd,bj den aqoop,nog vi
jfmaanden,entoen,door1
Loaw
1v.lusschenkomst van den Paus, voorden ti
antl
jd yan tien jRren verlengd (2). Dit belette ma
1538
echter niet, dat de kapers wederzi
1
8
jds onderscheidene schepen opbragten (3).Een '1,.
mondgesprelt der beide Vorsten te â iguew-nkorte. bewerk-te eerlang eenen zooge-Zomer-

maand.

naamden eeuwigen vrede (1).
Middelerwi
jl had de dood van den rusteloozen Hertog Van Gelre, den Keizer van
cenen onverzoenli
jken vi
jand verlost. Op grond derverdragen,eischtedeLandvoogdcs terstond.de onderwerping van Gelre aan den Keizer,terwtjlde Hertog van Lotharingen, een zusterszoon van den overleden Hertog, tevenszjne erfregten verdedigde; t
loch de Gelderschen toonden zich ongenegen , één van beide a1s Heer aan te

nemen (5). De verwikkelingen met Gelre. de bewegingen der Protestanten in
Dultscltland,en tle ontwaakte vrt
jheidszuchtder Gentenaren ,noodzaakten den Keizcrcenen sindslangberaamden togttegen de Turken te stakcn (6). 0p zi
jn bevel.
Ilatl zAx vAx uExxlx , Heer van B oœeu , in tle N ederlanden beslag op alle schepcn
gelegd , alle bootslieden geprest en hun verboden , eenig Vorst dan den Keizer te
flienen. Vi
er en veertig schepen,uitKeere naar M alaga gestevend,om zich bi
j t1e
Spaansche l
'loot te voegen, en ze en vi
jftig bodems uit Jtneterdam vertrok-

ken, doch slechts in Duin. aangekomen, werden derhalvc terug gezontlen (7). 1539
0m dien ti
jd was 'sKeizers gemalin, ISABELLA van Portugal, te Toledo over- j v
leden, wier uitvaart in de ATederlanden met veel plegtigheid gesclliedde (8).mBl
oeiaand.
.

(1)Cltarterb.r.Frïed/.D.11,bl.699,703. vEtlrs,Chron.r.Ilborn,b1.248,die echter
ten onregte den aanslag op Enkltltizen in 1536 stelt. sazsoT,Ilist.p.Enkh.bl.85. vAx MTIJN
op wzozwzAa, St. V.b1. 42.

(2)orMowr,cotpsDlèlom.T.IV.P.11,p.159,169.Charterb.r.Frïe4/.D.lI,b1.718-721.
(3)VELIUSjCht'on,.#7.Hootm yb1.251.
(4)AERT v.p.G0Es, Regist.d.Dagr.D.I,bl.562. ncxoxz, Corps D iplom. T,lV. P.lI.
i3.185.

(5)powTrsIlErTznrs,Rer.Wvdfrfcc.Lib.XI.p.261. powTzlrs,S@:l.Gelr.Lib.XI,p.793.
X1I.p.807- 811.

(6)RoBzlt'
rsox,Ilist.of cllzal-xs V,B.YI.p.555.
(7)GacTlloEvEp,cltron.m.Holl. b1. 609. REVGERSBEIIGEN, Chron.r.Zeel. D.11, 1
a1.462,
463,464. vEl-lv:, Cltron.r.H oorn ,bl.252,253.Charterb.m.Erienl.D.11)b1.726. wzGExAzl,D. V,Ia1.157- 159.

(8)powrrsnEcrEalrs, ller.2?f:fp'?
'cc.Lib.Xl,p.262. GOrTIIOEVEN)Cltron.r.Holl.bl.610.
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1528- De Landvoogdes eischte van de Algemeene Staten, om bi
j monde van een gezant1513 schap , den Keizer in SpaT .e den rouw te belklagen. Holland besloot er toe op

sterk aandringen van den Stadhouder, doch wees diens voorslag af, om tevens
9 v- den Keizer tot eene komst herwaarts uit te noodigen; men begreep , dat (lit slechts
l'
looinz.
Inaantl. den weg tot nieuwe beden zou banen. Het verzoek , om het geschenk van dertig
1539 (Itlizend gulden , der Landvoogdes vn01-hare diensten den lande bewezen het vorige

jaar toegekend, met tien duizend gulden teverhoogen, werd aangenomen (1). In
eene nieuwe buitengewone bede van tachtig duizend gulden eehter had men toen niet

ten volle bewilligd (2). Om deze en andere beden te h'erwerven, beslootdeLandvoogdes tot een togt tloor de Nederlanden. Zi
j kwam overBergen op Zppzzzin
Tholen, waar de Stalen van Zeeland waren bi
jeengeroepen, en begafzich van hicr
naar de vergadering derstaten van Brahand te 'z-Ilertogenho&elt(3). TeUtreeht
23v. wertl zl
j prachtig ingehaald en vertoefde ercenige dagen (1). Toen trolkzi
jover
ltooi'3-a meterdam , naarlem en Leiden naar den Ilaag. Hare legenwoordigheid bespoe-

17v. digde ongetwi
jfeltlde geheele bewilliging der Staten in de bewuste bede van taclatig
naaand t
ofschoon onder zekere voorsvaarden (5). In Frg-esland had men,
Oogst- Iuizcud gulden ,
.

na vcelvuldige onderhandelingen en het moedig vcrdedigen deraangerandevoorregten,

llcn Keizer een geschenk (graceli
jken pezkzlïxg of propyn) van veerlig duizend
Karelsgultlen toegestaan, mits hi
j zich voortaan hield aan de overeenkomstvan vi
jftienhondcrd vierentwintig , en de inbreuken , daarop gem aakt, herstelde. Beide wertl

beloofd,maarnietalti
jd naauwgezetopgevolgd (6).
Het losbarstcn van een geweldigen opsland in Gent, noodzaakte de Landvoagdes
llaar ontworpen togt naar JFeet-Frl
-eeland , alwaar m en zich op hare komst rceds

voarlaereidtle, tc stalken en zich naarBraband tespoeden (7). De grenzen, welke
wj'onslacbben voorgeschreven,vcrhinderen ons,dezeA'rcesseli
jkeberoerte,zoonondlottig voor die bloei
jende hantlelstatl,in harcn oorsprong,voortgang cn gevolgen uitvncrig te schetsen. Genoeg is hetllier aap te stippen , dat de Gentenaars gcwcigcrd

(1)ZERT.v.l).GoEs,Regist.d.Dagr.D.I,1al.563,566,578-588.
(2)AERTv.p.qoEs,Ilegister d.Dagv.D.l,bl.565,567-575.
(3)àEltTv.l).Gczs, Ilegisterd.Dagr. D. 1,1.577. VAw llEt'nx, N '-df.

'z'11
't??'
fogezl:,

J).1,b1.I92,493.

(4)lI.v.zl
tp,Jnnales,p.111,112.
(5)AEIIT v.n.Govs,l&gist.d.Dagv.D.1
.,b1.585--588.
(6)Cltaz.terb.m.rriesl.D.11,b1.708-712,713:727-710,753-755,757-764.
(7.)vEl,lrs,Chl-on.4-,11o/''
w,b1,353.
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6i1

.
hadden laun aandeel in de buitengewone bede van twaalfmaal honderd (luizend gul-1528den
1513

, waarin (le Staten van Klaanderen bi
j overstemming bewilligd hacltlen, op te
brengen, en zich opcnli
jk verzetten, toen men llen met geweltlige mitldelen wilde
dwingen. Te vergeefs waren de pogingen der Landvoogdes en des Stadhouders

van K laanderen , om hct hevig oproer te stillen. HetgraauW behield tle overhand,
en gaf zich over aan de gewone buitensporigheden en wreedheden eener laollende 14v.
menigte. Doch de stad onderwierp zich zonder eenigen tegenstand ,zoodra de K eizer Spr
k okejm .

zelf gcltomen was, en wachtte zi
jn vonnisaf. Xeer dan twee maanden wertlen (1e 1540
Gentenaarstusschen laoop en vrees geslingerd. Eindeli
jk verklaardeKAREL,nahoorcn
en wetlerhooren,alslleeren Regter, al hunne voorregten vervallen en hun ouden regc-

ringss-orm afgesclaaft;zi
j moesten hem op de vernederenc
lstewi
jze genade smeeken en 30v,
eene zware geldboete opbrengen , uit welke een slot, ter breideling der onrustigeQrasm.

stad,gebouwd wcrd. Vele aanzienli
jke burgerswcrden gebannen en hunnegoederen
verbeurd verklaard; anderen tot eene bedevaart naar P aleetzna veroordeeld, en zes
en twintig der voornaamste oproermakers het hoofd voor de voeten gelegd (1).

Om dien ti
jtl werd een wapcnstilstand vooreen jaar tusschcn t1e Landvoogdes,in
naam desKeizers, en den Koning van Denemarken gesloten, waarbi
j t1e vri
jheid en
veiligheitlvan den handel, zoo tewateralste land,wederzi
jdsverzekerd werd (2).
De oorzaalk der nieuw onlstane gesclaillen is ons niet geblelten. svi
J-welen sleclats,

dat reeds in het begin desjaarsgezanten uitKolatein ter vereflkning daarvan in de

Nederlanden gekomen waren (3).
Na het afloopen der Gentsche zalten begaf zich de lteizer naar Zeeland en bezocht

de voornaamste steden. Hi
j slalt toen over naarDordreeht cn lkwam over Rotterdam
cn Deljt in den Ilaag (1). lleteischen eenergewone bedevan honderd duizend
Zult
len 'sjaars voor den ti
jd van zcsjaren,bragtde Staten vallIlolland tcrdagvaart 24v.

llooim.

(1)IlemoiresdezElx n'sottlsoEa,in c.p.lrovxcx vAxpApEynnEcuT,Jnalect.Bel
g.T.111.P.
11,280- 486 Sentensl-e :7:/4 h'yser CAEREL den V , aldaar b1.487--518.Uittrekscluiteene

geli
jkti
jtligeKrotkykrczzTlaanderen in 11.S.,medegedceld doorJhr.p.BtoxxlEltTin deBel'igtcn
van l
aet l'
Iistol'isch Gezelschap te l'
rtrecltt voor 1819 ,1)1.49 66. powrcsllEtl
TEnrs, Rer. zyzfdfro-cc.
Lib. X1. P. 262 270. nwltwErs, Annales Brabantiae T.ll, P.615- 618. AVAOEXAAa, 1). V.
1,1. 164 185. v.wllx op wAGENAAU, St. V , L1.49. oEwEz, H ist. Glzlér.de la Bel
g .T. P.
227- 240. IlltnEnollf
t, D. Y. b1. 109 117. wIttExs, Bel
g. J.
f?z4'
c???a voor 1841.1a1.379.

(2)Cltartel-b.éJ.k'kiesl.D.l1.1,1.789.
(3)Cltavterb.1,.Triesl.D.lI.b1.787.
(4)GorTllozvww, Chron.r.11011. Ia1.612. RzvGxltssEnoxx, Cltron. 1,.Zeel.D.11, 141.465,
466. VES-EIlwIJK, Bescltr.r.D ordt b1. 34
'5.

1,l DE1:t.3 STt'x.
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11
55
28
43
- inIlaarlem bt
qeen. Hier,zoowelalsbj hetbegroeten van den Keizer in den Sccg ,
11v. bevond zich de Bisschop van U treeht onder-de Hollandsche Edelen. De Edelen en
Oogst- de steden bordrecltt, Haarlem en J meterdam bewilligden in debede, ofschoon deze
maand.

Jg40 twintig duizend gultlen ,sjaarsmeer beliep, dan ooitbl
j eene gewone bede wastoeïestaan; docllde overige leden kontlen zich hiermede niet vereenigen. 9e Landvoog-

tlespoogde vruchteloos,hetbesluiten bi
j meerderheid van stemmen of overstemming,
geli
jk in Flaanderen,tloorte dri
jven,waartegen de Gentenaars zich,tothun onge18 v.
uk, verzethadtlen (1). De dagvaartwerd naarUtreclttverlegd, en hiereenparig
Oogst- l
lnaand.în de volle bede bewilligd (2). Jmaterdam en andere groote steden hadt
len teeerder daattoe besloten, dewi
jlzi
j tlesKeizersgunsttrachtten te verwerven in hetbeslissen van een geschilm et Dordrecltt over het stapelregt. Keizers uitspraak ,welk'e

in ditjaar nog geschiedde, kwam genoegzaam overeen methetgeen Hertog >'lLlps
van Bottrgondiè'in veerlienhonderd drie en vi
jftig en zeven en vi
jftig had uitge-

wezen (3).
De Keizer had zich van Ilaarlem over Ameterdam ,waarhi
jslecl
ztskortvertoefde,
Op
de
p
l
e
g
t
i
g
s
t
e
e
n
o
n
d
e
r
d
a
ni
g
s
t
e
wi
j
ze washj aldaar
naar Utrecltt begeven (4).
ontvangen , knielend waren hem buiten de poort door de regering de sleutels derstad

aangeboden, en ltnielend hadden hem de Bisschop en geestelt
l'kheid daarbinnen verwelkomd. Er waren geene kosten gespaard, om zi
jn intogten verbli
jfluisterbi
j te

O1o9gsvt.- zetten. oen dag na het inwilligen der bede verliethj destad, en kwam nazes

maand.dagen over K '
ianen , Gorincltem , Retteden , '#Rertogenhosch en Geertruzdenherg

te Breda (5). RENE vAx crlAl-ols, Prinsvan OraHje, dezoon van GraafrlExoalx
van Nas&au voor tweejaren overleden,wasthansHeervan Breda (6). De Keizer,
(1)Vgl.hierbi
jvAx wzzxop wz
koExzAR,St.V ,b1.49,50.metBltpEnnzzl
t,1).Vzb1.113.
(2)Alnlvv.n.ooEs,Regist.d.Dagr.D.I,b1.595-600.
(3)AEITv.o.GoEs, Regist.d.Dagr.D.I, bl.60l,603.wAGEw,
klq, D.V ,bl.188- 190.
A'
AN wlzx op wltlzxlAR, St.V , bl.50, 51.

(4)G0rTHoEvE>, chron. r.H oll.bl.612. ww(èEsàA.It, Beschr.0.J mst.St.I,bl.252. Men
had den Keizer afgeraden de dagvaart in A msterdam te llouden , omdat aldaar ))die vicr Elemen-

tcn gecorrumpecrtzi
jn,endeom tebehneden dicgesontheytvan syneXajesteytendedengeenelt
die hem volgen ende water drincken w'
illen, 't welck t'Jmsterdam nyet en doecllt, ende vccl

sieck,ia de doodtdrincken souden mogen-l' AERT v.o.Goss,Reglst.d.D agr.D.l,b1.597.
(5)u.v.Eltl,,Jnnales,p.113,114.Boec d.Gcdczczlù,cêz,b1.10. GorTl
ToE&'zx, &/z?'/zz.z7.
H oll. bl. 612. P legtige Intrede rcn K eizer KAEEL V' in Utrecht in 1540, doar Jhr. Xr.
z.x.c.v.Ascn vAx M'IJCK,Utr.1838. v.IEl;xx,S fdf.ran '>Ilertogenb.D.1.bl.494.

(6)v.G00n,Beschr.r.Breda,bl.34.
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wien hi
j deftig onthaalde, stelde hem eerlang aan totStadhouderover Ilolland en 15
281543
C reeh,t, of zoo als het in den lastbrief heet, ))Algemeen Stadhouder over Holland ,
Zeeland , Ft-iealand , Jzr:c/zf', F oorne en den Srïd!,''in plaats van Axr
ruoxlE vAx

I-ALAI>O, Graaf van Koogetraten, welke achttien jaren deze betrekking getrouw

bekleed had en onlangs overleden was (1). H1
j ontving hierbi
j de magt,
))waar het nnodig zt
jn zou, de Burgemeesters, Schepenen en Mrethouderschap
vernieuwen; geli
jk van ouds in de stetlen en sterkten wacht.te laten houden, en
Staten tot'sLandsverdediging en beveiliging te beschri
jven-'' Eersteen jaarna zi
jne
aanstelling kwam hi
j in Kolland ,nam erzi
jne vaste verbli
jfplaats en naar gewoonte,
zitting ter pleitrolle van den Hove (2). Om denzelfden ti
jd a1sztxls vAw cnaxzols,
en met dezelfde magtsbeklecding alshi
j,was MAXIMILIAAX van Egmond,Graafvan
Buren , de zoon van rxzohxs '
ean E gmond ,die a1s Kapilein Generaal van al (
le N e-

derlanden den twintigsten van M'i
jnmaand vi
jftienhonderd negen en derligoverleed,
totStadhouder van Frzeeland,Ordrfjz'
œdl,Groningen enGronzngerlandbenoemd,
welke betrekking door den dood des dapperen scuEwlt van Tautenhurg , den tweeden

van Sprokkelmaand dezes jaars op hetslotte Kollenltoven, was opengevallen (3).
Aoox,v van s/?
,Irgoxdïl,Heer van Beveren en Feere, welke den zevenden van W in-

termaand daarna overleed,werd door zi
jn zoon, insgeli
jksXAXIMILIAAN genaamtl,
zi
jne heerli
jkhcden en in dewaardigheid van Admiraalopgevolgd (é).
Intusschen was de Keizer over Bergen op Zoom , J ntzpdr/):zl en M ecltelen in

Bruenelteruggekeerd (5). Hierwerd op eene vergaderingvandeAlgemeene Slaten O31v.
d
ogsterNederlanden een bevelschrift(ordonnantie)afgekondigd, zoo alslaterook in dema
and.
bjzondere gewesten gescàiedde, welk genoegzaam van geli
jken inhoud wasalsdat 1510
van vi
jftienhonderd een en dertig (6). ln Slaglmaand vertrok KAltzxzdoorBenegou-4 v.
men en Namen naarDuçt&eltland,waarde Ri
jltsdag te Regenehurg werd gehouden,wjrzwelke het volgendejaar, zondcr veelbelangri
jkstehebben uitgerigt, scheidde (7).maand.
(1)GorTlloEvEw,Cltron.r.Holl.bl.611.
(2)wzGzxAAl,D.V,b1.192,193.
(3)REvlrs, Darentr.lllustr.p.261. GOIJTIIOEVEN, Chron. r.#0//.bl.611. vàx wlzxtlj'
wwGExz
kwa, St.V ,b1.52. Zi
jn lastbriefwordtgevonden in hetCharterb.r.Friesl.D.11pbI.
805- 810.

(4)IkEvoEllsBzllosw,Cltron.w.Zeel.D.11,bl.466.
(5)GorTHozvEx,Chron.m.Holl.bl.612.
(6)GrootPlacaatb.1).l,b1.311 32:, Utr.Placaatb.D.l, 1)1.421-425. Ziehiervoor
b1.614.

(7)aogxATsop,Hist.oj csàAtqsV :B.V1.p.570.
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J5~8- Hoe onverzettelijk de Keizer ook was ,

wannocr het geldzaken, of Je Onroomschen
104,3 hetro f , tegen ,YC 11ce wecIer een DleU\V
ieuw f eve Ischri
.
di19(I (1,
) zoo VVlSt
ist IiilJ
1'1f t was ultgevaar
evenwel in andere

opzigten en wanneer het niet onmiddellijk zijne belangen gold,

toegeeflijk te zijo. Van dual' dat hij de beslissing van een geschil, of de Admiraal der

Nederla'1lden bevoegd was tot het verleenen van vrUgeleibrieven aan Hollandsehe on(lerdanen., zoo lang slepende hield als hij vermogt (2). Eindelijk om, naar het schijnt ,
den eerste evenmin in het ongclijk te stellen als het misnoegen der Staten van Hol-

land op te wekken , die vast hielden, dat geen Adnliraal ooit regtsgebied in Holland
bezelen had, maar de steden altijd in de eerste plaats (tel' eerster instantie) over zeezaken gevonnisd hadden , onder betering (reformatie) van den Stadhoude I" (3), hernieuwde hij het hevelschrift van

lUAXIMILIAAN

27 v, tachtig slechts met eenige ,vijziging (4).
Win- hooger beroep van

term.

1540 werd toegelalen.

en

FILIPS

van veertienhondcrd zeven en

En deze bestend voornamcljjk , oat

DU

her

de vonnissen des A.dn1iraa!s aan den Grooten Raad -te lJl echelen

Overigcns verklaarde de Keizer, even als vroeger

dat icders regt onverkort

ZOll

blijven (5).

1\IAXI:\lILIAAN,

Op gründ dezer verklaring gaf do Prins van

Oranje, als Stadhouder, bestel- en vrijgeleibrieven uit , tcrwijl de Arlmiraal van zünen
kaut stceds beproefde, om het regtsgebied over zeezaken in lIolland uit te oefenen (6).

Daarover bleef de twist aanhouden tot in Yijfticnhonderd zes en vcertig,

toen rlc Stadheuder tevens Admiraul werd.
Het kostte meer mocite , den Keizer van de wederirr voering van het verlofgeld op
het uitgaande koorn , waartoe hij uit geldgebrck besloten bad, af te brcngen.

Slechts

na menigvuldige vertoogen van de zijde der Stuten van Holland, en nadat tc ~4mster

dam eene volksbeweging bij het innen van hel verlofgeld outstaun was , kande men in
hct volgende jaar de opheffing dezer belasting voor vijf en twintig duizend gulJen ver-

werven , waarin Amsterdam alleen een derde hetaalde (7).

Hierdoor wenl de belang-

rijke graanhandel voor een vernielendcn slag bewaard ; immers waren reeds meer dan

{I) Charterb,
(2)

1;.

r-u».

D. 11, b1. 791.

D. V, LI. 140, 163,195,196,
h, Nederl. Zeewezen, D. I, bl. 61-78.

'VAGENAAR,

Uesch;

'I'.

(3) 1\11'.

AERT

v,

D,

GOES

BILDE!\DIJK,

D, V, bI. 119-12L

DE JO~GI:,

Regt'st. d. Dagv. D. I, LI. 5S4, 602.

(4) Zie hiervoor, hI. 256.
(5) Groot Placaatb, D. IV. bI. 1215-.1219.

(6)

AERT

(7)

AERT V. D. GOES,

llILDERDIJKS

v,

D. GO1<:8 ,

Üharlerb,

V.

,rrt:esl.

u

11, LI. 820-825.

Regist. d. Dog», D. I, LI. 668, 669, 688.

liegist. d. Dagv. 1). I, hl. 602-655. v GI. 'VA.GE~AÄR, D. V.1>1. 198-203.
gcschrur, D. V , bl. 122, 123, komt in ffcenc aanmerking,
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honderd vi
jftig Oostzeescl
aepen Holland voorbl
j en naar elders gezeiltl. Xetnietmin-15
2
8
-Ik
1q.
5.
:
;
i
'q
tler i
jver dan voor de belangen des handels, waakten de Staten sindsjaren voorde
handhaving van der ingezetenen regten , inzonderheid voor dat de non evoeando en
dcr verbeurtlverklaring van goederen , op welkedoor het Hof gedul'ig inbreuk gemaakt

jks sleeds zi
jne regten met natlruk en
sverd (1). Ft-l-esland ontlerschraagtle insgeli
Svaardigheill. Er is reet
lsaaqgeloond, hoezeer tle Friesche Geesteli
jlken ziclï lielen
gelden(2). DeStaten van datgewest,uitvrees,dattle Stadhouder,wanneerzi
jniet
vergadertlwaren,metzi
jne Raden nieuwigheden mogtinvoeren,lladden vieraanzienli
jkenmannen de bi
jzondere zorg opgedragen,om steedsvoor de regtendesvolkstewaken,deberaadslagingen op delanddagen ofdagvaarten bi
jeen tezamelen,teregelen en
tc bewaren ,en metde keizerli
jlteambtqnaren naar bevind van zalten te spreken (3).
llet nut daarvan was nieltwi
jfelachtig;wantnu en dan benoemde de Keizerzaakgelastigden , om hetgeen tegen de voorregten en vcrbonden met Frle&land s'crrigt was,
on txl

crzcslw
-cn cn tc hcrstcllcn (1).

Onderlusschcn Ilad Koning IIENDRIIQ V1II van E ngeland. mctwien men in ecnig

hantlelsversclail e
/eraakt was, zi
jnen onderdanen vcrboden ,koopwaren in Hollandsche
schepen te latlen,waarover(1e Landvoogdeszieh wreekle,door een geli
jk verbod met
belrekking lot llollandsche goedcren in Engelsche sclzepen uit te vaardigen. Daarte-

gen wertl meltlen Kening van Scltotland, den bondgenootvan F'
ranhrljk, welke
getracllt llatl t!e laaringvisscheri
j der Hollanders te belemmeren, een handelsvertlrag

gesloten (5). Ditverbond l
kondeechtergeen nieuwen oorlog tusscllen deFranschen(An
Oostenri
jltersA'erllinderen.ln hetdoorreizen van Frankrl
jk lletvoorgaandejaar,Ilatl
X.
&RELKoningv'aAssb'eleofd,hem llethertogtlom Ililaan voor zi
jn tweetlen zoon,tlen
llcrtogvanOt.leana,afte staan,zoodrahi
jin deNederlanden zou gekomen zi
jn,doclz
tlie beltlfte nietgehoutlen ; en toen door raAls een verbond van onderlinge bescherming

metwll-lzEx ttan Kleef, thansHerlog van Gelre, tegen hem gesloten was, had hi
j
Ililaan aan zi
jn eigen zoon Flxzlps gesehonlten (62. Niettemin hield de Koning dtlor
cen gezant bi
j den Bi
jksdag te Regenahurg , op den afqtantlvan llilaan bi
j del)
Keizer aan , welke antwoortltle, dat de staat van zaken tlitthans niet gedoogde zon-

(1)AERT v.D.GoEs,llegist.d.bagr.D.1,b1.515,521,549,569,585,608,648.
(2)Ziekicrvoor,b1.630. Cltarterh.r.Triesl.D.11,b1.610,654-656.
(3)Charterb.r. Tl'lesl.D.11,b1.611-614.
(;)Cltarterb.r.Pkiesl.D.11,b1.780-788,811 819.
(5)wlcElila,D.V.b1.209,210. vzx wlzx op wloExza
tn,St.V.b1.53.
(6)orxosr,CotpsDiploltt.r.IV.P.I1.p.196,200 202.

(4#(4
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15
12
5843 derltaliè.in gevaartebrengen, maardaartegen voorstelde,zi
jne dochterXARIAmet
de Nederlanden aan den Hertog van Orleans ten huweli
l.k le geven,zoodra hj die
gewestcn totéén ri
jk zou gevormdhebben (1). Hetiszeertebetwi
jfelen,ofKoning
IrRAXS aan den ernstvan ditaanbod geloofd heeft. Zeker is, dat l
ai
j besloten had de
wapenen op te vatten, en hiertoe in den moord,aan twee zi
jnergezanten doorKeizerli
jke soldaten tusschen Padua en Fenetzö gepleegd, eene geschil
tte aanlciding
vond (2). De Koning traclatte nu van allekanten tevensden Keizervi
janden te verschaFen. Hi
j slaagde hierin bi
j den Grooten Heer,welke eerlang een gedeelte van
Ilongarç
jè'vermeesterde. Xinder gelukten in dezen zi
jnepogingen bi
jden Koning
van kngeland en de Protestantsche Vorsten in Duitechland, wierbelaigen thans

veelecr vorderden, den Keizergenoegen te geven dan te verbitteren (3). De
Paus,de Venetianen en deZwitsersbeloofdellhem onzi
jdïgheid. Xetde Koningenvan
Denemarken -en Zmeden echter trofhi
j een hulpvcrbond,in Letwelk dc Koning van
bb
kltotland en Hertog wILLEM van Gelre begrepen waren (1). Xaart1eWoordsche
Vorsten lagen te ver af, om veel andcr voordeel uit hun bondgenootlchap te lkun-

nen trekken, dan het sluiten van de Sond voor de vjanden van Frankrg
jk.De
ongelukkige togt tegen J lgiere, op welken de Ilollandere en Zeeutoen den Keizer m et een goed aantal scllepen vcrzelden , scheen Koning raAws een gelllkkigen uit-

slag teverzekeren (5). Hi
j en CHRISTIAAX lIIvan Denemarken verklaarden openljk
154: en plegtig den oorlog aan KAREL, tegen wien een talrijk heir, in vjf legers verdeeld, wasbjeengebragt (6). Een daarvan wasbestemd, om onderden Hertog van
Orlean. in Luzemhurg le dringen, terwi
jlde Hertog van Eendome met een ander
F laanderen bestoken , en vA> aosszM , aan het hoofd van ecn derde,een invalin

prahand beproeven z0u; de twee overige moesten naarde grenzen van Spanje en
Itatiëoprukken. Denoodzakell
qkheid, zl
jnen bondgenootden Hertog van Gelre te
onllersteunen,en de hoop,doordiensinvloed een grootgetalkri
jgsvolk uitDuiteclt-

(1)PowTrs HErTzars, Rer. Avdfrz-cc. Lii
'
). Xl, p.270, 271. GàRNlEa, Rist.de France. '1'.
XXV ,p.231- 237,296,297,350.

(2)GARNIER, Hht.deFrance,T.XXV.p.248- 251,291-293. noBElkTsoy.Hist.of cI1ARtss V , B. Vl.p.576.

(3)lto:vltrspp,Bint.of cuzlzisV.B.YlI.p.577.
(4)orxplT,CorpsDiplom.T.IV,P.ll.p.Z16,228.
r.Enklt.b1.88. Vg1.
(5)RETGERSBZRGAN, Chron. m. Zeel. D. 11, bl.467. SRA>OT, Ilist.'
over dien togt RoBEqTsow, llint. of cnàntvsV.B.VI,p.573- 576-

f6)l'
N
ozTrsllgrT&Rvs,Rer.W?tdfrïcc.Lib.Xl.p,272.
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land te treltken , bewogen l'I
tAxs, om met nadruk in de N ederlanden te han-15281,
5éa

delen (1).

De Landvoogdes dezer gewesten had den dreigenden storm Voorzien , en reeds vôôr
tlc oorlogsverklaring cene zware bede tot 'sLands verdediging van de Algemeene Staten , in Louwmaand teBrusselbi
jeengeroepen, geëischt. Van Brahand waren honderd en twintig duizend gulden , van K laanderen honderd en veertig duizend, van

Holland vl
jftig duizentl,van Zeeland zestien duizend en van de anderelandschappen
geëvenredigdc sommen gevorderd. Braband, F laanderen en hunne naburen , wellte

het eerst aan den vi
jandeli
jlten inval blootgesteltlwaren, kwamen spoedigertoteen
bewilligend besluitdan Ilollalèd en Zeeland. ))Indien Ilolland,'' zeiden de Staten
5'an dat gewest, )in zno groot gevaar van oorlog was, als men voorgaf, dan m oest
men, na het bewilligen in de voorgaande bede, de grensvestingen versterkt en voor-

zien hebben, en debenden desPrinsen van Oranjethansop degrenzen van Eolland en hetStz,
cltt leggen , maar niet in Jrtoie en H enegouwen.'' Voorts verklaart1en zj niette weten,hoe de gevorderde gelden te vinden,beklaagden zich overden

slechten staatderdt
jkwerken, en toonden het verkwt
jnen van handel en visscheri
j
aan , hetwelk grooter zou worden , wanneer het oorlog werd , in welk geval Holland hetellendigste land van den Keizerzi
jn zou. De Landvoogdesbragt toen eenige
i
n
ha
r
e
n
e
i
s
ch
, strooide het zaad van verdeeldheid tusschen de Edelen
verandering
en groote steden, en wi
lde nu en voor alti
jd de kleine stetlen van de beraadslagin-

Zi
j trad met de Edelen en groote steden
e
n
b
e
we
r
kt
e
, dat deze in plaats van vjftig duizentl
afzonderli
jk in onderhandeling
gen over de beden uitgesloten hebben.

gulden in gereed geld, haar tachtig duizend beloofden , wanneer de oorlog mogt losbarsten (2). Dit geschiedde spoediger dan men verwacht had. In het midden van
tlit jaar rukte de Hertog van Orleans met zesduizend Franscben , twaalfduizend
Duitsche voetknechten , en drie duizend ruiters,onderwelkevi
jfhontler;Denenwaren,
mee
s
t
er
va
n
het
geheele hertogdom ,
in Iuœemhurg en maaltte zich in korten ti
jd

behalve Diedenltoven (F#fpwrfJ&). Dnch een gerucht,datdeKeizerdenFranschen
een veldslag zou leveren, om Perpgknan te ontzetten,bewoog hem den loop zjner
overwinningen te staken, en zich derwaarts te spoeden , ofschoon MAARTEXvAxRossxx ,
na het verwoesten van B rahand. hem nog eene versterking-van tienduizend man te,
voet en twee duizend te paard , ook in Daitwehland geworven ,gebragt had. Eenige

zjner benden werden ontslagen, andere verlieten hare vanen, en de overige blesren
(1)GARXIER, Ilt
àt. de France,T.XXV.p.307-312. lttlnEltTsox,Sï4f.of cnARtEs5T.11.
V1I.p.577.

(2)ZEI,T v.D.opzs,Regist.d.Dagr.D.l,b1.640-655.
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15a8- werkeloos in de stetlen liggen, die nu doorden Prinsvan Oranje, Stadkeuder van
11136
ï.
l.
ofux:,even spoedig herwonnen werden a1szi
jverloren gewcestwaren (1).
.

Hoewel de Koning van D etlem al-ken de Franschen sleclals m et weinig vellk konde

ondersteunen,bragthi
j denNederlandersechtereen gevoeligen slag toe doorhetsluitcn
van de Sond en hetopbrengen hunnerlkoopvaarders(22. Hj bragtzelfseene vl0ot
in zee,om langs de Hollandsche en Zeeuwsche kusten te ltruisen, de di
jlken te vernielen , en zich van het eiland JFalelteren m eester te malken. Xaar een hevigestorm

veri
jtleltle ditplan , en men was genootlzaakt onverrigler zalte Koppenhagen weder
binnen le loopen.Een Deensche ltaper, welke op deZeeuwschestroomen stroopte, werd

teKeereopgebragtcn demanschap onthoofd (3). DePrinsvan Oraljelietuitleggers
in (le zeegaten van Tezel en 'tF /ï: leggen , de kapen en tonnen in Goedereedewegnemen , en bcstelbrieven uitgeven aan eenigekallers, die op deFranschen vcrscl
aeidene

voordeelen behaalden. Hi
j vporzag Rltenen ,den Arzr:fen Goedereede vanbezetting,
maar tracbtte vruchteleos bi
j zi
jne zeshonderd ruiters, nog eenig voct- en paardcnvolk van de Staten van Ilolland te verwcrven,ofschoon zi
j voor een invalder Gel(lerschen onder MAARTEX vAx Rosszx vreesden,endeLandvoogdesverzochten, Oranj.
lastte geven,hunne grenzen ùaarden kantvan Gelremetzi
jneruiteri
jtedekken(1).
In JFest-Friesland ontvingen de huislieden bevel, zich te Iloorn in den wapenhan-

del le oefcnen,en die stad,denkeli
jk oolt de naaste steden,te helpen versterken en
bewalken. Xiet onti
jdig wasdeze voorzorg; eerlang verschenen Geldersche schepeny
welke de W est-Friesche kusten dien zomer in onrust hielden , en versclleidene Hollandsche bodems wegnamen (5).
Ondertusschen drong de Landvoogdes in eene vergadering derAlgemeene Staten te
5
Y.
p
rt
llooim. tssel, op nieuwen geldeli
jken ontlerstand dringend aan. Zi
j eisclate van Zeeland
1542 twintig duizend gulden ; de Abt van M zddelbtlrg en de Edelen bewilligdcn terstond
in de helft, maar de toestemming der steden in het overige gedeelte, ltonde niet

(an laat in hetjaarverworven worden (6). Van Ilolland vorderdemen, boven tle
(1)I'
oxTrsnErrEltrs,Aer. Justr.Iuib.XI,p.272. G-tltslEll, Ilist. de France, T. XX.V. p.
313. RosEnTsox,Ilist.of CIARLESV.?B.Y1I,p.578.
(2)vEtlus,Cltrov
n.r.Hoorn.b1.258.
(3)aEYGERSBERGEX, Cltron.:).Zeel.D.11,bl.469,472. Vgl.cEnlslEn,Tableal.deZ'.
Sl
-:t.
Génél.ale d. Ar/r. Unies,T. 11, p.521.

(j)AEUT v.n.GoEs,Ilegister d.Dagr.D.I,bl.6.
57,660,669.
(.
5)vEtlrs,CItt'
on.r.Iloorn,b1.257,258.
(6)Iloxuoaxop REYOEUSSERGE>,Chron.r.Zeel.D.11,191.469,470.
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tachtig duizend guldcn der vorige bede, welke ingewilligd maar nog nie-l opgebragt15:8..1l
j
.ks
qqs
;i-k#.
:
waren ,zestig duizend gulden in gereed geltl. De vrees, welke MAARTEX van Apze
vczzt,,
..

.

i
liezich toen n0g nabi
jBreda ophield,inboezemde,en tlebewegingen vandrieduizend man in Deensche dienst op de grenzen, stemden de Staten van Ilolland

eene ongewone toegevendtaeid. Zzt
j betuigden nietalleen de gevraagde gelden en nog
meel', maar zelfsvan tweekoeijen ééne te willen geven,om hetland tegenplunderetl
en brandschatten te vrt
qwaren. Xaar zoodra de vi
jand naar Luzemhurg opgerukt
derhalve het onmiddelli
jk- gevaar geweken was,veranderden zj Tan toon. De reetl,
toegestane lachtig duizend gulden werden tot verdediging van H olland ingehouden , $.0 &-àô/i
jfë.en de zestig duizend gulden niet dan na veelonderhandelens, deelsgedwongen , deelsma
alyc).
uit overtuiging bewilligd. De helft dezer gelden stond de Landvoogdes weder aften 151:
2

behoeve van Ilolland,hetwelk de Gelderschen om dien ti
jd met eenen invalbedreigden. K'
uilenhurg , K ianen ,Heu&den zelfs waren reeds met hen wegens brandschat-

tingen overeengekomen, en men vreesde voor Dordl-eeht (1). Xetomtrentdertig
pluizend gulden was echter niet veel uit te rigten ; tle Staten 4an Kolland moesten

derkalve zelve in de penningen ter verdediging van hun gewestvoorzien.Hierbi
jblect
het niet. Om de oorlogskosten te dekken, werd den Algemeenen Staten , te Brueö.et

bi
t
jeengeroepen het heffen van eenen honderdsten penning van de uitgaande koopWaren , en Van eenen tienden Penning zoo der inkomsten als der winsten voorgesla-

jk, naar hetschi
jnt, gafde Landvoogdes beveltothetinnen vall
#eD. Eigcndunkeli
(len hondertlsten penning. Immers Bolland weigerde alles, ten ware deze belasting
wiertl afgeschaft,welke, naar men begreep, ))in stri
jd was met de voorregten van
tolvrgheid, weleer door den Keizer bezworen,en regtstreeksstrekte,om den handel
te verdri
jven uit een land, hetwelk zonder handel zi
jnedi
jken en dammen niet 154,
:
ondcrhouden, zi
jne ingezetenen niet voeden , en 'sKeizers beden niet opbrengen
konde.'' Hoogst verbolgen verklaarde hierop de Landvoogdes, ))datzj dcn honderdsten penning in eeuwigheid niet zou afschaFen, dewjl zi
j dien had opgesteld uit
krachtvan 'sKeizersvolstrektoppergezag,hetwelk zj in gecnen deelewildegekrenkt
hebben.'' Het gevolg dezer fere taal was, datde Staten, na menige onderhande-

ling, voor één jaarin hetbetalen van den hontlerdsten penning bewilligden, en het
hefen van den tienden penning voor honderd en vi
jftig duizend gulden afkochten.
Eerlang echter moesten zi
j, onder zekere bepalingen en uitzonderingen, in de beide
Tientlen toestemmen. Xen eischte daarenbnven van hen de betaling van hetkri
jgsVOlk.hetwelk thans in Otterg
j-ssel, hctStiehten in Rolland lag,en &'an vi
jftig duizend guldcn, door tlen Prins l'an Oranje in Antmerpen opgenemen en ten nutte
(1)AsqT v.n.GoEs.Registo-d.Dagv.D.I,b1.660-68
,0.
11 DIIEV, 3 STJK.
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1528- van jyrt lant
l besteed. Z9a gereed zi
j waren aan hetlaatste te voldoen , zoo weinig
1543
ltonden zî
j t0theteerste besluiten. Evenwel wilden zj drie ofvier termi
jnen A'an de
bc
de
v
oor
ui
t
bet
al
e
n
,
i
l
l
di
e
n
I
lol
l
at
t
d,
A
v
e
l
k
ni
mmer
aangeno
men
had, zich
gebsrone
zelf te verdedi
gen,doordeLandvoogdesbeschermd wierd (1).
Men raadllleegtle n0g over deze geldl
aemngen ,tocn Koning ratxs zelftlen veldtogt

iu de Nederlanden opende. Spoedig maakte hi
j zich meester van ontlerscheidene
plaatsen in Kenegouwen, terwi
jl de Ilertog van Gelrede Keizerlt
jke benden bezig
lzield. Xaareen voardeel op deGelderschen bj'Ilelnsberg behaald,steltle denPrins
van Oranje in staat, Kenegoawen met een gedeelte zjnslegerste dekken en den
vjand het verder doardringen te verhint
leren (2). De Fransche kapershielden de
Hollandsche zeegaten onveilig en roaftlen weg wathen voorkwam (3). Daarentegcn
bragten de Zeeuwen vele Fransche koopvaarders in F eere op. De Admiraal der N edet-landen , AxxxlxlrzttAx van Wo/
xréx/n#zl, zond negen ten oorlog uitgeruste bodems
in zee , welkeop deGaronneeene Franschekoopvaardt
jvlootvernielden,en negen met

wi
jn geladen schepen met zich voerden. Eenige bevelhebbers waren zelfsmethun
volk aan land gestapt en hadden tot bewi
js daarvan, de kerkkloltken uitde dorpen, door hen geplunderd of in brand gestolken ,mede gebragt. Later werden n0g

tien ten kri
jg gewaldende,schepen uitgezonden,welke op de Fransche kuàten groote
verwoestingen aanrigtten en met eenige pri
jzen terugkeertlen (1). Inmiddels verwoestten de Gelderschen hetStzeltt en Brahand. Om hieraan weêrstand te bieden ,
eischte de Landvoogdes eene bede van Ilolland van negentig duizend gulden , in
drie maanden te voldoen en vöör de Keizer, welke men in de N ederlanden ver-

wachtte, zou gekomen zi
jn. Zi
j vergenoegde zich echter met vi
jfen zeventig duizend,die haaronder zekere voorwaarden, over welke zj zich evenwel niet bekommerde, waren aangeboden. Xaar toen men moestbetalen ,zag m en verlegen uit naar
m idtlelen , om de gelden te vinden , hetgeen totveelvuldige beraadslagingen en ontwerpen aanleidihg gaf. De zwarigheden vermeerderden nog, toen de Stadhouder van

de groate steden eene geldleening vergtle, om hetachterstallig loon deskri
jgsvolks,
dat op de grenzen gelegen had , te voldoen. ln weêrwil tler tegenbedenkingen ,

moesto0k hierin,evenalsin debede,bewilligd worden (5).
(1)AERT v.p.Gozs,llegf
'd/cr d.Dagv.D.I,680-692.
(2)VIGLIIEpist.Select.in novxcK v.PzpExoaxclzr, Jnalect.Bel
g.T.11,P.1,p.291,307?
308. powl'rsuErT>:l
trs,A er.A ustriac.Lib.XI,p.277.

(3)AEITv.D.GoEs,lleght.d.Dagv.D.I,b1.692.
(4)AEI-GEI
tSBERGEN,Cltron.r.Zeel.D.11,b1.471,474,475.
(5)AZRTv.D.cosstAegïdf.d.Dag'
p.D.I,bl.693-705.

DES *
7 A D E R L 1 N D S.
Ondertusschen was de Kefzer uît SPanjein D uitnchland gekomen. Aan hethoofd 1528.

jg4:
$

ran een lalri
jk Leir vielhi
j in hetgebicd van Herlog w'
ILLEM, die spocdig tot den 7 v.
afsland van Gelreen Zutphen genoodzaalttwerd (1). Om den ltri
ler
st
jgtegen Frankrù.kl
ma
aln
ds'oort te zetten , werden van de N ederlanden nieuwe beden, van Ilolland alleen 1543
honderd en twintig duizend gulden gevorderd , in velke de Staten van dat gewest
uit ontzag voor den magtigen Yorst tcrslond bewilligden. De Lands'oogdes verleende

hun deswege vri
jheid,om nicuwe belastingen op Mi
jnen,bieren,laltcns, zi
jde,vee
en dergeli
jl
te te heflkn,waartcgen de slad Gorl-nchem ,en de lleeren van Egmond,
'dzrdzz cn A ltena zich te vergeefs verzetteden. Uit de opbrengst bestreed men niet

.

alleen de beide beden van honderd en twintîg duizend en xi
jf cn zevenlig duizend
gulden , maar loste er ook zestig duizend gulden mede af, welke in hetvorigejaar

M'aren opgenemen (2), 6e1d en laltenswerdentervoldoeningvan achterstalligesoldi
j
aan ecnige vaandelsk,'
i
jgsvolk verschaft,welke in hetStlkhtveelmoedwilplecgden,
maarzich nu ontbonden (32. De Keizerwasmiddelerwi
jlmetveertigduizendman in
Ilenegoumen gctrokken. Krachtcns ecn verbond met HE5))xIK VlII, in den aanvang

dcs J
'aarsgcsloten, ontving hi
j ccne vcrsterking van zesduizend Engelschen onder Sir
zonw wartop, en belegerde Zandreey (i). Xen konde evenmelnielbeletten,dat
de statlvan kri
jgs- en li
jfsbehoeftcn voorzien wert
l. Hetlaeleg mcestzelfs opgebroken 3 v.

wordcn , ofschoon de lteizer, na eene schermutseling de Franschen terug gedres'enSl
gta
m.
1a54
,

en zich van Kamerç
jk, 6'
/?crdc/z Camhreaga en Creveeoeur meesler gemaakthatl.
Met het herwinnen van J rlon en een paarandere plaatsen in Luœem hurn , eindigde

ditjaarde veldtogtin deNederlanden (5).
GzlzpEltI,Awp. GxowxwoEx. De rustige toekomst, welke het vretlesverdrng van YI
'
J*L-

tienhonderd achten twintig aanGelres'oorspeltle,wasnïetvelwezenli
jktgeworden(6).
De stad Nv-'megen, t
le oude Rijksstad, had l'aak gewenscht, en peogtle thans,ziclz
aan laetjuk der Geltlersche Vorsten te onlrukken. Herlog xAxrEr beslcot gerhal&'e
llaargewapenderhand le verrassen ,helgeen mislukte. 0m zi
jn toorn te stillen,zon-

(1)poyrrsIlEr'
rEars,Rer.Wvdfrzcc.Lib.X1,c.20, 21. rolrllrs, Ilist. Gel1-.Lib.XlI. p.
830- 832.

(2)wz(;EwAàR,D.V ,b1.257.
(3)=.v.Euz',Wyzfzclc,
ç,p.118,119.
(4)RosEaTsox,Ilist.5/ cuwRrEs,!;,B.YlI,p.580.
(5)vlGtxx Epist. Select. N>. 135.p.312- 315. Powrrs nsvTEql;s, R er. W ofdfz'v-cc. Lib.Xl
P. 22. OARwIERy Rist. de Frcpce ,T.XXV,p.380- 384.

(
%6)Ziel'iervcor,l
al.426,427.
82 #
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1528 tlcll llem tlc Raad en Gemeente eenige afgevaardigden , die gevangen gehouden ett
l543

15d
rt) met den dood gedreigd werden. Eindeli
jk zag de burgeri
j zich gedwongen, hem tn
alzi
jn bi
jhcbbend krjgsvolk te ontrangen. Toen eischte hj de sleutels der stad, litt
tlen Egmontlschen toren tegenover het Hof omverwerpen, cn Kalkhof met eenetl
I'înnenwalvcrsterken. De Herlog bcvestigde hctvolgendcjaarde stedeli
jlte voorregtett
t>nbeloofde9verder geene sterlttetotnadcelderstad op tewerpen (1).Om dien ttjfl
rereffende hi
j te Koeverden he@oude geschil met den Bisschop van M uneter over
ltct lterkeli
jk regtsgebied in Gronlngen en de Ommelanden. Daarop werd de clttrustige MARNVIJK terug geroepen, en 'sHertogs natuurli
jke zoon KAItEL,welkeaatt
ll(
?,
tllofdesBisschopsvan Trier opgevoed en een en twintig jaaroud was, in zi
jne
.

lllaats t0t Stadhouder aaugesteld. Xinder behaagden den Groningers 'sVorsten eigenInagtige bekrachtiging dcr oude landregten en gewoonten van Selmert, en het aazl-

xtellen van cenen Drost in het Oldamht, over welke nieuwigheden zl
j vruchteloos
l
tlaagden, Voorts besliste tle Hertog onderscheiden geschillen tusschen eenige zi
juer
leenrnannen, nam deverongeli
jkten inzi
jnebescherming, en velde een hard vonni
':
ovcrde stad W aelttendonk , welke zich tegen zi
jn gezag metgeweld verzet had.
HJ
jontnam haarhetvoorregt van zelve regeringsleden tekiezen; alde magt berustte
bi
j den Drost, zonder wiens goedkeuring de Raad nietsmogtgebieden of verbieden.
Uitheemsche Vorsten stelden belang in zi
jne vriendschap. Koning cnhlsrzAAw 11 van
Denemarken stond hem heteiland Ilelaoland in erfeljk bezitaf,om zi
jne hulp ter
herwinning van den verloren troon te verwerven ; en XAREL bleef niet in gebrelte ,

hem in dezepoging te ondersteunen (2). Immerrusteloos,mengde'hi
j zich in den
hernieuwden twist vanGraafExxo vanOoet-Frzesland mctBALTUAZARnan fz6zl.
v (3/.
tzv.Geltlerschebenden onderbevelvan IlAazxp van Kakfortverwoesttenweldra'sGraven
llloeil
n.grouggebied. Een vrede te Farm &um gesloten was van korten duur. BALTHXZAR
1.
:33
vayt fzcx', die zich in het geheim geheel onder bescherming van Hertog KAhEL

gesteltlen beloofd hatl,hem alsleenheerte erkennen#wanneer hp
''in zi
jne goederen
hersteld zou zt
qn, bragtin Gelreeen hoop kri
jgsvolk bjeen, met welken MEINA.
&Kl)
van sczz,, een walklker bevelhebber, plunderende en verwoestende in Relderland

13/11
v. rukte. De Graaf van Oost-Frzenland en zi
jn broeder werdcn methunne driemaal
Wi
n
ke
r
e
l
e
g
e
r
ma
g
t
d
a
n
(
I
e
Ge
l
d
e
r
s
c
he
n
,
lnaand ster
in een bloedig gevechtbi
jJengum teneenen-

z.sxlTn,Oppl'dî
4m Batarorum ,p.82,90,103.6hrwn.r.AgvdgeAl,b1.119,1%.
(2)PoxTzwrs, Ilint. &c/,'. Lib. Xl. p. 762 767. stlcgTEwfloRsT, Geld. tledc/l.B.X1, l't.
412--414.

(3)Zi
e hiervoor)b1.616.
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v, doch keerden na het1528-male geslagen. De overwinnaars vervolgden ben over de A ezn.
Spoedig echter wcrd eene tal- 1543
plunderen van de stad Leltr , in Gelre tcrug.

ri
k
jksr kri
jgsnaagtonder het bevel van MAARTEX van Ap4.
z6pz, x>rlxAAab raltf.
ltzAzt
en JI/RRIAAIS MUISTER van Avïzltlzl naar Oont-Frieeland

ezonden , om rALTIIAZAII

iu zjne goederen te herstellen. Lehr werd andermaalgeplunderd en toen in brand
gestoken; het slatvan cLszcu van D /rwtlzzz: bi
j verdrag ingenomen en de omtrelk
te vuur en te zwaartl verwoest. Xen eischte zelfs E m hden op , doch ontving een 1534
fier bescheid en trok terug. Ecn aanslag op J urzeh mislukte. Hetslnt te Griet,
liet stamlluis der Oost-Friesche Graven , gaf zich over. Ondertusschcn was uit weer-

wl-aakop den l'
Iertog van Gelt'e,een hoop Oont-Friezen bi
j Delfzù'l en Farmwtzz?z geland , wellke het gewest aziep en m et grootcn buit terug keerde. Graaf
sawo liet bovendien door eenige gewapende sckepen de vaart der Groningers oI,
de f em.
v belemmercn , en 'bewoog verscheidene naburige Vorsten , in Groningeru xd te vallen , ten einde de Gclderschc magt te vcrdeelen, indien niet de llertog tot

een vergelt
jk wilde komen. Hieraan leende deze eindeli
jk het o0rj zoo wel uit
vreesvoorden Keizer, als door het weigeren derGroningers,'smaandeljkszcstien
duizend goudgulden op le brengen,welke hi
j vorderde#z0o lang de kri
jg met Oost- 14v.
Frieslan,d duurde. Xen kwam eerst te Oterdum , toen te Farmaum , eindclil
'k teZomûrlj
aaant!

Logc in Oost-Frie&land bi
jeen,alwaar door een verdrag de vrede hersteld wertl (1).
TeGronlngen en in de Omm elanden handhaafdeJonker KAREL van Gelre,ofschoon

vrellelievend en minzaam van aard, met nadrtlk de openbare rust. Hj lictzekeren
schocnmaker nARMEX , cen Hcrdoaper,die zich voor God den Vader uitgaf en op het

Zand,een dorp in Finelêngo, aan tle belagcheljkste buitensporigheden schuldig 151$:9
maakte, opligten qn naar Gronzngcn voeren , waar deze dolzinnige dweeper in tle

gevangenisoverleed. Zi
jne waakzaamlaeid voorkwam insgeljkseenen aanslag derllerdoopersop het W arsumerklooster. Vruchteloos beproefden zi
j in heteerst, zich op
laetkerkhofaldaartegen het kri
jgsvolk te verzetten. Dertig van henwerden gevangen
genomen, ondcr welke de aanvoerder JAcoBKREMER, die opentljk onthalsd is(2).
1)e achting eh genegenheid, welke de Staàhouder zich doorzoo vele wakkerheid

(1)E.BENINGA, Ilist.r. Oost-Frt
ksl.131.659-W 7. :.llRlclls, Corte Chron.bl.466- 468.
w4-iExw , Corte f.
W,
ro?z. n.d. flvzl-c/czldcs , b1.477 , 478. cBBo Exxlrs, Rer. Fris.Ilist. Lib.
LVl,p.871- 881. rownlts,Ilist.Getr.Lib. XI. p.769- 774. stlcnTEwHoRsr, Geld. &.esch.
B.XI.bl.416- 419,421.

(2)E.BEalwoz, Ilist.r. Oost-lh-iesl. b1. 679, 680. vlGI,ll Epist.é'
e/cc/.No.61 p.179.
r>o Exxlrs, ller. Fris. H ist. Lib. LVII, p.884, 885. scnorAsrs, Fr.Ilht. B. XIX , 1:1.66J
',
666. Tegenw. ffc/lr.& ad tvlLande,l
a1.350- 3k
52.

A L G E X E EN E G E SCH IE D E N IS

15
12
58
43 en s
<'ematia
%-dheid tevens verwierf, wekte de ijverzucht en argwaan van zi
jnen vader,wiens wenschen hi
J. niet in alles bevredigde. De Hertog was nictalleen om de

geweigerde onderstandgeldenj.maar o0k uithooftle derbli
jlkbare overhelling naarde
zi
jde van Ooetenrl
jk,op Granzngen ten hoogste verbitterd,hetgeenlai
jechtermees15,
36 terli
jk bedeltte, om zi
jn slag te gewisser te slaan. Overtuigd, dal zi
jn zoon zi
jne
bedoclingen tegen Groningen nietzou.ontlersteunen, moestdeze verwi
jdertlworden,
en bi
j vond een geschiktvoorwendsel,om zi
jne wraak aan hem te koelen,in debeschullliging van eenige monnilken , datde Stadhouderin hetgeheim derlketteri
j was
toegedaan. JonkerKAREIZ,hiervan onderrigt en met den onverzoenli
jlken aard zi
jns
vaders bekend, vlugtte, om geheelbuiten zi
jn bereilkte zi
jn,vermomd naarDanzzk , alwaar hi
j huwde en zi
jn leven geëindigd heeft. De Hertog slelde terstond
I-cnox-v xoExnztts, een inhcemsch Edelman , totSladhouder aan ,niet zoo zeer om het

volk tebehagen,alswel,om zi
jneaanslagentegen Groydngen teverbergen (1).
Uit KAREI.S ingekankerden haattegen hethuisvan Oostenrl
j'k wasligteli
jk te bcvroeden, dat hi
j aan hetGorinchemsche verdrag van A'i
jftienhonderd acht en twintig
zich niet langerzou houden,dan denood vorderde (2). Nietshadhi
jsedertonbcprocfd gelaten, om den Keizer tegen te werken en deswege in vi
jftienhonderd vier
en tlertig.bi
j eene geheime overeenkomst,zich en zi
jne landen,waaronder ookGrozlzugcx ,aan den Koning van Frankrl
jk opgedragen, om hen wetleryan dien Vorst
in lecn te ontvangen, nevens vi
jftig duizend pond Tournois in hetjaar en de soldi
j
voor honderd lansiers(3). Om dezelftlereden, sti
jfdebt
j thansCXIRISTIAAX llI,Koning van D enemarken, tegen den Paltsgraaf >'REII>:RIK , welke door den Keizer onder-

stcund werd (0. Zi
jn natuurli
jke zoon,PETER van Gelre,hem in aard geli
jlt,had
reeds het vorigejaarin de gelederen van den Deenschen Vorstgestreden,cn wasin
een bloedig gevechtop Schoonen gevangengeraakt,dochuitzi
jnenkcrkerontsnapt(52.
spoedig bleek, datde Hertog zich van den kri
jg om den Deenschen troon bediende,
ten einde zi
jne plannen omtrentGronzngen, zoo mogeli
jl
t, te verwezenli
jken. In
ccn verdrag te Ll-ngen gesloten, beloofde cuRlsTlt
kAw llI laem twee duizentl, en na
het veroveren van Koppenltagen , nog drieduizend man en acht schèpen ,bemand

(1)rsno sxxlcs,Rer.FriswRist.Lib.LVlI,p.885,886.scsorzxrs,Fr.Hist.B.X,1al.666,667.
x'
tlw'
rawvs,Ilist.Gelr.Lib.X1,p.777,778. stxcnTEwuonsT, Geld.Gesch.B.XI,là1.422,423.

(2)Ziehiervoor1:1.426.
r, Geld. Gedci. B. Xl, Ll. 420.
(3)I'
olrAwcs,Ilist Gelr.Lib.X1,p.775. stlcnTExlloas'
(4)Ziehiervoor,bl.633.
(5)poxTzwrs,Ill.
-st.Gelr.Lib.XI.p.777.
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met twaalf honderd koppen, bi
j te zetlen, tegen twaalfduizend goudgultlen, wellte15281543
KAREL aan hem s'crstrekthad, om in het graafschap Oldenburg en in lFeetfalen 1536
volk te werven , onder hevelvan den Oversle MEIXAARD van flczzz. Daartegen zou
XAREL mettwaalf honderd man cllalsTlAAw ondersteunen, zoo dezen dcor tle aau-

laangersdesgevangenKoningseenige s'i
jandeli
jkheidwierd aangedaan (1). Reedsvölr
het sluiten van dit verdrag, was de werving, van welkeerin gewaagdwordt, geschied;
en sxzzxAwnp van ffczzz, tlie zicla Toor een bevelhebber van cnlllsrrzAaw 1ll uilgaf,1ag

met tlrie tluizend man in hetgraafschap Bentlteim (2). Onverwacklsrukte hi
jeerîgerland en l'
egerde zich te Jppg
-nnadam , :an Maaluitlli
j lotaan 29v.
lan; in Grongg
-,

Grasm .
de poorten van Gronçngen stroopte cn de voorstad in brantl stalk. Alom onlboetl
de lantlzaten met spaden en schoppen , om Apphîgadam te verslerken , en gaf

hi
j
zich zelven tleswege den naam van schnven-Konçng (3). Hi
j noemdezich tevens
een Geeeel tlt?tf.
v, die alles zoude verdelgcn, en dreigtle inzonderheid de slad Agnœterdam en het omliggende land te s'
uur en te zwaard te zullen verweesten , indicn
m en in Ilolland metde beraamde toerusting ter zee ten behoeve van den Paltsgraaf
voortging (1). Ofschoon vA> H-&M het Deensche vaandel voerde,wantrouwden echter

de Gronillgers,wier omstreken hi
j naar willekeur brantlschatle,den HertogvanGelre.
zi
j wendden zich om zekerheid totdien Vorst, welke onbescllaamd alle betreltking
tothem ontkende en zelfsde Groningersvermaande,op hunne hoede te zi
jn. Doch
jgsxpoedig bleek zi
jne dubbelhartigheid, toen BAREIO van Hakfort, welke metkri
vollk te E z'cpzain ooet-Fvieeland lag,op zi
jn lastzich methetgrofgeschutbi
j vAx
uAM voegde (5). Terhvi
jlnu de Groningerszich tegen ditgeweldwapenden,trachtte
Graaf zxso, welke uit den k'ri
jg geen heilvoor zich spelde,de zaak tusschen hen
en denllertog te vereffenen. Ioo veelbewerktehi
j,datde sluwe XAREIZ,welkehem
Om den tuin leitlde, gezanten naar Groningen zond, en men in hetklooster E eaen

bi
jeenltwam , waar de Gelderschen eischten, dat de Groningers, om 'sHertogs verbeurde gunst te lzerkri
jgcn, het opwerpen van cen sterk slotbillnen hunne stad en
het versterken van Jpplngadam moesten getloogen, en dat beitle plaatsen metGel-

dcrsch kri
jgsvolk bezet bleven. 'sHertogs bedoelingen waren nu nietmeer raadsel-

(1)z'oxnwrs,Il%st.Gelr.Lib.Xl.p.778. stlcnrExlolsr,Geld.Gesch.l).xI,bl.423.
(2)AERTv.o.GoEs,Regist.d.Dagv.D.I,b1.486,488.
(3)E.nEwxwoz, #ist. r. Oost-Friesl. L1.686. occosczntzwsrs,Ll.465. s.zzazcll,) corte
6W?'
on.bl.468. A1'
ItE)Iz.,C'/rfe Cltron.d.Omm eland.b1.479,4C
-0.

(4)AEI:V v.n.Goxs,Aegzdf.d.Dagv.D.l,bl.492,493.
(5)x.:E5I5Gà,Hi&t.m.Oost-Friesl.bl.686. zl-xlxz;fbrfe Cltt'on?d.Ommeland.b1.480.
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1528- acl
atig; alle onderhantlelingen werden terstond met hem afgebroken , en men besloot
154
'3
eenparig met de Omm elanders, welke op xylzxAxztbs komstnaar de slad gevlugt wa-

ren, nietzi
jn dood afte wachten,z0oalsin hetverdrag van vi
jftienhondertlachte14
twintig bepaald was, maar den Keizer onmiddelli
jk voor Heer te erltennen (1).
B.
&ltl'l1osp EXTEwS en llzonz van Onsta werden metgenoegzame volmagtnaar tle Lanflvi
aogtles AIXRIA gezonden , welke zonder lang beraad den voorslag aannam . Op haar
llevel, begafzich de Stadhouder van Frzeeland,scllExu van Ttdà/,
ldnl?
z
fr.g,eerlang naar

Groningen en ontving erden eed van hulde en trouw voor zi
jnen Xeester,in betrelkking a1s llertog van Brahands Graaf van Holland , en Heer van Friealand en

sv. Otlerl
jaö'el(2). Stad 6,èLandeverklaarden#den Keizeren zi
jne ervenin tle ilovenZo
lneI'
-genoemtje betrekking voor Erfvorsten Heer aan tenemen en te erkennen;zi
j tlaarte1naand.
1535 gen zouden gehandhaafd worden in hunne voorregten , herltomsten , wetten en ge-

woonten; en alzoo in het bi
jzonder de stad in het regtsgebied over Selwert. het
Goo-regt en het Oldamht, hetwelk KAREIZvan Gelre haarin vl
jftienhonderd At
jfen
twintig ontnomen had. Vnorts zouden de vestingen te landegeslechl, en geene nieuwe

aangelegd worden, dan met algemeen goedvinden. Eindeli
jk zou men denKeizereen
lwtzim , fraai huis in Groningen schenken, en hem jaarli
jkg twaalf duizend Karelsgultlen opbrengen (3).
(1):ENIxGx haalt de Groninger:vinnig dooroverkun gedurig vel'
andcren Aal)llcer,u'alnccz'
3)<i.Rihen aldus sprekende invoert,Ilist.t'.Oo&t-Frient.1:1.687.

ïviltjonichtandersgeschehen,
So willen wy unse segelnoch eenmael uptehen.
W y hebbent mit den vier Bisschuppen yan Utrecht versfmllt,
Dar muchten wy wol erste anders hebben bedocht.
Grave EosAl
tn verloscde ung ock van de Sassen ,
Do Wy in der stad nicht vele hadden tho brassen.
W y weren Grave Eoslln und de Bisschuppen alle m it lofte und eede verplicht,
De segel und de brelle dar up gemaket legen dat nicht,
be in dussen huedigen dach noch sint vorhanden ,
PIlseren kinderen tho groten schanden.
Noch hebben wy czxEl-Hertoch geschwaren vor unsen lleeren,
B7y willen nu thom sevenden mael de hueke na den wi
nd kee/'
en
An lleer JIJROEN scHElclk den stridbaren m an ,
MTiylcn wy verhoren laten wattroost l1e ons geven kan ,
Konnen wy em dan beswycken ,
So schall he by nachte wegen de: hueses van Burgundiën in onze stadt dlycken.

(:)Blwlwcà,Ilist.r.Oost-Friestand,b1.687,688. occe scàatvlsys,b1.465 466,
#
N3)scuoTzlrs,Briere'
n ezzDocunlenten,b1.108.
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G

Ntz trachtte mcn van de zi
jde desKeizersovereenen vrede metden Hertog van15
28
.1543

elre te onderhandelen , die echter hiervan niets wilde hooren , zoolang men hem

Groningen niet teruggegeven had (1). Ondertusschen wcrtldekri
jg voortgezeten
oorlogsvaartuigen, te'Ilarderwç
jk,Elhurg en elders uitgerust,bedekten de Zttiderzee (2). Xiddelerwi
jl was scuEwK terstond na de overeenkomst te Groningen,
met de schutters dierstad naar W zttewirum getrokken, waar zi
jn leger zich reeds
had neêrgeslagen, hetwelk voor een grootgedeelte uithetkri
jgsvolk bestond, dat
naar D enemarken bestemd was en de Landvoogdes, in weerwil van den Paltsgraaf
vazoxalK , hem gezonden had , om A ppzngadam te belegeren. De Gclderschen vielen niettemin den volgendell dag in Kltn&ingo , verbrandden het dorp met de kerk

van Bedam ,en op hunnen terugtogtook Ten .
P/Z;. Zi
j waagden hetzelfs,scllEyK
in zi
jne legerplaatsaan te tasten, maar moesten meteen aanzienli
jk verlies naar Jppingadam aftrekken. Op eene belegering bcdacht, bragten zi
j hier alden leeftogt
uithetomliggende land bi
jeen;en legden de dorpen Tjamameer,SelwertenTjakvl:rz in de asch, opdat er de vi
jand zich nietin zou nestelen. Xaar scuExK, docr
nieuw lkri
jgsvolk ondersteund, rultte nader aan en verschanste zich in W erdutlz,bezette betafgebrandde Tjameweer,en vermeesterde de sloten Favmaum en Delzç
jl.
Te hagchell
jker werd nu de toestand der Ge.
lderschen,dewi
jlbi
jna op denzelftlen ti
jd
eenige hunner benden in Ooet-Frzeeland door den Graaf van Oldenhurg tcn eenen-

male verslagen waren,en de overwinnaarshetOostenri
jksche legerkwamenverslerken.
Op het berigt, dat tweeduizend Denen of Holstciners in aanlogtwaren , om de belegerden te ontzetten , verzocht scuExK van de Friesche steden ecnige manschappen 4
van Leeuwarden onder anderen honderd van de beste poorters,welke hem ook wcrdcrt

jnt, dat hi
j hen metde overige burgerscn huislieden uit
toegezonden (3). Hetschi
Gronzngen en deommelanden,voorJppingadam achterliet,terwi
jlllg zelfmethet
geoefende kri
jgsvolk naar Ileillgerleeden vi
jand te gemoetrukte. Onverwachts viel
hi
j op de Denen aan , die weldra geheel geslagen en wierbevelhebbers, de Ridder 8 v.
vAx RAlTzow en ozoho van M un&ter, slotvoogd :an W edde, gevangen genomen Oogst.
Diian(j.
werden. Nu was den belegerden alle hoop op ontzet ontnomen , en gebrek aan leef- 1536
togtnoodzaakte hen eindeli
jk, zich op harde vcorwaarden over te geven. Immersde51,28v.t)f

beide bevelhebbersXEIXAARD van Fcz4 en BARENO van Fcàrpprl bles'
en kri
jgsgevan-llerfst-

gen en werden sedert naar K ilvoorden vervoerd, alwaar zi
J een geruimen ti
J(j ju maantl.
.

(1)zElT v.o.Goxs,Reghterd.Dagr.D.1,bl.500,507.
(2)vEtlvs,Cltron.m.Iloorn.b1.248.
(3)Charterb.m.Frïedl.D.11,b1.685,687.
11 DEEL. 3 STrK.
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1528- hechtenis zaten , s'
ôôr zî
j ontslagen werden. De bezetting mogtalleen metlletzi
jd1513
eweer uittrekken , moest alle goedercn , wapentuig en geschutachterlaten en zicl
z
verbinden , in drie m aanden niet tegen den Keizer te dienen. De ingezetenen ,

velke vertrekken wilden,moesten insgeljkshunne b'ezittingen afstaan. ScIIE5x voorzag na Appzngadam van eene genocgzame bezetting ontler HAws uEssE. Daarop be-

i2l2
và.
igde lai
j het slottcJFedde, en sloeg toen hetbeleg A'oorKoeverden,hetwell
k
erf
t-magt

nl11aDd. zich na twee maanden uit gebrelt aan leeftogt moest overgeven. Den dapperen be1536 vclhcbber zatx sssvwcu werd metzg
jne manscl
aappen en alwathun toebelaoorde s'ri
jc

aftogt verleentl. SctlExK trolk nu in alleri
jl nabi
j Derenter en verstropitle er eene
lkri
jgsmagt, doorden Hertog van Gelrealdaarbi
jeengebragt. Op tlen terugtogtver2
9
v
.
mc
e
s
t
e
r
d
e
h
i
j
Di
e
pe
nhe
i
m
i
n
Ti
r
e
nt
e
,
c
n
d
e
n
v
olgenden dag nam eèn ander geSlnftsz
b
lnaand deelte zgner euden hupkkog-et bj. x ogpot jn bezjt. vôir het cinc
le tles jaars
.

waren alzoo de Gelderschen ten eencnmale uit Rrenterlvolde cn D rentlte verdreven ,
en deze gewestcn onder hct gebied tles Kcizers gebragt. De Lantlvoogtles hatl mitl-

(lelcrwi
jlgelast, Jppingadam tc slechten ,wellks versterking zi
j,a1ste nabi
j aan de
X :z?1J., gevaarli
jk oordeelde; en slechtsmetmocite verwolq-cn de ingezetenen, dat
hunne huizen nietafgebroken werden (1).
zoo vele tegenspoeden bewogen l'
Iertog KARLL tot het sluiten van den nadeeligen

vrede te Grave, bi
j wellken hi
j Gronl*
,
ngen ,de Ommelandelt en Drenthe aan dell
Keizer afstond (2). ScllElK ontvingtotloon zi
jnerdiensten hetstadhoutlerschap over
tleze gewcsten ,hetwellt lll
j metdatvan Frg-ealand en Ooerl
j-aael tot aan zjnen dootl
beltleedde. De Keizer beleende hem daarenboven met hcl slot te lyedde en de

hccrli
jkheitlïFe&termolde (3).
Hcrtog KAREL wi
jdde nu eenigen li
jd aan hetregelen tler binncnlandsche zaken en
1537 het vereflknen van inwendige geschillen (1). Een hevige brantlrigtte in Ni
jmegen
gropte schade aan , waarop een bevel werd uitgevaardigd , dat ))niemand &'oortaan

(1)nExlxoA, H ist.r.Oost-lh-iesl.b1.687- 693. occo scAnl-Exsls, 1:1.460 468. s.JlRlclls,
corte 6'/?r/;?,
. b1. 468- 470. zIJxE)I&, En
orle f,
'/,?-o3z. b1. 481 .483. posl'
l;s flErl-El
tl;s, Iler.
A ttstriac. Lib. XI. c. 6. IIBB: Ehlxlrs, ller. Fris. Il%st. Lil
a.LY1l. p.887 , 890. scllorAlrs,
Fr.Hist.B.XIX.b1.667- 669. PONTANUS, Ilist.G:/,. Lib.XI. 1).778 ,781. sLIcl1TEyII0RsT,
Geld. Gesclt. B.Xl. Ll.423- 426.
(2)Ziclliervoorbl.635. Vgl.roxTt;sIlElirEnrs,1le1..Wtfdfrïcc.Iuil).XI.p.257. rsnoExxTcs,
lle1.F'-ï4.Ilist.Lib.LVll.p.890. roxzz
txus,Ilist.Getr.Lib.Xl.p.782.

(3)Tegenw.é'fccf1,.Stad en Zczzt
/c,Ia1.360-364.
(4)rpsrzll;s,Ilist.Gelr. Lib.XI.p,783. stlcuTnlûnsr,Geld.Gesclt.B.XI.b1.426,427.
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in de stafl ofvoorstad zi
jne huizen met riet of slroo mogtdekken, maarzich daar-11
55
21
83
toe van harden steen, pannen oflei
jen zou bedienen (1). ln weerwil van dezen
ramp , werden op een landdag aldaar den Hertog derlienduizend goudgulden , ter

bestri
jtling der oorlogskosten van hetverleden jaar, door hetKwarlier van A'.
t)-megen
toegelegd,onder betling,datmcn eenigen ti
jd in rustzou leven,opdatde uitgemergeltle landzaten een weinig veradcming mogten genieten (2). Maar x&.
REtsingekankerde haattcgen den Keizer, waclltte slechts een gunstig ti
g'dstip af, om den naauwc-

li
jlksgeslotenvredewederteverbreken. Hi
j wicrf kri
jgsvolk in Jkreat
falen,zoo het
hcettc, om zi
jn leenman IS.
KLTUAZAR van fzdz?.
vtegen de Bremerste ondcrstcunen,
maar naeer zeker, om ecn inval in Grong-ngerland of Overipeelte beproeven (3).
Onmiskenbaarbleelkzjnevi
jandigegezindheid,toen vi
jfschepen,te Ilarderî
rjk be-Z2
2v.
om er*

-

mand , op de reede van E nkltuizelt te anker kwamen. Hier echter vermoedde menmaantl.

weltlra verraad en liep te wapen, Avaarop t1e Gelderschen in alleri
jldeankerskapten 1537
zee lkozen. De ankers werden sedert opgehaald en aan den Enkhuizer toren

Ilroulk gchangen (1). Den volgenden dag dced t1e Hertog in een schri
jven aan de regcring van Jmeterdam het voorkomen, a1swaren zi
jne schepen bestemd geweest,
den Kartlinaalvan Boul-hon, zi
jn neef, welkc hem bezoeken wilde,op zekere aangewezene plaats te ontmoeten, dncla datzi
j llem daar niet gevontlcn, maar uiteen
klein vaartuig vernomen hadden, dat die Geesteli
jke het niet waagde (le rcis naar
Gelre in den tegenwoordigen oorlog metFrankrç
jk verdervoortte zetten,zontler
vnorafgenoegzamezekerheidofvri
jgcleidevanJmeterdam en antlere steden,wellte hi
j
moest voorbi
j varen, ontvangen te hebben. Deswege l'erzochtnu de Ilertog van die
stad vri
jgeleide voor den Kardinaalen gevolg in een schip voor den li
jd van vcertien
tlagen (5). De Amsterdamsche regering antwoordde, tlatde Hertog, om vri
jgeleitle

(1)cItron.1,.Av-lxegen,L1.119.
(2)powTwsrs,Ilist.Ge/r.Lila.XI.p.784. stlcllTEynonsr,Geld.Gesclt.B.XI.L1.427.
(3)vsl)oxxxlcs,Iler.Frê'
,
d.Lib.LV1lI.p.895 898. ptpsl'àwrs, H 1-st. Gelr. Lib.X1.p.78'J.
(4)ctyrTutll:vEx, Cltron.r.Holl. 1)1.607. 'o5TA5rs, llist.Gelr.Lib.Xl.p.783. sLlcuTE>uallsT, Geld. Gesch. B.X1. b1. 428. SIIAIDT, H ist. r.Enkh. b1.81 84. powrrs nErTEqrs,
Iler H vdfrïcc. Lib. XI. p. 257 , en na llcm vzclcs, Cltron. r. H oorn , bl.248, plaatst dezcn
aanslag te onregtc in 1536.

(5)vAxwlzx op wzGEwzzn,Sf.V.L1.41.Bi
jlageE,b1.115. Hetisopmel'keliKiFk, datHcrtog
xknEt zich aan het laoofd van dien brief betitclt: ))llcer van Groningen, de Ommelanden
1Loererden en Drenthe,'? gelleelin stl'i
jtlmethetvcrdragvan den 10en van W internaaand des

3'
origcn jaars.
83 +
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1528-- voor 'sKeizers vi
janden te verwerven,niettothaar,maartotde LandvoogdesMARIA
1513

zich wenden moest(1).
Onverdrageli
jk was den hoogbejaarden K&.
REL van G:lr: het denkbecld, datzi
jne
j trachtte hen derhalvc bi
j
staten aan hethuis van Oontenrù'
*k versterven zouden. Hl
zi
jn overli
jdeu aan den Koning van Frankrl
j'k te brengen, en op ecnen landde
Et
l
c
l
en
e
n
steden te bewegen , dien Vorst t0t
dagin Avi
jnmaand te Jt-nhem.
Ilecr aan te nemcn. Dîttrouwclcosonlwerp vond sterke tegenkanting bi
j de Staten,
tlie zich teregtweinig heil voorspeldcn van eenen Xonarcll, welke te ver van de hantl

Avas,om laen , die bi
jna gcheeltloarKeizerli
jke eriantlcn omsloten waren, behoorli
jl
t,
beschermen. En daar de Hertog zi
jn plan metgcweld wilde doordri
jven, verklartlnde,lieszerzi
jne landen vancen gescheurd , ofdoor de zee verzwolgen te zien dan
Ilet op te geven , ontstontl er ecn binnenlandsche oorlog. Reeds vöör eenige maanden

llatltlen de Ni
jmegershetFalklto/ bcmagtigd en de verslerkingen, te hunnerbeteugcling i1ade statlopgeworpen,metden grond geli
jk gemaakt (2). Thans haalden zj
met de burgers van Ztttphez', Roerm onde en F enlo in de omstrekcn 's Hertogs

slolen omver en namen,geli
jk de andere steden, Oostenri
jksche en Kleefsche bezetting tegen hem in. Algcmeen washetmisnoegen over zi
jne verbindtenismetFrankr()'k,waarbi
j het land aan de Fransche kroon werd gehecht;en veeleerdan hierin
genocgen te nemen , wilde men a1s Gelderschen leven en sterven. Sleclats Jrnhem ,
de hofplaats, en Gelder blèven dcn llertog getrouw , wellte terslond vier duizend

man t0t handhaving van zi
jn gczag lzad bijeen gebragt. Na vruchtelooze pogingen,
om eenige steden te verrassen , wreekte xztltEL zich op delandzaten cn liep deF :JZZ/
Z?:

Eerlang zag hi
j zich echter gcnoodzaaktmet de steden te onderhandelen,welke
op zi
jne vraag, of zi
j weigerden hcm voor Heerte erkennen? betuigden, dat ))zi
j
biizijn leven geen anderHeeren Vorst begeerden dan hem , en na zi
jn dootldcngene,welke hetnaaste totde opvolging geregtigd was;voorts,datzi
j desloten met
geen ander oogmerk hadden geslecht, dan om niet tegen haar dank den Franschen

Koning totopperheer le hebbcn.'' Hierbi
j bleefde zaak rusten, toL de Hertog de
sletlen o&-er zi
jne inkomsten aansprak en verzocht,hare gevolmagtigden op den landdag
naar zlrnhem te zenden. Het antwoord was, ))datmen'zich niet verder met hem

zou inlaten völrdegeworvene benden afgedankt en weggezonden waren.'' Hetbli
jkt
intusschen , dat men den Hertog eenige voorwaartlen van verzoening gesteld heeft.

lmmcrsverklaartle hl
j
., z0o hetheette op voorbede zi
jncrRaadsleden, te bewilligen:
(1'
)GopTlloz&'
Ew, Cltron. t'. 11011. b1.607. ppyTzwrs, Ilist. Gelr. Lib.XI. p.784. :l!l>oT,
Ilist.r. Enklt.bl.84.

(2)Cltl'on.r.Nî
j'ntegen,b1.120.
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))datelke stad en elltoord van zi
jn gebied bi
jdeoudevri
jheden,regtenen gewoon-15
15
28
13
ten gehandhaafd, niemand in zi
jne geregtigheid verkort, en elk zl
jn vorig ambtof
het geld er voor geleend, wanneer het hem buiten regtontnomen was,teruggegeven

zou wnrden. Xen zou bi
jminneli
jke schikking trachten te bewerken, dat de burg
s'an Nl
j'm:#:Flgehoutlenwierd,zooa1sten li
jdevan 'sHertogsvoorzalen,geli
jk mede
het nieuw opgeworpen blokhuis te Zutphen. De Wegen en handel zoo te land als
te water zouden alom veilig zi
jnyen voor de lzuizen der burgcrs en landzaten , dic
vernield ofgeplunderd w aren , schadevergoeding gegeven worden. De steden en landen
zouden voortaan met geene schattingen of lasten hoegenaamd ook bezwaard , zelfs
zou de onlangs ingewilligde bede tot verligting der ingezetenen opgeheven wortlen ,
indien men slechts op den naasten landdag een gescllikter middel, om geldtecrlangen

konvinden.Hetkri
jgsvolkdoordenHertog ofdcorde stedcn geworven,zouonverwi
jld
worden afgedankt,uitgezonderd eenige lknechten ,welke deVorst op eigen kosten tot

ljfwachtmogthouden.Eindell
jkzouden binnen veerlien dagen te Nç
jmegen de Staten
bi
jecngeroepen worden,om de opvolging inGelrete regelen.''Men eischte daarna nog
meer voorwaartlen van KAREL, onderandcren , ))dat elk Kwartier van Gelre hem twce
RidderstotRaadsheeren zou zenden, om alle zaken te helpen beleggen en uitvocren-''
Of en wat de Hertog op deze nieuwe voorstellen geantwoord heeft, is ons niet ge-

bleken. Genoodzaakt het plan, Gelre na zi
jn dood aan Frankrg
jk te brengen,
op te geven, begeerde hi
j AwTowxE, Hertog van Lotharingen, den zoon zi
jner
zuster Fzlzlppz, tot opvolger. De Staten echter verlangden w xxzxaEx , den zoon des

Hertogsvan Kleef en Gulzk,wienzl
jmetde dochtervan Awvoxxzwildenlaten huwen,
endezen band nog dooreen tweede lauwelt
jk van haren oudsten broeder metde
tweede dochter des Hertogs van Kleef versterkcn. 'i
j begrepen, dat Kleef, Gulik , B erg , Acrdzlq
çldrg , Gelre en Zutphen onder één hoofd vereenigd, ecn staat

zouden vormcn,magtig genoeg,om tlelluizen van Oostenrù'k en Falol-sweêrstancl
te bieden. Hertog KAREL moest zich naar hunnen wil voegen en werd zelfs, daar 12 v.
J- zJ
i-n leAren aan î'
Vinmen hem wantrouwde, gedwongen de verdediging des lands nog bi
tcrm .
den Hertog van Kleef en aan wlrrzx onder den titel van Sehermlteer over te 1537

geven, waarvoor hi
j eene aanzienli
jke som gelds z0u ontvangen. Onder mcer
andere punten , werd tevens bepaald, dat voortaan geen Hertog van Gelre oorlog of
vrede m ogt maken , steden versterken of van bezetting voorzien, dan met goedl'intlen der Slaten. Hiervan werd. te sï
ç
jmegen een verdrag gesloten en be-L2oaw
7v.zegeld tusschen de beide Hertogen , Jonker w ILLEX , en de baanderheeren, ridder- maand

schap en stcden van Gelre en Zutplten (1). W ILLEX kwam kort daarop met 1538
(1)Geld.'/cclcf:.bl.3- 19. poxTAsrs, Illwst.Ge/f-.Lib.XI.p.78.
5-792. sl-lcnrEsunltsr,
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1528- drie hontlerd paarden te Nl
jmegen, M'prd er a1stoekomstig Landsheer gehultligd,
1543
wcllte plegtiglaeid later in de overige Geltlersche steden plaats had , en stelde op het

Falhhof DII)ICsxwGzwoowx
itotzi
jn Stadhouderaan (1).
Xistrooslig en diep vernederd begaf zich Hertog KAREIZ, die weleer voor Keizers
noch Koningell gezwicht had , slechts door twee getrouwe dienaars vergezeltl naar

de F :/zztcc. Xen wil, dat hi
j bi
j tle inhuldiging van SVILLEM zich liet ontval30

v.

1en: )
)'T is nu we1; laat hen zoo maar voorlgaan. Zj llebben hct spelnOg
niet g0WOnnCn; ik hoop, dat 5Y)
J* ook eens eene beurt zullen kri
jgen.'' Doell

vi
jf maanden daarna stierf hi
j van spi
jt en verdriet te Jrnltem in den
jne laatste woorden waren:
lcrdom van bi
jna een en zeventig jaren. Schier zi
15q
'
$8 ou(
))cxwls, cAwls,'' de naam eensBurgemeestersvan Ni
.jmegen, die veelinYloed op
dcn 1001)der zaken gehad had, ))gi
j looze hond, gj hebt mj gebeten-'' Li
ju 1i
jk
wertlteZrnltem in deHoafdkerk plegtig bi
jgezet,en een praalgrafaldaarYoorhem
opgerigt. Zjn hart echter, hetwelk buitengcwoon grootwas, werd in een zilveren
kistje in de Broederkerk begraven. Hi
j lietgeene wettige lkinderen nay maar vicr
natuurli
jke zonen,welke in zi
jnen uiterstcn wilbehoorli
jk-zi
jn bedaclatgeworden (2).
Hetleven van dezen merkwaardigcn Vorstwas van (1e wieg totaanhetgraf,stri
jd,
moeite en onrust,hetgeen deelsvoortvloeide uitzi
jn eigen aard en aanleg,deelsuit
de omstandigheden buiten laem. Immers reet
ls bi
j zi
jne cerste verschi
jning op het
cn
he
er
s
c
hzucht
opgestaatk-undig tooneel werden zi
jn aangeboren lnocd, stri
jdlust
jne erianden lnethet zwaard aan tleBourgondiscl
à-oostenl
'i
g'ltsche HeerTO0)3enj om zi
scherste ontwringen, terwi
jl zi
jne wuftheid van beginselen en meer nog de nootldwang,hem diltwerftoltrouwloosheid aan woord en belofie verleidtlen tegen vi
janden,tlie cvenmin alli
jd kiesch waren in de mitldclen, om hun tloel te bereikcn.
Geen Geltlersch Vorst voertle ooit zull
te langtlurige en ontzaggeli
jk-e oorlogcn als
lai
j, noch met zoo veel onbezweken moed, onverwrikte standvasligheid en afwisselend geluk. Hi
j overtrof dan ook al zjne voorgangcrs in kri
jgsroem ; geen van

Zomer- goone
m aand.

llen boezemde ooit den naburen die vrecs cn schrilt Toor zich in , mct wellke
Geld. Gesclt. B. X1. b1. 428-432. Clt
ron. r.hhsnlegen, bl.120. TEscuEwxlAcllEu, Jnnales
Ctiviae. P.II. p.531. Vgl.hetgeheelanderslui
dend vcrhaalbi
jGZRSIER, llist.deFrance.
'
1'.XXV. p. 229.
(1)I.oyTAwlp
s,Hist.Gelr.Lib.Xl.p.792. stlcnrExnoRsr,Geld.Gesch. B.XI. 1)1.432,433.
Chron. r.iWB-m egen, bl. 120.

(2)yoxTzxcs, Ilist. Gelr. Lib.XI. p. 793-796. sl-lcnTkylloRsT, &cl#. Gesclt.B.X1.
433- 435. Kron.r.Arnltem ,b1.92,93. De Cltron.r.Nb'
megen,b1.121,en Gt
lrrllt
lzvEl,
C'hron. r.Ilbll.b1.609 , stellcn mctI'owTps IfErrvnrs, ller.a#?z4'fro'cc. Lib. XI. p. 261, xzqEl
zs
deotl op den 2 van Hooimaand.
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hi
jbi
jna eenehalve eeuw geheelNederland vervulde,en geen heeftmetzo0 weinig1528middelen zoo veel s'errigt. Land en volk waren door de vreemdeLandvoogden geheel 1513

uilgemergeld loen hi
j hetbewind aanvaardde,en binnen weinig jaren waslli
j nietLemin in hetbezitvan legers,A'
loten,en overheerde geweslen. Onuilputteli
jk in hulpmiddelcn, trad lai
j na elke netlerlaag weder gcduchtte voorsclai
jn, en scheen zelfs
vreesseli
jker gcworden door zi
jn vcrlies. Hi
j wasechtermeer een stouten bekwaam
parti
jganger,dan voorzigtig en welberaden vcldheer;meer geschiktom te veros-cren,
dan on'
1 te bewarcn wat hi
j bezat; mecr listig cn tloortraptdan staatltundig;mcer
een leenman van Frankrù'k, dan een zelfstandig, onafhank-eli
jk gebieder. Van
daar, datzi
jne woelingcn, oorlogen en veroveringen slechts gestrekt hebbcn,om (lc
magt van hethuisvan Oo&tenrç
<i
<k , hetwelk hi
j onverzoenli
jk haatte, te vergrooten.
Zi
jn willekeurig en geweldigbestuur,zi
jnetrotschheid,wraakzucht,onverzetteli
jkl
aeitl
en gemeli
jkheitl l'ervreemdden eindeli
jk zelfsde Geltlerschen van hem ,wien zi
jinden
moedigen, altijtl gedenkwaardigen vi
jftigjarigen stri
jll tegen de Oostenri
jksche ovcr.

heersching met geesldrift ondersteund hadden. lloog wordt 'sHertogs godsdienstigheitl

geroemd (1). Xen meentintusschen, datzi
jn geloofsi
jver ontsprootuitde zucht,oln
den Paus en den Koning van Frankràj'k te believcn, en dathi
j zelfaan God noch
gotlsdienst geloofde (2). zelkeris,datlai
jzich zeeringenomen tegcn deLuthcranen
betoonde,en bevelen tegen hen uitvaartligde (3). Zi
jn wareofvermeendegodsdienstI
JVerTond welnig weerklanlt bi
j de Geltlerschen; althans hi
j zelf verklaarde, datllet
))reformyren swaer te doen was (i).'' Boven de bi
jgeloovïge begrippen zi
jnerceuw
AYaS hi
j geenszinss'crhe#en; en hetzi
j wezenli
jlt, hetzi
j in schi
jn hechtte hi
jl
aooge
waartleaan de ovcrbli
jfselen derHeiligen (5). Xcn scl
ailderthem afa1svolontzag en
achtbaarheid in den omgang, ondoorgrontleli
jk-zelfsA'oorzi
jneverlrouwdste A'rientlen,
en op vliterli
jlte prachtbuitengemeen gesteld. Hi
j droeg gewoonli
jk een hoed mct
**

veelkleurige vederbossen getooid en met edelgesteenten bczet; het hoofd zelf
wasdoor een gouden huif of treknet gedekt, en over een geborduurd onderklced

lling de hermeli
jncn mantel. Geli
jlke pracht spreidde hi
j in zi
jne hofhouding ten
(1)vzx wllxop wz
toExzllt,St.V.1)1.2 5. Xen A'
indtaldaarvcrslag vaneenzeldzaam wcrkje
tcgcn de llel.
4e
ol'
lningsgezilltlcl
z, Letwelk op 'sIlcrtogs kostcn onder ltct gcmeen versprcid werd.

(2)rsnoExMlrs,Iler.Ff'
ï.
6
'.Ilht.Lib.LV1.p.881. sclloTAlrs, 12r.N?
':l.B.X1X.L1.663.
l'oaTxhrs, Ilist. Gcl?. Iuib. XI.p.774.

(3)vzx llAssssr, Geld.Jfccpdzt,. St.1. 1nl.6-20. :05TAxrs,Ilist.Gelr. Lib.Xl.p.720stlcllrzxnoasr, Gc/#. Gesch. B.XI. bl.379.

(4)vwxwlzx op wàI;IIIAAR,St.Y.b1.5.
(5)Kron.r.Jrnltem ,b1.81. stlclxEyuonsT,Geld.Ge:c/l.B.Xl.b1.4:1.
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jn'
en
1528- toon. zt
jn huisraad wasvorsteljlt,en gouden en zilveren vaatwerk versierden zi
1513 disch (1).
'sHertogs dood werd in Gelre algemeen betreurd. Trouwens met hem nam ook het

onafhankeli
jk- volksbestaan aldaar een einde. Uit kracht der overeenkomstvan het
vorigejaar,werd de twintig- oftwee en twintigjarigc AVILLEM van Kleef cenparig
tot Heer aangenomen, welke terstond de voornaamste steden van genoegzame bezetting voorzag. Vruchteloos hadden de afgezanten des Herlogs van Lotharinnen op
den landdag le Roerm onde getracht, voor hunnen Xeester, als naaste bloedverwant

van den overleden Vorst,wien hi
j in den nood met geld en volk dikwerf ondersteund llad,de heerschappi
joverGelreen Zutphen teverwerven.Ditechterschrikte
ANTOyIE geenszins af,later openli
jk in druk te betoogen-.dathi
j op de beide VeWesten en Gulik meerregten aanspraak had dan wxLLex (2). Ineen schri
jven herink* zich tot hem , als naaste maagschap van Hertog
nertlen hem de Staten, ))hoe ZJ
XAREL,om hulp gewend hadden , toen deze hen met geweld wilde dwingen , zich na

zjn dood onder Frankri
jk te begeven; maar dat ht
j toevende, zi
j zich in de
opda
t
hun
va
de
r
land niet in
armen van wxLLEx Tan Kleef geworpen hadden,
vreemde handen vervallen en vancen gesplelen mogt worden-'' En toen hj zel
f
eenigen ti
jd tlaarna bi
j hen te Jrnhem schriftell
jk zi
jn doel poogde tc bereiken , Werd zi
jn verzoelt zelfs geheel onbeantwoord gelaten. Xen beschouwde
hem als te ver afgelegen , om de Geldersche grenzen tegen den Keizer behoorli
jk
te kunnen verdedigen, en te digt aan Frankrù'k palende, om niette vreezen,
dathi
j en methem Gelre, eens een prooi van den Franschen Koning zou wûrden. Ondertusschen had insgeljks de Keizer, zich beroepende op de verdragen
.

en overeenkomslen , het bezit van Gelre en Zutphen geëischt. De Staten , door

de lange oorlogen afkeerig geworden van Ooetenrç
jk, antwoordden, ))datzi
j niet
gezind waren hun eetl en wettigen Heer te verlaten , welke daarenboven bereid

was, zi
jne regten voor de Keurvorsten en overige Ri
jksstenden te verdedigen
en aan hunne uitspraak te onderwerpen; dit kon den Keizer geene reden geveD ,
om met de Wapenen degenen-.aan te vallen , die tot de wetten , en niet tot geweld
toevlugt namen. Zi
j verklaarden voorts onbe
wimpeld, dat deKeizer zi
jn eisch op
*
verdragen grondde, welke onwettig en krachteloos waren, dewi
jlmen die niet met
hunne voorkennis en toestemming , zoo als de eerste en opperste wet des lands,
door Hertog Aawouo zelven meer dan eens bezwnren , dit vorderde, gesleten

(1)powTzwus,Hist.Gelr.Lib.X1.p.795. stlcsTginoqsT,Geld.&e,c#.B.XI.b1.434,435.
(2)posTzwvs,Hi&ttGelr.Lib!Xll.p.817.
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had. De Keizer zelf, voegden z~j er Lij, had hiervan een klaar beV\Tijs gegeven, tOCD 15;~:hi
I
1
•
I10P HENDRIK uan B etjeren,
..
1'J~.)
lU I'·
llJ ue overdragl van het sticht
Utfrecnt
door BIsse
ernstig aandrong op de hijzondere en bepaalde loeslemming der Geestelijhheid, Ridderschap en sleden, zender welke hij overluigd was , dat zü van geene waarde
konde (1)."

ZlJU

zU

ver-

Thlet nadruk handhaafJen de Staten van Gelre ook binncnlands hun gezag;

hinderden , dat Je hurgers van 1Vageningen het slot aldaar sIech Llen, helwelk zootrekte als van het land, vooral sinrls het N eder-Sticllt Oos-

wel Lot behoud der stad

tenrijksch was geworden ; en vermaanden tevens de steden , legen de listen en lagen
der vijanden op

hure hoede te zijn, en eenige verdachte personen naauwk curig in

hel oag te heuden (2).

Hertog

werd op nieuw , in persoon, of vertcgcnwoor- 1.3:39

WILLE31

digd door den Graaf van Meur/'~, den Veldmaarschalk

VAN ROSSEll, CD

den Proost van

Xanlen, eersl te Hoerrnonde , toen te N fi1negen en voorLs in de overige hoofdstcdcn
plegtstatig gehuldigd (3).
JA N

Kort daarna verleer hij door den dood zijns vaders, IIerlog G

111, den getrouwsten raadsman , wien hij in het bewind over Kleef , Gulik

Berg opvolgde (4).
alles

CD

Groot inzunderheid was thans dit verlies, dewijl hij met reden

van het ge\veld en de 111agt des Keizers te vreezen, CD nicts van de hulp des

Konings van F/rankri:jh te wachten had.
vijfLienhonderd acht en dertig tusschen

Imrners in het vredesverdrag te

KAREL

V

CD FRANS

deren bepaald, dat de Keizer na den dood van IIertog

N izza, in

I geslolen, was ondcr an-

KAREL,

in geval voor dien tij<1

het gebied over Gelre in eene andere hand was overgegaan, ztjne regten op dat gcwest met het z waard mogt hanrlhaven , zender daarin door den Koning van Frankr ijk
regtstreek s of "an tel'
vrede

zijde gehinderd te worden (5).

zijn vastgesteld, dat de

nicht des Keizers, wier hand

WILLE1\1

van Klee! had gcweigerd , zou huwen en met

haar Gelre en Zut phen in leen onlvangcn (6).
wendde

WIIJLEM

Naar anderen, zou bij dien

oudsle zoon des Hertogs van Lotharinqen eene volle
In deze hagchelijke ornstandighoid

zich tot de Rijksvorsten te Frankfort aan den Me/in, met ccne

schriftelijke verdediging zijner regten op de beide ge,:vesten, en grondde die

(1) PONTAl'\US, tu« Ge!r. Lib. XII. p. 807-812.
4.i7, 448.

SLICIl1'ENIIORST,

Geld.

0[1

Grseh.

zijne

13. XH.

u.

(2)

SLTCIITENilORST,

(3)

PONTA1\US,

Geld. Cesch. B. XII, LI. 449.

ut«: Ge/r.

Lib. XII, p. 812.

(4·) TESCHE~MAcrrER, Annales Cliciae , P. 11,

r

333.

PONTAl'\rS,

-[list. Gelr. Lih. XII,

r-

812.

(5) DU)lON~, Corps Dl~plo'rJ1. T. IV. P. II. p. 170.

nt«. c.«. r.u.

(G)

PONTANCS,

Ir

DEEL.3 STUK.

XII,

r

808.

SLICIITENuonST,

Geld. Gcseh.

n,

XII, IIL 447..

Si-

Y.

Sprok.
kclIn.
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15
2
8- afkomst uit Vorsten, welke voorti
jdsGelre en Zutplten wettig bezeten haddcn (1).
1,
513

Tevens verzochthi
J.launne voorspraak bi
g.den Keizer, wien hi
J.zejf, j
.
joor etlu gezaut.
Ni
et
(
h
n
v
er
s
chi
l
l
i
g
wa
8 hem in dicn
schap, in Spanje metde zaak bekend maakte.
ti
jd hcthuweli
jk zi
jncr zustcratxxA van Klee
f metKoning nENDRIIC :-111 van E /l#dL6euwv.- land , waardoor lai
j cenen magtigen bondgenool dacl
at te winucn. Doch na zes
l13321.-1d. maanden werd zi
J. door den wispelturigen Vorst verstoolen , om plaats N.oot. (yrujy au.

1540 t
Iere te maken;en deze hoop verdween r
).
&2
Ontlertusschen was de Keizer in de N ederlanden gekomen , om dc Gentenaars te
tuchtigen. llertog AvllzlzEsx betlucht, tlat het hem nu cerlang zou gcldcn, ricp ecnige
leden van de Ridclerschap en afgcs-aardigden zoo uit tle ltleine a1s groole stcdcn van

GelreteKleef bi
jeen enverwittigde hen,))h0e hi
j en eenigeRi
jksvorstcn zi
jne belangen aan den Keizer voorgedragen, tlecl
z datzi
jne gezanten, onlangs uitSpanje gckomen, geen bepaald bescheid daaromtrentmedegebragthadclen. Ili
j zelfwcnschte
j
nietsvuriger dan den vrede, en hoopte ditinsgeli
jksvan den Keizer. Doch daarhi
z
oo
t
l
a
cht
be
t
tlageljks van sterke kri
jgslocrustingen I'
li
j dc Oostcnri
jkschen vcrnam ,
hem hoog ti
j
d, zich tegen elkcn mogeli
jken aanval te dekkcn. Veortsvcrzocht
*
.
l
, dewi
l.l tle grenzen van Gelre zich ver uitstrelkten , dat nog ecnige Raden
lli
,
on'
l hem in het besluur der zaken te onderstcunen , en mannen wcrden aange-

wczen$ welke voor de betaling van hct ltri
jgsvollk zouden zorgen.'' De szcrgaclerdcn verklaarden, ))dat zi
j van het zelfde gcvoelen cn bercid waran , yoor hcm
leven en 3rermogcn op te oflkren, en van de overigen ook niels antlers l-erwachtten.''
(9v. Daarna sverd OP eene bi
J'eenkom:tvan afgevaardigden uitde slatlcn hetRi
jkvanNqj'-

LOt1W-

l
zet ambt van M aae en Jkraal, de Opper- enN eder-Bet'
z'
ltlc, en dcn'T'
lelercn B om m elerwaard besloten , den llertog , wanncer l
ai
jt
loor den Keizcr wcrtlaan-

11laancl.megen ,

gerand,metalle ltrachlen te ondersteunen ,en hem bi
j voorraad vi
jfen vi
jftigduizcntl
vi
jfhonderd-goutlgulden t0e te slaan, die, naarevenredigheicl zouden Arorden omgeslagen, cn aan welke schatling nicmand, lletzi
j geesleli
jke ofwereldli
jke,zich mogt
onttrekl
ten. Hctinnen dezcr geldcn werd eenigen aanzienli
jken mannen opgedragcn,
welke mcn tevcns m agtigde om , wannecr de nood hetvorderde, ruiten cn voctvollt
aan te nemen en , n'
jet vporkennis van Herlog w zrlzEx ,op geschikte plaalscn in
legeren. Hetkwarticr van N v.'zney:zl bewilligde in de opbrengst,milsook de antlere
tlcelcn van Gelre en Zutplten volgden. Het kwarticr van Roel-mona'e toontlc zich

(1)TEsclExxzclER,AnnalesCliriae,P.1I.p.333.
(2)Poxrzwrs,11t
-&t.Gelr.Lib.XII,p.812,813,816. sclcuTEznpnsT Geld.Gesclt.B.XlI,
b1. 450.
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hiertoe terstontl bereid en genegen ,bloetl en goed voor den Vorst te wagen. Inmid-1528-.ë
lt
s
i
q
kr
t
'
i
p
,
.
8
:
;
dels begaf ziclz NVILLEM ont
ler vri
jgeleide naar Gent, om zi
jne regten op Gelre en

Zîttplten bi
j den Keizer te betoogen en dien te verzoeken, hem in het ongestoorde genotdaarvan te laten. Doch onbevredigd en ter nedergeslagen keerde lai
j
terug. Koning rltAws verzuimde nietden verbittertlen Hertog , welke hcm tegen den
Keizer van dienst l.konde zi
jn, vOor zich te winnen en bood, ui!eigen beweging ,

hem geld, volk en bescherming aan. W ILLEM, welke teregtbcgrcep, datmen zl
jn
bondgenootschap slechts zoclzt, dewijl hi
j, bi
j een kri
jg met den Keizer,de eerste
slagen moestafweren,en zi
jne staten aan Frankrl
jk ten voormuur zouden strekk-en,
tracltttc vooraf door een l
auweli
jlk met eene Fransche Prinses van den bloede zich
rerzekcrcn, datmen hem niet aan zi
jn lotz0u overlaten, wanneer zi
jnekrachten te
l
kortschoten,en hi
jin den bruidschatzi
jnergatle eeneruimevergoeding zouvinden,
:-001'hetgeen hi
j van zi
jneslaten mogtverliezen. Totdateinde zond hi
j den Kanseliel'
Jouk
tx oooRxr, dep Xaarschalk uEltAIAX ran W ach,tendonk en dcn RaadsheerHI!RMAX
xRrsEa van Kampen , een man van grooten naam en overluigende welspreltendlzeid ,

welke tloor den overleden llertog dikwerfbelangri
jke zaken in Frankrl
j'k had behandeld, naar het Fransche Hof. Zoo veel belang stelde raAxs in een verbond met

vrlsluEx , dathi
j eene echtvereeniging tusschen dezen en zEkwws, zi
jne nicht,dt
)
elfjarige dochter van Ilzxltl B'ALBRET, Koning van Navarre, de ri
jkste erfgename
van E ?
,
zrtl/?tz, ontlanks de tegenkanting der ouders bewerkte (1). Hierbi
j werd 1'
7&-.

een zoogenaamd ceuwig verbond van vriendschap en bescherming tusschen de beide llooinî.
.

Vorsten en hunne erven gesloten (2).
Hertog AVILLEX waakte naauwkeurig voor het behoud der rust en veiligheid. Hi
j
spoorde erùstig dc steden aan, bedacht te zi
jn zoo wel op binnenlandsche woel-

geeslen,als buitenlantlsche vi
janden,en nacht en dag de poorlen en wallenscherpte
b
'ewaken, dewi
jl er geruchten liepen van verraderli
jke aanslagen. Ook warel)twee
schepen van Ezlk/z?:ïzczzmetkri
jgsvolk teIxlkeelntein aangekomen,en in hetnaburig Utreehtheerschteveelbeweging (3). Erwerden insgeli
jksgestrengemaatregelen
aanbevolen en genomen tcgen de Herdoopers, welke na tlen val van M uneter groo-

tendeels,naarhetschi
jnt9in Gelregewelten waren(1). Xiddelerwi
jlontving wxrx-zx
(1)l'oxTus tlEr'
rERrs, Iler.zlzldfrïcc. Lil
a. X1,p.270. l'
tlsrzsrs, #v'df.Gelr.Lil).Xl1,p.
815- 817. sl-lcnrEwnoxsr , Geld. Gesclt. B.-Xll, b1.451, 452. GZRSIEB, Ihst., de France, rl'.
X.x.
'
V. 1).245- 247.

(2)nuMolT,Corpsrv,//w?.'
13.lV,P.lI.p.196.
(3)posTz
sxrs,Ilist.Gel.Li1).XII,p.816,817.stlcnTEslloasT,Geld.Gesch.B.XlI,bl.482.
(4)v.IlAssEtT,Geld.Jfccx#'
lc.St.8,b1.93 102.

1g4
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2
8- van.dcn Keizereen scllri
jven in dc lantltaal,waarinllem onbewimpeltlvcrsvctenwertl,
1i
qi3
.

tlat l)i
l op eigen gezag , boven alle regtcn en bellreigingen en t0t 'sKeizers groote

schade en minacbting, tle landen van Gelre en Ztltphen geli
jlk een rooverdoor enlkelgeweld had ingenomen en nog inhielt
l, ofschoon hi
j noclziemantldergenen, 5'all
wicn lai
j zi
jn vermeend regtmogtrekenen, eenige lecnverkeffing of toesttamming A'all
het Ri
jlt l
konde aanvoeren; datde Keizer hem onlangste Gent 5'c1e en ruime aanbiedingen gcdaan,en zoo onwetlersprekeli
jlkde nictiglleitlzi
jncraanspraken,metopzigt tot zi
jne vooroutlers had aangewezen, dat hi
j alsgelleelverstomtlcn overtuigfl,
zich genoegzaam had bereitl etoont
l,om (lc genoemtle gewestell,zoot
lrahi
j metzi
jne
moedergesprokenz0uhebben,aftestaan;dithad hi
jnietalleennietnagelkomen,maar
integendcel door versierd bescheiflen uilgestrooide brieven zi
jne handelwi
jzc bemanteld;bi
j de Stenden van hetRi
*
i
#k en dcStatcn van Gelre t1e onwedersprekeli
jke reglcn van den Keizer verduisterd, en diens bedoclingen verkeerd uitgelegd , welke

nietsanders waren ,dan datGelre weder aan hetRoomsche Ri
jk eù aan denKcizer,
alsden eenigen wettigen Erfheer kcmx , en voorls bi
j zi
jnc aloude vri
jhetlen onverbl
ee
,
è
zoo
za
g
zi
ch
de
Ke
i
ze
rgedwongen ,
,
kortbli
jven zou. Daarhi
j nu wetlerspannig
dit alles den Stenden op den aanstaanden Ri
jksdag te Regeneburg voor te dragen,
en hem deswcge te bevelen , binnen vecrtig dagen na de ontvangst van dezen brief,

welke hem tcvens tot vri
jgeleide zou strekken,aldaar le versclltjnen-'' Te zelfden
ti
jde schreef de Keizeraan de Staten van Gelre,alS')laun naluurli
jke en Erflpeer,''
om insgeli
jlts afgevaartligden derwaarts te zenflen, en, vonr zoo ver hun tleze zaak
betrof, alle onzerhandelingen bj tc wonen; terwijl hl
j tevensden llertog gelastte,
))t1
'en brenger van dien briefte ontlersteunen in hetbehonrli
jk uitvoeren derKeizcrli
jlke bcvelen,en zich niettegen de Statcn van Gelre,wcgcnshetopvolgentlaarvan,
gevoelig tebetoonen (1).'!
Op lastvan llerlog w ZLLEM werden bededagen in Gelt'e gehouden , olltlat de be-

sluiten van den aanstaandcn Ri
jksdag, zoo we1tothcilder Christeùheid in hetalgemccn, a1s lot den vrede zjner.ontlerdanen in het bjzontler, bevortlerli
jltmogten
zi
jn (2). Hi
j veinsd'e, dathi
J
.
- zelfzicl
z naarRegehsbarg zou begeven,doch zond
s
l
c
c
ht
z
i
j
n
e
g
e
z
a
nt
e
n
me
t
dc
Ge
l
t
l
e
r
s
c
h
e
z
a
altgelastigtlen,en vcrtroltin hetgeheim naar
8 5,.
(.
v
'l
'asln.Frankrç
*jk. Hicr werd lli
j met de Prinses van Navarra plegtig in den echtvergtl,maar hethuweli
jk,wegensde jeugtligejaren der bruid,nietgeheelvoltrok13 v. ccni
Zo
me
r
kc
n.
Na
het
s
l
ui
t
en
v
an
een vcrbontl m et.
lkoning FaAls, keerde wILLEM in zi
maand
jnc
.

(1)poxTlwrs, I.
h-st. Gc/r. Lil).Xll,p.817- 819. stlcuTEstlonsT, Geld. Gesclt.1). XlI,1)1.
452, 453.

(2)stlcnTEsuonsT,Geld.Gesçlt.B.XlI,1)1.453.
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staten tcrug. Hier A'erspreidtle zich het gerucht, dat men hem aan het ll0f van 1J28F t-ankrnk
-' zoo lang had op.gehouclen , dewi
-tle Gelre en Ztttplten aan tlen 1.
543
l'lhi
J'weige1

Koning, welke daarop aanspraalk maaltte, afte statm ; maar datmen eindeli
jk was
overeengekomen , dat FRz
kxs l het sterlte Raveetel
-n aan de Rlaae ontvangen , en

vrlttsnl de bcide gewestcn,wclke hem ingehultligtlhaddcn,a1sbruidsgiftzl
jnergatle
bel
aoutlen zou. Zelter is, datvrllzuEx de stad Rave&tein , den Koning opgedragen ,

en zi
jdien alsOpperheercrkendlaeeft(1).
lnmiddels werd op den Ri
jlksdag te Regen&hurg (le zaak van Gelremetcrnsten #*
) v.
i
jî'er wederzi
jds bepleit. lletis opmerkeli
jk, dat de llerlog van Lotharzngen zi
jnell1o5o4im.
1
regtcn en aanspral
ken nietinsgeli
jksaltlaartertafelbragt. Aan den kantvan Hertog
.

vrllzl-sx bewcel-tle naen, ))tlat na (len dood van RElxouo IV , Gelre en Zutplten aan

ADOI.I?, Hertog ran den Werp en Gulik, wiens grootvadcr,van de zwaardzi
jde,ccn
broetler van Herlog AVILLEM van Gulzk , den vader vpn RElwot:o lV geweestwas,

vervallen waren , en datAnosv ook doorKcizer sloïsz
urxo metdie gewesten verll
jtl
was geworden , van wellte cchtcr Ahxogpvan Sgzzlpnd , wicnsgrootmoeder,van despil-

lezi
jtle,ecne zuslervan aEllovolYzelven gewcestwas,zich mcesterhadgemaaltt(2);
dat AooxzF vayt #:z'
tBerg , kintlerloos osrerli
jdentle, zi
jne heerli
jklzeden en tevcns
zi
jne regten op Gelre en Ztttlllten aan OERARO, zi
jn brneders zoon, had nagelaten,
welke ooltdoorKeizerrrvEoEhll
t llImeltlebeide landen wasverli
jd gcworden (3);
datzi
j van OERAI
:O op diensznon NVILLEM waren overgegaan,wiensdochterdemoeder
was van clen tegenwoordigcn llertog van Kleef en Gulik,aan wien zi
j alhareregten
OP Gelre en Zt
ltplten had afgestaan.'' Van de zi
jde des Kcizersmerkte men aan,
dat ))Altxoro van E gm ond natler erfgenaam van RElwoco IV dan Aool.lpvan den
W:rg geweest was, en hem derl
aalve mel regt was opgevolgd; dat KAREL s'an Bout'-

gondiëhetrcgtop Gelreen Ztttph,
en van Ahlororan Zkzzzpp# in veertienhcndertl
tsvee en zeventig afgekocht, en in het A'olgendejaar aan OERARO van Galq'k, voor
(len afstand van hetgeen lai
j mecnde op deze gewcste.
n tc eischen te hebben, eene
aanzicnli
jl
te som uitgel
tcerflhad (1); dattleze afstand door(izlta.ltnszonen, V-ILLEM

(1)poxl't;sIIErTERrS, Acr. Austr.Lib.XI, p.270. TEscllEslllc1IEn,yltlnales (z
-/fro-cc;P.11,
p.333. powTvwt'
t
s)Ilist.Gelr.Lib.X1l.p.819. stlcllTEsnolts'
r, Geld. Gcscb.1).XII.bl.4,
53,
454. OA.
RNIER, R ist. de France.r
1'. X X.V , p.247, 248.

(2)Vgl.lziervoor1,
1.136 139,141,148. :lsoEaolzxsgeslaclltrcl-cning,D.JT)1a1.106t192,
istcn ccnenmalconjuist,en derhalve ook dcdaaruitafgclcidercdencring.
(3)Vgl,hiervoor,b1.149.
(4)Vt;1.hicrvcor,b1.178,180.

A L G E A1E E N E G E S G 11iE D 1).
N 1S
1528- ep asosv , en (loor Keizer FREOERI
K wasbekraclatigd gewortlen (1); datMARIA van
1513

B ourgondzè', 'sKeizers rool
moeder, en Flrzlps van Oontenrl
jk, 'sKeizerss'
ader,
sedert met Gelre en Zatphen waren verli
jd geworden; dat KAREL van E gmond,
die er ziclz in gevesligd had , met den Keizer eerst te Gorznehem , toen te Grave

overeengekomen was,daL deze gewesten, na zi
jn afsterven zonder wettige nakomelingen, aan den Keizer komen zouden (2); en eindeli
jk, dat de grootvader,
de vader en de moeder van den tegenwoortligen Hertog van Gulik en Kleef ,Jetlert
meer dan zestig jaren geene aanspraak op Gelre en Ztttphen gemaakten zelfsde
titels dezer landen niet gevoerd laadden , weshalve 'sKeizers regt daarop a1s gegrond

en erkcnd moest aangenomen worden (3).', W edel-zi
l-dsmaaktemen cenigc aanmerkingen op dit vertoog, hetwelk door den beroemden vzotlus vAx AVTTAvan Zzêïc/àcz?z

was opgesteld. De Ri
jksvorsten toonden zich oyer hetgeheelden Hertog van Kleef
21v. genegen, waarop de Keizer vcrbolgen metdcze woorden ,bi
j monde van zoualxEs
lf
lo1
im.
1t5
1 FAYIUS, de vergadering verliet, ))dathi
j zoo velejaren en zoo dilkwerfover tle gewigtigste zaken in D ul-tecltland bi
je= lkomslen llad gehouden,maar deze nooitdan
thans,nu ertegen hem te laandelen was, zoo voltallig geweestwaren,cn de Ri
jltsvorsten nimmer eenige zaak met meer geestdrift gedreven hadden dan die desHertogs

van Klee
f ,ofscboon hun bewustwas,datzi
j totdiensnadeelzou uitvallen-'' llierep
wcrd bi
j een bcsluit den Keizer vri
jheid gelaten, zi
jne aanspraken op Gelre
en Zutplten te achtervolgen (4). Er is aanremerkt, ))dat xAaxL V zich eenvoudig aan het verlj van XAREIZ den Stoute, zi
jn oyergrootvader, door Kcizer
vazszaxu lll tc Trier openll'k en plegtig verleend,had tehouden. Xetwelk regt
aan hetRi
jk vervallen, had hi
j niette ontlerzoelken, het leen was aan zi
jn overgrootvader gegeven en door zi
jn grootvaderxaxzxzxzxAAw, alsKeizer, wcderom aan
zi
'n vader vlrlps verleend. Hierlegen viel niets te zeggen , en er behoeftle niets
p
%J'

(1)Ziehiervoor,bl.181. hIJIIOI?:, Gedenkv.zfv'l#e Gesch.:-.&c/#cr/.,bcscllouwtde verpanding van Gelreen Zutplten doorAnxorp aan KAqltden Ntoute a1sonbilli
jk,onrcgtvaaT'
tlig
en kraclateloos.D. 17 , b1. CXXXIII.

(2)Hiervoor,b1.426,635.
(3)LiteraewltuEtxlDucis,indenCodes.lliplom.postTEsclllrsxzcpEu,Znnal.f;'
/?
'rz'
ce,p.152
163. lyowl'
wxrs, # 0df. Gel1:.Lib.Xll, p.820. Vgl.l'
oll'
vsIlErTEnrs,Iler.Avdfrïcc.Lib.X.I,
:.271. uwaz
tErs,zlnnal.Arcs.T.11,p.619.

(4)sszlnwsvs, Contment.Lib.XlY , p.389,390. '
rEscllEsxwcHEa,Annal.cliriae.P.11',I).
334. stlcuTzwual
tsT,Geld.Gcdc/l.B.Xll,L1.453. OndanksdegetuigenisdezerSchri
jvcrs,be4

*

weert nll-nEnolzx , D. V , b1. 125 , dat op dcn Ri
lksdag tc llegensburg , 'sKeizers rfagt op Gelre
Zntphen,erkend werd.!!
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meer. Maar in plaats van dit wordt het regt Aran hethuis van Egmond beweerd,1528-

hoezeer dit als onverdedigbaar bi
j hetlhzitschcri
jlkTeroordeeltlwasgeworden (1);

1513

en tlaarop , en op den daarop gebouwden afstand ,en deals ten gevolge daarvall gc-

tlane verli
jen,wordtdan KAltErsregtgegrond (2).''
Na den aqnop van den Rt
jkst
lag te Regenahtlrg ,vermaande ernstig de Keizer,
5'öôrzi
jn vertrek naar Italiè',de Keurvorstcn,bi
j mondevan den PaltsgraafFREOERIK ,
w ILLEM te overrcden , Gelre tc ontruimen. llunnc gezanten stelden dan ook den
llcrtog aldego5'ârpn 'eor,aanwelkchi
jzichengcheelDuiteeh.landbi
j eenc weigering
de
er
kent
eni
s en inhuldiging
zollblootstellen;doch I
ai
jberiep zich.op zi
jnoregten,op
dnorhetvolk,en vcrzochtdcRi
jksvorsten,hcm tegen alle geweld te bcschermen cn

llen Kcizer totbillt
qkheid te bewegen (3). Kortdaarop llragthem de oorlogsverklaring tlcs Konings van Frankrç
jkaan t
len Keizerin dewapcnen (1). 01461erscbl
jn
van zi
Jn aandeelvolk,geli
jk op den Ri
jl
tsdag te Splers bepaald was,tegendeallengs 14v.
'
HetopperbevelSPr0knaderendeTurkenteleveren,verzameltlehi
jeeneaanzienli
lkekri
lgsmagt.
kejm.
'

daarover was vxx aosssx opgctlragen , wiens algemeen exkentle moed cn gelult, zoo 1542

wel als de hoop op buit,cen groatgetalEt
lelen en dappcrcn onl
ler zjne vanen vereenigden. Xen ondcrzocht naarde oorzaak van den kri
jg, noch naarden vàjandj
ats wist tt!gc
lletwas genoeg zoo v-t. sosszzx slecl
.n wicn en in wiens naam het zwaard
'4svollk,
l
Averd aangegortl. De Staten van Gelre stonden , ter voldocning van het kri
.Y
den Hertog voor dc cerste zcs maanden clertig duizend goudgulden toe# metbelofte
van meer ontlerstand, indien de nood lzet vcl
'derde of de oorlog langer aanhield. Op
N

de vraag, waartoc dczc kri
jgstocrusting moeststrekken, ontving de Landvoogdes cen
ontwi
jkend antwoortl. Spoedig cchler werd hetraatlselopgelost,tocn de bcndennaar
de ffe#drîczl#cp opruktcn. MrlLLzsx vcrzccht dcn tuikenarcn doortogt voor vA> xossEx m ct ecnigc benden, om ,zoo hetheet
te,zi
jne gemalin uitFrankrù'k aftehalcn. Xen kreeg acl
aterdocht, Weigerde en bragt hct landvolk in hct geweer. Jnt-

toon deri
jlkstcstad dcrwereld, hetwelk terstond nahetuitbarsten van den
ltri
jg eenen aanslag dcr Gcltlerschen vermoeddc, laad onmiddelli
jk op het berigt
merpen

hunner bewegingen ,volk geworven en dit totTersterlting der reeds gewapende Peellandcr bocren afgezontlen. Ecnige benden van vA> aossEsx, welke over de A JC'
warcn gclroklten , wcrdcn onverwachts door dcze vcrccnigde magt aangevallcn cn naar

(1)Ziehiervcor,bl.374.
(2)BltoEnollK,D.V.b1.106,107.
(3)stEloàxrs,Contntent.Lib.XIV,p.392.
(4)Ziellicrvoor,b1.645,646.
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1528- dcn andcren oever terllggejaagd. De regeri
.
ng van Jntlrerpen versterktemiddelerwi
jl
1513 de statl en , 3'oor verraad beducllt, eiscl
zte zi
J. van alle buitcnlantlsche ingezetenen oI)
nieuw dcn ced 3'an getrouwlzéid , waarop meer dan duizend inwoners de stad vcr-

liclcn (1).
20v.

llz
kz
sar
rzx van A /eœepz trok loen m et twaalf of veertien duizond voetltnechten , twee

lloolnn.
lruitersenachttienstultkengeschutbi
jIfug-kenKeseeloverdeJfclJ..Aanvanltelljk
1J
'12 duizent

hield hi
j goet
le kri
jgstuchten toonde nielskwaatlsin denzintel
aebllen. Xaarzootlralli
j
in h-elnpenland was geltomen , wierp lai
j hetmaslkcr af en verspreidtle schrik e1
z
vrcqge onder de huislietlen , die ha&'e en vee verlicten cn in (1e stetlen ef vaste punten cene schuilplaats zochten. St. Oedenrodej Oil-eeltot, # ?-/z,tz'
?-:ps:t?i, Bael-le cn
Bomtel wcrden gepltlnderd en in de asch gelegd of gebrantlsclaat. Langs Breda,

waaruit velc ingezetenen verschrilktde wi
jk naar Dot'dreeltt genomen hatlden , rulkte
vAx aossExx op naar Iloogstraten , wellks slot, werwaarts vele vrouwen en kintlcren

ge&lugten eenigc kostbaarllcden gcborgen warcn,bi
j verdrag aan llcm overging.Terv'i
jllli
j den togtnaar Jntleerpen voortzet, verzameltde Prinsvan Oranje in alleri
jl
drie duizentl man te voet en vgfhondcrd te paartl, om hem te voorkomcn. Beitle
trelkken langs vcrschillcntlc wegen derwaarts, maar ontmoeten elkantler te B l-ee&ehot,
juisl het punt, waar deze wegen ineen loopen. VAy RossEM, wellke dit terstontl
bemerkt, lolkt den Prins in eene hinderlaag, en nootlzaalkthem spoedig met verlies

van ecn goctl deel ruiters en achlerlating van twee duizentlgevangenen te wi
jken.
ORASJE zelfbrengt hetecrstde ti
jding van zi
jn ongelllk in Jnttverpen,nocmter(1e
noatligc maatregelen van voorzorg, en vertrekt aanslonds naar L'rttö-selbi
j (1e Landvoogdes, wellke reeds bevolen had , .de personen en goecleren der onderdanen van

Gelè-e en Ik
mleef in de ATederlanden aan te houtlen (2). Tusschen de Hollandsche
benden, vermoptleli
jk die, welke hem gevolgtl waren, en de Braalsche onlslond in
llrtlaeelecne groote beweging. De llollantlers wortlcn beschuldigd,datzi
jiètslkwaatls
J.letloeldcn , (loch waarin dit bestaan hebbe wordt niet gemeltl. Xen roertle van
wetlerztjde tle trom en lrolk in slagortle tegen ellkander op t1e marltt aan. Og bplrel der Ileeren vA> MolzEnlv-kls en MElzvlx werd lletgeschut aangeyoertl, doch voor-

(i)'
ssElozxrs,Conk.
nlestt.Lib.XlV,p.397.roszt:szlEtiTcltrs,1Ie1.z.
/?/d/?-?
-tJc.Lib.XI.p.273.
HARAEIJS, J nnales f rcz
s. T.11, p. 622, ptlxl.
zxcs, Ilist. Gelr.luib. XlI, p. 822- 824. sllcll.
TE5I0nsT, Geld. Gesclt. B. Xll, 1)1.455.

(2)powl'rsnzrrEltrs,Rer.W?flfrïcc.Lib.X1,p.273. IlwnzErs, Z.
/nnalesfrciczlf.'
13.11,p.
(122 ,623. l'owTwsrs, Ibst. Gelr.Lib. XlI,p.823- 825. stlcnTEslmnsr
', Geld. Gesclt. 1).X I1,
1:1. 456 , 45
'7. v.ITEUnX, Ihst. r. '.
:Ilertogenb.D. 1, 1)1.498 502.
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bedachteli
jk nietop, maaroverde knechten gelost. Eindeljk werden deHollanders15
281543
metgeweld uitdestad gejaagd,en velen van hen geraakten om hetleven (1).
VAx RossEx was intusschen voor A ntmerpen gekomen , en had terstond de plaats iu

naam derKoningen van Frankrk
j'k en Denemarken opgeëischt,maarforschbescheitl
terug ontvangen. Daarhj geen eigenljk beleg op het oog ,en de stad eene versterking van twaalf honderd rappe gasten uit hetLand van W cc: ontvangen had,trok 27A'.
hj eerlangbi
jhetaanbreken vanden dag, onder eene hagelbui van kogels uit hetge-ll
oil
1e
54
2n.
schut der wallen, weder af. De omliggende dorpen en heerenhuizen plunderende en

verbrandende week ht
j naar Lzer,doch hier tegenstandontmoetende,zettehi
jterstond
zjnen togtvoort,verwoestteRaneten Dufbl,brandscbatte Rozendaalen toog,wegens het weghalen der vaartuigen en hetafbreken der bruggen , in de kuipen en

tobben der boeren en bleekers de Fel/z:over, waarbi
j menigeen het lcven verloor, en kwam voor M ecltelen , m aar waagde het niet de stad aan te tasten. Alles
op zi
l.nen weg vernielende ofbrandschattende, sloeg hi
J. zich neder nabi
l@ Lettven. De 2 v.
Oogstetad , van de hulpbentlen , welke de Landvoogdes derwaarts gezondenhad ,verlaten ,yua
allrl.
*

wortltdoor hem in naam desKoningsvan Frankrù-k opgeëischt, maarweigert. Nu
belooft hj af te trekken, z0o men hem tachtig duizend gouden leliën, mondbehoeften voor zi
jn volk 9 alhet geschut en eenige vaten buskruid wil geven. De
regering biedtvi
jftig duizend dezerleliën,bencvensmondbehoeften en wi
jn voor laem
en zl
qne bevelhebbcrs aan. Hj neemt hierin genoegen, doch,naar 'tschjnt,met
/

het doel, onder hetaieveren van het bedongene in de stad te dringen. Althans de
studenten, achterdocht.kri
jgende,sni
jklen de strengen af van de wagens, op welke

de wi
jnvaten waren geladen, juist in den doorgang der poort, welke daardoor
geheel gestopt wordt, maken eene beweging alsof de wagens geplunderd worden,
en schieten van de wallen op de benden van vAx aosszx , welke voor tle poortachter

eene hegge geschaard stonden. Tweestedeljkeafgevaardigden,die zich nog in het
Geldersche leger bevnnden , worden over ditverbreken van het bestanden onderzware

bedreigingen gevangen gezet,doch komen ervoor een losprt
jsvan twee duizendgou.
den leliën behouden af. Middelerwjl heeftzich in hetmidden der stad hetgerucht
verspreid, dat reeds de vi
janden moordende naar de markt oprukken; vele burgers nemen hieropdevlugt,doch destudenten,i
jverig door devrouwen en meisje,
geholpen, houden moedig stand. VA>xosszx, wien waafschi
jnli
jk grofgeschutontbrak9trekteindelt
qk af,en vereenigt zich eerlang methetFransche legerin Zuzemhurg,alom de sporen van zi
jnen vernielenden togtachterlatende (2).
(1)E. D. v.

p.vEEn)Ilollantscheen Neelantsche f'
âr/oz.b1.54. GorrgoEvEx, 6'
Itroîl.r.

Ilotl.b1.613.

(2)powTrsllErTEurs, Rer.Wvdfrïcc.Lib.XI, p.274,275. ulEzErs, A nnales f?,clcllf. T.
11 DEEL, 3 STUK.
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Ter wrake van het mishandeltle Braband,vielkortdaarna de PrinsvanOralje met
deGraven van Buren en van Bosau, en ecn legcr van twintig duizentl man te voeten
vier duizend te paard in het land van Galik en in het kwartier van Roerm onde. u$ad'ftat-d, Gulik , Ilein&net.
gen , Susteren en p/
zr:zl werden vermeesterd en ten deele
geslecllt, de huislieden uitgeplunderd , cn vcle kerlken en Iterl
ksieratlen vernield of
geschonden. Door tusschenkomst van den Aarlsbisschop van Kettlen , den Landgraaf
van Ileesen en antlere Duitsche Grooten , die zicla a1s vredeonrlel
.handelaars hadtlen
aangeboden , werd een gedreigde inval in het overig gedeelte van Gelre voorkornen.
21v. Doch Hertog w lLLssx, zoodra hem op den Landtlag tearnhem meer dan laongerd veertig
Wdn
l goudgulden tot onderschraging van den kr.ijg waren ingewilligd, bralk,
lna
and-duizent

1542 ofschoon vAw aossEx mctden Hertog van Orleana llaarFrankrù*/cuasverlrolklien.
alle vertlere onderhandelingen af en vatte het zwaard op. Door eenige Duitsche benden gest
eund,hernam hi
j indenW interde bemagtigde plaatsen,versterltteDul-enaan-

merkelj
lk,en lietLimhut-g nietongemoeid. Daaroplegerdehi
j zich voorIleinsbergen ,
maar door den Prins van Oranje eerlang genootlzaalttmeteenig A'erlieshet beleg o1,
tebreken,wierphi
j zich in hetwelbevestigde Gulik (1).
1543 Ondertusschen wasvxol-lvsnaar den Ri
jkstlag te Neurenberg gezonden,om 'sKeizers regten op Gelre tegen llertog wzl-x-savop nieuw te bepleiten. lli
j gal'tocn zi
jn
vertoog,in vi
jftien honderd een envccrtig opdenRi
jlkstlag teRegensburg gehouden,in
delloogduitsche taal,en kortdaarna,merkeli
jkverbeterd,in hetLati
jnin l
zetlicht (2
.).
Tevensbragtlli
jhevige klagten in tegen den He
rtog,dear))wiensaanratlcn deKoning
*
op
wi
e
ns
van Frankrùk,en
bevclvAx sossEixzooveelellende overdeNederlande'
n
verspreid hadtlen. begecrent
le,datAvllulzEx totzi
jn pligtvcrmaand,van hetbezitvan
Gelre ontzet en totschadeyergoeding veroordeeld zou worden-'' Daarbi
j eischte t1e
Heer v-tx oR&XV>:xzLE, een ander van 'sKeizersafgezanten.de hulp derRijksstentlen
tcgcn den Koning van Frankràjk en zi
jn bondgenootdenllt'rtog,))welkedoorlaunne
svoelingen het voorlzctten van tlcn hciligen lkri
jg '
tegen deTurken verllintlertlen, en
@

.

alzob hetbehoud van D uztnehland op het spel zelleden-'' Vrat hetGeltlerschevraag!

stuk betrnf,verltlaarden zich alde Ri
jksvorsten,de Kcurvorst van Sakeen allcen uitgezontlerd,zich tcr gunste des Iteizers. Na hcvige woortlowisselingen ,kwam en wel(1e

11,p.624. GorTloEvEx , Cltron. r.Ilolt. b1.613.ppsTwwrs,Ilist. Gelr.Lib.Xll,p.825- 827.
sl
-lcilTEsnoRsr, Geld. Jedcâ,. B. XII, bl. 458 , 459.

(1)u.v.ymp,Jttnales,p.115. l'oxTrsHEr'
rEars, Iler. W zlt
qfrz'cc. Lib. XI, p. 276. Ilzaz
tErs,
J itnales Brabattt.T.11,p.626. PONTANrS, Ilisl. Gelr.Lib. Xl1, p.827 ,829. stlcnlEsHozsT ,
Geld.Gesch.1).XII,b1.459. GOrTI1OEVEN, Cltt-on. 1,. f/oll. b1.614.

(2)vIGLIlEpiqt.kbklcct.p.292,293,302.303.
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wetlerzi
jdsche afgcvaardigtlen,doar tusschenspraak van goede mannen, in eenige pun-15
12
5813
ten van vrede overeen,doch Hertog wlxax-sx, dieoverecne aanzicnli
jkekri
jgsmagt
l'eschil
tlten konde, nam daarin gecn genncgen. Hicrop beproefden de Aartsbisschop
van Keulen en de gezantcn van den Keurvorsl van Sakaen , den Keizer, die zich te
Spier& bevond, lottoegevcntlhcid te stemmen ; maar XAREIZ, zich elders heen spocdcnl
le, gaf allcen tot besclacitl, )
)dathi
j gcen vrcde wilde, zoo wILLEM nict voor

alttîtlvan Gelre afstand deed,en den kri
jg tcgen hem zou voortzetten,:fschoon oolk
de Turlten in het hart van D aitscltland mogten dringen.'' Door beleid des Heeren
VAN GRANVELLE W01'
d PYPDWPI op dcn Ri
jksdag te N eurenberg een korte wapcnstilstand gesloten , welken de lteizer, zaot
lra 11jopDuitschgrondgcbiedwasteruggelteerd,

naargoeddunkenkondeopzeggen;Sittard enIleznsbergen bleven inzi
jnemagt,tcrwi
jl
men inmiddels over eenen vasten vrede zou ondcrhandelen ge Ri
jksstenden waren
thans,naar hctschi
jnt, wcder geheel van gcvoelen veranderd. lmmersweigerden zi
j
hetleveren van onderstand in den krt
l
a
ng
de
Ge
l
der
s
c
he
z
a
al
k
jg tegen de Turken,zoo
.

niet geheel beslist, of althans op ecn goedcn voet gebragt WaSJ mintlory Daar m0n
getuïgt, laemoeïden zi
j zich hiermede uitliefde voor Hertog w lrLEx ,dan uit afgunst

op de stecds sti
jgende magtvan hetHuisvan Ooatenrù
e-k. DeStaten vanGelre,hoezeer onk tlen vrede metden Keizer wenschende,vonden zi
jn voorslagtesonaannemeli
jl
t,
om nict Hertog w lcxzEx op ecnen Landdag in (1e stad Gelder te vermallen , toevlugt t0t

4lc wapenen te nemen, en totvoorlzctling van den kri
jg,in e1k kwartiers'ier zaaltgclastigdcn , twee uit tleRidderschap cn twee uitde steden , aan te stcllen ,om over hct
heffen van oorlogskosten te raatlplegen , en daarvoor de cigendcmmen van den staat

te 3'erpantlen (1).
VAX RossEx hadreedsin hctbegindesjaarsuitFrankràik eenen invalinLuxemhurg
beproefd en eenige dorpen verbrand,doch dnor zi
jn kri
jgsvolk uitgebrek aan betaling
verlalen .weinig mceruitgerigt. llierop zond inLentemaand de LandvoogdcstlerN edev-

landendenllertogvan Jerncltot,rlLlps vanJroï,meteene talri
jke legermagtaf,om
Ilel-nö'lnergen vanhetnoodzakelt
jkele voorzien. Op den tcrugtogt werd bi
j bjS2ttard
door eenige Geldersche en Klecfsche benden aangetasten na een scherp gevecht, m ct
achterlatillgvan drie duizend gesneuveltlen , een nog gvooteraantalgevangenen , cn A'an
alhetwapentuigop devlugtgcdrcven. De overwinnaars voerden buit en gevangenen naar
Iî
22 v.

oermonde.vanwaaruîtzi
jint1elandenvanLzmhurg,Dalem enFalkenhttrg stroopten.zomcrEerlanghervattenzi
jlletlleleg vanIleq'nehergen enhadtlenreedsmeerdancensdcvesting mz
15a4
n,3tl'
(1)AlGtlxEpist.Select.p.293,296,298,305.stElnzwrst tzb-raeol.Lib.XV.p.419- 422.
poxTrs nEvTEurs, ller.A zfdfrz-cc.Lil
à. X1, p.278. powTAwts,Ilist.Gelr.Lib.XI1,p.
'828 ,829.
stlcnrEwronsT, Geld. Gedc/l.B. Xl1,la1. 460.
85 *
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15
28- bestormd,toen de Prins va
n Oraqje,metnieuwe bendenaanrukkentle,hen verdreef,
1543
.
en zich voorts van M onqyole met het slot meestermaakte. Doch de voorlgang der

Fransche wapenen in Ilenegoumen noodzaakte hem , zich derwaarts te spbeden. Het
wegtrekken van een groot gedeelte des Ne,derlandschen legers uit hetland van Gulik ,

gaf aan Hertog wzxzLEv, onder wiens kri
jgsvolk zich eenig misnoegen openbaarde,
eene gewensckte gelegenheid,om op vl
jandeli
jk grondgebied hun moed en roopustte
ll
3ooivl.
bevretligen. VAx RossEx rukle met vijf en twintig vaandels voetvolk en twaalf
n.
jg4r$ honderd ruiters naar Amerafoort. Z:?zœ& x, Soeet en andere dorpen wertlen, ofschoon zi
j onder verding zaten, uitgeplunderd. De bezetting van Jmel-sfoot-t was
eenigedagente voren uitgetrokkcn,om Nzjkerk te bemagtigcn,maarhierzooontvangen ,datslechts weinigen waren teruggekeerd. YA> aosszx , hiervan bewust,tast,
hoewel schaars van grof geschut voorzien, de stad aan en ontmoet eenen dap-

t)v. peren tegenstand bi
j de burgers, die echter geene vi
jfde bestorming afwachten,maar
llooim.zich bi
j verdrag overgeven. Men wil, dat het plunderen voor tachtig duizend
Karelsgulden werd afgekocht, waartoe de ingezetenen hunnekleinooden , kerksieraden ,
en goud- en zilverwerk moesten afstaan. VAx aossEx liet slechts honderd ruiters,
onder bevel van vzzT van Jflpezdr en MEI>AARO nan Sc- , in bezetting achter, en
toog metzi
jne overigemagtbi
jRaveetezn overdeMaae, in deMeijerl
j'van &zè

Boach. Deopgezetenen van Ooetermê
jk, Haren,Fugt,Roxtelen andereplaatsen
trokken hem tegen , maar werden geslagen. Nu plunderde hi
j de heerlt
jkheid
Boxtel en eischte toen '& S:rfoéyezli/z'
e/z op, hetgeen door de inwoners met het

doodschieten van den bode beantwoord werd. Gloei
jende van wraak, verbrandde v.
&>
aossEx hetbloei
jendedorp Kugt, alwaarvan meerdan zes honderd huizen slechts
één ongeschonden bleef. Kloosters noch kerken sparende en alle dorpen op zi
jnen
weg zwaRrbrandschattende,trok hj naarE 4ndhovenen maakte zich na een kortbeleg
.

meester van de stad, welke uitgeplunderd en wier bezetting meteen goed deel der

burgeri
j over de k-ling gejaagd werd. Nu z0u het ongetwi
jfeld Ilelmond gegolden
hebben ,vindien de plaats minder sterk bezet geweest ware. Thans vcrgenoegde zich

vz
tw RossEx methet plunderen deromliggende dorpen, waarna hj metovergrooten
buiten een aantalgl
jzelaarsnaarRoermondeterugkeerde (1).
Inmiddelszagen velen in Gelre de toekomst donker te gem oeten achtten hetraatl-

(1)vzctlz Epht. Seleet.p. 294, 307, 308,309. s.v.Eap,Annales,p. 116,117. AERT
v.o.GoEs, lîegist.d.D agraart, D.I,là1.693. poxTrs IlErT>:nrs, Iler.A 'zdlrz-cc. Lib. X1, p.
278,279. nARAEDS,A nnalesA rcJ.T.11,p.626, 627. powzwwt'
s,Ilist.Gelr.Lib.X1I.p.829.
stlcnTEwnonsT, Gcl#. Genclt. B. XII, b1. 460, 461. Gorrlloxvsy, Cltron. r. 11011. b1. 614.
vAw nErax, Ilist. m.'aFcrfogcs:. D. I,bj.503- 50g.
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zaam , zich met den Keizer te Terdragen , Om den dreigenden storm af te Weren.15
2W3
151
kKageniytgen geraakte Wegens deze iaauwmoedigheid in onmin , en zelfsin openbaren

strjd met Tiel. De bevelhebber van Jrnhem en Nl
jmegen stelde zich insgell
jks
onder bescherming des Keizers. JAx van A /œœdzzz,Heer van BroekltttLzen , en vele

ztjner landzaten daarentegen zwoeren, dat zi
j zich veeleerin hunne deuren zouden
laten ophangen, dan zich aan Ooatenrk
j'k onderwerpen. DocN deFdll
xween het
graafschap Zutphen sloten met de Ridderschap cn steden van Operù'
eeel een verdrag,hetwelk tegen wederzt
jdsche vjandeli
jltheden ten waarborg strekte (1). Het
1aar te voren was de onzi
jdigheid dezer gewesten in den kri
jg over hetbezitvan Gelre
erkend geworden,doch onlangsdoor denKeizerbjopen brieven wederingetrokken ;
'

en slechts weinig maantlen geledcn ,had m en in D eventer alle Gelderschen en Kleefscben ter stad uitgewezen , en van de overige vreemdelingen een nieuwen eed Tan
getrouwheid gevorderd (2). Deze stemming konde KAREL V , wien het bemagtigen

van Gelremeerdan ooitaan hethartelag,nietonverschillig zi
jn. Ongetwi
jfeld zou
de meer afmaltende dan welgevaarljke tegenstandderGelderschen,ondanlksaldebekwaamhedenvan denoverledenHertog,reedsvôôrlangoverwonnengeweestzi
jn,indien
niet steeds veelvuldige oorlogen en staatltundige verwikkelingen de Ooslqnri
jksche
Vorstenverhinderdhadden,hunne geheele magttegen hem te ontpleoi
jen ,en hi
j niet
donrFrankrt
j'kmetgeld envolkondcrsteundgewordenware.Deze zwarigheden bestondennietmeer,en hetlaatste uurvanGelre'e onafhankeli
jkheidnaderde.DeKeizerhad
te Bonn een leger van zes en dertig duizend man voetvolk en acht duizend ruiters,

deelsSpanjaardcn en Italianen, deels Duitschersen Nederlanders, bi
jeengebragt,om
eersl Hertog w zLLzx te bedwingen en zich dan op de Franschen te werpen. FERorxwxo ooxzAoA , Onderkoning van Szczliè', voerde het oppcrbevel. Xet deze ontzagwekkende magt sloeg KAREL zelf hetbeleg voor D uren , de sterkste plaats in Gulikerland en die schier voor onwinbaar gehouden werd. De bezetting bestond uittwee
duizend man voetvolk en achthonderd ruiters onder bevel van GraAap van F lcfz:zz,
24 v.
een Guliksch Edelman. Ondanks den dapperstcn tegenstand , werd de stadbinnen twee oogst.
dagen stormenderhand ingenomen , uitgemoord, geplunderd en in de asch gelegd.ma
andjgq
a
Door schrik en vrees bevangen , gafzich nu alles over, waar deKeizerzich vertoonde.
1 v.

Roermonde bood hem eerbiedîg de sleutelsaan, en door den Prinsvan Oranje en llcrl
ktm aand.
andere Grooten vergezeld, hield 11j aldaar een plegtigen intogt. Toen trok hj voor
F enlo,wellt het beleg eenige dagen doorstond. Hertog w zlzrEsx, van Fransche hulp
verstoken, was niet in staat hem het hoofd te bieden, en daar nietslechts Gelre en

(1)SLICHTENHORSTjGeld.Jcdcâ.B.X11.b1.461,462,465.
(2)Rsvlrs,Daventria J//vdfr.p.261-264.
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j langeren weerstand,ophetspelslonden ,be15
15
24
83
- Zutplten,maar gewisalzl
jne staten,bi
sloot ht
j zich te onderwerpen. Anderen meenen ,dathi
J hiertoe op stelk aandringen
van eenige zi
jnerstaalsdienaars, welkedoorden Keizerwaren omgekocht,isovergcj, door den Prinsvan Oranje, Hertog IIENDIIK çan Brunt'tllk-.l'k en
gaan. Hoe ditzi
.

.

tlen Aartsbisschop van Keulen of diens gezanten in het leger voor K enlo geleid,
viel hi
j met acht van zi
jne voornaamste onderdanen den Kcizer te voel, bekcnde
schuld en smeekte om genade. KAREL wierp op den vernctlerden Vorst eencn trotscben , versmadenden blilt en verwecs hem , zonder zich ecnig antwoord te verwaar-

digen,totzi
jne staatsdienaars. Devoorwaarden echter,welkezi
jToorschreven,waren
7
v
.
n
i
e
t
z
o
o
ha
r
d
,
a
l
s
me
n
n
a
z
u
l
k
e
e
ne
o
n
t
v
a
na
s
t
r
e
d
e
n
ha
d
t
e
v
e
rwachten (1). Hertog
Herlkt.
ch
m aand.AVILLEAI moestzi

verbinden ))het regtzinnig geloofin zi
lne landen te handhaven en

1543 de opgekomene nieuwe leeringen te weren; alle vcrbintltenisscn metFrankrç
jk,
D enemarken en Zweden op te geven; den Keizer en den Roomsch-ltoning getrouw
en onderdanig te zi
jn;voor alti
jd van zi
jne aanspralten op Gelre en Ztttphen ten be-

hoeve desKeizers af te staan,en Jmersfoorttcrstond overleveren. Daartegen zou
jksvorsthersteld wortlen;
bi
j in al zi
jne vatlerli
jke erfstaten en in zi
*
jne regten alsRi
slechts S'
lttard en Helnahergen bleven in 'sKeizcrs magt,tot waarborg van 'kHertogs

trouw ,zoolang deoorlog metFrankrl
jk duurde(2).'' Eenigedagen daarna ontsloegen Herlog wlzzrEx en de Staten van Gelre en Zutphen elkandcr van den wcderzi
jtls
lzv. afgelegden eed,en de laatstgenoemden huldigden tlcn Keizerin zjne tentvoorFenlo
Herfstmaand aIsHeer, hem trouw , ge1,oorzaamIleil.
l en ontzag belovende, geli
jk ondertlanen Iaetaamde. De Keizer van zi
jnen kantverlklaartle, hen zoo alshcteen deugdzaam en
.

godvrcezend Vorst past, te zullen bestieren , allen vergiflknis te schenken vnor het-

jlaeden en lteuren
een zj
i tegen hcm mogten misdaan hebben,hunne voorregten,vri
te bcvesligen, en geene ambten te geven dan aan beltwame lieden, bj voorkeur
inboorlingen ,welke deze in eigvn personn bedienden en de landlaal sprelken kontlen ,

wesllalve hi
j reeds den Prins van Oranje, welke die taal maglig was, tot zl
jnen
stadbouder ovcr hun gewcst aangestcld en hcm cen Raad van kuntlige mannen had

toegevoegd. Eindelljk zou ,onder meer andere punten, hetlantlmct geeue schattin(1)lI.v.EaP, Jnnalen, p.117, 118. stElDzlts, Comment.Lib.XV. p.429,432,433.
Boec der G/ledcïesùdcs , b1. 11. powTrs llErrERrs, R er.W ?fdfrïcc.Lib.Xl, p. 279. IIARAEUS,
zlnnales Brabant.T.11,p.628- 630. pohTzwrs,B ist. Gelr.Lil).XIl,p.830- 832. stlcnTzwuonsT, Geld. Gedcé.B.X1I,L1.462- 465. tunwzzn, H ist.de France.T.XXV ,pk372- 375.

loqEazsoxyIlist.of cllRllsV ,B.VlI,p.586.
(2)TzscuxxzcuER,Jnnales C'
Srïce,Cod. #,>?/w. p. 165- 168. Groot Geld.Placaatb.
D. 1, P raelim .Plncf. b1.20- 20.
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gen bezwaard worden , dan in welke Baanderhceren , Riddersehap en steden déugde-1528-

ljlkennaaroude gewoonlcbewilligtlhadtlen (1). 9itvertlrag werd doorden Keizer 1543
in hetl'olgentlejaar te Spzerebek-rachtigd,welke daarbi
j belooftle,Gelre nimmcrle
zullen vervreemden (2). Ilem waseenigen ti
jtlte voren dooreene onbekende hantl
een plan overgeleverd, hee hi
j zich van hetvoortdurent
l bezitvan Gelrekûnde verzekeren. ))lli
j moest,'' zeitle men onderanderen,))in de hooftlsteden eenige bczetting laten , maar deze allengsinkrim pen , om (1e uitgaven te verminderen en de oorlogzuchtigeGelderschcnlangzamerhand aan hetgezigtderwapenen teontwennen ,zoowelals

llunne neiging voor den kri
tjg te dooven. Om hen bezig te houden,te beschaven en
tot de lkunsten des vredes aan te moetligen,moest hi
j hunnen kooplieden in al de
Oostenri
jltsche gcwesten vri
jen toegang vergtlnnen;en ten einde hengehecltewinnen ,
ltunue veorstellen minzaam ontvangen en de welgezetenste burgers der steden benevens

tle voornaamsten van tlen atlel met gunsten overladen. En dewi
jlde stedelingen en
Edelen steetlsonderling verdeeltlwaren , mocstmen den schoonen stelregel derdwingelantlen :vcrdcel en heersch , volgen ,het twistvuur aanstolken en beurtelingsdengenen

bcgunstigen,die zich hctgemakk-eli
jkstnaarhetjuk wiltle vocgen (3).9'
Twee dagen na het sluiten van het ve'
rdrag, werd wzlulzzx met de hcrlojflomme
Gul
ik
eji
Be
rgv,erl
di
r)
a.
afscHi
laa
vg
antede
enpRav
g en
na
lwa
t,tlaKl
areb
jbeenhoo
rde
jed g
(4
jpp
oe
nn
tvin
vcr
nsM
, aork
nder
ligtens-ll14v.
/?'
t?r-

van crfstm aand.

manschap aan den Keizer als llcrtog van Brahand , het land Ilaventeçn g weder- 1543

zi
jtls wcrden alle verangeli
jltingen ltwi
*
i
#tgescllolden en (le gevangencn zonder losgeltl
op vri
je voeten gesteltl. Hierop begroette wlLtEx als Ri
jksvorst den Keizer, aan
wiens tafel hi
j wertl gennotligd. XAARTEw van A/z'é'dz?z, wellte onder vele anderen
lletvertlrag had geteekcntl,werd van zjnen eed ontslagen en ging sedertoverin
tlienst van KAREL V (5). De lteizer stelde zoo veelbelang in dezen onversaagden
parti
jganger, dat hi
j hem een jaargeld van duizend Karelsgulden toelegde. Andere
aanzienli
jlte mannen , als vrwthkvEx van Jrkel, Heer 1an Rraardenhurg , SEGER
rtznArnhem ,uEyoalu vanErkelenn,en cui
txsrroFFzlz,GraafvanMeure,trachttehi
j

(1)CrootGeld.Placaatb.D.I,Praelim.#?4scf.b1.27-31.
(2)Groot Geld.Placaatb. D.l,Praelim.Puttct.b1.32-35. l)ebriefisvan den 22stcn
van Grasmaand 1544.

(3)l'tlxTA.
xcs, llist.Gelr. luib.X1l, p.835. stlcnTEslfonsr, Geld. Gesclt.B.Xll, lal,467.
ccnlslzn, Ilist. d.P rot'. IA?ïc,
$.,T. 1l.p. 535.

(4)Codez Diplomat.apud TsscuExuxcllER,AnnalesCliriae,p.163.
(5)pt
lsTàzrs,Ilist.Gell'.'
Lib.X1l.I
).836. stlcllTEwpoBsT,Geld.Gesch B.XlI,bl.468.
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1528- insgeljks door jaargelden van honderd en twee honderd gulden aan zich te verbin1543 d
en (1). Hertog wILLEM huwde in vl
jftienhonderd zesen veertig met'slteizersnicht
sxxarA van Opzzcnrf
g-k, nadat Koning raAxs, over zi
jne onderwerping aan KAREL
verbitterd, geweigerd had zEAwwz D'ALBRET aan hem af te staan, en zi
jn echt
met haar door den Paus voor nietig wasverklaard. Hi
J'overleed in vi
jftienhonderd
tweeen ncgentig in meer dan vi
jfen zeventigjarigen ouderdom (2).
Terstond na hetsluiten der overeenkomstte Kenlo ontving de Prins van OranjeiI1
Nk
ymegen, Jrnhem , Zutplten en andere Gelderschesteden in 'sKeizersnaam de
plegtige hulde, en bevestigde hare oude voorregten en keuren (3). Zoowaren dan
eindeli
jk alde zeventien Nederlandsche gewesten,sindsdenti
jd vanKAItELdenGroote
vaneen gescheiden , weder onder éénen Heer vereenigd. Zich uitstrekkende van de
grenzen van Pzcardzë tot aan de E em a, gelegen in het midden van E uropa langs
de N oordzee, doorsneden van rivieren, grachten en zeeboezems, die voor hunnen

binnen-en buitenlandschen handelten uiterste gunstig waren, bloejende door eene
talrjke en nt
qvere bevolking, die steedsgereed washare voorregten en vrjheden,de
bron harer ri
jkdommen,tegen geweld en onderdrukking te handhaven,overtroFen de
Nederlanden invermogenen aanzien de meeste groote ri
jken vanE'
uropa,envormden
eene schitterendeparelin de kroon van den magtigen KARXLden Fï
J'
f& (1).
(1)v.uzssvtt,Geld.Maandm.St.Xl,bl.367- 370.
(2)TzscnxwxzcuER,Annalea Cliviae,P.11,p.336, 355. l,o5Tz5ts,' Hist. Gelr. Lib. XlI,1).
832. suçnTEsnoRsr,Geld. Jedc/z.B.XII.b1.464.

(3)n.v.ERP,Annalen,p.118. l'osTzxrs,H ist. Gelr.Lib.XII, p.836.Kron.r.A rnhem ,
bl. 98.

(4)c>:alslEa,Ilist.JJ..d.Pror.fr
zlc
-e<.r
1'.11,p.533.
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J A A n 1433--1482.

K elzet.slclsxvxo vel-klaart y-ll-lr
ps van,Bourgondië den oorlog ,bladz. 5.- Flrlps ve.t.-

de#f':f zlklö tegen de p?-c/tzl/flïvïzlgda daarht*
/ tegen hem aangevoerd,ald.

Kerhond

de&A-:z'zcrz'met#t
?n Konl-ng van Franl
tl'i
u
il
ttezen Fzt
?zzl,bl.6.- Fllulps &lug'tmetA zde:
laatste & zz vrede, op voor hem zeer voordeellge r//rltlccrA zz,bl. 7. - N adeelen voor
Holland en Zeeland ?z,
I't de W tp?zr.g/zl#z-J'
câd heerachappk
zlfclro/ezl,ald.. Kerhg-tterg-n;
pj o
ïzlEngeland, over den door x'zlalps geeloten vrede, b1.8.- Engeland traelttdeR ollandz'c//: en Ztdezzzcâ-cât
d eteden zg dx hem op te zetten , ald.- FJI-Ips vel-klaart â/er/p dot

oorlog , a1(l. - Krjj'
g.
v/?6tfrg**een ïzl Frankrijl
k, ald. De fft?llczkdz.
r/l: ö.teden '
lmzlîlcx
alleen rdr#c#ïrjy
znt/crlt
lz
l'
.
v tegen de Engelaejen handelen,bl.9.- Ilandeleverdrag en
rr:dc.
rtlzl#cr/ltzv?#:/zxg:x met Engeland hegonnen , bl. 10.. Oorlog Azldl de N czzz-z:-

den,ald.- Ferlof totrrf
g'lziz'/dzzgegeven, bl.11.

Koordeeltn door deHollander.

ter zee ieictzl#,a1(l.. D e kaapvaart om gepleegde zzàz-z'/arl
zz
-/cdzlverboden , ald.-- D e
N ederlandera geheel m ee8ter ter zee, altl. Zi)'zenden eene seheepsmagt vlccr Dene-

marken, bl. 12.. Oneenzgheden met den #ttz'l.jertztz/ van Brandenburg hl'
erover,b1.

12.. Een /?:z'zcz?#voor tz-czzjaren her&telt de rrf
g'
c vaart op de Ooetzec,ald.- E en
vredemetDencmarken en Holstein lron.dt door een verdrag vzz:lPruissen en Li
jiand ge-

'
rolg# , ald.- D ood der Grcrz'zl-vlc#zzu:c van Bourgontliè, bl.13.. Flrulps wordt :-el de

plaataen, dg'e zfj '
in Holland hezat, gehuldlgd en doet den At
?zz:r,
vmegene Holland en
Ieelant
l leenhulle,altl.- Hi)'etelt tk:n etadhouh r over Holland en Zeeland aan,ald.
A'ieuîre tpzl/fzz-zczz tuesehen W/e/czzcl6zz en ff/le/
tzczzzrevc//ezz zn Holland, bl.11.- Ter
-/
wfz
ll/dokg daarran begee
ft >all,ll.sgemalg'n zïc/è naar Hollantl,bl.15.- Kareonbetamelt
J
r'i: ontvangst v-p, Haarlem , ald. - D eze J'fcd hekreunt z'
ielt, even zz/.
v Dordrecht,
welnlk ozzz hare /?:rd/t
?zl,bl.16. LALAING wordt al& z'/tzdâ/tzd:r ont.
vlagen,al(l.Onluaten te Lcl'den .ald.- K erschillende maatregelen door Fll,IPs zeltlen ;:r handhari'
n,jxder rz/â'f %*n Holland genom en, b1.17.- 1121 he
&traftver&chel'
deneEdelen,bl.18.Eenez?z
-cz/?
,
/
7cbede e:rztlé'èl eengke5'
zz/,
?/.v/:zz,bl.19. Pogingen wczz>azlalx:s ter verheter
zrzw der vt
?c.
yzc/t'
j/cld?-d,ald. Komstc/v
an den Ac?-#z'
Actzfxlxoxzzkz:sI)E crs-.
k hlertoe,
bl. 20. Fzxzl1>s traeht Gent, dat pzz tegen hem verzet, tot opA rz/ler#iz?g te Jr:x.

gen , b1. 21. N a '
r:/:gereehten en rcl-zrt/cl'fingen onderwerpt Iïc/ldie atad aan J:/3,
bl.22. - Fllwlx's zelldt eenc vloot ter /:k#dr:.fd?
.
zz?@z?p der Frcelz'
rldvz tegen Je E ngel-

*cJ,:z?,b1.23. #z
J zendtrï:rgaleb
j
,'envkcf
zr ltalië en r?z'fzl
khzelrenten â'
rlzvwf/gzun
-t.
1
)
1
.
23
.
.
I
l
i
)
'
h
e
ge
e
ft
zi
e
l
t
z
l
c
t
z
r
Bu
i
t
s
c
hl
a
n
d
e
n
t
r
a
e
ht
r
ru
e
ht
e
l
o
o
.
de
l
t
Ke
i
ze
r
t
o
t
de
e
lzzcpzz-zlj
e J:z/
7,g#z?, waardoor het opzztlcr' verfideld R/rd;, bl. 2é.- Zb)-n r//w
,y t
KARELvoert, fLidene zfjx afzz
jn,metklem hetielrz'z?# h'ier te!cN#,ald.-.KAnlxusltuvel!7'k met xs.
&BslaxkA van Bourbon,ald.- Fzlalrs pogg-ng, om Jf
.jn nat'
è4urlù'
ken x/pp
-

1
'
rrx.
. f DLEL. 3 s

*

1 N H O U D.
zyivxn op tfe4 Utreeht&elten Sgdc/l/pyzdfd! teplaatœen , m l&lukt, b1. 25.- # q
*
,)*s:zlzz?-f
d2t door gel
mdld te volooeren , al(l. Traeltt de genegenhel
'd #t?.
# volks te rerzc:rr:zl
doot.ondet-aclteiden '
rppzertgfen te Jergcz':zz, altl. - Dol'
drecht verzoent zzc/z m et hem ,
ald.
Gzzssnlcll'
r van Brederofle staat IJ
.j v
erdrag den Utrecltt&chcn zetelcJllIl-kvll)

van Bourgondiëaf,bl.26.
trdzpczz,opgellen,ald.

FlLlI:s moet z!)'
n voornemen, om deFrl-ezen teonder-

HL
zeraakt in owlzzzz'
zl m etzz
ï
lzoon Itaaxlz,'altl.- Ontvangt
*1
*...' z
. '.,

.

..

den D auphyn rczl Frankri
kjk ltt Brabantl. bl.27.

ffczzzwordthet revftnatl
.g J/
?J?
.J '
tlczz

tuxemburgbettrist#p@,*den ffozlïzlg ranFranltri
jk,altl. Hii J'fd/fdet
vtoegedezztogtzltzcr
'
rurlti
jë'
u7'
z en verzoentzz-c/zmet Gent,altl.- Jchtzl-cltbeleedigd #/t?z-de/?t
?/?c?k#t
?/ïzl,
<
zv-'
nen gevolmagtigden ïzl Franltri
jk aangedaatt, b1. 28. Zjne
' pertoogelt worden
met lrederkeerzge iczzpcrczz heantl
z
tl/t?rd,ald. Oneenlkheden zàzl'à-c/levzde 5e;#:Koratett
en Jzzzd'
zz:erfopvolgern.,bl.29. Dood #e.vKoninga rtzz'
zFrankri
jlt, ald.- T'
roon&rerczldcrzz?
g in Engeland,en Fl:rzzz-dvmt/heetand met dat rfji-,altl.- I'
eruggaoewczleenige
rerpande eterkt:?z aan Frankrijl
k,b1. 30.- kFerhoogde Jzzznfn tttssclten 1?II.Ix,s en Z'
J-P
ald. KAnElzs vl-'
i
l'hel
-é eAz leeen iddrez
kt/,b1.31.- Fllalps Ilealuitden iràzz-â'
@

togt tegen de Turken te ondernem en , altl. D e Staten rcn Vlaalltleren betrerken eene
zdrzo:zlz-zlg fusaelten hem en zl
rn zoon,alt
l.- Fllzxpszendt ::zlcvlootwccz-deXitldel-j

lantlscheZee,ald.

Dedood #dy Pauaen rcz-f
pWelz den r//z-qxcz?c
jyralt#czzkruistogt,en

devlo
ot keertteru'-z,
1.32.. Aan&laKz
.om Gî-aa*'f x.
&nxLnaat
ankri
%j
ltop te /igten,
''
e' b
-* '
. . .Fr
veri
a.deld ,ald.- Kon.
ing Izopzwzzx van Frallltri
lk ontkent ztya deelgenootechap daaraan ,bl.33.- Door de ziekte '
rczz Ilertog Fllallas,komt het::zt
72''
lt# z'
n Fltzzt#dzzzk
jn&
zoons,b1.31.- Deze rz:i; 1-n Frankri
jl
t en drz-zwr fot rppr Parij
'sdoo'
r,altl. A%6
een onât?l'/ïl.zdzlveldelag l
z/r#f devredemetLollliwzzxteConqansf
leeloien,al(l.- DeZ?;z'ic.

wcsry, hondgen.
ooten rtzzz yuonlwzlx XI,vallen ïzzBrabantl,alll.

Zk'
)'z'zzzed/cezzom vrede,

d2evzl:l#?-tz verhroken '
ztl/?-#r,bl.35.- Tuehtl
k lng rczl Dinant,ald.- De nadeelign
4nvloed dezer oorlogen op den handel van Hollantl en Zeelantl, ald.

D e ïnrt):r van

velegoederen ?zl
'; de Net
lcrlanflen ht Engeland vet.boden, doelt #2*: verbod td
me:jaren
. --later ïzlg:rrtli-idzl, ald.

Engeland , ald.

KAREL huwt m et de z?zâ-/er van den A-/zlizlg van

F erheterzng der zcc?gJdrzrzléx:el van Mrest-Friesland. bl. 36.

K er-

meerderçng der v'
aart o' de Oostzee,altl.- K.
,
&RXL hegeejt zz'
c/z naar Holland: om
af
zlgezag te Jdp:wzïvezz,ald.. bood van Hertog rzlull,s,bl.37.- Aal-d 6% e'
tgen.j
zc/lcwpezz ra'
n dir
dzz Foret, ald.- Zfine gz:pz.
vzzr
éy: nagedaehtengà, b1. 39.- Hertog
xaalyuv-zz Vlaanderen en Braband gehaldlkd, bl.40. E en opstand der Z?zfàdzllt'r'
wordtdoor /z:z4 hedwongenenidwfz-cff,altl.- #z
J wordtïzlHolland ettZeelandgehul#fx# ,ald. LooEwxzx XI hezoekt hem te Peronne,bl.41.- E ,4 opstand der Zz4ïkenaars doetXAREIZzqj'
ezgastal& geoangene beltandelen, die '
tlïer dagen later 1p@'
?-A
ont.
çlagen ,ald.- Beide Forsten trekken feg:Az Luik op dat oczl/l/pzkezl tegen&tand
:f:#z,ald. Luik zngenomen, geplttnderd :?z vermoeat, bl.12. Btj
'
jâ ran xAnlfus
strenge '
rzwlllccrdïg/teïd, ald. - Kruchtelooa poogt #t)- de Friezen te /?:Y:ér6x ,
ltem al& Ileer te Ituldlken, bl. 41. - Ook anolur van Gelre welkert voor Item
te w:rz'câv''
nen, altl. #,
t)' werpt het oog op de Aezzez'fp
?
r'i: maardigheid, altl. '

E dz) opstand '
Jx Engeland uztgehareten rdéwpzl den ffozlïpg,ald. - be get?flzgl: opn'tandelingen nemen '
tlerz'
c/tdidex N ederlandeche i//zyl
ptptzrt/ez'
œ, 1)1. 45. - Het âetlzr
g

heklag .
rczz xAltExz deewege '
rr?/c/lfd///,
v hli
joende, /at?œ/z:s
'z lti
j tot zt
lcr
/drlzlz-ccà? en

legt ic.
vltzg op de eigendom m en der Fransclte kooplleden ,al(1. - E en'e vloot. kzitaezonden z:éxdx de oywftlzl#:/ïwvcx . veralaat hen op #: Franeehe i?:.
vz,altl. D e vloot
lp/rt/r door storm rer&trool'
d , Engelantls Konlng onttroond :zzgedwongen.zltzcr Holland
te zlfzzyldz,. b1. 46. - Na Jtzzlg %reigeî.en ,etelt XARI:L den ontfrtlowlt/eel K orö't ïzzetaat,

met eetlevlootïzlzeete eteken,1)1.47.- Ilet Jeéxer tegen Franlkri
jl
k Ln hetreldgreircy;

g-igt vldzl ê
'
p ttl't, bl. 48. - E ezlcmapeneehoraing z/
l/rt/f door eezz verdrag m et dat r!7à
geoolgd , ald.- D e kroon van Engelantl door Ellc.
&no YI heroeerd ,ald. De dz*lzâ-

kendegorl/yw/t/à'f:zzveroorzaken zlz'eà/'
?
.
f
7e lasten e,zltg.et.en daar oproer.ald.- De;?-f
Jk

metFrankri
jk op z?,
'r?z?z,uitgehareten,1)1.49.- De Frcpœcâezzterzeercrw/tzgdzlen /llzzz

land door K.
&REIu zmaar v:fczz'fertf,ald. - #,
J' eluit een â:J.lcel# m et /l:Az dat later
nerlengd wordt, ald. D eIlertog z.lïJf een oproer te zierikzec en bezoekt de Hollandœcie eteden , b1. 50. - Pfordt t6 gortlrccllt gehaldigd , altl.- Neemt bezit van Gelre

N H O

D.

1II

iutphen waa
Fknr,#f
1,
e
1
/.51
ge
.hul
-- dl
Kz
gd
klllll
eo
usrA 4ald.- #?
g poogtzf.7-ne &taten tot een #pofw#'
rn..k j, verhe/le?#t?/ovd te Fcrrctte gepangen pt?p/vlen, onthaled,
:êzde W@?.
?rgondh.
elte knechten veyjaagd ,a1(I.- KAn>:rz rukt #t
?z?Elzasgn,ezzelult een

rdrs/z?# met Engelantltegen Frankri
jlt,bl.52.- Ilbj-nlaat het heleg voor Nuis,altl.

D e Z?
,
t7l'/z.:rv r
'el-klaren hem den oorlog , en rere
v/lcn zi
ne :t?z?#:,? h,
'
'Hericourt,ald.*'i
*.
'?
.
-

.
.
Drnkkende /?:/zz.
v/;'
z?y:zz uztgeseltl.even , 1)1.53. - D e ,jyeez-/:/ï
. rt opgave van
p/râez# trelge
âttre g,nkom etelttedoe
n
,
al
t
l
.
LonEwx
l
l
t
Xl
t
rac
ht
he
t
he
st
and
z
pt
?
z
It-xny:t, te rerlen@
Xen j Irelke dit '
Iuotkal'ingen, Zwitserland en de #ezzp,. tegen xansr
trengert, altl
in
de z/lcpcnw, b1@.51. De K
onl-ng
ran Enge
land z.,z Frankri
q
.k geland , voept de /1,
,,
/,
*
*
**'
*#
:zz van ItanEfu.d1e âtdlz'z'flrrzg lrelgert het âtl/tg van Nuis op te ger:a , ald. - - E evt

5:.
vlg?l# met #czl Kelzet.geslotelt, altl.- Kaperk
jen der Frlpwcâ:?z ter zee,ald.
E ene vloot,door de 1I
'olland&ehe .
vl:#:'
zz daartegen ?
2z'/gt
?z/'
z?t&zl. verelagen , bl.55.
KAREL eluitccvzheetand metFrankri
jlt en zetden èrt
g
rk metLolharingen voort,ald.--

JFeigert.Ita detlert?r:rv-pv daarvan , zich m et deZ'
/
Z:iJ.
V:A'
.Vte rerzoenen, ald. - N ieume
pct
çft
?z?.destrege lz?'/.çtv.c/iz-t
??Jczl, door de onderzaten .
#t,/?/t)rrt?:/:A?# oygebragt. b1.56.KAIIEL neemt Granson 1'n en laat de sezt
//zdz?.g ter dood Arezw cn, ald. D e Zlflï/q
v:rw
ve
rsl
aan
â:
z
z
,
1f
?
'
Va
ux
xa
r
cus
e
n
ld
âc/
é
?
z
z
qroo
t
e
n
àl
z
z
'
;
,
al
d.
KAnlr
,
.
door
vel
e
n
zf
hondgenooten ve
*'rlaten , hrengt op z/v.t???*
#
'
.
.j
zler
?
m een leger te veld, bl. 57. - I1ù oprdz ten
t

treedenm alege
alaze
tl. l'
li
i
/lrù'
fnleuwe rtl/iz'/zA
zz-nze
len /?:#:zl'
ug-t.
)1.58..'-' n .
- al
*'
' œc
**'/
''y
''-' z
-1
.

Tegensttzp# d'
len deze J4
J. alle etanden ontm oeten, ald.

-'

K.
&REL laat zïc/z dool.zï
gzle

rampcn ter vke#t?z-q
v/t'czz,al(1.

De Ilertog rlzz Lotharingen poogtzz
rjzzgebzed te hervïztzken,ald.- KAREL fraehtvruehtelooa hem Nancy weder te ontzrrlwl
gcx,ald. sf
-j
lrordtvt'edt
?r verslayen en rïo#f'daarht)'den dood, bl. 59. - Zj
jne/?o:#t'
?xï.
g5:#:p,
altl. Zi
jne f//ç/?/:r MAnzzk 1-.
b
. zt/zl: elfgename,b1.61. F'rclngde door z!7'zdood
*#
'
rerlr:if,alfl. Dei?zrtzJxez-f
?
-fJ-achtalontrdr/ortlvlvriilteden te/lcrik-tj,g:z/, ald. . D e
*'

.
Stateltzrord:rlz?cc?-Gent ontboden .ald.Lonllwlzx XIvlamt op het/?/
?zC
/ van t
a:zz deel 410hezl-ttl-ngen '
rczd het Ftlzï.
v van Pourgontlië,b1.62. X'
&RIA van Bourgondië vcrleent op

aandrang der f/t/l/lgk#.
vc/lc eltZdcz/lrwc/lc cfgevaardlgden,hetGp-tlt
af-lRrzz,z/cvï:,ald.--

lnltoud rtzzl d'-t z'fltt/z-z.falg,ald. Het zc/z-#z later herroepen , docltaederthee
ftZZZOL
m eermalen zv-câ er t?
p beroepen , ald.-. XARZA et6lt een eladhouder cx vaden or:r Holland en Zeeland aan , altl. De tyr:rlyc.eteden de& lczkd.
j.lreten ook /l.
?zz?z?c voorlnenten

l
zz
lfycirez-d teàrùk:zl,1)1.65.- Deflerztgïx doordep/dp:rizz?,
gt'anhaargezag,totonder/lcn#eJC
'z?g metFrankri
jltze
k.u d
tronge
*# n,a
ld.. Tweederge
*' za
nten /?#'
* hu
nne rez-vylr/zz?wz rcz,
l
landoerraad let
vcâv/yzyd en oklthoo/d,al(I. Inllollantlharett& oude fzt?:ctf:-/vzop elïetz?
m
.

.
?zz-f,1)1.66. h'ener///1 aldaar fegen Frttzdwrl: kapers :-n zee yczp'
zk#Tzl, ald. Getuqgezlz.v van #czzm oed derS,ollandera ter zee,al(l. D eF /tzvtvv?ycz',
vetellen allol-v vanGelre
aalthet/1//./*
#razzn:
t
?z?lege
rJ/Vt?Z?Franltri
jk,ald. #z
J slaathetâ
'elegvoor Doornik,doelt
'.
zlcl/pc/z en zu-'
volk '
zcprt/f veratrooid, bl.67. A anzoekeltcpz de hand van MARIA

van Bourgondië,al(l. MAXIMIIZI.
&AN van Oostenri
jlkrerwerft#f-:,alfl.- Hltweli
jkevoorlztzcrt/cz?,omtrentde :r/tw/7//gz-z?,
g,b1.68.- XaxlMllzlaAx elug-t :dz?'
ulalienstl-lstand ,?léf
Frankri
jk.altl.- XAIIIA te qortlrecl
at al& ffp-lrfzl ran Holland t?
,?leeland x
gehuldlkd,
ald. - Ilet volgend jaar vr/r#f MAXIMILIAAN ale Sce'
r,Koogd en xpvl/ltlz-z.heèkdigd,
ald.. .
f&./ rukt met eettîcy:r feveld,om de r6r/t'
é
drz-pt
é'
-:'
zzdevFransehen tez-fvïz:x,
1)1.69. Slul-t een hestand voor een jaar zzlt
?;I-ODEAVIJX Xl,ald. De Geldereelten
!?c/1/
73J./:n hem Gelre en'utphen, ald. N a edzz ttreu,'f
zrïmgcp kl-'i)-g vzlt?z-t/t?zz zj-)-tot onder.euwe onlueten :zz)tel
&,l jjo))as(j, j,j.rp.
;z:r/?z.z?g gedwongen , al(l. - 4)'
l
regl.
ngellv
pe
&tadholtder v-.
5'nl-et :zz etaat #z: te z-rïl/:z?en vertrekt naar Zeeland ,b1.71. XAxzMI-

I,
xAAx lrordt /?z-:z.J-zz door den herratten irï
gk metFrankri
jltverhgnderd,b1.72. Over-

4rz-z?,?z
-,
z?y op /?t
?p, hehaald, ald. - IJ'
J' è/znl gL
n Holland ezz poogtde r.
??e; te her&tellen,
ald. - Hernz-etlwt het rcrs/z?d m et Engelantl, L1. 73. - Leiden Irol'dt door de Iloekz'câ:n verrast, a1(1. - Op hevel rlx MAXIMILIAAN wordt #z-: etad door den wfc#ltouder belegel-d , b1. 71.
Dortlrccht door de A-cle/
E
pclzztut,idzl lngenomen, ald..jt

ezlzk: andere ele#ezl rallen ook v-n,hunne magt2 altl. . MaxlxlrlAax hegeeft zïe#

naar Holland en p?t
?z,çz'lïéxf de Arcic/
p-cl?/lrwcâezz qn het it
??
,
r:zl#, 1)1. 75.
Leiden
door de Iloekeehen verlaten , onderwerpt zïe/t aan hem , ald.. D e A/le/
p-cczz-œcâfhanw o'
re,
rc/ q-n het ztaz
lcywtf, dncltde ruetwz
-el geheel âerzfeld,
'ald. D e Jfoeizcâ:p
# +

li 11 ()
'
van MAXIMIfZTAAN hzerovep. dcl

vinden eene toevltlgt ïzz ltet Stichl,ald.-

hen Utrecht en Hollantl lczzgetlolge Iteeft,ald.- Dood '
rtz?l
:c?Itwefar
lgen Ar#
@g fusIsleaat
rrouw aX&RIA , bl.76.
. /?dzzlzrzznd/l
g'i karakter, altl.- In Utrecht i'.
v de rl/zl
-

door den dood van W g#c/lt?p sw xo>:lt niet hersteld , ald.

D em ethem gebannen Ka-

nonzken verklezen te DortlrechtwALnA&-sx ran Xeurs totzjj'nopeolger,ald.- Deze
ldr/z/dzz
-ng door de kapittela, ridderscltap en eteden ro/r onwettz
k vet.klaard, qelq
j'k
ook door .
pcv.
v luGExltTs, bl. 77. - Iloezeer later #tl/r Paua y'slzlx '
itt het izl'#/rz&
hi
ee
vd
eso
tz
r
##
er,Ho
bll
iaf
'nt
tl,de
Zema
eland
gtevnan
Frl
wes&
la
Lnltl&vl
do
lx
orfoFcltalyc
l,srrïan
pg ald. Hetg'
eest:/?
)-: regtsgeBourgontlië aan Wz'we
vc/zpp nuoolzr
van Diepholthergeoen, ald. W ALItAVEN '
van Meurs re&t?kf ziclï te Arnhem ,ald.
z

Biaechop Ruootzp ean Diepholt '
llek.klaat-t #:zz Jartshl
-a&chop van Keulen de'
n tlpz
?
-lt?.g,
bl. 78. Sluzt later cczz verhond zn:; den Wïwxc/zt?p ran Munster, altl. Traeht t&
rernallen zaken '
rtzzl het Sticht te Fler.
v/e//f?x, altl.
be etad Utrecht ï?z tîrlst m et
ltet #?zz-.
j
. rc?z Montfoort, ald.
Biö.aeltop ngllolap geraakt met de Utreeltteclte rege-

rfzlg gn ozl::wlck/l:z
-d,bl.79.j':?zSf
J' vet.laat de za/cd en verzoent zdci met Xont
foort,
thana tot w-&lzRavsx van Xeurs, die echter '
l
z?dridald.. D e Ctreclttenaar.
g z?c2.
loos iSg/;, altl. Bieechoq RtTllolup weetde q
vftztf Utrecktteâdratvxz?'
v:x,altl. . Do
zeàêe
5.rqoordt daar J'lcc/tf.
vmoejelj'k #:rz'/:J#,bl.80. B'AIURAVEN van XeurstotWz-#echop van Xunstergekozen, doet afatand rtzx zkjne regten op hetUtrechtaehe#?7â'#@zzl,
b1. 81. M h.noegen der Utrechtenaare t?z
?
7er de l
vc/zï/c/cö?g daarbi
j tye
fr/
-//z?zl,ald.
Bisaeh.
op Brnolap Itelpt w asllavxx delt Jl?zzlq
j
.fcp-J.c/?ev? biseehopezetet '
):?.@?
7:?-:zz, ald.
DeJ'fcd XunstervrucltteloosJ:&geA.#,1)1.82. De vcd.
vfe/t'
j/c/ldïd van ItetStichtrerzet
zzrc/z fegen het voortzetz:zz van den irz
l'
g, ald. De Wz'q
v,
5'
c/z//?, ofsehoon doorden
Raad rczz Utrechtonderst:?
zz'
l#, '
w*i'#i
'; de atad.
d.. Ilelize onlaeten zdzz't
vc/l:?z delt
'kt u?
- al
Raad en degee&t6,
/ï
Ji1:2# , ald.- De '
?mccjxdz-zr?l,< tnoetz/
.
rzclf:zl,C.Jmaar derast/y/?
).
//ge&toord ,b1.83. bood .
/
lJ'
?znrllolzp ran Illeplaolt,altl. Zi)''
n karaktet. en ic/cl
rlazzz/lt?t/:vz
al
& wereldlk
j
'k
F/rvâ'lf,
altl. Fert
vehel
-denKoratent'
rale
lttenï'
zzr//c# 0p dercriz-:zïzlg eens
zIJ:?4?/7:Az B z'
evq
vcs//?.
e /l:/?5:zl, bl. 81. GlzssRxclI'
' van Bretlerotle eenparig ;pl di<
,

.

.

-

'
lrctzrdb,jx/zdïd gekozen ,b1.85. Redene'
n die tot zï
zzc ..nerkiezi
nz vT
?J:?# hebhen , ald.
*œf
. v
pe Szz'l'
c/z/p wordt door den Kezzer :.4 het '
?mcz'd/t//n,k gtz/azed beoestl.
gd , bl. 86.
''Pauaen hekrachtiging gctlz-cc.g# ,docltdt?tlz*w /ctz#.
?c.z-.f
g't
?zèvattBei
j
ren e.nBourgorltliëtegen*'
*
''e
geltouden. bl. 86. Davlo van Bourgontllë eindeltlk te Rome al& szl'
#c/tp/.
?va'
n Ptrecht

.

aangeateld, bl. 87.

Bisaoltop GIJsBR*:cIl'
l. heejt ïzlznï##:f.
vg
-n Utrecht de ptdrlt)'
en

frcc/tfcx te rerzoenen, altl. - E enige. zzl&z?J:'z',#e?z nemen eeltter de kzlj'
y'à naar Amers.
foort,ald. Ilertog FI1,IPs maakt zzc/z gel-eed, ZJ
J.AI zoon nzkvlo m et geuleld op #:z,
%etel te plaataen , bl. 88. Utreeltt e
#fcJ/ zz'
c/z ht n'taat '
llczz tegenî
reer, ald. E en
opr/dr te Utrechtgedempt en door z-freïbqre m aatregelen #dJ.Bieseltop.
g,derzzâ'fItersteldn
...

a
ld. Pogzngen totd?t?zzzz'##t
?fk'
zzv de?r
A:C'
#:B'
i.
vb-ehoppen blijoen '
llrdzc/l/c//t?,
j
a,
bl.89..
Rhenen en Amersfoort ktezen de ,J'
./f
7 van llzkvlo van Bourgontlië, ald.
FlLlps rukt
.
m et een leger tegen Utrecht op , i)l. 90.- GlJsI
3R::cH'
r ran Bretlerode doet tz/k
'fand '
pcz,
z
.

<''

.

œ *'

*

-

het #z
l#t
?z4 ,altl. Fllulps en Ilzkvlo van Bourgontlië trekken Utrechtbznnen , 1)1.91.-Deventer, Kampen en Zwol welgeren #:x laatate te erkennen :?z t
b
-llnl
'ten eczzverhond
zzLef'Gelre tegen Acz?z. alll. Fllall.s en I:.
&vln ran Bourgolltlië trekken tegen Deventer
op ,ald. . De stad kom t na ::?z: m oedige '
/
J:r#:#z'
jxing tot oz?t'
/c?'lf
J:z*pïz?y ,b1.91.
.
D g-t voorheeld wordt door de otlcrïé,: atedelt czèridderachap .g:t)t)Jy# , alll, E'
ereeltei#:z?e std#ca freden é-zè een t?n#:z'/ï'
zlg vet-bond , bI. 95. De :*1.
/J': in het Netler-stich,
t

geenezine âerz'feld.ald. De #ï.
5.vc/zJp wi
jktnaar Itet Hoj'dc.
v Hertp.
g,
vvan Bourgongië, bl.96. Jan,de 'czzgt//
zz-zk: onlttaten lrordt :?'
z?#c/'
ù-/t een yz-zzc/c gemaakt,
*'
.

bl.97. De sz
rq
sqvc/z/p kom t te Utrf'cht fdrvg, 1)1. 98. -Ahcoude en W l
J
.l
t bi
l@
.Duurstede
.
Tervalle,
n aan ltet Sticl
at, altl. F erzoenhîg tl
zJ.J.c//:AzUtrecht en Amersfoort, 1)1.99.
D estad Utrechtgeraakt m et haren sL'
z,
cl/p op ,?,
?-:?,Ip g-n tyzlp:zkcg/leid , altl. Sluzt een
.
nerhond m et Alllersfoort ter J:q
vcâtarzzzze
z?v ran lleider '
r:vfex ,bl. 100. De J'feden z
lc'
n
het Boven-sticht hernl
-euwen hun .
llt
r?-it/zdd met zutjlhen, a.
ltl.. Stol't/1:?# der E delen ,

bl
.101. DeBnEll>lRonll's ecltajjt'
zzi
tdcr v-zz hooge yvzdz'fif
J-den Z'ïâ-s.cq/
l/p,bl.102.
Oneeng-gheden ïzl het seder-sticl
met Hertog XAIIy:IU, ald. D e ffj-é-c/zop neem t de
keide BREDZROIIK'S gevangen , bl.103,

Beide tp?-t
zE?
tf behandeld e'
n tot iei-el?lenz-' ge-

N H O U D.

Y

d'
lron-gekn, b1.101.-- SVALRAVEN
rJR Brederotle yelukt het te0ll#NJ'#6/I,b1.105.
*
unner aan , en zï
KAREL van Bourgontliëtrekt c/Lh'
J-krorden door hem '
r@/?-onachuldzg
verklaard , altl. - GIJSBRECIIT van Bretlerotle eerö't Jcfez* ontelagen , altl.- lF lllekeurig.

Jdcrdc/tci/yltl'van Sïwyc/lo/aIlavlll,bl.106.- Il.
j.
$
'/:/Jeenestêïfezlq
g:ztlpzleregtsc'
zlà in,
doeh.ltet algemeen zzlz'J'n/:vdx dtrillgt ltem , haar use#er af te z-c/ltz
T /a, bl.107. De #pp# van x.
&nslzden Stoute verm z'zdA r; hetgezag #:,
v B ösehope, die m et de Staten van het Neder-slicht een roor hetn '
perzk:#erdzl# verhond .
vJ?:it, altl. - D e OverT
g'
z-z'ef
fz
'câe etede'
n eR :-ïtft/drwc/tcp volgen #z-f voorheeld, bl. 108.
be '
r//o*lmccr#e?l
'
l
rort
:x
Geechil tt/z'.
vciezz de,
n .
#z-t
vdoor den@ sz-J.J.c/lop kztltzlqj'k zllg:/ct?/n,:zl, a1(1.
-

wc/t/w en de Tegeplng ?7JWl U trecht, bl. 109.- Ilet '
ltl/rf/r voor degeeeleli
jkeregthank
en #tzc,',?c voor den # tz?zJ..<ebragt, b1.110. De icz
wfz
-z'z'ïzlg door den Wcz/'aan t/rï:

eclteidell.eden opgedragen.,altl.. Ttree daarvan '
l
zll
g
r'z:z:dezaak van zïc/zaf :Aldederde
doet vïflzrtzc/c ten voordeele der f/lrec/lzt
?vkccr', al(I. Bieeeltop bAvlll hekrettnt zïc/è
h.zeraan elïef en '
lt?ezéx:rr den ât7x op te âe#kx,bl.11l. De &treelttenaare zoekeî6
At
z
l
p
t
e
Ro
me
,
a
l
d
.
Oo
k 'J.Pauste
n z'drzzlczlïzwe
x etttiten af op #eeBiö.aeltop&/z?5lzz
kzaamheid, ald. D e '
lcz'zt?:zlzrpg '
rordt eindelp
''i tot stand gebragt, al(l.- biellatelt
aan dez'
/o#Utrecht doorJax van Xtlntfoortbemezen ,bl. 112.

D l'
ena aandeel ïwz de # pJ-

l
andseheonluatezz,bl.113.- Desl-.
:â'c/z/%.
p rerbiedtz'
J
j?z:x onderdanen '
rr?zc/l/:J//z.,zlch
daarin te m engen
*
..

, altl. Zql #z-cv:z/
,bb) tot de '
/
lcr.
rtzœyfzlg van Leitlen , bl.111. De
goederen '
pczz ondereeheidene A'#:Jt?
x en Jlz-c/lzwc/t: httrgers ttlpr#ezldoor MzkxlxlLliz
kx
aange&lagen ,altl.
- E en opatand te Utrecht, Itg'erdoor te '
ttlt'dg gebrayt,mordt door vax

MoxTroolt'
rgedempt,bI.115.. Kergeefechepogingen '
tlcx den Sz-.
vz'
c/tpp.om z()'
zzgezay
aldaar te lterwlnnen ,1)1.116.. AlaxfAlxtxzkAx verklaartUtrechtden oorlog , 111. 116.beJmersfoorters r:?*4.ft?y:zz,bl.117. Fruelttelooze ondel'ltandelgw
ng van Utrechtmet
MzkxlAxllulakzkx, b1. 118. - D e #t?f/cz
??#:r.
: openen den oorlog , waaraan de Z::/zzrezz
weigeren deel te nemen, altl. N ederlaag der Hollandera, bl. 119. K erdere loop

rc'
?zden à?-t)k, b1.120.. Naartlen door deUtrechteelten r:rrczz, ald.

Het platte

land '
rcrzfloce
vf', ald.- N ederlaag #:r E'treeltteclten , bl.121..
- D eze zoeken Itulp IJ
J'
Kleef, altl. EXGELBRECHT va'
n Kleef al& ' /l.fulaat-Bgùeeltop erkend ,altl.. D e wg,'c?z-

deliikheden zzzdrvernieuîode'
ztl/:tf: voortgezet,bl.122. Gebrek aan mondhehoeften 6,z

#elà te Utrecht,ald. De ycet
vzelï-7'i/?cid aldaar 'lfl/rt& gedwongen, Biaachop ofk&-xn te
neaehuldigen , bl. 123. -- D eze Addzn; Ireêrtrraak . ald.- E ene onderltandelgng tc

Schoonhoven loopt z,?-?/c/ifelooa c/,ald.. Stï
g'
g:n# gehrek V-z&Utrecht,bI.121.. 'eB.
le4câ/p.
v gerangen gd?'
l/zzl:?z slaarechalk tzft/tzcr fer dood gebragt, ald.
uH.
l
'elltkte
aanelag ap Dordrccht,altl.- Derz/l'f 4n Utrechtmet gelreld gehandhaafd,bl.124.J lleazldkl tot onderhandeling ,al(1. M oedteit#:r &tatbroedera?ald.- Zel
jopoj/bring '
tltzz, Jkx vAx sc.
trFl:luz
lz
ka, b1. 127. - Onderltandelzngen te 'sllage, altl.
De
'
pj'tzndtf/f
.j/c/l:tfezz worden ecltter vooî.tgezet, ald. Paua slxl'vs 17 vermaant de
Utreelttenaars op J'l,
?'tz#/ van den itzzl, tot pzlt&rlr:rpz
-e?.
g aan A/
zzlxdzzBlùschopyb1.
12:. Zii lcir'dz/zdt
?zz zielt ktlcïzlz'r/ om #2
*/'heeelsehrijt,ald.- be t?t?rl/.g kootdt ntet
woedevoortgezet,b1.129.- Eene/ptyd:zli-/zzlsl te'sBosch looptmrl,
fc/tf:/g/.vaf,ald.-DeSïez-c/l/ppc/t
'
j/tt?z'
z hehalen ccnvkc voordeelen,bl.130.- Steede aangroei
jend z?zv>noegen te Utrecht,ald. K erseheiden t
pz
n#:rAtpz?#tr/ïzw :zz m lalukken ,ald. K ooretellen teYall
kenswaard en later te W ageningen ran de Klee
feehezt)'
dey:dcczz,doclt#p/z.
,

*#

G

.@

den,sv-z-wc/lt)
.
a verlrorpen , ald. De lr?-dc/lfl.cA:x neigen tot r:rz/ezlïp.g, bl.131.
??
D e /alzr.g:/
rf
g ret.meeö'td?-/'de etad dzI opent de p//rfex voor d:zzBisecltop,bl.132.,

Ug'tztltzzlzz'ov?rc.
?zjegena âczzz,spelen zù
e# weldrade.
b.tad '
lgltlderg-n handenrczzvaxxzlvslzv,
'

b1. 133.- Exclll-Bltl:cH'
I.'
van Kleefaldaar ïzz hetgezag lcz-z'z:/# , en Sz@wec/l/p Dzkvlllge-

rczlg:?znaar Amcrsfoort gevoerd, altl.-- Gelirek aa'
n /!)-/fogtïzzUtrecht,altl.. AlzNxlMILIZNAXvukt znef'een.
$'/ez-J!leger fegen #z7:etadop ,altl. ha eene/lc'
r#,?:iivk:'
eet.dedigfny komt zzz:zlfot eett'
vel-dt.ag, 1)1.131. Iloofdpttnten daarvan,ald. X ïxlxlfulaax
al& '
l
z,dr:lt
/
'l'
(
y'k '
tltltpkz
'
# ran Ulrechterkend,doetzfjzz gntrede ïzldeafc#,bl. 135. .Gelre
.

,''

*

uit het Gv/z/c-éitl/#erz'c/t: ltul.a v.zl dat rttzl Esxoxp overgegaan, altl. Anxoro rc?:
Egmond tot Sèrfog gekozen,, 1)1.136. - Redenen dl-e fot deze iclz.
v aanleg
-ding â:/?/?6z:
gegeven , ald. - Anxovo betleetïéxrltet '
t?cz-/l/z?tf der'
z-'
l
WA rwc/lc' en J.I:& x ,altl. kj'ozzl-

migep/ccf&en en Edelen Acpfen.zïc/t fegen Jf
p''
ne nerhefing,ald. . Ileltf/tfc;lde

I N H O
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aan&praken van & zzHertogw van Gulik , en tracht door eene ll:r//ppzlg van Anxoro m et
de J/cl/dr de& Hertti.g.
v van Kleef, zzelt daartegen te z'zcri-en , 1)1.138.- K oorwaardot
n Ilertog '
rlzlKleef,ald.daarbi
j gemaakt,altl. Altxoull elug't een '?7drl/n# m etgde
Ilet gezag rtz'z Altxoco ltier en daar m et geweld vepewfz# ,altl. N ieau:e regt:zz aag

#c llewonersder Veluwe rerleend.bl.139.- De A'
cïz:r welkert Altxoun deic/ddnïzlg,
en verklaart pzer dien& ,<:/
?ï:# den Ilertog van Gulik te beleene,
n,altl.-. D e ficftfcz*q
vc/ten
koorden z'?l de Stiehtselte onlusten betrokken, bl. 140.
I)e vrede zct?rt/r gesloten,

1)1.111.- De fprrtg van Gulik deelt den Geldernchen de kel'
zerljjke irz
-:dl:zl mede.
maarht
j./lï
J met hun land beleend wt?rdl,ald. Deze5:/2r:?z,
z?:zzzz'
c/zloelïnlg om den
ffcfzcr,altl.- De'
Z-J
g'*.
:ICAI Ir,or.dtJz):r hen l
zpzz-p
%
.
#
''
œr/i-:zz,
<ald. I)e'
?
pf
*jlz?#elfjà/lc#ds
ttt.
vnchen Gulik en Gelre mettz/trl.
vâ'el:zzdgelak getl/dl-d,bl.142.- Geldgehrek :,
?zGelre
ltierdoor /: weeg g:lz'tw z, bl. 1:3.- Schade dereteden :z3 delg/l,?#1t??ztt,Itierdoor toegesrtw f, a1(1.- Onteil der steden , om den Ilertog te ohdersteunen, altl. be steden m at&

Ven zieltJ.feedameergezag sp:r den s:r/tg aatt, bl.1lk

Zf
J slulten daartoed:z,

rerhond yztt?f de rïtft&ryc/tt?' ,bl. 115. - k qleenkomat der t
vf:tpzl en rftf#:rt
vc/ztzp te Wi
J.megcn , en '
p//rlrccrtfdezdoor Adzzden Vel'f/g gesteld ,ald.- Fier antkroord #:.
vHertog&
daarop , bl. 116.- 'J.H ertogw onrermogen tegen âczz, b1. 147.- #ï
./ ï
z'
genoodzaakt
eeltdeelz(
J
,'ner iczi//zrprgezz en ïvzi/vllzldzz te '
'
eerpanden , bl. 148. E :xz
iéy'
: toenaderl-ng

/l
zz'l.c/l:zzden Hertog ezz zi
jne onderdanen,ald.- De ffcrztv:zlvan Gelre en '
pcvzGulik
m aken zt,:#drzf
g'
#4.aanepraak op elkander& ytz/?zr:tf, altl.- Na #:zzdood ran den laatate,
wol.dtzï
zj
x zoon GERAR!ImetBerg en Gulikglietalleen,maar ook metGelreen Zutphen
door#:0,
1Keizerheleend,b1.119.- KertoyAnxovn tuktzelf tegen â,
:An fen oorlog,ald.D e Getderachen rallen ïelGulil
k, maar Jt
rdczldenederlaag jald. Beatand door ;?
xj
zz'wcltenkomat des H ertog,
v van Kleef,tu&achen /?:z'#: F orstetty- l/fcx , 1)1.150. lkranorde :?z m ianoegen izl Gelre, ald. - D e A z
-r
jzzztwcr.vntlùnoegd olt/?*eenercg:rzr
fzg.
vdccd
des llertggâ-,roepen Aczzzter verantYp/rdzr
zlg ,b1.151.- D eHertog ,door zjj-nevoorz?,
,
lcy??z.fc leenmannen rcrltt/cz?, zletzt,t
d/drc ltetgelteele Jlzzd tegen âclzzopstaan, altl. #t
J wendtzïc/èJz/zhttlp tot:'ILlps van Bourgontlië,1)1.152.- DeG:/tfcre
vtl/lc?zleenen
l
w:zlrlïg ltet oor aan zï
.j
z
l
:
vo
o
l
s
t
e
l
l
e
n
,
a
l
d.
E
e
n
p
p
:
t
v
f
la
t
f
e
o
o
r
e
e
n
g
ke
F
?
z
l
t
z
wtArzgesloz:zl
,, altl. - B isscllop ltrI)()l,p vatt Dicpholt en de H ertog '
lttzl Klcef, treden C& middeJltt'
z..
v ten heltoeve & ,
v He'
t'toge op,bl.1J
.3. Kerdrag #e.
v Hertoga metzt
,'nepvzdcrl
dagten ,altl.- Anxoro onderneemt ::,?:hedevaart naat.het#'
.Graf t?x eteltzï
ej
zl:geps/ïx aan lketItoojd '
rtzzzeen rcéxcpfe
vcâtzp, b1.154. #!)'keertf:zzl
jnestaten zc,-?zç'
otlder de'
tlymcMgdc/
atkfzêfy'dz?g':zède& rolk&,b1.155 - Geraaktv
-zlonminmetzfjzi:gemall-n,
)
,1.155. Ilet/z'
M?,
/
7d/jjkzi
**
ineriztl:éd:doehtervcr
.
nll
eerdel'tzj
@'zlaarn
zg-enlijkne
nJ'clzzl#dllaet,ald. ,-Deze zc/r#f' ltox verhoogd door z?
):'
c znmenglng ï.
zde X lz,
é.ferseltegeN
vc/zf/px , b1. 156.- D oor 2/
2A: bemoei
illtuze
t de Utrechteche p/zz'zvc/zowzwi:vz:, verœ#
*#
.z n m e
bittert A'
J y,I1,II3sran Bourgondië tegen zzc/z,diede rzr:r hoofdateden tegen ltem oprvïf,
-

.

.

.

ald.- D e Veluwe door Bourgondische kneehten veroverd, b1. 157. . Het vzz.zkptwex
dee .
?
J/Jky fegen Ket.tog Anxoun i& f:zl top ge&tctjxczz,ald.- Zî
jn
e
.
g
c
z
z
?
t
z
f
v
z
l
e
n
zf
.
jzzzoon
trekken m et de z?lïx
vzkt?t
?g#ca e'
e'ne dï
J5z, en tracht:,
?z rllulpsvan Bourgondië noor zïc/t te

trinnen,altl.-- De fyg:n/ctdzk/zzzg van t
?exk :steden,verdeeltGelre weder ïzltlreeparzïy:x,b1.158.- Anxopn geraakt v-zztttlïl'rntett/czzGraqf '
rtzzzXeurs,ald.- Fruehltja'
:zz tot /?ï
J'JGœ'
j
?.g der hinnenlandsche geseltillen ,b1. 159. - ADOI.F '
rat
tL'
toozept?qg/'
cVz

devltpczl.
vtegen zi
jn vader op,ald. Anolapïzzltetzlccv?rgehragt,&luiteen verdrco
r,
m et zt/1zvader ,bl. 160.- F oorwaarden dtzcrrcx , altl.. F ool.tduur der âïzlzlenlczldn.cheg:e
vc/tzrl/w:vx Gelre en der /èdrz'
.
vd/ïjit?oneenzgheid ,
rt,zlzt
j'n F/rz.,,ald.- ARxoro
'

.

'

daagt zï
g'
zzz001Irt?/'- ziclt,die deze'oproepg'ng v-:,
l devtZ/JIR elaat,bl.162.- Alloxzr

do
etevec/
ne
/?:#:?
lccrz Ilaar Jeruzalem ,bl.163.- Bà'
)'zl
lzl: terugkonlet xtpr#zltç
j met
oxo ?-,
tt
?z'#ïz/,jy aan het Wl?zr.jxpp#v
-J'
c/?c Ilof tlzl/z,c,
z?t
j.'czz ald. Zl
jne verlovlng met
xxvuAltlxz:van Bourbon,ald. Sï
J'verloent zïc/zmet zù'
.
zlvader,altl.- Aool-v doet
zfjx rader tenaelttoy/ïéxfen :zzzet hem gevangen,1)1.1L4. S.
jj wordtt//prNi
jmc-

#en, zutphen en Arnhem al& #d:r. erkend
t?zzgehuldigd ?bl. 165.- Roermond verklaart
.

ziclttegelt/1:z?1,ondanksden J'c,/lrz
/:
ï
zi:zlaei
andz
tltzz?Ilerto*'
qAnxorn
,b1.166. W lrululx
*'f
./
**
'it
>

van Egmondtrektzzlcldie'fcd eeq
ne/ï
Jzl, melk '
l
p//r::eft/door eczlïg:L delen :vzden Ilertog
,
.wx Klcef gevolgd ltlprf/r, ald. - b: meewte>;t
'
#e'
n en Edelen t,czlœ lre hlfiven ethter
.
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derzç
jd&ehe
e
p & zç
jdze
van ADOI,F,1)1.167.- EGMOND rermeentert Arnhem ald. cW/z e
#rozl#geiied
invallen z'
lKleef en Gelre altl.- E en deel van AooluFsJdzl#dx 0P #:J/cz?#â'
F oortdttrende &troopeé'lrpppezkd:,wordt door Ilertog FILII.s strenq gestraft, ald.
d6
J
'
l
t
z
àz
'
z
?g rczzHertog Anxorn
rf
'en rtzzl wederzj'
ide bl.168. F oorstellen omtrent
.7
.

@*
loopen op zlzre/m
vuit, ald.- AI)oLF vestigt m eer en zae:z-znn
v:zfzy , 1)1.169.- N ielewe

l'zlrtzfdet.ff/e:fz'c/l:oz,ald.- Door hevigegevechten lfïzpewvr,nez'
pcn dez-f,
rï
p'
#e'
r.
vfot
vrede, bl.170.- AnolaF &lttl't eezz vorbond ozlezEGxoxo en Arnhem , en later een hestand
met Kleel', 1)1. 171.- Hertog x.
AREIZ van Bourgontlië be&clterm t xsàloxl), en onthelst

heimeljj'k de zaak ?7J'
rlIlertog Anxoro,altl.- Redenen,welkedezenF/re
vlhiertoeJ:!
z?/Ven.b1.172.- De ptzl
z.
# berlùpt AI)0I,F over hetA'crczlv:'
zl houden '
rcx zi
*j
n vadet.,
altl.- De'
z-ï#dorœcltzp ent
vfe/ddzl'
weigeren/t?:'
z?z?:toestemmlng tot#ï:z?z'vrùftzzïpg ,ald.Ilertog X.
&REIzroept Anol-F voot. zz-c/l te Hesdin, ald. - Hier ,
11::1 nten â,ez?z te onerreden,een J:z,d/t
vc/lz-z/
't tot.
vD/cz-zlg z()'
n&'
??cd:rz.af tegdrezz,ald.- Kertog xzknxyatracht
mrzzc/zz:/s/.
veene'
pcrztpdzldzzg fuaeehen vader ezèzoon te::?
,
t7t
?'
?'à:z,,bl.173.- Ili
j Jew/lzz-r
ltetyt
??l/c/:zzder z'ït/tprœc/ltzw en J.z:#:zzzn te'
ulïzlzz:zl,altl.- ADOLF ontmijkt Ftcp
'zzz:lf
xjk,
maar wot.dt teNamen geoat ezIgcea'
nkelùk naa'
t. Kortri
jl
k geroerd,bl. i71.- Ilertog
e

-œ

.

u'e

. v

.

XAREIZ elscltt thans van de Ge/der.
#cât'
zz de t'
z'i:zlzlïz'
l,g van Allxoro al& fpr/tw , ald. -

Z'
J houden zzrc/z aan Aooxa:q, ald.
Kertog XAREIZ vermaant de Gelderechen de
zf
J't& van ARxovo fe kzezen , bl. 175.- D e rv-dddrœcâcp en z.feden J.lz/,
z'ft?zz een verhond
tegenAltxoro.altl.- S'
J ontmoet1!/zi
jneà/zzl'rinGelre veeltegezd.
vltlzl#,ald.- #,
j'
zietzïc/èeindeljjkgt't
/zptpzdvezl,denHertog '
ptz'
zlBourgontlië fot'
/
l/t?y# en ltzz-c/i:rzzlervan
Gelrete/atzz?tl:zzlezl,b1.176.- De.#c?
z.
vraardzgtJ:ll:fz'c//rïfz:zzfen voordeele?JJZZ.
llertoz

ARxoro uit, ald.- KAREIZ tracltt de pàên'; der hevolking te '
zt?czlzldzl, ald.- beze
utantroumt hem , en d'
raagt ltet hoog /pczt
lz-zkt'
! de& lande aan vxxcEx'
r van Meurs op ,

bl.177.

Hertog ARNOUD h'
ierdoor geheel ran Zï
J'
?z gezag idrt7t7
/d,verpandtalzf
gz
rle

landen aan A zz Hertog van Bourgondië, bl. 118.- D ood rczlIlertog Anxoro , altl.-

Zi
jnezttlckicztfvan karakter,179.- K.
&nElutraehtzfjzèregten op.delteerechappv-'vau
Gelreen ZulIlhen te fcfe'z gelden, altl.- Eezzaantal z'feddzzvallen ïx zt
jne magt,
ald.- Defprftw vanGulik'
verkooptJ:zzzzqj'
neccxq
v//rcidx op Gelreenzutphen,bl.180.Ni
jmegen moet zïc/z na eene âcz-pdàivk: verdediging Jcez Kertog xAnxyu overgeoen,
1)1.180. Ni
jmegensraldoor deJ'
zzddrtrdrpfp.
gvanhetyc/t::J:é,'
:?ne.
ç/gerolgd,bl.181.Rertog KAR>IIU door den A-eïzer m et Gelre en Ztzlphen heleend, altl. - Zi)'
ne œzrdxz:
Iteerschappv-',altl.- Zq
)'
x dood wekt fzzdeGeldereehen den zpdnz'c/z op,om jzz.
elnc onafK'
hankeli
teid teJdrirf
ztw .
ld.- ADOLFrczlGelreroe,.pt zfjpd landgenooten tev//?drl,
*i
# kl
**j
u2
-a
dï:zùnezlzq
v/drX.
<'
r:IARIXA aan hethoofd van hetieztlzzl#plaat&en,bl.182. Dedood
ran aoot,
v heletdit,ald.- Zùn karakter,ald.- IQA'
rII.
&RINA van Gelre tracht m:z.9eefshaar J'
z-/:Ar.
v kzndere'
n van het W/lzrppzltfïœcA:Ilof te '
eerkrjjgen,ald.- ZLi
poogt zzcA door lz?#6r4'
c/ldï#dzl verhonden te eterken , a1(l. - J'
Foelint
gen ran wzluxzlx
r
an Egmontl in Gelre,bl.183.- #fj matqgt z'
ich,onde'
r den titel rlzzvooyd ozl:v.
Aooluvs kinderen ,reelgezag aan ,ald.- Arnhem stelt zz-c/zonder de m agt de& # crr/zy
.

@<

@

.

.

nan Kleef,131.181.- Zutphen aan den Wz-œecâ/p ran Xunster verpand,altl.- IQATUXnxxA van Gelre verzet zz-c; hiertegen en mapent zv-câ,, ald.- llzkxrxll-lAAx eluq't ::,
l,
t
rernond m et den Scrzog van Kleef,dg-e zfc/zten oorlog toeru&t,b1.185.- D e Gelder-

z
'c/lex dragen #elheretover ltunneà'
z-f
gklptlgxf'aan FREIIIIRIK van Brunswijltop,altl.Grave valt den Brabander&ïzlhanden,altl.- Brabantlen Kleefgeteieterà,ald.- Ht4VJ://
J': tuschen >>I
A>:D>IRIX van Brunswjk en XAI'HARIXA van Gelre onttoorpen, alfl.-

Kruehtelooze p/g?
rpvdx lf
J-MaxlxllzlAAx ten g'zz?w/: van Anolzl's zoon ezz erfgenaam ,

bl. 186.- W ederz!7'
t&câ:
vi
ln
klteden .
(l. - D e S/l/czlt/er..
v mede v-,
rzden oorlog
*i
* ande
*'
<'
- al
.

gemikkeld. altl.- E enege Ilollandeclte ezz Gelderwehe eteden >J!/zz:z,onderlzng een J:tand ald. - Ilerto.g A'RZI
AIIRIK van Brunswijk krankzg'
nnl
k geworden zf
l'
ely: goordt
Ilsxllulx van Schwal'tsenberg gn z/
z?e plaatw aange&teld,ald.- Sf
J'sluit::z,
lvernond
-j

'

metFranltri
jk tegen M.&xlxlLlAAx,1)1.187.- beGeldereclten hehalen ::z?Q :roordeeten,
altl.- SommgkeGeldereehe 'l:#:Alonderwerpen z:'c/t aan M.
&XIAIII.
IAAN,ald.- W eder-

z
f
g'
t&cA:vç
jandelàikheden,bl.188.- prci:
W agzezni
ngen fot deordrylregedtoongenaald.D e G:fderwc/lezl stellen'voor ,de ccwz'
van MAXZMZLIAAN aan 'qvPauaen zzzr/wprllk

over f: laten , ald.- E ene eczezlwc/lorwz
-zw komt tpl etand ,bl.189.- N a #ez eindggrt.
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etadhoude
daarv
an ,onde
rdoor
rmet
Jdz
pe
zzn zg-cltdeGelderachen cca M&xIMI!.rAAx, altl.- AI)01,F ran Nassau tot
aa
n
ge
a
t
e
l
d
a
l
t
l
.
Fl
'
i
e
s
l
a
n
d
ni
et.
zztïztffe'
r danGelrein #f'ffLjdperkaan
.
.
hurgeî-oorlog zdzzprool,ald.- I)
pmz.z.zvanGroningen ntetdeOmmelantlen orerltet.
J'fcy.
y:îr:tjxl,
ald.- Ripperda op harde r//rztltzcrA x tot de crâ:zlz?g
-zw daaroan gedtoongen ,bl. 190.-

Onmgn rl
zz'z.
c/zezlGroningenen Ilanlburg,altl.- Ttreqjarig i:J.rtzzl#fu&eelten de1:z'#:eteden,

ald.- Scltzer al de Ommelanden treden m et Groningen ïzl een '
?
7:?.ip.
??#, ald.- Heilzame
vruchten en ïzlâ,/?:#ran #v'/ verhond ,altl.- OnderhandelLngen van Groningcn m etHamburg,

ald.- Eennkep()'
andeli
*
4
i
'kh,
eden metO/z./-Frz':.
j-câ:Edelen.
'altl.- Frieslandbelre&tendeLau-

wers door otlt
?rz'zr//zzlïzkée, hongersnood :?:z'
iekte yczd/.
vrcrtf, 192.- D rzelari
. g hestand
llzexc/ldzzde kjNc/zïerïzw :z'z-en F etkooper& z: Sneelt gesloten ,altl.- Oneenl
wglteden ïzl OostFriesland, altl.- Zi
ï
./ t
rorden dooreen vredemet Hamburg bkjkelegd,ald.- Groningen

zz den z'.
J'âz.icwzvet-klaard, b1.193.- Ilernzeutoderf
f
J'
cx#:/()'
klteden zzldfOost-Friesland,
ald.- De&tadGroningenop dezf
J'#:van llollallt
lin den ârf
gk metdeateden aan deOostzee.ald.- Zi
*igeraakt/zz'ez-#//rinyce
vc/lïfmetEfnbtlen,dateehterï:zderminnei
'jgelegd
mordt,bl.191.- DeStzzp/atzré-z'
.vetaan Embden aan EDZARD c/,altl.- Door #i:Al#
hemiddeling verzoent GOCXINGA zg-ch,m et Groningen ,bl. 191.- Geecltillen f'zzz't
vc/lczlde

F efkooper. en kv/zï:rïzzgt?rz' hL'
)' Dokkum aan 'c/z6zr#J.lzreA ?z onderlrorpen , altl.- E en

lzpdfjcrïg: land&orede.
voor Friesland teLeeuwartlen totstand gebragt,ald.- Bedorven

toeetand der k/t?/t
vz6z-.v, en pogingen tot .
t):r1:J:rz':?.g daaroan v-zzFriesland aangewend,

bl.196. - Fi
jandelt)'klteden tllzl Groningen met de /'
Ft?z-/czzzzzzzzc?-.
v en vzrzlde///wer',
b1.197.- IIAF
rTlIXA inOost-Friesland roojtop de Groningers,doeh kf
J/r#;op /ldzzzverxp:à4 door Graal xI)zAl4l) bestt.aft,a1(l.- be :zz.cAcx der fftzznitzz-ydrœ tot zzïfrperfzw
eener .<- l/legzovereenkomet, vl
nden ïzlGroningcn '
lreinlg gehoor.bl.198.- D eGrpezzzlgerem aken deEems ontleilg
-g , ald.- Beduclttr/o'
r deZZ,/'g; der ffc/
vtizzréydr.
v, neLgen zl
J
r-

totvrede,altl.- Niet
gtoe onlun.ten en y:/
z
tl:/#dncrï
g'cn zvtW cstergo,bl.199.- Eenlke
x/e& zz en E delen traeh.
ten door edzz verhond voor een J'ccr de rzzz'r te herstellen , altl. -

.

d stergoevenzeeraan Jyrg:rirfyk tenpr//f,al(I. Eenlkedorpen Jtg6t):zzzïc/zonder
Oo
e âeza
c/zerznzz?,g vattGroningen, b1.200.- F erdrag door eenzge andere D::J:JZgeelotenb
ald.- Demagt,daarhù'aanGroningenopgedragen,vg-ndtveletegenkantg-ng,altl.- Ferhoz
nd r//r vierJ-cr,zz tuasehen Oostergo ettde dftzd Groningen, ald.- Inhoud dccrrczz.
bl201. - Ket ï.
v ontoereikend om de rd/e
vr te l6ltlcrczz, ald.- Groningen m atigt Jïc#
h.
et é':ic:d over het Oltlambt aan ,ald.- F erbl-ndt z'ïc/z naauwer m et Oost-Frieslantl,

ald.- JFeder opkomendeé'ez'c/zï/f:x,d'
leec/zzcr hi
jgelegd '
Y/rAzl,bl.202.- svestergo
verzetzïcA tegen h'
et verbond m etGroningen ,ald.- Leellwarden en Lecuwardcradeelvoor
Groningcn gedaagd,altl-- Scltendera van den landeredeheetraft, b1.203.- Nieuwe
ozlllil.fczzin Avestergo na hetezrpdz'
g:zl van het Jd.
vfcntf,ald.- Zeeroof der ks'
c/zz':,
z-z'
ngera tot yr//r nadeet #:z-land&, bl.20i. - J an de verregaande ongereldheden wJ/r#l
door een z:q
v
-j
crzr
pezzvrede een eind gemaakt,ald.- Jfkeer #:r Friezen ,om aan een
àv,
ll:ozfcpd.
vc/zezz regter zicl te ozl#t?rzt
lerpezz, en J
'esluit ran den landdag daartegen,

ald. - K erbond van t'zkddrz-c/zezW- Kerepelen m et Groningen, bl.205.- Groningen ont-

Itoudt zfc/z, een îedzz?zlTzzl d6s M un&teraehen f/.
vc/z/p.
v te J'frtzT/zl, bl. 206. - Gey'cAdflczèvan Groningen met Hamburg verejjknd,ald.- Ferdrag van Groningen met#:

Ommelanden , ald.- E :z?carglh tige daad der noonoa's doet den Jvrg:rirg'
.'g ïzzFriesland
op wz
-:?
z
iltl ontbranden , bl.207. - R ttetige toestand /?:J..
vc/z:zz den Dollart en de Eems,
bl.208.- Groningen legt@een #f
0'â ,om de
'
?
pprelz
-efz'xz:z:-ran den Dollartte J';t/,ï/:l ,ald.
*''
M i&noegen over eene idpclzz?g de& Accd.
v g.n Groningen
t
.z, altl.- #ï7.wordt tot de ïzlfrdà-

kzng daarvangenoodzaakt,bl.209.- Fzl
ulps van Bourgondië tracàtde lF:z'r-zc?
,
zlrdrJ'c/t:
/zg:n, ald.- Eelllge yezz?cyiz'y#ezlnaar hem geFriezen te Jdl
zl:.jxezèhem Tz/â-Ileer te Alzîf

zonden .keeren onverrçgter zake fdrz/g, ald.- D l'
t geeft ccz?îeï#ïp,
jx tot een zlzr:àz?m
verbond rzzz'.
vc/è:zlGroningen en de Ommelanden, ald. - Frees door de z/drz/â'fïzw dzz van
Kertog rlluzlys '
iytFricsland te oc:.jygehragt, b1.210. - D e W est-Frzezen traehten m et

Groningen en Oost-Friesland een rerhond tegen âdpzcczltegaan,altl.- Op '
ztl:zk:rizly
va'
n deze,elul'ten z'
#
@' een opddrlïz?g verhond tegen vreemdeJr:riddrz'c/èz-e?g ,ald.- De
Groltzngel-& verklaren zi'
c/t tegen de rcr/z:#'
lpg vallnzkvfllvan Bourgondië,ald.- Na
Xf
J'x: erkennzng door het Sticht, volgen zf
J'ecltter W f voorheeld ,ald.-- Ondereeltelden
.

'
j
.:r#z-cpezldoor Groningen geœloten . bl.211.- M ienoegen dev é'il#:'
zl over een âczlflele-

5
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t:1*drcg m et Oost-Friesland , altl.- Z/
M
J dlrzngen &zèraad #ïfferdrzlf:lk :zl,ald.-

aatregel ter i:ulcrïzlg va'
n rz:â'l en '
p6ïJv:
g/à:ï# g'
n Groningen genom en , bl.212.- D e
oude veeten lterleven v'
zlFriesland ,ald. - Keizer yanyllà>rlklx llI ezeeht de 'c/ttzflïxg aa%

hetA ù'i van de Frzezen, welke Fzz'drr/: op zekere voorwaarden zl,
zr:, ongenegen Z'
JW ,
ald.- Op ltet ozlfrtzvw :wz der g:ztl:zle
vclf: keizerlvke p?rz:z
dldzl trordt zr opgebragt,

b1.213.- Kan devreesvoor een Jzzïl:x/czlt/z'
c/d:zlaan'
oalhevri
jd,ltervattevtdeF.
#'ï:z:?1
met/à:?
7z#/à:z'
# hunneï'
zlzf
l:zlWgegeaehillen, ald.- Krg
jk f'àzeâac/l:zzdenoxzA's en uARlxxx&'s,altl. - Ferhond rtzzz eenige getveeten 6zzGroningen , bl.211.- F oortduug'
van #:ê'
zhurgerkrl
1
jk ,altl.- Onderling z
/
7:9*1
*ond van W estergo fpf handltaving dev
vuet,ald.- Gelvk rerdl-ag roor d'
tz*c aare
* n lyâ'z'cjten gos(qygg gy yyqy(j;yggy ajtjs .
DeDoxxz
k's zetten /l??z?z?:getoeldenarq
j'en rppr/', bl.211.- l1tGroningen en deOmmelanden wordtde'
z-à/é'lgeltandhaafd,bl.216.- Kerhond rczlGroningen nletrlunlctlvau
Embden,ald.- EGtlo van svesterwolde.#ppr rlanlclxrerongeli
@jkt,Ituldg'
gtdenWïwzcipp
r
a
n
Xu
ns
l
e
r
,
a
l
d
.
Afa
t
an
d
r
'
c
z
l
Bi
s
s
c
ho
p
I
)
Avl
o
v
a
n
Bo
u
r
g
o
n
d
i
ë
r
a
n
,
/z:;geregt rap.
Selwertl aan Groningen , bl.217. - De O#.
v/drîftzzdd'
r,
# rerhl'nden zïc// m et Groningen ,
doelt de z'vz.,.aldaar hzet.door p?pltler/t;, atrekt zz'c/zng-ettot het ort??'Q : van Oostergo
@

,

en W estergo uit,ald.- Burgeroorlog aldaa'
r, vooral door de noxla's gaandeg:/zp?fden , bl. 218.- E inde daarran ,b1. 219.- Trearige toeetand d
lttx Friesland , ald.-P ogingen van Pater snrGxz:x fot lterstel van den vrede, bl.220.- Zl
rare #!J
*'khreuk

op zr/nt&rlcre'rkize,
g::.l&z, bl.221.- DouwlrslaAnnzkAx,
ktracltteen erfelLjken zïze/

en magt ïzzFrieslanclvan den K eizer te '
rcrzt
lt
?rr:x , zrelke pzczzz een fïz:f en z'c-gzzgesï:t/
over de Zevenwolden verleent, ald.- N ieuwe iàzry:ràrï
-j
.
g in W estergo, bl.222.-

In Oostergo doet defelle llzlcd#rt<l tot een verbond metGroningen nelgen, hetmelk

door deze atad .gczt?cïgcrd , doclt op herhaald dringend aanzoek toegettaan Ivordt, b1.
223. - D g't roorheeld door eenzge andere Deelen gevolgd , b1.221. - De E delen verzetten er zïc/z tegen, doelt morden door de Gronzngers âetfztlpzwt'zl, ald.- D e wt
zf
.j
re:n,
r
op Groningen hrengt x?z eene r:rzt?dzlïelg
t
uee
ehe
n
de
Sc/
z
ï
:
rï
z
z
g6
r.
v
van
Oos
t
e
r
go
.
W estergo te '
/
md:.g,ald.- Euveldaad '
rczèAGGE Doxlz
k heetraft,bl.225.- Bandeloos-

/t:ï# der geestelt'
jà:vl,altl.- KARIL de Stoute, than& Gl-aaf van Holland, noodigtde
Friezen,gemagtzgden tot Item tezenden ,om zf
4'
zlgezag teerkennen,bl.226.- De
Friezen Jpr/cp:x zz-c/zop /??4zlzl:roorregten en vrbiheC'# doorden Keizer veî.leend,maar
de
ze nertogen
z'z
rzlAzzht
'
/XkKR>:Llreznig gehoor, ald.- Op geli
jken cdâ-c/z wenden #.
a
Gronzngere .
zz'c# tot den Wïwz-c/top van Utrecht,diezïc; hltnnezaak aantrekt,b1.227.D eFriezen henoemen op een landdag '
rfcr en 'lzlzr
xrQ'gemaytigden,ald. - De Hertog
van Bourgondië verlangt,dat z?
)'afgevaardlkden tot /z:zzzzendett,6ntfr:zk/metdekrtzPenen,bl.228.-- E eneiljdcn/t-/zzzz';-vlan zc.x#,
:zh:zil.lfk?,aanzzenliiken teStavoren r'
igtzrdïz?v-y
'

-

?.
4ïl,altl.- KARXL htilftop zï
gzl:eleeten
:,z,doolt,,,:,zneö-luit,zo/tdaartegeh
.g
teverzetten,ald.- Vriesland e'tGroningen atellen zïc/tg'
n J'rcclvantegenweer, t/pc/zde

c,
/ycrrtcrtpy,den en olay'o van Dokkum zlreren #ezlHertog A?zJ#:, bl.229.- De '
llz/:cw
noor x,
&ayrL neemtï,
?'
z Friesland af ,en dei'
Jvzz?cn/tznt&c/ltlgesehillen herleven ,b1.230.DeGtlft/crwc/z:x zoeken httlp 1fjdeFrzezen rtgezlIlertog RARXL,doelt'
dlFntpzzdezen,op
.

het rptlo-sctyld ran,Groningen. daartoe pxgt
?zlc.gczè, bl. 231. - Groningen verbindt zïc/z
m et Oost-Friesland ,al(l. - D e Friezen ,Gr/zlingere ::z Om m elandere zoeken /z?#cz'J'/:?
zn g,-

nz /?t
J den A'cz-zer.ald.- Dlens '
rcz-àftzrïzl,
jx hunner onderltoorighel'd cczl Itetz'ï
#jà
nerùdelt/l:z oogmerk '
rcvzGroningen,om deOmmelantlen methunneJ'ft'd ter:z-ccnïvca,
ald.- Hevl
-gez/zr:etfrcgri'
n Frieslantl;îraar zzle'
zzzlqeh,zelt
:en r:gf veraeltajt,1)1.232.-D e A:yzpr e'
iacht rlx de Frzezen hulphenden , b1. 233. - Ilunne '
rdrt/pze
vc/lzz/c/fgxv-zw dzz
nzet ctdzlgcz?tlpzpzz, ald.- De G'
r/xïzwdz
r.
vz!
'/zzgereeder metâ?
z'
zlzl: hltlp , b1.231.,

Ondereeheiden if
l'c:zl/c/zn.
j
'zczl ter â'
czlf//ltzdlïl?g der p?ïvkz?pn/tdzlt&ci: rttt't, ald. - E en
nerhond rz/z't
vcâ-zGroningen en Oostergo en Avestergo gesloten , ald. - Ilet J'fr:kldx der

é
'fcd Groning
en,ozm
hethoofd van 6dzzF'
rieeeltipzltfgézlt?tliâ'c/dt?ptev/l/rdt?zz,ald.
- Ilerefp! van '
tcclwcc'
-z m et de ruet ïzlFriesland, b1. 235.- Janzien kIJZI de .
v/c# Groningen , welke svesterwolde aan zïc/zweet te trekken altl. E Trz'l: reytnmt
lergaderg-ng
van /ze/'F rieseh,
e bondgenootechap te Gronitagen , 1)1. 236. -. E eltgezant #c.
# Keizevö.
éxf:r zake het .g:?z,t'
kom t v-zz Friesland, ppz de ö.eâcffïz/.g fe innen . dpc/z m oet tyz?tle?-rv'
é./
J.fad Groningen tracht door JI
J
7'z1: httlp het /p:?rïzkd over y:/lE'c/
'
rerlaten , ald. --+

I
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Friejland van den Kelzer te vert
d
rerven ,bl.237. - Brzef '
van Groningen aan d:zzKeizer
aarover, ald. - Bewaarde voorregthrlef de& A'cïz:r' aal'
t de Friezen, b1.238.-

Ti
Kr
j'
g z/z.
vyc/z:zzdezoxo-&xA'sen szAAnpaxA's? b1.239.- Ehldedtzcrrczl,bl.211.erugkomst rcn '&ff:fzcrœ gezanten in Gronlngen ,m et aanstetlzng rlzz den raad dier
z
'fc: ale PoteataatoverFriesland,ald.- Z'
J keeren metdezearann
tqlling onrerrigter
zake terug , bl. 212.- Onlu&ten fzè Oostergo, ald. - D rzst '
tzx Leeuwarden met de

om
iggendewfdA x en ,grï:/:z
Leeluwa
lz
)'
:zl,altl.- Geweldenarç
@jendaarug'tvoortgerloeid,bl213.rden ,door de Sc/zzrdrzzléYr' onder cczlrt?pripy ran w-IJBX zanlclzs verrast, jaagt
d

NerJ
zlWn#d?zter stad à/ï;,ald.- Ferzoenzng der J'zc# met/ztzr:rl
janden,bl.211.-

ieuu)e pwtlzfdf:zl en daden van pclzleftf, bl.215
.. - Kerbond daartegen rf
zzleenlge .
:1:-

den , ald.- Hare strenge Aczl#icpz7elg der z'vl'f', b1.216.- E en rerst?tfvan '
z:ïfroer
?7czl levensmzddelen vk'; Friesland gegeren en kort daarna weder ingetrokken , ald.'
Ilet a
pcrioz/d van Groningen m et de Ommelanden hernzeulrd, ald. - K oordeelen rp/r

dzt g:Ydt
v, daaruitonteproten, ald.- Ruet en orde ïx Braband gehaltdlkaafd, b1.
217.- D e é'fcd 'sIlertogenbosch zn opatand fcg:zz Ilertp.g yallulps,doeltzzz:l de '
l/
lcwex.
v
tot tlzldt
?rtt,drpz
lzlg gebragt, ald.- Braband door Aon.gdrz'zl/t?# en pestgeteieterd ,ald.D ood ptzzlICNIIEIZBXRT van Nassau , Ileer rczz Bretla , b1.218. - K orige sczïfrcr.
vdier
/t:crlfy'iAcfd , altl.- Zmare beden , welke Brabantl aan H ertog Fxlall:s m oet ophrengen ,

bl.:ï9.- DeStaten '
rtzwzBraband koopen een onderzoek Az'regt&bedeelzng af,ald.-

'sHertogenbosch deor ârc,
zltf geteisterd ,altl.- KAREL de Stoute al& Sdr/tw gehuldzgd ,

ald.- SJ
J'hedmzngtecnk :,oproerzge idltldgiz?.
g:zz,en tMc/tfïyldef'
?z//rdzlfdcre
v,b1.250.nij regett hetïzlttlcntfzk heatuur en eïec/zr telkens AZT:I:Z/J:beden, ald.- bl't verwekt
ifgfzl
j'n dood ::xïg: onlueten, bl.251.- XARIA van Bourgondiëal&fprr/gïzlgehuld/gy,ald.- De voorregten dp/r haar rdrf:d,
zld,doch later doorharenzoon '
tl:rz?ïdzz'
gd,
.
ald.- Nadeelen dit geme&t:zzbç
jzonder 'sHertogenbosch door den Geldersehen àrf
g'
g
çoegehraqt
ld.- FI
I1:Ss'an Oostenri
j
anvaardtJ
'1
en dood zt'/'nerzzl/:Ar, onder
*'# ,a
.L
>'k a
*j d
voogJfyzac/zcj van J'
JX vader M&xlxlLlAAx, de rtg:rdpy, b1.252.- be F/tzvzlzr
zwéz:
..

.

-

z
tl:z-z:ffen zzc/z tegen MAxlMxlalzkAx , die ïzlHolland en Zeeland gehttldzgd '
t/lgrd;, ald. Hoorn door de V/:kâ'c/zd?z verraet, ald.- D eStadhouder xaz
kLazxg herovertdezez'/J# m et

torm :?1laat haar uitplanderen ,bl.253.- Oneenzgheden teHaarlem met ltet ir'
J#w-

polk ,b1.251. - Gelteel I'
Iolland tltans Ak/p:l
p-ccuztlzac/z, ald.

-

E inde '
tlczz den oorlog

netUtrecht,ald.- Fredemet Frankri
jk-en Utrecht,ald.- D ood '
tltzzzKoning 1.0nE-

w xzlt X.
I, bl.255. - D e F llzztïngdzz morden door eeztïy: E delen ïzz naam van d:rz
J.ongen yaxfxlps hentuurd ,.ald. - XAXIMILIAAX hrengt hen door de vcfzp:p.
v tot onderwer-

Pfxy en tfvlfzwfhen ,zç
.)n zoon cczèhem tff;te leoeren ,al(I.- #ï
J.lrordttotA/pznz'
c/z
Kongng wdr/toz:zl, b1.256.- Gemlktige'
r:rtzzzt/:rïzlg6a g.
n ltetzeetrezen door hem gemaakt, ald.- De oorlog metFrankri
jlt ontrlamt op zlïclgzc, a1(l. - Nederlaag der
F :o rflwo r,
v, ald.- Gent en Brugge kom en in opetand , bl.257.- De laatetgenoezzpy: etad neemt Mz
kxlxllulz
kAx geoangen . koien.v zl:r//z.t
vzrelg , na nete pogl
.ngen ,

:L
-een verdrag bemerktztl/rA ,maarhi
j M&xrxlluyAAx van â,
yr hemlnd over Ylaanderen
*I
zfcl, ald.- Kegzer FREIAERIK zendt eene krz
lgsm agt ter r:rloewïzl.g zl
J
/
.
jns Jppzl.
ven
helegert Gent, bl.258.- FlLlps van Kleef, Mz
kxlAxlyuxzkaxs gi
l
.zelaar, etelt zïc; aan het
Aop/'
: der Gentenaar& ezldulzngthem tot den ajtogt,ald.- Hiervoor v'
zlden rïjitvicn
#edaan , hrengt Af
J' gelteel Braband tegen MAxIxII,rAAx zn betregLng , ald.- D e Hoek*'

*

*

.

-

eclten ïx Holland verzamelen zcc/t te Sluis onder vltAxs van Brederotle.ald. -

bezekaapt

t
'
ltzzzdaar ?zïr,en neemtRotterdam Jï
J'nerraasing ïwl,bl.259z.
- Z'
j rdr/zlfr/zœfezl.
9elteel Utrecht en Holland , bl.260.- Pogzngen totozl#cr/ètznt/tylz'
?

g m etvlt-ixsvan Brederode
.
m igtakken , ald.- E r Y/rdf heirvaart tegen hem /?:xc/zrck):z?, en Rottertlam te land

ezz te '
l
mlfdr helegerd, ald. - Dappere '
ll:rt/c#zkv
rz?y dier w/tltf, b1.261.- M .
i&lukte
tzlw.
vltzg:zlvan BREDEROI)? op Schiedam en Gouda,ald.- Hg
j'maaktdeMaasvoorzïe/z
,
llrz
r n vermeeetert Overschl
e, bl.262.- Roojtogten der Jpd/cq
vc/z:x uzt Rotterdam ,
-j e
w oerden en Xontfoort, ald.- Geertruidenberg door hen rcrrcœr, docltmeder rerlaten ,
b1.:63.- E en tweede aanalag op Schiedam m ielukt, ald.- E en aanval rcp,EGxoxtl
te ,
tolfer door deRotterdam mere co/.
gc.
vllg:x, ald.- bezel?
i
jd:vzop deLck eenez'
lt
llr:
nederlaag , b1.261. - Zï
J'heproeven Gouda en Leiden te verraasen , al(1. - Rotterdam

naaum ingenloten, li
jdtw.ï
J'
w6zl: gehrek, bl'
.265.- XAXIMILIAAXS hevelhehher zleo f,

H O

D.

op J'/:rà aandrg'ngen der J7/prfer', tot onderhandelzng , ald.- Ireurgge pezloly:s van

AlaxlxlLlAAxs afzettzng der munt, bl.266.- Rotterdam geeftzv-cA h!j
*verdrag over
en BR:;I)ERoI)x vertrekt naar Sluis, bl. 267. - Foortd'
urende etrooperA
v'en der # /e#selten ,bl.268.- FnAxsvan Brcderode traeht Goestehemagtzgen , doelt e/r#rafge.

slagen , ald. - VAx xsxoxn valt A:zzz m et eenevloot aan , verslaat de S /ciz'cA:s evt

ne
emtBlllnsl4ooyzgntlczlg:n,bl.26r9.
- BnEnElzonEoverlçjdtaanIï
J'Al:trondenteDordrecht,
bl.270.- Uitgeputte toeatand '
czlHolland,ald.- bpatand der Kennemere ewzW eetFrzezen ,door het streng v'
zlr/r#drezz der oorlogelasten te '
?
z?t?:.ggehragt,ald.- Esxoxo

traeht de ontevredenen tot hedaren te hrengen, en noodIkt hen op eenedagvaart te
'sGravenhage, ald. - Op deze worden eehter hunneophrengaten Az':;verlzgt, b1.271.-

JAx van Naaldwi
J'lt, than& het hoofd der lloekeehen, stroopt lcwg' Kenn
'emerland e'
n
veetzgtzic/zop Texel,bl.271.- #ïjrooftop deZuiderzee,doeltmoet:v-zl&J'
()'k rermomd naar Sluis vlugten, ald.- beK ez'r-Frïez:zz en f:zlzldzzpdz'.
v komen te Hoorn
hç
jeen en J:t
vîzzzr/:zl,geenmaandgeldzzlddropteirdzlgdn,ald.- Ooröprong vanAzznaam
kaas- tn broodvolk, ald.- Z'
j J:tfrï
i
g'rezzvele il:v'zdzlevp/rfy/z:Azz,bl.212.- Dringen
m et geweld Haarlena hinnen , ezz hrengen den Schout'
Yrdedzztzr#ïv om het leven ,ald. Zi
j beatormen Leiden,doch o/rdenajgeslagen:zluzteengqjaagd,bl.273.- ErvrorAzl
krjj'
gz's:zpAx tegen /tdwzafgezonden, dg'e hen ïx loebandzghet'd wcr/lydzè,ald.- Na
oxo rzac/z:ïA zze gevechten ,worden de tl
'z'fcpA lïpgezlver&lagen , ald.- Ilertog Ayasnxcu'
r
ran Salksen komt te Haarlem , dat zfc/z aan /t6:4 onderwerpt,b1.21é.- D e opgeetane
ycztl:â'zdx verzoenen zïc/zm et hem op harde '
tl/prvlccrdezl, ald.- D eze v/rd:zzop zeel.

o
ngeli
jke'
I/Jï
JYJgeèDeltt,bl.275.- Tret
Irzgegevolgen vazn
dezen opstand,b1.276.Ilertog ALBRECIIT vernlelt Zierikzee, hetwelk voor het Jdéxl
zlylz'gdzl derff/:à-zac/l,
dzlhoetekt
moet,ald.- #z
J helegert en '
ttlïelzdaarna.Sluis,ald.- D e voornaametee/:àq
vcâ:x nemen de :/
JJ': naar Frankri
jk,altl.- E inde f
ltzzlden Fzyz
tlïgdzzt'
wist fz/l'4'
c/l:zzIloekeclten,
dwzKabel
jaauwsehen,ald.- Redenen waarom deAederftzz/A r.
vzgkltz'z6:o meer ondek.
het gezag hunner F oreten J?z/z/c:n, 277.- D e oorlog pzd; Frankri
jk ontrlamt op
.

zlïdv?m , altl.- XAXIMIIZIAAN verovert Utrecht, altl. - K rede te Senlis ge&loten ,ald. XAxlxxl,lAaAx volgt zù
zz vader c& Keizer oep
zl ontslaat zz'
cA van het Jd?mïeàd over de
e-#''
- e
N ederlanden , al(l. - Fllulps '
in Zeeland gehuldzgd , ald.- E ene elv.
:zzzt): keur voor #v./
z

.

geuleethezvoren en /?:z:#:J#,ald.- HetGrootPrivilegie daarhçi '
r:rzlïefïgd,bl.278.-

Reden van de /?dztlïffïvzzw der Staten van Holland hvidrz'
wz, alfl.- Een wlzrd?zvJverhond
zzpez Engeland etrekt tot '
r:rzzl:drddrïz?y der melvaart, ald.- Inhoud rcx het Groot
Tftzx#:fwr:rtfrcy ,bl. 279.- H umelj)
''k van ffdrft?: >>ll-lps m tt JOHANNA van Arragon , en,

stzzlvltaar hroeder metMARGARETIIA van Oostenri
jlt,ald.- Flups wordtïzlHolland zeGelre uleigerthem c& Heer te erkennen,dewù'lXAREIZvanEgmond
aldaar den zetel beklommen Iteelt,ald.- Fzlullàs reiet naarSpanje,en z'feltrxgxl-slnr
l'
A?
,
zJ#ï.g#,b1.280.-

van Nassau fot k$'lc#/?/,z#:r aan , bI. 281.- Onrerwachts trekt âf
g' van, daar naar
de Nederlanden terug , en zoHAx>'A vervalt ïzzdl'epe zl
zlccrpz/dt/ïg/ldzW , ald.- Fzrazps

aluzt een verhond metLollzwxlx XlIvan Frankri
jk, bl.281.- Te Xechelen heretelt
het Iloog Gere
I
t
i
j
gt
s
ho
f
de
r
Ne
d
e
r
l
a
n
d
e
n
,
e
n
.
vl?zz'z een rdrl/zld met XARSIZ van
E=
''
mond ,ald.- Na wllu
lulslvan Croi totStadhouder teFtdlldzlaangesteld ,hegeeftâïj
*
zvc/t metzùz
'l:gemalin en eene talrv''kevlootxccr spanje,bl.283.- D oor zloryzz(n
Engelandgeslagen,zpprt/fhl
j'aldaardoorden ff/pïz?g lang opgehouden,melkercAhem
a?lï##c/:rz4
Jf
fondereeheidengàzzlq
vrïér:voorwaarden 0::/tel:dY
zwgep,ald.- Hç
.1*landtv'x
-j
spanje,vaar /?t)*al& A-/zlz'zlg van Kastilië erkend '
ttlor#f,bl.281.- Na #z.ï: maanden
ereqeerd te â:llt'
x eterft âz
n?', en zï?'eleehoonrader rxnnzxAxo rolzt hem c& rezentïzz
ltet pp:ztpïzdtf van Spanje op ,altl.- 2ï
J% karakter,ald.- De voogdç
chap over zï
gw,
-le
zoon xanzruvordt
a
an
xAxI
x:
I
I
AAx
o
p
ge
d
r
a
ge
n
,
a
l
d
.
XARG
AR
X
TI
I
A
v
a
n
Oo
s
t
e
nr
i
j
l
t
t
ot
Landroogdes cuzl.gewze/tf, en te Dordrechtplegtzg erkend, 1)1.286.- X-AxlAzlyuaax hezleqvzvkr de verkregen voorregten #:.
'
v rolks,altl.- E enzge éy:ztl:zlwc/zf:veranderingen
zrorffdzl t
kleehte gedeelt:/'
J/
.
-toegeataan,ald.- XARGARETHA traelttzïc/ztegenden#.er.j
tog '
/
ltzx Gelre te sterken ,door eew '
r:râ/zld m et Engeland, b1.287.- be vrede te Kameri
jk epoedgk door den Ilertog van Gelre verhroken,ald.- XAXIMILI-&AN komtzelf vzt
de Nederlanden , ald.- Op het:?z'ez volkom en tpce
vfcczlzv-'
ner .j,:/#:/ï
./
i:eiechen , rev-

trekt âl'
7'verbolpen '
tctloz-naar Duitscllland, b1.288.- Krl
jk der #@//czl#:+rz'metde
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Ilanze&teden,ald.- Denadeelen ltlerdoorveroorzaakt,doenrvrvk naarvredemetGelre
menaehen ,ald.- Frttehteloozeonderhandelingen #ct
vttldg:,bl.289.- D eKezzerverlangt
f/pzloorlog '
zzz:l kracht door tezetten , ald.- KAREL van GelrevaltïzzHolland, b1.290.-

HSXDRIK van Brunswi
jk tegeltpt6v:door den Keizer afgezonden,ald.- Geldgehrek cfzzz
îreer&zi
*jde leidt tot een rïdrsjcrzk beetand, ald.- XAXIMILIAAN gaateen geheim verbond zzl:z Engeland tegen Frankri
jk aan, ald.- M hnoegen wavz den Franeelten F/rz'
z
hl
-erover , bl. 291.- XAXIMILIAAN dringt den K oning van Engeland tot een ïzztlt'f iI%
Frankri
jlt,en dïczlrzelf ïz,diens leger,ald.- Ondankswlïtlz/o:rerdragen metEngeland,
gelukt Adf den Frannclten Koning , MAxlxxfulaax de zï
J'd: der Engelsehen te doen rerlaten, bl.292.- M ienoegd hierorer,wfz:zrr Hsxnalltvan Engeland rrede zn:fFrankri
jken geeftden Kont'
nKz..' zf
nt
?zueter ten /IIZZ/I:Jf
J'
:,ald.- KAREL vanOostenri
jl
kaanvaardt
*j
.
fltans het heml
nd en mordt alom geltuldigd, bl.293.- Friesland door den Kertog '
pcz.

Saltsen aan hem afgeetaan, ald.- #f
J aluit eene '
t/lcpené'
c/tort
vïzlg metXAREL van
Gelre, altl.- VAx soxoxo, KARELS Stadltouder, hegeejt zic/tnaa'
r Friexlantl,om er

den eed van hulde voor zt
jo meester teontrczw:wz, ald.- KAREIUneerat'
l
mdrèzccz?è
deel aan h'
et iculïntf, ald.- Zl
jnevïfl:/rc?z0-ïv:handelingen,bl.291.- DeLandroogdee MARGARXI'IIA beklaagtzïc/zover dezzzïz?cc/zfïxg maarmede men haar J(/d,
ç:zll,
ald.- KARXL eluit een zlïe?zvl rerhond met Franlkrijk, en een nader verdrag metdt'
t;
vI
-)'k , bl.295.z

D it o/rtfz geoolgd door een ander, maarzn ltet beoorlogen der

Z'
zzr/cex hepaald opr#r,ald.- Het handelsverdrag zn:zEngeland en een he@tand met
Gelre hernz-e?zzr#, b1.296. - KARZL vertrekt naar Spanje, en de r:t/6zddz: waarom

W r zoo lang vertraagd '
lpc', ald.- #fj laat hetp
?eltlzrzld aan een raad Jtlcr, doelt
geeft later aan MARGARETHA meer magt,1)1.297.--.Dit laatete v-#fezl?zlfïger, om
de ze:r//pdrï
g'
ea der Gcldersch.
en , ald.- E en healag op de Nederlandsche J'c/ldpdzz
4,
n Dene
ma
r
ke
n
e
l
l
o
e
di
g
'
t
f
l
c
t
f
6
r
opgevhe
ven,en nermoedeli
jke oorzaak depze
r gzzzlz'fI'
ge
r ran zaken, altl. - Het Jc.
fczltf m et Gelre verlengd ,doeh i-ulcfï
'à onderltouArcnf/ïw?
c
den, bl.298.- Dood '
pqzz Keizer xaxlxlLxaAx, ald.- Zjne
' eigenaclt,
appen ald.Z'
ijnercrtfz
':zlz'fezljegens Hollandin hetpcrzlïefïgt?x der iz/p-éxerllt
lïz'f:x,b1.299.- Z'
JW
.

kleinzoon xzkastz volgt Acz?z op tzfy Keizer '
t?tz.
?, Duitschland, ald. - Uithreg-ding

4er zzlcgl aan deLandvoogdee verleend ,1)1.300. - K erkorting '
pczlde m agt #cr 110t:zt, ald.- E enem eer evenredige nerdeelzng J:r helaetl-ngen ïvkéxdrpt?z-d, ald.- K oortgang der leer van IZrTI.
ISR , bl.301. - '.
vKezzere J:relq
vc/trï-/'
zdaartegen elï:z etreng

ten z/zr/r/dr gehragt, ald.- E :rz'zeelagtofer der gpt/z't/ïdzlz'lrdrr//éxïpv:zl,bl 302.FltAxs I van Frankri
jk hrengt Zï
-jzl: etrb
ldmagt ïzè de Nederlanden, doch de harlng'
l
yzrt
vwc/tdrï
j
me
de
r
zù'
d
e
ï
w
v
r
i
j
v
e
r
kl
aar
d
,ald.- Retgcîl
zk i&Faaxs lnietgzzzlwfzk,
die daarop zï
J'z?: magt ezctzr ltalië mendt, al(1.- .Keizer XARZL begeeft zz'c/znaar
Spanje, docltbezoektvooraf Engeland,altl.- #ï
J slug-teen verhond metden Spzlfzlg
en verlooft zi'
c/z met #ï:,lé' docltter, 1)1.303.- Hetgelt4,k :-â*den Nederlanders ezz
E
ngelschen niet gz/zlezzk tegen de Franselten, doclï Friesland geraaht geheel ïzè
'
.#Ke
lzers zacgz, ald.- Koortdttur rczlden G:l#drz-c/iezlkrùk , ald.- Kerhod pczz
verkeer der kloosterlzngen m etFrankri
jlt,ald.- E en ttltv/ewz'fï/z-/fzzld metFrankrijk en
Gelregesloten,ald.- Asieuu:eheden tot voortzetting#t'
J.oorlogs,
j':;?
'
z!â'c/lrentp/ cz'bt'czl,
111.301.- Koning CIIRISTIAAN 11 uit Denemarken verjaagd vlugt herwaart&,ald.Gevreesde onla&ten m et de Ooz'fz:éz'f:tf:vz door een bestand verltoed,ald. - f rede ft/'welten y'n&xs I en den Kel'zer gealoten, doclt door den :t?rz'f:'ktrali
jkgehouden,b1,
305.- Kerhond van Engeland en Frankri
jk tegen KeLzer x.
&Rllz, ald.- D eGelderwc/tczlgeducltt voor Holland door Ft:r hezetten '
thtzwl Utrecht, ald. - De # /lJcAl#z-cJ: &teden vczr
yer:zl fot dekking der grenzen m ede te kpdrâezl, bl. 306.- D e Wz
b.
vc/t/zy van

UtreclltzoekthulpJZ
J deLandroogdes,en draagthetIrereldlfikgebl
-ed den Eeizer op,
ald.- Eeneizlïf:zwdlt:/z,:hededoor Hollantleehoorvoetendïzlve?mLlllkd,altl.- K'
jand
:
/
z
l
i/
z
:
#d
n
va
n
Fr
a
n
k
r
i
j
k
e
n
En
g
e
l
a
n
d
,
b
l
.
3
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d
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v
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e
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e
he
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Holland hevordert het toestaan eener zlï:l
gv,: geldleening , ald. - Holland vereterkt
zf
g'
zlc grapenin,
g .altl. -- Spantêg-ng fvœzc/z:zlde Stat:el en 'z'Keg'zer& Stadhouder v-zlH0l-

land, ald.- E en ::.
vfczl# m et Frankrijk en Engeland gesloten ,308.- Overijsselveronerd en Utrecht zngenomen. ald.- het wereldlqk
* g::ït'# o'
ver Utrechtopenljj'k cca
denf'
Qïze'
rafgek
çtaan,ald.- FredemetGelrege&loten,ald.- KetplanranIlertog 1'
ILIl::

H O tl 9.

XlI1*

van Bourgondië nopen' het Slïc/t/, thana verwezenlç
@
ilkt
, b1.309.-- Xmersfoortveroverd.
ald.- De Utrecht&ehen otl:r de ondergane pz//tuz'
dd/ïpp:zlverhltterd, verdri
jven de
Hollandeche idz:ffïwy , ald.- Abcoutle en Vreeland weder ïzl'wBisnehopa Jtzzd#dl ge-

'fcl#, ald.- VAx xsxoxn tracltt vergeefe Utrecl
atfeverraa&en, bl.310.- IIi
.)''JMC;
de wftztfi'n #cc/z laat zlkh afkoopen,aI(I.- Onlaaten v-zlhet Stf'
c/lfdoor deheet-en vax
w lscll m et :'
?'zlwf gedempt,ald. - D ood van sz'
.
vl'c/z/w DAVIII van Bourgondië, altl.-

Zï
J:zkarakter,bl.:11.- Gevolgen zï
.jzz:rregering voor hetXff'
câl,ald. FREIISRIK
xan Baden door ddzl inrloed de& K eizera tot zt7'zlopeolger .g:à/zczl, b1.312.- Z'
jne
plegtige ïzzlr:tf: en Aàzl#z'
y'
Jzlg , ald. - Ili)'heoordertde '
rdïfk/t:zrd in het é'
lzrcâf.b1.
,

.

303. - Oorlog m et Kleef, ald. - N a eenige '
p/
g'tzzt#:îï
p'/t/tedczz mordt de vrede yt
/t
vlpiezz
al-d.- Het elot te Oh
en.
oaarop
alLlps van Oostenri
k en deKertoKq van Gelre.
z#:aanu'
* I
K >
ui
wsci
epraak zzzcies , zn handen #:.
v B z'
t
vec/t/pegesteld tot Atz de heeleclttz'zlg ,ald.. D e# ï4'ecltop laat lbet zs'
tl# ontnemen totgrootm z'œz?t/:y:zlvan Hertog KARI:Lvan Gelre, b1.311.Oneenlgheden de& Sz'
â'l.c/z/p.
v m et Utrecht en Kampen , ald.- Ondel-worpenheid rczz het

Sffc/lfaan den Kezzerdoor een aantalvoorheelden gestaafd.al(l.- Nz'cvztl:moeç
-jeli
jhlteden m et ltleef na vele onderltandelingen vlere#ezl#,b1.315.- De Ilertog van Gelre
tmiatmetden UtrechtschenWvwc/lt?p ,e%tdeze metzt)'neStaten,ald.- IletA 6A r-sfïc/lf
door XAIIEIUvan Oostenri
jkhezetmeteeneàrï
jgz--cgl,bl.316.- Moedlrildezet.vc4.

ten , doclt de klagten Azrcr/àler vinden J?
J
C' de Landroogde& ezèden Kelzer odfzlïg gehoor, ald. - D e Kuinder door den Hertog van Gelre hem agtzgd , doeltweldra llernomen . bl.317.- E ene '
llpz'zt
?:zlzrz?g fl'aaelten den Wz'et
vc/z/p en den Gelder&chen Scr/tw

vruehteloos beproefd,bl.318.- I)e laatetevp:6zn;eenigeafgedanktehenden ïzlz'
jne
dien&t, ald. - D e Katnpere mreken zïc/z streng op eenz'
y: dezer z'lrp/perâ-,al(l.- Du
Kertog van Gelre beproeft vergeefa Deventer te or:rr/zzl,
/adlczl, doeh verovert dczlk e
andereOtlcrfjwq
vefwcâ: ateden,bl. 319.- HetBoven-sticht verhindtzïc/zmet den #z-z'echop en van Egmond tegen Gelre, m aar het Neder-sticht wezgert daartoe l?l#zcnd
ald.- De Or:r!'
#.
v:lJ.
c/t:'l rallen ïzèGelre, ald.- Wederzl
jdaelte rï
.jczl#elt'7'klteden
vlcrcczl een lpe
v/tzz?# een czr
zlt/: maakt,ald.- E'
i
jandelv-'kheden rz/ez'
c/t:x hetNeder-

Stichten FxzoRxs van Egmond door den Keizer g:eflzzrr, bl. 320.- be Etrecht&chen /?:legeren llsselstein , doelt '
zt)o.
)'#:zI genoodzaakt /z:: beleg op te hreken , b1.321.- D e

fpz-l/g van Gelre komt C'zzUtrechten laaterhezetting aehter,b1.322.- F!)
,'andell
jkhe-

d:z? tueachen deze laatete en defN f/tzzl#:r.
vgepleegd ,ald. - N a lcwlgdyrïg: onderltandelingen kom t eene verzoenzng tzf'wc/k:zl Plrecht en de Zczldtlppgd:.
v tot &tand # 323.De z'fcc
/ Utrecht daal'ovel.ztl:ïzlv'
g fevreden , 321.- RolLop van Xunster,elotvoogd van

Ko
everden, heult zn:f devfjanden #:œhlsdoms,321.- Bzs&chop FREIIERIX eluz'zeene
overeenkomet m et hem ,ald.- h%.j ozllrz:z
rznfvolgena deze /l:r &lot,doeltmaakt zfc#
door fï.
vf kort daarna er vlpA r m een.ter van,ald.- K erhond ran Wzrz'z'cA/p >aaxzlxalx m et
#:r Boven- en Neder-sticht, 325. - D e Sïœz-câpp &laat het J:!:g voor Koeverden , het-

melk,na eene dappere '
dldrtfd#zr
yïxg ,verlaten '
ltlprdz,ald.,
- De Graaj vanBentheim tot
eft?frt?% d aangeeteld, 326. - Strooptogten van RoEluop van Xunster, ald. - D e Groedfvlgdr.
v verklaren #:zz Bieeehop #:zl oorlog , en nemen den Ilertog van Gelre tot #:4'
r
aan, altl. - D e fïz'.
vc///' helet dezen zz
'c/z van Drenthe m eeeter te maken , ald.-

Overijssel door rondzwerrettde iczlA wzen rampen érefdïl.f:z-d, b1.327.- Bisschop >aRxUERIIkrerlangt afstand van ItetJt,zt?zr
zitf te doen,ald.- De keuzezf
J'zl.
vopvolgeredoor
pz:zzz aan fftjI'zer M.&XIMILIAAN afgestaan,ald.- Hç
j etaat#ex Bieechoppelùken zetet
eeretaan AVILLZX van Brandenburg,ettdaarna aan :'zlxlps van Bourgondië af,bl.328.biene ajkomaten ft?p:zl,ald.- Hlxnnlx van Nassau wordt afgezonden,om detoeetemming der Staten '
rczlhet Stichtlpf dien afstand te'
tl:rkr:rpezl, welke hzertoe'
zpeok

genegen ZJ
J-O , bl. 329.- Innloed rczz XARIL van Gelre op het Boven-sticht, ald. D e Staten van Utrecht m oeten zïc/z naar 'œKeg-zer& '
lmï/voegen , bl. 330.- FlLllàs van
Bourgondië te Utrechtgehuldigd en d//z-Mkkxlxllulaz:x heveatigd , ald.- Ook het Boven-

Stichtltuldl'
gthem ,ald.- Dood'
ttt'x Bienehop FItI:DERIK van Baden, bl.331.- Zl
jn.
karakter,ald.- Dat van zfjx oprolgel.ï.
vgelteel'
l/:rwc/zzr/l:zld, ald.- bzen. denkvï
J'z: en #::/I:Jï
.j
à:verrigtïzlgt?zl,1:1.332.- E :zlzkdmaatregelen dppr hem al& >:retdli
jk F/rzrgenomen, ald.- Ili
j o:ïgez';metA/zlïzlg XARELeen verhond tewJl4ïfea, ald.- H.
b) wlc@lech'
i
jnbaar op een é'
pe#:zIvoet met den f6lderwe/t6zl Kertog,

?( 11

#cid/l Kampen en Zwol
de oorzaken daarvan , ald.bl. 333.- Twist 'fze.
B heehop kan J/ï#:parti
ald.--- Zwol onderwerpt @c/z GGR deu
j
e
n
Ai
d
;
v
e
r
e
e
nz
ge
n
,
Rertog van Gelre, en ontelaat zïc/z van den eed Jtz/z den Bieecltop , bl.331.- be

Jpz
rf/g van Gelre zendt àrfjger/l:derulaart&,docltdeWzlt
v.
vc/t/w dlrzngtpz:zltotden

tj/kog,, ald.- Strooptogt %n de Veluwe, ald.- Opachuddzng te Deventer, ald.A jhreuk den G:lA rzc/z6zlop deZuiderzee toegebragt,bl.335 - De& .
'zrwl'c/à/p'henden
p
é
l
ï
J
'
à:
x
i
n
Ko
e
v
e
r
d
e
n
,
o
f
ve
rl
o
o
pe
n
,
a
l
d
.
Ko
o
rt
du
re
nde
r
'
t
)
'
a
nd
e
l
l
j
k
l
t
e
den ïxOverijssel,
a1(1. - Zwol door den szr.
çe
vc/z/' helegerd , maar door den Ilertog rtzzèGelre onizet,
-

melke Koeverden en geheel Drenthe tot ondermerpzng #t/
lfzl.gr. bl.336.- Deventer en

Kampen on.dermer.*pe
' n z
ïc/zzn.
ç'ze
' l
**
lb'iy aan â'
dzzl, ald.- Gelre's heerschappl
j drukkend
.

voor Overi
lssel, bl.337. - H et zzlïz'zl/déy6zl hzerdoor tegen de Gelderaehe Fà:prz'
c/àtd/?p'
g
r
ontetaan , doet atdaar ;/r eene rd.gczl/rzzlzJdzlf:lz'zlg neigen , altl. - Zwol.Deventer en
Kampen verbinden zïc/z tot fr/tê- aan, /z6: hi&dom , ald.- Zwoldoor Hertog XAREIU

vrucltteloos helegerd, bl.338.- Dood van Wïz'qvcâ/p :'llzlps van Bourgondië;zç
jttkarakter en verdz'dzlJ'ê:zl,ald.- HetSticht ï.vhl
jnageheelaan O/â'/-z.t)
.'kselten g'nvloed
onderlrorpen , altl. - K erseheidene zzl:t&W zzf
jxdr.
v naar den Jïz'z.câ/pz'z:fcî, kraartoe
I4lixonlx van Beijeren verkozen '
Y/rdl,b1.3i0.- bezeJdzlp:zzzzly mishaagt& zzHertog

.pcx Gelre, d2e het zwaard tegen het Boven-sticht trekt, bl.311. - F a zl:rzc/l:ïA zè
/
onderhandelzngen kom t de vrede tot etand, ald.- F oorwaarden daarvan , ald.- be

etad Utrechtaeraaktïx hewegznz over de aan Gelre op tehrengen J'/z?z,bl.342.- De

Vilden '
tldrltzzlg:x,datdegee&teljkheldvzl:A 4n delaeten deelt, mat:ïzlddlz
.
:
jà verkre#en mordt, ald. - Amersfoort verzetzïc/z hkertegen , b1.313. - Dl.t verwekt zjfdàzzt)e
Itenzge ozlf!/.
vldx in Utrecht, alll.- D es/t
vc/l& f.
v pedmongen de z'c/tcrzvr
z?.g ,aan degeee-

z:/z
lk/
rr ldftfopgelegd,te hekraehtigen,bl.311.- W djelend gedrag van den .
fïz'z'c/l/y ,
ald.- II'
i
JKvertrektnaar Duilschland en geeftdaardoor gelegenhez'# tot ztï:?z-cmoellvtg:x,b1.3i5.- Zl
jneterugkomethersteltder'
lzz'r,ald.- Nieuu:etweespalt en /Aluaten fx hetStichtgedurende het c/zf
gx de& Wzrz'e
vc/z/'',welkediezlzr:f'
uit4/:,1meg itzzz
z.t
zimen Jf
J'zl
jne terugkomst,b1.316.- T'
jdenezj
i
'
jzl:zzektevaltdegemeenteop de
.

Xt
dcyr:lz
g'à/t:ïd en z'ïdt/:rz'c/zlp teUtrecht
l
aan , doch m oet zvldc/z/dx , bl.317.- Strenge
.
m aatregelen t0t i:l
zlcrïzlg der rzê4'; lïtUlrecht genom en, ald.- Ilet '
r///rl.//pâ'fuur alzftztrr door cr/f/crcfïd vervangen , bl.348.- E en ontt
rerp tot tegenom mentelLng
.t
?zk;-

dektczlverijdeld,ald.- Hetplattelandom UtrechtdoorrondzwervendeFcrfjgâ'/cpcc/lfd?z

zeteiaterd, altl. - Oneenzgheid z'
Mœwc/tdx Amersfoort en Utrecht, ald.- beSbz-z'c/lt?p
i
j:proc/f.vrucltteloosdezetehemlddelenadocltmektz'/:c/t/'den argwaan tegen zic/zop ,
bl#f
. :19. 6.genoodzaaktdez'rc# Utrecht te verlaten, zrtttzr
.j 2

men de#àz//avan
xaa
s
s
v
a
n
Ge
l
r
e
wi
t
i
nro
e
pe
n
,
a
l
d
.
be
Slz
'
c
/
t
t
)
p
t
r
e
k
t
me
t
e
e
ne
àrt)ksmagt occr
gtrecht, hetwelk de poorten voor hem z'î?z.
2;, ald.- De m lùnoegden laten Gelderaehehezyffïwy in, waarhk
j hetgrcc?f?oin Jdzt':gïz?g komt, bl.350.- IletNeder-stichtdoor
/y:ï#:etri
jdmagten zwaar g:lez
gf:r#, ald.- be Kertog van Gelre bedwingt een deel
t?ua Overn
pssel.ald.- S'
J wordtïzzUtreclztfotheseltermheer aangenomen,en #d.
vBi.
gwc/ztlpx aiiettz'xg bealoten,b1.351.- De#ïz'.
çc/?t?# legt .
?zz'zmraak de vooreteden v'zzde
l/rdr door eeneàrï
g'
gœfzr
z'ffotaftrekken Je?
mpéz:n,ald.- Eenep/gïz?g toê
fd'dA, docltzt
llovredizzng door den Hertog van Kleefaangemend, !/o;?zvruehteloosaf, b1.352.-Eenesj
'
Oj::wlkovlt
vftuseelten deOdl:rz
l
-#é'd&c/z:zlen G:l#:r,
vc/t:zzeg:ndzgt ïx vel.hzttering,
a
I
d
.
He
r
r
at
l
ï
z
w
'
v
an
de
n
F
C
rC
J
#
,
b
1
.
3
5
3
.
W
e
d
e
r
zi
l
'
dachevk
jandell
jkheden:ald.p epye
vz.c/top mezgert den onderstand , hem door zfjzèhroeder aangehoden,en w:z.
grmeer
om zïc/zïx dearmen der Ot
?z'f:zdrïj/ccr.
vte merpen.,ald.- H'
j .v/?,
i
:ï, met den ffeizer
een r6rdrag ,waarhl
j'/zï
J'hem Fzdf wereldllj'k gdlz':d den/?2.
v#/v?.
vafetaat, b1.351.Eenepoging om Utrechtte r:rrczae
vcx mh.lukt hem , bl.355.- Zi)n Alf
gc/l:ll)'/c: toestand,ald.- #efBoven-stichtmoettoevlugtJ!)'den Keizer zoeken-.ald.- kenei#'
eenkomat te Schoonlloven,de&trege gehouden, loopt'
tlrvc/zf:///.
vof, al(l.- Op ::w/tl
tmeedezamenkometneemtOveri
jsseldenKezzer c& Erfheeraan,bl.356.- DeGelderxchen zetten de '
tl!
)'andell
jkléeden voort,ald.- DeSfz'l.
cât)p hekraelttigtden c.
/k.fand
oan het Boven-sticht,en onderhandeltovet.den c/wrcz?d van.Fz:zgeheele iz-t
vdpz?zmetden
Keizer,ald.- Kriigstoeruetingen van den Kelzer enden Wve
.
vâ'c/t& tegenGelre endew/tzd
-

,

-

.

.

tTtrecht. bl. 357.- M aatregelen dcl'llertoae daartegen ,ald. - Stoute etrooptogt'
i,att

I

H O

D.

VAN RossEM ,bl.358. - 0v
ri
jssel door 5: Ke,lzers Stadhouder ozpd:'?*zt)/rpdz,l,
@e
I
le
rni
e
t
t
î
cde
1)1.359.kri
jgntoeruetgngen fx Holland, ald.- beS'
Jq
vt
vc/tpppelz
l
g
r'i:x vallen v'zède Betuwe, doeh '
?mt?z.#ezz ver&lagen , ald.- Ilet Neder-stichtdoor de oc#drzf
g'dà-olte pcrz
g
r'
g.
v/?:?'
ltpzz geteisterd , ald. - F olharding van Hertog Itzknsyà, bl. 360. -

A1A A RTEN

Derïz-z'c/tt?
ya, door ziin toedoen, teUtrechtverrallen van den zetelrerklaard ,en eezl
ander door de Staten ïzz zi
jne plaats gekozen , hetyeen elder& geen goedkeurg-ng

rïx#z, altl, - Tegenspoed der Stichtenaren , ald. - Gehrek en m z
Yt
vzt/dgex in
Utrecht hg-erdoor veroorzaakt, b1.361.- E enige pkiz'z?/:gwt/:vz apelen #z': etad den Wï.
#n'eltop ïzz Ilanden , ald. - D e Gelderschen Yprtft
?zz na een bloedigen .
Vrrf
-j
d
uz
t
Ut
r
e
c
h
t
gedreren , b1. 363.- Trel
xrig lot der verm eesterde &tad , ald.- K oordeelen op de

Gc/tpz*z'
c/zcx hehaald, bl.363. - De JN'IZ/?ïZ;:JZ'totgoedkettring ran den afstand &y
hiedoms clzz den ffcFzdr overgeltaald, ald. -- D eSïz-â-cât?p verklaart, zç
jn czzziz
seder te Jccf
rgdz?,bl.365.- De Amerafool-dere J:/CJZ'y:ZZ zicltover dezemaatregelen ,

wpctzr het /?:/z/z/d en de zzïflr:ïdïz?g ltunner voorregten vordt âztx toegezegd , a1(I. N ieuu)e '
tlr6dt?.
v/zltfer/ztzxtplïelgc
x m et Gelre,bl.366.- H ertog XAREL mordt v-wzzzz
-#A f.
v
.
een etrooptogt ïzè Gooiland toegestaan , altl.- D e vrede m etGelre en Gorinchem geelo-

ten ,al(l.- Plegtigeafstand van het kzl:re/dfï
g'à:gebied rcwtltet Jfïc/?zaan &zèKeizer

ïzlUtrecht,ald.- Defft?z-zcrwordtook z-vzdeoverlkeJ'
feden #/tlrzv''nplaaterervangergeA?zldz'
n lcô'
:#ïgd,bl.367.- J lgem eener:rgv'
,g: e
///aï.
vbznnen Utrechtafgekondl'
gd,al(I.-

Iletâ'foz Vredenburg aldaar pcwfïc/'r, 1,
1.368.- D ood van Wïdœc/zp, Hzxoltlx , ald.-

Zi
jneA/c#czzzg/tdtpx,ald.- KARSrZ '
b'
an Egmond in handen van AzAxIlzII,IAAx,d2eïx

Gelre al& Landsheer ye/t?
,
:/W gtfvev.ald.- Onlu&ten m et#:x Ilerto.grczlKleef,bl.369.-

Dezehezet een àeelvan Gelre, ald.- Orereenkomat met A:pzge.
b
.loten,ald.- D ood

'
van wzlalu>:x van Egmontl,ald.- Zi
jnegrootehekwaamheden,ald.- Zç
jn zoon J?:Jdgkt AIAXIAIILIAAN, ald.- Gelre geniet than& z.?:.
vzen vrede,ald.- Kanlyzvan Egmond
totrzrtf#cr verheven , voert het O/.vr:xrf
g'âz'c/t: leger tegen de Franselten ccx, bl.370.AZ
J geraakt :x Franeehegevangenscltap,al(l.- DeA'/wzzrz?g helogft,hem z'zzziin erfdeelte a?
,
:f/:zz heretellen ,ald.- Genegenhezd der landzaten tot hem , ald. - K erm aningen '
rcx yzaxzxlLlAt
kx deewege aan de Geîtprt
vc/z:x , ald. - Zï
J''rolharden ïAzhunne

geheehtheid aan xanxlzvan Egmond, velke fzl zv,'
ne erfetaten fdrzwi-dcz-z en at&
lpdrgeltuldigd zt
l/rd/',bl.371 - Ili
J hetoogt:fjden#:izd?.de'
l
zldrzdg/lcï# zi
jnerccpepraken,bl.372.- Begin rczzden oorlog fl:wlOostenri
jk,ald.- W ederzl
jdsehe .
rz
J
7'
andeli
jklteden,bl.373.- AlzkxxMxluaax verlangt den irï
g'
g ter:rzzzf
-y'#:zl, bl.374. i
KARSL helooft hem op eeneJïj::zl/c/zzlt
vr, zf
g'zzregt cczlde Jt
yq
vlïâ'e
vïpg der A't?zzrr/rwrt
vzz
te oz?fprztlcr/?t?x, maar deze 2//:1 uitepl'aak te ztjzzdzl nadeele, ald. - Gelre Ibzerordr verontmaardigd, maaktzïc/z tot èz-tzcâzïg:zl tegenatand gereed,ald. - D e Kezzer
ralt fx Gelre,doclbï.
v gedwongen te oz
r
7'/t:zl,ald. - Zj'
)'n zoon y'llzzlls eluzt een heetand
e

met xiazlo, die eehter den oorlog aanrallend voortzet, 131.375.- Gelderaeheafgevaardigden '
tl:rz-tl/èfyzl4zz op den rï
J'iz'#c,
g te W orms, bl.376.- Ferbond fvt
vzp
c/z6wl
Gelre.Gulik en Kleefgesloten,ald.- W ederzù'
dseâestrooptogten,,ald.- Een '
ztlt
zp:zzgtzlstand voor onhepaalden fï
J'd geeloten , bl. 377. - XAXIMIIZIAAN epoort Z/
J'
X zoon tot

het heroatten '
l
Jtzzz den àrf
gk aan, en t
?/c#rdaartoe dedeelnemzng '
dlczzde Hertogen
'
?lcx Gulik en Klecf,altl.- #ï
J raltmeteen zcfrfjâ he'
irin Gelreen iczzzcyfïpreengge
eterkten , bl.378.- De Geldersehen Adzéx:zltot /p#:z-1m:r':'Ag , ald. - E :zz onderetand
rcx den ffozzïz!g van Frankri
jk lterlevendigt den gezonken moed,bl.379.- Kleefdoor
deG:lA rz-c/zt?
zz ltevlk y:fe/fc,
r#-,ald.- Kertog XAREIZeluzt ez:fdehondgenooten de&
A'eïz:r.
v een verhond, ald.- Ook de Wcrzz'
/z6rrt?g Aaltz
lps gaat daartoe over, b1.380. Onderling verhond rz:z-.
vc/zdp de rïd#dr.
vc/zcr en J'ld#,
?x ran Gelre,ald.- Hertog xanxl.

naar Frankri
jk vertrokken :zlmetdenjongen Graaf van Xeursteruggekeerd,al(1.- De
lterratte ri
iandeln
'kheden m et Kleef door eene vrtzpczltvc/l/rz'
fzlg geëindigd ,al(l.- D e
@'#
u'
Koning van Sclaotland verzekert XAREL van zf7z
.l hî
eu
lst
@ and , bl.381.- Hertog x-iltslos

helofteaan,zfjx volk,ald.- #ï
.
j etaateenepldpztoegekendez'cicftlVtg ctz'zderï##drscltap c/,ald.- be'
l
zll/?:zl.
çfïlâ-fczld met Kleefroor eezzjaar '
rcrldpy#,endeff/zlzel,
jxvan
Fr
a
nk
r
i
j
k
t
o
t
J
'
c
/
z
:
ï
#t
v
p
z
c
z
l
ge
k
o
z
e
n
,
a
l
d.
I
l
e
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t
t
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'
n
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He
rtoy
XARIL geslagen,ald.- Eenexrtzp:zzwc/z/z-e
vïz?g komt tot'etand,aid.- Fly-rpsvan Oostenri
jkverbreektden vrededoordevermeeetering van #t'lt'lotOi
jen,ald.- Ilertog X.&RZS

K VZ
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O

D.

neemt zrc/rmrcc:
Utreelttnelten Wz-qvlzc/z/p , al(1. Kertog FILIP: verhledtcllezz
handelm
et Gelder&chen en rzrzrzïc/l ter zee en te land l:.g:zzhen zfïf', b1.383.-.
Zi
âne o/r/tv .
;

vrdr/rltzrïz?g en Ilertog xaasyusantmoord,ald.- DeOoatenrijkaehen vallen
fzèGelre,b1.381.- Sclteepaetl.ijd op de Zuzderzee,a1(l..- De àrùk *na den lpizzzdr
met rdrzlïdliu,t/pzlmoed Ft:rrcr,lJ1.385.- Strooptogten derl:l#ck-t
vc/?czè,ald.- Flyuxpa
t'alt ïzz Gelre en #l
mzr
z?t,
j,t'
tlcrz-c/l:ïAzlsteden,ltem al&heertepzg//tfïg:x,alcl.-

Ilagehelk
jke
386.
en ldz'/'
lzl# voor ;?/
7c:aare
*% n gt
?qvfpf:zz,ald.- KAREL vlugt,v.zletrt
llc.vrcz-?#,Enaar
j.d methet
Gelre terug , ald.- # f)=hervatA .
?zoorlog , zn hetgeltel'
,ntt/t'/r den Franyc/zczz Koning opdcrz'lcàzz?tf, bl.387.- D eze F-/rt
v, kieat '
?
7:rr//gczl
b1
J'openli
jkz?
J
r'z?:zkjde,
. 3
88
.
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*
ï
y
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d#'
z'!)'ven,
#'
bl.389.- D e dood van Fllzlps van Oostenrlll
knooptden Am/zzizlc< van Frankri
glk,*op z'c/t/r#zrzl:
ran den irt
)k aanicdrzngen,b1.390.- klollantle1tBrabandeteedsdoot.Gelderaehehenden
ie#rcz
-vd. b1.391.- Geldgebrek '
pc,
zzIlertog xzknl:yu,ald.- #cf slotPoederoi
jendoor
toewtand rczlxAnElz, ald. - 1131 doet ::?z voetval voor l>zlull:s en em eekt om vrede, bl.
.

.

.

.

.

A zzStadhouder rc'
?z Holland helegerd , doclt door Ilertog xkn>:yzontzet, b1.392.- De

landen f'zzl'z'
c/tca Xaasen W aaldoor defflc:/œc/tczzen O/â'ft?xrï
-j/cœc/z:xgeteiaterd?alt
l.D c ztldzlf'cr maakt een,:ïn4: aan t'
/dzlneldtogt,altl.- Gehrek lfj deOoetenr'
i
Jiz
' 'cidzz,
ald.- Iht J'lt?; Poetleroi
jen door dest?/fczl#:r.
vfel helegerd, ingenomen 6Algesleeh'
t,
bl.393.- Ilertog xanllutraeht vergeef& Harderwi
jlt, Hattem en Elburg te rdrzlz:-f:z-ezl,
en valt fzl Gooiland, ald.- Xuiden en M 'eesp door âczzz l'ngenomen ett Alnsterdam opzel/c/tl,bl.391.- Kergeefachepogg-ngen,dz'
: atad en Enl
tkuizen te '
rprrzt.
vt
v/
l?z,ald.W
d eesp rruelttelooe aeltt maanden /tzxv door de O/,vz:xrfj/cz.c/zdzlhelegerd,ald.- Koortarendeacltermutaelingen,en nederlaag der Ilollandera ifj Muiderllerg,b1.395.- E dzè
heetand voor z:# weken (jJ.
:.
VJJr:AI,en t?zdf/cr/ztzzlA fïzl-gczètekameri
jlt heraamd.ald.- be
N ederlandeche gcu,-z6zz ongezznd tot roortzetrzrzdg van den irf).g ,ald. D e vrede te
Kameri
jkgesloten,docltaldradoorKertog KARSLvederverhroken,bl.396.- Oostenri
jkniet
fzzstaat v,
':f.
vtegen de Geldereclten te ondernem en , b1.397.- Fereehezdene hondgenooten
rcwz Oostenri
jk onderhandelen met Ilertog XARXIZ,ald.- Een i:.
vzcz?# voor een iaa'
r
ry.
vzc/z6wzXAREIZvan Oostenri
jk en xzknEluvan Gelregealoten,altl.- KezzerMAXIMILIAAN
treedtwz:;dezen laataten ïzzonderltandeling ,ald.- Hertog X&l
4Elzzet#:zzkrn'k fc,
jy6p,
-

'

.

'

den .
fï,
ve
vcA/p van Utrecht voort,b1.398. - Onttrerp tot een Fzàf?glfl/ï
g'/cvan fprr/g KAnsxàm et '>Kezzer& docltter ,ald.- D it ro #z aan relezt.
y'den tegenkantzng , b1.399.-

D eti:ld:rzc/l:zl maken zïcA meeater '
van llarderwi
jk,bl.100.- Ilertog XARXL ontkent alle deelnemzng dtzcrcczl, bl. 401. - D e ffozlïl.g ran Franl
tri
jk vermaant hem ,
geene '
zl#'czl#elïy'i/zc#cx te plegen , maar #z', vindt //#' ltem :rdzlzzlïzl gngang c&
ltet :fj -de Zc*
zl#r//y#cœ als ernet :ce
vc/tpz/zt)d wordt,aftl.- Door onderhandelz'zwezz
over een /z?z?z?dlï
J'â, verî
rerftS:rz/y X.
&R>:yuzlkltden Hertog van Kleeftothondgenoot.
bl.402.- Feraehel-dene nadeelen door deOpe
vfdnz't
)'kern'geleden,altl.- Fruclttelooze
ief6éwcrzz?.g ran Venl
o,1)1.403.- Krî
jkahedri
jren der f.
i:/t/6rwc/zt?zl,b1.i05.- Nieuwe
vergeefaclte onderltandell'
ngen te Vianen en teLuik,191.é06.- Foortzetting ran #dz4
krrg
'' ,407. - N a 7,:1: onderhandelingen kom t eene '
ztptz//dz?.
vc/z/rzzïz?
g voor vierJ'tzrdzl
tot z'fcA?# , kvelke aldra door Ilertog ll.kRI!yu geeeltonden lrordt, bl. 109. - E ene

vcpcxt
vc/z/rq
vïz?g voor vl-er maanden t//pr den ff/z?ïzw ran Frankri
jlk hetrerkt,b1.110.-.
KARElz van Gelre volgt dezen F /rl'; naar Italië, m aar i-p:rf' aldra f:r?z.g, altl. Scltending :zl hernieukoln.g va'
n den '
?z'tzwczlwzïle
vfcz?# , dg-e althana lrederzt'
7'#e
v kwa1t
-'k gehouden Irordt'
4
. bl. 410.- Ilertog xzknxlz zendt #é'x Zwarten Hoop naar Friesland , bl.411.- Deze &teekt Jrcr naar W est-Friesland, plundert Xedembllk en Alkmaar
en trekt door Hollantl naar de Veluwe,ald.- D eO/,
vzpzlrf
J'àâ'c/?,
cx rolgen hentA rlz,ccr/'
v
en helegeren Arnhem . b1. 412.- E en id,
vftzz?# te Utrechtgenloten , 1)1. 113.- KARII.

van Gelrestaatdctzriï
g'z'
î
jn regtop Friesland aJ,ald.- Rooftogten '
rczzGROOTEI'IER.
ald.-- be Zwarte Hoop grordt'
uz'f6cwyfjt7cgt/,b1.é14.- Huweli
jk '
rtzvzXARELllanGelre
m et >II.
IZAB>:I'H van Brunswil
'k-Lunebure'i..bl. 415..- # '
J
?'Ireigert het i:J'lczl# tererlene.f.
gen, b1.417.- Janhoudende u':#:rztydq
vc/zd vùandelqlkheden, altl.- klertog X&RSI,
mendtzïc/z fot de Keurvor.
vten en d:zz riikedag teW orms.bl.418.- S'
J
.j Ileapzedt
zel
f vermomd des/ffczl#z'c/l: grenevestingen. bl. 419.- De Gelder&chen landen op
''
#'

%..-

Texel en W ieringen , ald. - Runne wrr/p/pz/yzczl ïzz Hollantl en Braband , b1. 420.-

H O

D.

XVlI

Tuleenpalt v'zz()elre altl.@ *
f c?zhentand voor een @)*Jcr te Heusden ge
sloten ,b1. 121.b1. 422
@
1 r w!7Ilervatting de
ve
rl
e
ngd
,
. Sèlbeetand met den Keizer T00r een @
JJJ/*
rrede te Gorinchem esloten bl.126.- Bl'nnenlandt
gehe
a
ndeslqk
he
de
n
,iebs1
.
423d.oor 5E:?eznz'
Zdpz/kzltzr#crv
vgest?
1)1.i27. /':r5ïp#onlu
i
e
n
ï
.
z
z
Fr
l
a
nd
?
r
#
t
&J
z
'
z
?
,
g
de
r
z
ï
f
'
,
@
rlaten tussehen
tenlasen der ateden onderling t0t /?
:ré?dzé,'
plzz?g der E delen ,b1.128. Tî
4 ltetland, bl.430. cezlzr
gc E delen ald.- E en hunner roept eene Gelderaehe hende %@/
Het ràztzr der tmeedragt ontnlamt op zlïcàzzp, ald.- E en '
r:r#rcg komt tot J'
fczld ,
.

nraarhq
j'devreemdeâ?
,
4?:rfz:pgdn het land moeten verlaten,ald.- be/técrœclzz/c/zzder

Leeumarder& rerhittert deE delen en landlieden,die zïc/zgereed maken ,de q
vftzd ccx te
vallen , bl.131.- Ilet gemeen dwingt de regerzng,de gesteldevoorwaarden teur:/gtlr:zz,
bl.432. - De .
v/c# lrordt storm enderhand z'zzgczttp?zl:x , ald. - K oot.tdarende oneenzghe-

d:zz tus&ehen de/?:z'#:partç
jen,bl.433.- Defzo//t//pcz',
vzoeken ezlerlangen hulp v:
zz
Holland,doeltvorden âfj ltunne landing verelagen,ald. - De wfeden frccàfezldez'f
zq
vr
te herstellen , docltzonder rrucht, bl. 431.- In Groningen heerachtruste;?orde,ald.D ie etad '
r:rirï
vrltetmuntregt,bl.135.- Door'
zl:rl?t?zltpzzversterktWzgemeatzz-cJ
.,
-j
ald.- E enetmeede landing der .g:?
JJ??,gfc K etkoopers dzlFriesland m hlttkt,bl.436.- I)e

Frï:zt
:zzvragen rczllzaxlwzlrlz
kzkx dep?drcâ-figing Fz?zzzzlcr vrù'heden,ald.- Nieume/??zr-

gertmisten z?l eene kortetondige rzrâ'r, bl.437. - De via
c/dï:rïzl-ger.
v onder&teunen de
S/:/cq
vc/zdzz,bl.438.- De Fetkoopers zoeken en '
tlerltl:rrt
?zz ltulp iî)
''den etadltouderr/z?

Holland,maar morden aan de Frz-eselte à?
ze
vfafgeslagen,ald.- Kerhon,
d der F:r/t/pper&v-zzOostergonzetGroningen,bl.139.- N'
leî
ztretzpI'atenenr7
lcz/#dNji/td#:zz,bl.410.Destadltouder der Nederlanden eiacht ran deFriezen,feznaam #c.
vùraven,eenez'câtz/tzng ,en op J'Azlwdtykvelgerg-ng , vraagt1#'
@ dg-efzznaam de&Aoïzdrl.,b1.111. De.$'
c/?v-cringera zgz
''z ltl'et-toe ,jy:ok:z'.jx#, doelt de Gronïzw dr hondgenooten ozvczzrwt# , altl. - Zazn:zli-/pzà'rmetdeGronlwngergc/
tz/yt?r
t
zcrWgAwzItierorer,ald.- Deoorlogv worde
metGr
oningen
-z, die met kraeht door de Grpzlïzw dr.
'
n tegenmordt door plundertogten vz'/ tl/.
gegaan,ald.- 'Leeuwarden stttiteen verhond met Groningen,bl.143.- E dpo ceteden
'
/
Jtppgdvl z'
lelttfccriz
r bl.411.- llal
txxxAlz:en dex
izlccicr.
v,d2ezz'c/ztegen deGr/ndztgdr.
v
-j,
rerzetten !veralagen :,z tot tlzztf:r?
z,pr/?z
-zzg gedmongen , ald.- DeGroningerFl::rwc/ltzpyav-ltoudt Frlesland %'n z'z/z-;, bl.115.- 'œKeizeraafgezant àzr:â'z dezjW: der Sneekers,
b1. 1i6. - E en it?dz:r/l'/c heoelscltrijt veroordeelt de âcn#:îlmz
g
r'
z: der Gr/zlïzlg:r,
v,
-

ald.- D e Groningera zenden een gezanteeltap aan den Keçzer , bl.417.- D iene opvolger M&xlAzlrulAAx heveetigt ltet l
besluit tegen de Jr/v7zrz?g:z-.
v, dat echter later wordt
ingetrokken.ald. - Oneettzglteid rdzâaz-c/tdzz ,&fezr
zt?rœ gezant ïn Friesland en de Gr/zlfz?gere,bl.418. - Jrw nsx&xa te Sneek tot Potestaat van Friesland verkozen , 149.De Zn:vzt?tzrtpr hondgenooten rcz-i-/tzr:zè zl
klt tegen #er te Sneel
t heslotene, b1. 450.-

Landdag ïzzBolswardgehottden,al(1.- '&A%z
rz:rz-afgezant '
ztJfjifheimeli
jk vzïzdeatad,
aan den #dlzt
?z-, ald. - D e fir/zlïzwdrz.
b1.451. - M en hewilligt ïzz eene z'clcfzzzlg
.
heroepen zzc/z op den Kel
-zer, bl. 452. - Beide ptzrzï
-j
ezl hepleiten roor hem hunne
zaak,altl.- Landday te Lccuwarden, b1.453.- Oneennkheden ïzlW estergo,ald.Janslagen det. E delen op verechel'
dene eteden , b1. 151.- O'
nlueten ïzl Gaasterland ,
bl.156.- Eene Geldereche àrz
g
rkevsdp#:,in Frieslandgeroepen,neemtBolswardin,ald.EzndeWer onluaten,bl.157.- Eczzkeizerli
jkgezantnchap /z5p?;teGroningen,ald.Groningen legt #cx eed aan den ff:ïzer af,bl.458.-- beFdli/p//:rœ traeh'
t:zznaar

cex verhond m et Groningen, dat echter ?
::7: vrees,den Aczrz6r te heleedigen , welrltouden .
1fl/r#;, b1. 459. - N I'euwe ozlll/z-fczz g
-n Friesland , altl. - Rertoy ALBRECIIT van
/-rezè ezz
Saksen zendt hulphenden aan GosLxx Joxgzxa , ald.- Feraeltêllende krt-/g.
vspdrï
plundertogten , 1:1.160.- Sneek ingenomen , bl. 4G1.- M l-alt'kte cczlzlc.g op Leeuwarden, bl. 462.- D e Zd?p:z/?
gJt?l#:r.
# wzllen de zlr::zzpt/t?lzrzzéy:zz uit het land r:rdrï
p'??:p ,
m aar Jï
J't&zzde nederlaag ,ald.- Het land rz-6t?q
vz'clï
g'/cgeteieterd , bl. 461. - Aloedulit

'
rczlltetvreemde i-rt)
,kavolk,al(l.- Sneek zoeht v'
zl het ,
g:/t:zrzl hulp J#
@'Groningen,
bI. 465. - E en verhond na t':cJ onderltandelen tot t
vflwd gehragt, bl. 467.- be Frttw:âdr.
v mezgeren '
llt?/yzcz?#v'
g daarin te treden , ald.- M en tracltt hen daartoe te #,
?z7ïzk-

':R. 1)1. 169.- Zï
r
g
J'zoeken /z'
M@ '
JZ,Holland hi
j Bertog ALBRECIIT4welke eenei'rfjg.
#-

bende zzlcr Friesland zendt,bl.:71.- De Grpzlfzlg:r.
ven hunnehondgenooten sJWlzlde
zlzderîccg, bl. 472.- W estergo van de Grpnïpvdr Iteersch,
appiJ'ontelazen ,111. 473.11 5zEL. 3 sTvx.
--*+4

N H 0 U D.
D en halllngen deterugkeer rcrg?zz?f
,
l,al(
1.- Ilertog ALBRECH'
r van Saksen zendtgezan/é'
?z naar Friesland, om d'
it Jtzzzt/te zf
-j
ncrgunateteJ'ft?/)?,
p7:zl,b1.471. Dez
tlr:c.
sroor

ct,
'
j?zcheereeltzuchtzges:dp:/ïngczznoopttoteendragt,ald.- boor zïjzèoverleg komter
?
r
t
?/
?z??# kri
jgsvolk ïzlFriesland,b1.175.- Dehinnenlandncltetzoctz'
ptz//helethetkeeren
?'rz.
zz dit rolk, b1. 476.- Zijneplundertogten,bl.177.- Hetv
z
z
l
f.
gppàfr en .
g6lez
-z'ferd
/.z'
n# besluit,ALBRECHT tot #e6r te Jlz'dzczl, bl.179.- Foorge8teld verdrag
-

.

,

bl.480.-

Ilertog ALBRXCHT tot P otestaat van n-estergo verheven,traoltt naar deFteé'rl'fs/llp/?f
p-over
c.
x
t
?//
,ccl Fries
lantl,bl.481.- Trouwlooelteid der Leeuwardera, alcl. - Groni
f
'
.
.
ng
e
n
z
ietc/
tbtî
l,
n al z!7z?: regten op Ooslergo en W estergo, bl. 482. - D e Zdrczlzct?ltf:r' worden #c-

vlaQze
.A n.
- b
l.483.- Onderlinze
t
rzl'tzz?dclt'
ji//t?#d'z,bl.481.- Leeuwarden fot onderwerbl
485. - Hem '
l
zlt?z-#; de erflandooogdi
j orer Friesland door den Aoïzer geaehonken,,
1)1.486. Inhoud van den gv///rï:/,ald.- XAXIMILIA*Xmaaktden FriezenALBRECHTS

-

. ..

-z
'

*

/?z,
??.
g gedwongen , altl. - Frieslalld tltans gelteel aan Ih rtog ALBRECHT onderworpen
.

aanstelling bekend ,bl. 488.- E en tzcztdltzy op Leeuwarden m islakt
d.e-Gro
Po
âjn
grs
en
pJzl >IDZ'
&RD van Oost-Friesland, om zi
'
n gezag 'zzr; te /yrezrd:k?
,,ald. -,al
D
nI
nge
-l
voepen de /l?zlp dea llz
/ â'c/ttlp,
v van Ptrechtg'
,
n, 1)1.189.
be .
stzà:'ïq
vc/l: Stadhouder z'fu'
ï;

metden Graaf van Oost-Friesland een r:rspzztftegen hen,bl.490.- Nieumetlzlllzz'lezzdoor

#t,Gronzngera aangestookt,ald. - Gelteel oostergo,m et '
àzïfzon#crïz?.g van Leeuwarden ,
tot Jzzddrztpcrpo g gebragt, ald. - Hertog ALBRXCHT zendt d:nv
-g:
gem agtTg#:zlnaar
Frieslant
l, om lten totgehoorzaam hezd te '
verm anen , bl.491.- D e Ze:zllzrtzrtft?re
v zoeken

/?
,?zlp hi
j den ztzr/t
v/lprz/.
gy'xlulps,bl.192.- Leeuwarden moetzïc/zop ltardevoorwaarJ:?z overgeren, b1. 493. - E en i:.
v/cz?# m et Groningcn door :t??z'ï##:!z
-0zg de& Jliâ'l'c/t/'œ
nan Utrechtverlengd,491. Dl
zlid/zz
rp,
zlz
g:handelmi
je'
zhtzpzden Jtzrfz'/kt
?rfog Flrulps,
altl.- E cvzchjj':pn/k
-pzzzt
vrteW ocrden loopt'
rz-vc/tf6l//œaf, b1.495.- DeGrpzlïzl.gdr'
lreigeren , den Sdrfpg als Opperlteer te erkennen.ald.- Kan '
l
zlp/rt
vzfjt/zlmaakt:p,:%
zlclt.ten t
vrrf
J'# gereed, b1.196.- Graaf zllzanllvan Oost-Friesland valt v-zldeOmme,

.

landen, ald. - D e fp rf'
/.g van Saksen komt ïzl Frieslant
l en '
trprd; daar ,j>'
:/??z,?#ï.gd,

bl.197.- DeOmmelantlenvreeasell
jk door den irz
*
y
#.
ggeteinterd,b1.498,. InGroningen
zcck crf men alle vredesnoorwaarden,ald.- Hertog Alzsn::cuv trachtnaar hetgezag
cpdr Oost-Friesland,bl.500.- De z'frppgc ltandelingen z'
J
r'z?.
v zoon& vekken algemeen

,
t
çz
:gcx, dat ïzleen opstand or:r.gt
lnï
ijk
lttelde
zc,,ald.- DeGronz'zzgcr,
vherratten dewtjczlden ,maarover de Keizer h,un zf
Prietze
-j
x
mg
ùno
e
g
e
n
J
d
z
/
z
z
kr
,
bl
.
5
01. De opatand #er
n hoezemt /?'
?zzz nieuwen m oed ïzl, bl. 502.- Ilertog uExnl4lx van Saksen zn

Franekerhelegerd,ald.- Hertog AlvsuyicuTzendteeneeterkeirt)kemagtin Oost-Fries-

land , b1. 503.- D e Groningers pogen ltaar den toegang ïx Friesland te Dcr:zl,doch
zp/rf/cozgeslagen ,ald. - Hertog ALBI4ECIIT komt zfî
./ z
n Friesland en verelaatdeopn'tandelhtgen. bl.501.- A '
J'trekt naar Leeuwarden ,melkgelleelvïrgey?ldzzlA rd wordt,

1)1.505.- Zwarelp:fezz de e
v/tz# Sneek en de oproerqke dorpen opgelegd,ald.- AIzI
I
R
,
;
C
H'
1
'
I
r
e
n
dt
zt
J
z
?
:
t
r
a
pe
ne
n
na
ar Groningen,b1.506.- Na veelonderltandelens,mordt
/#:; geaehil aan de vïfe
vprtzcà van den
.f
?isecltop van Utrechten den A ï#A r VAN THöR
opgedragen , ald.- Ilunne zfifézrctzk , bl. 507. - bood van S:rfog ALBRECHT, ald.-

Zvn
'' karakter,ald.- Zijne opdr/lc:rzac/zzrzlg eene veldaad voor Friesland,bl.508.Onderltandelingen met Craaf EOZARD, ald.- beGroningera menden zz'cAwederto;
den Wcrfw/zcrfoy kallulps, bl.509.- Ferseltezdene Frïc.
vc/t: uztgemekenen zoeken mede

toevtugt /?-ïj d%en Fprwf.ald.- Kooratel om Friesland aan hem af te z
'fcczl,ald.M et ordrlt?
g van 5:t
-t& F oreten Jcq
vîzzzr, m en ,eenzge m annen naar Frieslandtezenden , om
degezindlteid #e.
v volke te onderzoeken , ald. Ilervatte onderltandelzngen ddl'-/ e,
1)1. 510 ,- Ook de Groninger g:lJJ'Jz'
v#6x morden daar op den zuzrly:/z/?
zdezl, b1.511.'pe
vïf
g:
l
z
l
d
/
t
d
n:
Frç
e
ee
he
JJJ
J
ï
Z
/
.g:
s
': leren van r/o/r/.
gfcl,bl.512.- ZL
.)'wfcczzhun-

:wttpzèden Gr/zlïwg:r'af,#l
'cdaarmede Delfzi
jloverrompelen,ald. Den Dam ltevqg,

doch.vruchteloos he.
vl/rznd , ald.- Enzzknn levert den Jropïzlgcr' elag en verelaat//- ,
a
l
d.
De
St
adhoude
r
trektz/tlzl.
vtegen Groningen op , ltetwelkfelâczlcct
G
z'
lzltfztlprdl,bl.513.raaf EnzAlto, op de '
r:rdedïying zfjxer eg'
gene eteden z:tftdc/à,,trekt ter?
z.g ,vat de

Gronzngers :dnzy:verademlng y::/r,afd.- D eWïxec/z/p van Utrechtbemerkteen merdran en ?zltzcnâ'liletand,b1.514.- Na &zzq#oop ,wl/rdr deze verlengd exeenesf
g-:dzzkomat te Lelpzig beaeltreven , ald.- F oorloopige wc/lïk/sïzlydzl aldaar f'
lfl.
wc/lezlde e/J#

l

Groningen

en deOfnmelantlen getrofïn, b1.515. Dezemorden dppr de r dz-f/-gd?z vet.worpen,bl.516. ATa '
tldrfc?lgz
-zlg ra'
n Itet//pq
çfft3z
lt'
l,îrordteene fêf,c:#c hijeenltomö.t/d
Leipzig geptp?zden, t//c/:Ilet-ttux Gxono>;ververptde#tzttz-gedane'
tl/prr
j-fc//)n,:zzeqacltt
onvoortoaardelfjket?'lt/drltl:zp?
rz?c
jy,ald.- Frieslanddool.zmarerampenc
j':f:Laft?z-#,b1.5
.17.
Koning l'ltzll:s uit Spanj
e feruygekeerd,zoekt teGentde Frz
-:â-c/t:gez
kehillen /??)-fc lvggen,ald. - Zt
jneettIlertog GlsoRGlt'soreî-dt-eveu cz-â-c/dc?z,altl. Eene'
rcrJt?z?,
j
Vitl
g t,ez?,
.
het sdâ-fczld hewerkt,b1.518. Ilertog GEORGE koint ï?z Friesland, ald.
Na :cJ7J4't
?
vergeefaeltewppïzlr
jy:kztottpvkdp?-/tczl#e/czl,vat men de?ptzp:zzq
v'
wederop,b1.519.---wh
Vf:
eenlke rf
g-tzzztp/fj/c/tt
ydtlzz,komtt
?c?Iwapenatilstattd tot z'/cz?#,altl. KerzetderFz'z-czt?z!
,

teyelt de door scrztl-g GxoagE geèï&cltte leenopdragt, altl.

Hertog GlroltGx door tz#:'J
,

ez'
: geestell
jkhe'
id gehltJ#ckd9 '
trelke laat&te ïzz de (
jycrrctïq
gf/: ecltattz-z?,
jx hetrllllgt,
bl. 520.
Landregt rppr Frieslantl zamengesteld , ald. Ilertog GEollGs vei-tt-ckt
naar Duitschlantl,191.521. E :;?chjeenkomatteRoltlegeltoudelt,diet
v?niete?
,
/,?7ll/t?.
/.
?l,
ald. F oortdarende tlzd#er/ltzzidc/lz'
lt
jycz?, 6zz eisclten tot t'zz#cz-zccrpz'
r?.g, 1)1.522.- D t'
Grpzlz-ng:z-qv weigeven dit op /'c?
-cvz foon,ald. D erlz'
tz?zdc/?7
ji-/?edea ?ct),
z-#czzherrat,
.

b1.523. Groningen ztt4/:4 rl
jk&han gedaan,ald. D e,
#/tzd lrordt ilzgealoten,altl.
ZJ
J-krendtzïc/ttot het Sticht om f?tj.
vftzz?#, b1.521. DeWït
v#c/lpp trekt zzc/zhareg.
5:Jczw:?z aan, en de'
pz
p
r'tzzk#t?ît)'kheden lrorden aan '
ztlt'/z-.
#ztl'd:voortgezet. ald. Dc
K eizer vl:r/?zretff' den .
l?z'.
v.
vc/ttz en de Stateîl van Utrccht, zich pzcl de ti?-tpzdzzw cr zt'
?ken in te laten , bl.525. -Alen vrcz/f
if' zlklt '
lzldddr tot A/zlzrzly Aallall,s, ald. E dz/x?

b'
jeenkomst met r/c/lBisaehop '
i
rczz Utrecht te Dcventer geltouden,bl.526. Stoutc
taalder Grpnzr
zlgt
?r alkezanten,ald. Graaf y:oz&I4I)zet de ?
pp
r
y't7zlf
/:ft
'
ji/lc#czzvoor:,
< %'-'
e

e'
'

*

.
yd
dziit?zzlâ'/'te Domburg door eene te Ilattum gevolgd, bl.528. Onbl.527. E ene l?f
tpr/l
,rzntpfïzw :vz op dezelaatste, ald. In Groningen hesluit zzzex , >J
J'den tegenstand te

volltarden,bl.530.
531.

Kerllktiny der etad door /àcr aftrekken '
rczzGraaf loz-ilto,b1.

Onderltalldelingen dt?t?z' Xr. JOIIAN vltEllEw ol,o gevoerd,bl.532.

Ongenoegen

dJ.
vBzsseltopa van Utrechtdaarorer,bl.533. Zjnevooretetlen,Groningenvan /trf
g'
,
p.volk te '
r/orzï:zz,lrordenafge&lage'
n,ald. Strooptogten engepleegdemreedheden,ald.
Poglngen tot onderltandeling door Gronïngen geèrelkerd, ald. Dl't hrengt dege-

m eente ïzl opaeltudding ,b1.531. K ruehtelooze o'
nderltandeling te Ilattum ,altl.. De
Jkpâ'cA/p eluit,httl'ten tt
lcrczzder Grpozz'zw cz'œ,een ôc,
vlc/zzc/m etdekv i-e
vcr.
v,bl.535.- 0pé'ti
s
/t?,
zd#lp,
g ,ulelkedezefz
p
r'cf?
'z?g teGroningen rerwekt,ald.- Benardetoeetand der .
etad,ald.
E elzl
gen zoeken At//p hL
j'Graaf lrozAlzl),b1.536. Eene wreededaad derum /ctvcr.
v,doet
ltet algem een gevoelen te z/
zz:zzroordeelez?cz
k:zz,a1(l. Kerdrag derGrt
/nïvki
gcr.
vmet
-j
.

Graaf soziRo gesloten. 1)1.537. Deze komt ïz? Groningen en '
zf
lgrt/;er v:A/,
:/#z'
gi,
b1.538. De Jtziz-?
-œc/l:lzerelhenberezfj'zgenoodzaakt,ditgoed te '
rizlt/:zz,bl.539.
Graaf soz&lln neemtâ'
c/lj,'tthaardcz?,poö.trczzSaksl-sclten Stadhouder aan,bl.510.zf
l'okz
chedoelhlgen l/t
'
y'pt??? eeltter gce/z raadsel, ald.

D oor den H ertog ran Saksen

wordt/?t)'voor den rt
e
ji-e
v#tzy gedaagd, lraarz?z
':JJ'heslzö.twordt, altl.

De.
r/z'
:'
cJ@y?

nan Utrecht hrengt dezaak roor den P au.
v,b1. 511. . K an /z:f'vonnia door #z':z
??.
v gel
gde
n
gd
z
t
p
t
r
zd
z
z
,
mo
rdt
J/t
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z
he
ro
e
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o
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n
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F
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al
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D
e
z'zzw,
zzztzgf
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.

en voorspoed d/pz-vax Sl'OLBERG g-y6Fl'
iesland geltandhaafd,ald. bienn.dood,ald. .
Hi
j'
?
,c/z-#J'door #:a Graaj rtzzz Bentheim al& Stadhouder opgerolgd,ald. Zlrare '
zf
JJtervloeden ïzl Friesland,ald. Graaf >IDZ.
&RD hevestigt z'
j'
n ycztw in Groningen,b1.
542.

E ette //ï
/cdz?it
/zz3tv; teNtzisme
J.Keizera<e
t
x:zzlcvvzzr
t
yt/:zzleidt tot%ze
nJ:z-/dzï/',.ezz
e''
. t'
'
-'
'
%
*
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-' e
.

y/tz-dcy te Keulen ,ald.
etlenm hteene ppr/c/pzr
zlg op den Aï
-

D e Saksen veraterken zzci

tegen Graaflozalt!l?bl.513. Onder.
velteçden rruchtelooze$t)'eenkomsten,ald.- W!)eea àddzt
arl,
tyi heslu.
lt '
?
.
rt?r#; Enzaao gelaq
vt, de cïz'c/zezz de& Ifertogs rf
zx Saltsen zn te
Z/
JZ/J/1Z
X
:
Z
Z
.
a
l
d
.
be
r
z
l
'
l
t
q
v
h
at
t
o
r
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.
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Fan
l
'
z
n
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er.
vzf
j#cmaakt
G
=
&
'
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Y
'
men zdc/ztot d:rd,kru.g gereed, ald. DeSak&ers heproeven vergeefs,metGroningea
e.n rerdrag tez'/?zz'
rt
azl,altl. Pogingen,om f'z
ld
l:ct/rtwfin Groningen tezaajen,mhftz/tie'z,bl. 515. D e oorloz '
verklaard :0z ug'tqehoreten, ald. F eraelteidene ir'
l
vâ
*+ï
*' '
lAedrnrtlzl,bl.516. OndevltandelIltget'
t94::MzkxlMlyulkkaxsgezant,#ïcvruehtelooe,
5J'
#re.
zz,ald. Kerdere Jtltl/, ran,dtdzl krtig, bl. 517.. Graaf xozaltr.
l zoekt là!J
'- htt
$''. .
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='
-
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v

.
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..
, den .
Scz'zog '
rczlGelre, bl. 518.
Iid.
'c?-tii
-z rtzzz ,
bet fgt?i
'.
t.
:i-,ptuIp b!y

;
? dcze J:w!
ili'at-il-rt-'

Ilarde rp/rzcctzrd:zl
enom éA?,
e'
nt
lcrœl'
and ryr/flcw;, alcl.-- Appingadpm door de tçc/-é-t'rt
v v-??r
,
.

k+

I
T
AA

D.

èt,
itgemoord en. ltg-tgeplanderd , bl. 519.
Ellzzkao raltBItz
i
-s
es
ro
el
p
topï::rJ
Dr
.èl
ent
Ut
he
rec
,lat .
5.Jl/z-f eelt r:3*-f
ytlx# ntetde tb'aksers, 550. - Graaf
altl. .
D e S:rfp.g
rtt'
zl Gelre draalt met Z'
J
@
z*/1d âàz/p , b1. 551. Groningen heproeftpzztlz#c?zIlerto#
q Dtllt
Saksen te onderltaltdelen, ltetgeen pzz
œ/ui-f',ald. Gl-aaf l1)zARo reî-ntaantdeG'
rt?zlz
d
-z?'
-

gers,den F:'
z-fog rtdzzGelreal&hee'
raan te'
?z:zz?zcv/,,ald, Kri
zs
edrr
i
llen,b1.551.*#i
t'
...
# b
ej
V-xx f)lzsx, bevelltehbet. '
tltdzz Ilevtog Itxaxfzvan Gelre, komt /yïzlzl:x Groningen en eiseht,
dat Eoz.
&RI)van het /?t
?ltlïzltfajiiet,bl.552. Deze voldoetFàï:'
rtztzp,en vax ollEx ontvangt den eed roor flcr/'og XAREL, b1. 553. Ongunstdtj
z
'
o
o
r
d
e
elrtzwzfLjdgenooten#eej
',lrege, ald. be Gelder&elte hulpbenden pt
-c:?-t
?z? ltttiamaart.
v, bl. 554. Rertog GIs0RG1
:
beproeft zlïczz'
zn: onderhandelg-ngen,dcclt lrordt c/r
jxezticz/?p,ald.- E t'
vzGeldel.ö.
elbJwez.

.

landt ïzl Friesland en poogt ook #z'f land te'
ttll
-z/z?tyw?, bl.555.- Ilertog GEoRgl:nerlaat
Friesland, om er nintm er terttg te keet'en , b1. 55$.- Uithreiding
, van Gelre'sgezag

@?zFriesland,ald.- GltooTpl PI1:l
t rooftfer zee.b1.557.

DeFt-iczen,in z'
lcc:par-

lï
J':x verdeeld,heoeeh,
tezzelkander onderling,ald. Kràjkshedri
jren,b1.558.-,Ooet'è
/cpz/ct?zztq
vr van den Skz.fog '
dltz,
zz Gelre met de Gronl-nge
f rs orer de opperlteeraeltappjj',bl.
559. Appingadam helegerd en tott?ppryctp
/yt?#?
zlf
y?kt
gezz,altl. fïrctz/Eoz-&nt)steltzïcâ,
tegen de t?rcrccwt/ttlzz?t
vf aan ,v7
zz ltetJ:zïzran deJ.rtz# , bl.560.- Uitr'
reesroor #czlZwarten
Hoop,verdragen de G'
roztïzw cr.
vzlcltM,c#cr met fïrtztz/ sllzzknn,altl. DezebezetDoklkum , b1. 561. Eene rloot.die den Zwarten Hoop toeroer /??-ezlg;,doorGaoo'
rlPlEn '
veî'.:/
f:,jx:zz, altl. Teugelloosh,eid dezer bende, ald.
E llende de& '
rtl//c.
v in Frieslanfl,

1,1.562. Hertog GEORGE heslug't z'
Jjx: regten op Frieslalld aan X&R1:IZvallOestenri
,
jlt
over te dragen,al(1. Groningen q.
kItieronder nietbegrepen,b1.563, Graaf EllzAnly
qeenoodzaakt,Friesland te rerlaten ,ald.- KAREIU van Oostenri
jl
t 1'n Frieslantlal& heet.
t?ràdnd en (j
xc/z?
,
I/#,
?k#,561. E indevan Itet ict/lïz?d der kîtz/ct
vïwcl:Koretczt,bl.565..

*

'

Handelingen m et Groningen en pfkoltlsvan Egmontl,bl.566.- Descz?zï##c&z?,g de&A%zlïz?.gl-

van Frank-ri
jk brengtc:zèIAestand tektlct
?
g dat pc?ctzlj'/cgelïouden lrordt,ald.- Groningen
hlijft.
#f'
cct& dez()'
deran It.&ItEIzvan Gelre houden, 1)1.561.- Einde rczzxozzkans,
<t?p
azctforer Groningen, b1.568. Rooftogten rc'
zz Gltoo'
rz IAVER,bl.568. Het f'
l?Jï,
vf'
r?ê?,
:r ran.de Ot
?œz:zlrf
xj
/cm
vc/t: zi
jde aangestookt,ald.- KAREL van Oostenri
jk hpgz
l/lï,
t
/;
de ,
#/'
J# Leeuwarden en bedrelgt de Gelderaehe Frl'
ezen, bl.569. E ene Opwfcvzrï
xj
/
c
z
'
c
/
tta
llende Jtzzz#z te Harlingen , ald.- D e oorlog ontrlam t nu met xïpvvl: voede, ald.Iweeuwarden door de Gdlt&rt
vc/zczz belegerd,b1.570. Ferdereiz-t)'
gshedrq
j'rdzz,alt
l.Graaf znzzkao, rerholgen orcz.Itet gedrag zï
e/ndr hondgenooten,neigttot'
zl:rzo:xpkv
met Oostenri
jl
t, bl.571.- W ederzL'
l'
deehe kri
**
iza
=* bedrijéen, bl. 572.- Ztraî.e '
trc/ez'rloed, ald. Friesland hevçg d//z*de Geldereche Itulpbenden gprt?
ïâ'fcrd, b1.573. Bolsward dook.z/
*
Y
#zl:* bezetfïz,v aan vix zGxoxo verkJc/zr, ald.- Graaf xozalto vergezelt
.@
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.

vax Egxoxll hi
J het beleg rtzvz Sneek , en ldz#: begeven zïc/z naar llrussel, bl. 511.

Graaf snzc
kl:n aldaar tot Stadltouder pr:r de Ommelanden aangesteld,ald.- Ferdere
i'rt
yéz'
t
vse#rf
g-pco,b1.515. RoGGzxooltp tot Stadhouder or:'
rFriesland aangesteld z'zzde
plaate rc'
zl xgAxoxl), b1. 516.
De Gelderachgezinde E delen ezz ett?A zè millen va'
tt
Oostenri
jk hooren,noch van den afatanddier landen doorden ffdrr/y van Gelre,ald.
De Ommelanden en Drenthe door dehenden rcA G'
raaf Enzzknn getez-eterds bl.577.i*oortdurende onluaten * Frieslantl,altl. X&ARTEX VAN ROSSUAI door #eo'
tHert/.g ran,
Gelre tot Stadhouder Jpcr *Fr
i
e
s
l
and
aange
st
el
d
,
al
t
l
.
I
N
o
rsl
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#t
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x
Ilertog '
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Gelregedaan ,bl.578. . Z'
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/
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:
z
'
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Frzezen alleng& zïc/z aan de gehoorzaamheid J'dg:z?.
v Item onttrekken , ald. be goede

ke
'dre
vfc'
n#â/?zWzw tttssehen de G:J#:,
?-.
#c/?g:z:'
zl#e Frg'ezen en Sèrfog K-&REL neemtaf,
1)1.579.- Ilun znïe
vzlt?cg:x ot
ter z.
()'
ne ev'
z'c/?
,czl,al(l.- XakzkRl'lx vAx nossEi
u rerlaat
Friesland.e'
n GnoorlPIER onttrektzïc/zaa'
n#:,1krjjk ,bl.580. -41.Stadltouderzppr#;
f/t?Graaf vAx MxtTl:s uzt Gelre gezonden,b1.581..-- KAREL van Oostenri
jk draalt,met
/??
z/p aan deFrg
-trz6x tezende'
n,ald.- DeG'
rll/ vAx Mlrrns laatdeOvlzzl:fczl#:z*.
#det.
:
e
t
/
a
an
He
r
t
o
g
x
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y
,
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/
e
gge
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,
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l
d
.
Ke
rs
e
hi
l
l
e
nd
e
àr
f
J
ke
v
i
e
d
r
,
,
a
f
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7
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'
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z
F
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i
e
s
l
a
n
d
,
b1.
582.- Dit laltd neem t deet ctzzzden oorlog '
tlczz Gelre tegen Itet Sticht, ald.- Kr'
b'
)'
gsief/rï
@jtlex der Geldereelten :zzOoetenrù'iq
vc/lca in Friesland,altl.- Iletgedrag der Gel.

dersclten nermekt opatand te Sneelt,bI. 581.

tol ocrzpczlt
-p: det.Gelderö.clten,b1.585.

be ksot
?ei-dr.
p meigere'
n atte '
tlpprmctzr#ezz

beze omkeet. hee
lt het z)crJ,
?
':4''
valtvt?/le:f

l).
-

?
,
.
j,l
1
-0S1
?1f11j/
?
lLjo).jk&.
jly.j:xau -(
.
)j)x(4
./t
:
,)tr
j- et
'o/g.e,altl. fmet-de't-e k.
t-i
jg&verrigt?.
z?g:?z,altl.-E en Jfzz?yc/czar
/ fe llarlingen hi
ejeengevoepelt, doelt ltet daar '
rtzzl 'sffpt-zcz-z- mege z
tlptlz-gtelde .
't,p?.f
-/f niet t't7,
z?é
,zellolttel'
t. bl.586. Koevorden dool. Ilet-tp.g XAIIEIUhem agtigd ,
#e.

hetgee.
n ct?,
?)einde z?àctzz
l
k?aaltdcBisechoppeljj
..J!c regel'l.
llg orcrDrenlhe,1)1.587.-, Sneelk
tteemtkeizerljjkeiczcfliny '
ïz/,altl. Plundel'iogten '
rJzlbeideptzz
?-f,
l':.
f
zl,a1(1.- Koorv'tztzrcfcztaaz'de ftpndt?t
?tkézdt?.
vdoot.ct?zlz
?
k'
:Friez
veheE delen t
ja'
t?
â.ft?&?,bl.588. Zq.
)-tcoz-den over het gelteeltzzdp-g:z?pznt,
zz, 589. Sneek Itè
zldigt c'tyJl Kelzer ,alt!. be m oed.,
0,
?
*/ der &:J#:?-,
vcJ:.
rt Ln de Onlmelanflen hrengt het gemeeltteGrx ingen l-n Jcztlcz
, i
nz .

b1.590. llertog xz
knlslzltegeeftzk'
c/?,derloaarts en .
?
.
?
7t?z-#;ergeltuldlkd,ald. Scllso
xlk
'
teBrusselonthodelt,doeltrz
7.
vzaJ& eeltttld r'
rtlkespn-oken en et?ztzjj'
nerd?cq
vc/t?
,
zlt&.
4,6a
p-,
vin

f'
/:n kerket.gckrorpen.,ald.- .Ili
*#i '
zcoz-#z, oœp
''
4
?
#.
?7z?s
r' '
van e
en etrooptogt#c.
v'
cvaveit
- de /
**=#
.
'

vax MElqas, lredet. '
zltztz/
z- Frleslant
l ze
zonden ,
b1. 591. Zi
lne rdrrïj
zïzlgdzz aldaar,
U
'
*
..
fy
11141. F-oorspoed det. O&â'/t?z?,
r(,
'
7ksehe '
trt
z/a:zldvz, b1. 592. -.
- Dokkum door /l:x '
ingenoz?te,
??,, bl.593. Bolswart
lgaat aan J.
:.
?1â'
eize'
t' t
?th:/
z-, 1)1. 591. De Ommelanden-'ltehl),
o,
u zlclt ïzde
vg:/ï
-j
l-j
-daaronder idzget,czà, en ïx Grnnlngen neigtde/??
zrv:r,
?
.
:
j daavtoe,bj.

595. Slootcn en deLelnmergaan aan Oostenri
jltorer,al(1. DeGd/#t
?rq
i.
câ:z;hg-en-door
uit Friesland ,tueaehen het V'
lie en #t
?Lauwers,tloor goed '
?7:r#'
z-t?tlcv?,b1.596. D ood t
lzzz,
Avksssxkan.,altl. Gelieel Frïesland fltan&.tot '
rtf.
vJ'gebragt, al(1. Groningen alttz-t:,
/
?,1
bevtand '
t,tlt?'
r een Jfztzz. nlet f/dz) Keizer. ondet.ézt/dtf/z
-t
?z:z-ïz?v deö.Ilertttjx.
v ran Gelre , 1)1.

597.

Ihtland door tz/k'
tt
danktez
lr'
)kr
l
5'i
'e'
ndeltJp'
fk
z'eloopelt.altl.. Fel-beterinqwfzzlFries.

--'#'

*'
.

.

lztllds z'
ttwendigen toestand door ozlc/pzz-c/lcztft
/ztrerol.delèlngelè,b1.598. Ont
*Fusten z?k.j,.vel
ten G roningen en #t'z/
,llerto.q rcn Gelre, bl. 599.
Ttoeedragt t'
l
zt
vrvc/zea regerzng ::,1
i?
zrg
.e'
îkg atdaar ,bl.600. -D ood rczl AVIIULEAI FREDI4RIXS, bl. 602. - K erhetel.inzen o?
,
Friesland beweeten #t, Lauwers tot zuftzzl# gehragt, altl. D evz'/#:zlte Groningen voo).
t/:'
rlIlertog van Gelre gel-oepen , bl.603. D e Geldersche Stadhottder atookt de zvpcdragt q
vfeeda aan , altl. Itegeung der rjeelt
/.
#?
,
ctzt
zrl: i'
n Frieslantl, en oprzkzzrpg eenvt.
,z!?zzl/ te Leeuwarden, 1)1.605. KAREIU V tltann. plcdz- ran cJ de Nedel'
landen behalre
G elre t?/1.GroninGe
o n . 1)1. 606.- F '
re#e.
ytlt?z'dv-fz,g te Kameri
#
e
el
ot
e
l
t
m
e
t Frankri
jlt
jltelt
Engtlland , 1
41(.
1. Ileereehenok ziekte ïzz de '
Netlerlanden , bl. 607. -- A .
?
r
:
,
z?r: /?:#czl '
rtz'z
*
llnllantl czI Zoeland geèù'
scllt, bl. 608. De Keizer hegeeft epz
ltalië
.
çl142t
daar r$.et
.
lc,altl.- F-oort1
za
., n'
z
V..
' de
ddr van Ivrr
rusn, bl.609. Ntl.
-engeJ.frafhepatht.r J
n dtztzrrpg
,e1t, ald.- Belem merlsq en rtzrz den handel daardoor, bl.610. Sehulden(ge
/tzé'l'
rttzz Holland, en zzctzr: ulatereloed aldaar, altl. D ood der Zc,?#z)/o,jz'
#cJ.sx.
&noany:ruA ,al(1. Ilare'
'
tlprclïcz?.
v/t?zd, bl,611. Xaastriclltm et Braband vereenigd , b1.613.
...

Niet
zloe heden dcJ. Keizer.
v, ald.

De Friezen t?'
zl/?zlz
liczzditdooreen rrùhrilliz :.:.

sehenk,ald. D e Keizer &telt z'
J
-j
zl: zuater MARIA fot Zttzldr//pdd,
s
-der NederlanW
dezt
aan , ald. Onderaelteiden rdz-tlrdezlïzw c?, des Keizer&, b1. 611.
F ertrg-kkelhîzeti
zztc/'de Oo&tzeeeteden , b1.616. CHRISTI*AN 11 van Denemarken etroopt z-yt Ilolla'
nd
- ,

ald.- De Acv-zcr i.
v genoodzaakt, hem metgeld t?zz x
b
'ohepen af tekoopen,bl.617.-

h'adeelen i,
n Holland door Itet t
vr'
z-ezpzaezlran d,t/z?'Oostzeehandelveroorzaakt,ald.- E entv
vloot wordt ïzz zee gebragt, Itetgeeît de A/zlz'zzcjx ran Denemarken tot nrede etemt, b1.
618. W aterrloed en pestziekte ïzlde Nederlanden . ald. De pztlve
vl:x m et Denemarlken eïtde Op'fzeeetedeltdr:ïtj'c?z '
in openbareltoorlog zlïf te har8ten , bl.619. - E inde-

/!*
//.
-lrordt een vrede met Denemarken gealoten, bl.620. - Eerrolgzng der #:rrt?,.-

nnLngagezinden , ald. - Opgang rtt'
n de leer der Herdoopera ïl Holland, bl. 621.

l
l
enelk
vcltriften tegen hen, ald. Z1
Lirt
?z.z
?nepe
vferen Xunsler, bl.622.. Ilunne
.:4,:l'
ingen ïwz de Nederlanden ,a1(I.- Rlaatregelen ftgezt hen gcn/Azif'zl,bl.623.
Ilunttie
'
rerrïvfïzzydn ïz?llunster.alt
l. JA> van Leitlen hom t daar aan het 5:'
?
,
rz-n# , bl.624.
Zil-ne /p?tz'fen&porige Atzzldc/ïzdgezl, ald.
Opnelkudding te Amstertlam en 6/#6,:.doot.
7':x verwekt,ald. Jaltalag zcrjyczz Amsterdam door /Z:AIondernom en ,docltgestrenz z e.

n'traft, bl. 627. . Xunster helegerd en ïzlgcz?pznczl.
; :0#: van het '
Z-J'/Cder Ilet.d'
o
-o-

per6., 1)1.629Ilun tztzzt/tcp,g lrordt ï'
zz de Netlerlanden etreng '
rerrp/pd , a1(1. - be
Staten m inder tot het ïnlmï/fïgt?zz van 'z.Keizer& 16#:n genezgd, b1.630. -- De Fr,
ienche
zc
Z 6.5'/'e&-jil,cïd met
kert haar aandeelï:ldebelastïpg.ea op te brengen , bl.631.- be

t
zzldr/tgt/c.
vbeacltri
jft al de Stt'/t'
zz te Xoclaelen, ald.

tfer/cctz?-ft
v fc begeven, alt
l.
.

De F'
rïcz:zzloeigeren, zieh,

Togt '
ptzzl It,
&ltIsl-5.
r fegen Tllnis, 1.
,1. 632. - sTieu,rv

1

D.

PoâxingetI 0kn CHRISTIAAN 11 0p den troon rJx Denemarken te plaateen , ald.- D esontl
ra/r de H ollanders ge&loten , bl.633.
Keizer :z
'.
vc/à, ran Holland ,eene rJJOI'derOJJrfy te zcltfdzl, altl. - H L-)- wordt tot Heer van Groningen geltttldigd , ald.- D o

nloot z/
lprdf'aykedankt en de vaart op de Oostzee het.eteld, ald. DeHertog z
?
JCzz
Gelre.
:rereenzgd
- zzèc;Frankri
jk,zet#:?èkr
i
j
g
t
e
ge
a
de
n
Ke
i
z
e
r
v
o
o
r
t
,
b
l
.
63
1.
Kl
.
k
g
j
ga/?cdrz
g
rrczlter zee, altl. - K erdrag met den zp rf/.g van Gelre gesloten , 1)1. 635.. bo
A-dïzer voerthet'
l
zlpr:f#/ï
@jkgezag orer hetSticht, b1.63G. - Iletsticht met Ilollantl
vereenigd, ald. . - D ood rtzzz Rllxouo 1ll, Ileer '
??tzzl Brederode, bl.637. - D e Landr
z,p/gtfdy eiaeltt eene '
zzïcuttl: hede, d'
ie â'c/z/prrt?:fdz?tf Ivordt ïzv ctcl/lzr
vd, b1. 638. -

Beatand zzzpl
Denernarken , altl. -. If-rùkshedrç
.îzreït teKze
ankri
k en zt
ltzp:zzœfilstand
.'
'
.z n Fr
*i
.
-

*'
'
e'<''
e'

-

m et dat '
rï
pk gealoten, ald.
F rede m et Frankri
l.k gesloten , bl.639.- Dood '
rtzzz
den fpz-f/g nan Gelre, bl. 610. - '& Keizera zt?.g; tegen de T/:ridzz opgeltenen ,
ald.
D ood ran 'J.Kez
'zcr.
egemalin , ald. A'ieuu)e heden door de Ztzz/t/tlptv#cy gneoc/zl, ald.
Opstand in Gent. ald.
kKapenatilatand met Denemarken yeslotelt,
bl. 611. - D e Keizeri-pzzz; ïzzHolland , ald. N iettu?e 1:#:z'
them toegestaan ,b1.612.-

Zqj*4 tttisterri
jke intogtïzz Utrecht, ald. Stadltoudera orer#c Nedet.landsclte.
gt?qresten aangesteld , b1. 613.
Twiô't flzq
ç,
vc/zdzzden Stadhouder en #c:1 Jdm lraal ptzz:
Holland,bl.611. Ket zzzrl/Jt?t
?rrl ;op Itet graan afge&cltaft,ald..- De .
/i!
?'z-:z:?!hemaken wtzzr
jzl:rzk ltunneouderegten,bl.6i5. Gescltz'JmetEngelantl,en verdrag zzzer
-

schotland,ald.- Oorlog met l'rankr%
i.
F
ik<
,ald.

Turki
*
je en Denemarkellnemen #étlrtztzzl

deel tegen den Kelzer, bl. 656.-- E :?zc zware hede door de Ztzn#t
ltl/rg#d.
v geèïacltt,b1.
617. Inrat der Fransclten ïzz Luxemburg , altl. N adeel den s t?//zzzl#m
vclczz ltandel
do
, bl. 618. ,
- N'
ieal
oe oorlogalaaten gelteven ,ald.- h'-l.i
.
S or de D enen zptv :irlgf
-j
gs-

ctfrf
'j
/
pczltegen de Frtzzlz-c/zd?z te Jtzzz# en t
erzee,bl.650. DeKeizervaltïzlGelre
'
rmeestert dit yczcdl'f', bl. 651. E ï/zct'
d ran den veldtogt ftwd?zdeFraneehen ,ald
Onlttsten v'?zGelre,altl. Ni
jmegen poogtzz
rc/z ran hetJ'zzà zi
jna Koraten teontalaan,
docltzoordt/?ctfàtppzwezz,ald. 'z*Ilertoge nataurli
jkezoon xaltzyxtotStadltoaderorez.-

Groningen aangesteld, ald. H ertog IIAREIZm engt zfcA in de Ot
/z'f-Fz
z'ïtl
,
#c/zczaken ,die
zacr een nerdrag :l
rzltff,g:zd, bl. 653. Ilet reretandig /?:J'/?
z!/r van Jonkheer XAREru van

Gelre rertrerjtdegenegenlteid der landzaten d/c/zwektdentzrq
gzptzl?zz'
J
eSl
â.radet'
s,ald.-

lgtn tpzc?z te ozl/'
?
z7f
p'/tdzz, rlugt Flt'
7'zztztzr Danzig, bl. 651. KAREL van Gelre onderatettltt
den A4x:'
z?.g van Denemarken tegen den Keizer , ald. - K erdrag z?z:; cllnlsl'
z,
kax 11 ge.j
.J/f:.
?z, ald. Deze valt ï'
zzGroningerlantl, bl. 655. . D e ïzlzc/zt:r.
y stemevt den Keizer
tzfr
v h,eer aan ,b1.657. '&Aoïzdrâ-Stadltouder rerslaat de D eenaehe lttllphenden , b1.

657. - Appingadam door hem ïzlgt
dzlpzzzdzl, ald. KAIIEL alaiteen vrede,'
tcaarlli
j A/
J'
Groningen en Drenthe den Keizer afstaat,bl.658. Niettlreaanslagen dtfz
vHertog.
waoz Gelre, b1. 659.
#'
J
.j t
raeht zf
-jzl: landen aan Frankri
jk te iz-dng:zz, hetgeen
algemeen tegenkantzng rzr
zlA ,1)1.660.- Zl
jne ypt
vc/tïl/dzlmetde.
#r:#:zzooer deerfopvolging , bl.661.
W ILLEAI van Kleef tot zf
grl opvolger lczlpczzztf en al& zoodanig
#c/zl:/t/?yt/.ald.- Dood '
rczzKAREL van Gelre,b1.662. Zjj*/4 Ilarakter,altl. $,
'
A/
-1t,I,sx van Kleef als /tc6z- aangenom e'
n, bl. 661. K ruehteloos zzlctzi-; d.e St/r/tw l
)al6
Lotharingen aanspraak op deopr/oïz?g,en tdz-dedïy;zqi'
n regten J'
/
J'deAtl
,'kstloratett,
ald.

bl.666.

'
NVIIZLEM lrendt zïc/è fot de
Staten pzzz ondersteu,
nz'zlz
, Ioaartoe deze :ez-cl'
# zï
ï?z,
.
*-#' '
*F
De ffpzliz?.g van'Frankri
gk traeltteen lt/zdt/.gczl///z-c//tzp nletltem ,door een Fzz/r:/ï
g.k

met zt)-ne niclttte tldrz-zcz-icn,bl.667.- De Keizer '
réz./r/tzcz.r, aanspraak op zï
-jzz
zc/r#; op den Al
g'i##tzy te Regensburg hepleit, bl.
Vebied te maken, bl.668. Deze '
669. Beider aanaprakell, altl. De #cz'ltag
. wapent zlclt :?z zk
.
lne
. i:z?t/dzz rukktvts
,

yàtztzz-de Nederlanden , bl. 671.

Kri
*
za
rrl
hv .tinge
t'
tltzzl vAx aosssr , ald.
Ji
*..'
e le
v t
...

Op dezz

hq
jkadag te Neurenberg wordt op z'
tïptzzp '&Atlzzcrâ' zaak heplel.t,b1.671.- Pv.
'
ruelttetetooze oxycr/ttzzlt
7
ld/ïzlyc/z, bl.675. Krl
q
l-g.
glledt-àl'ven det.Gt//A ,
rzcz
l,czt.ald. In Gelre
t .
hegint men tot onderwerpiny aan den K eizer rô +teiyen , bl.676. - De h'egzer voertcz'
z:
#root leger zv czt Ilertt?y AVILLy:;Iaanu bl. 617. .- be Ilet-tog ondertoerpt zz'
c/z aa.
n dezz
Keizvr /
;?zataat /lczzzGelrc cf, bl.6t8.- .ZJ
J.X verdere /cr:zkq
v/tl/p:. 1)1. 678.- J 1f&
ledcrlauden tltans onder lkzkaElzV vereenlad. - Z c/îzït
?zl rtzzld'
it'A!yJ-.

e E ktl G T Y e e n D E I A 1 I n E R .

PLIATSING DER PLITEN.
Gcvccht tusschen de Hockschcn
Priester vcrhinderd .

en Kabel
jaauwschcn te Ilaarlem , door een
tegenovcr 1)1.

JAx vAw noxBvRo gceftzich over

KAREL de Stoute en Lonzw zzK XI te Peronne

))

Nederlaag x'an XAREIZden Stoutebi
j Graneon

56.

ltAREL de StJlzfe

60.

XARIA van W/l/rg/ndïif.

AIXRIA van W /?zrgpzlW l valtvan haar pyard

76.

Vlugt van XVALRAVEN ran Brederode

)) 10:.

ZelfopoFering van zAw vA> SCAFFELAAR .

)) 126.

Ontvoering van aawoun ran

)) 161.

Gelre desnachtsovcr het (s

W elsprekendhcid van BRrGMA>

))

)) 220.

FllzlBs de Sehoone

p 281.

AIAXIMII-IAAS ran Op:fezlrï
g'à

)) 298.

Hertog ALBRECUT ran Sakaen

)) 506.

EozAao 11, Graaf van Oont-Frlenland .

)) 571.

XASOARETHA van O/zf:zlrf
g'k ,Landvoogdes 2er lçederlanden

))

)) 612.

JAx BocItErszoow ran Leiden .

)) 629.

KAREL ran Egm ond, Hertog van Gelre

)) 662.

X AARTEa vAx RossEM .

))673.

KAREL V
Kaart van N ederland in het midtlen dcr 16de eeuw

)) 678.
)) 680.

